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“Purim” olgusu biz Musevi inançlıların kimliğinin oluşup yerleşmesinde önemli 
bir etken olarak tanımlana gelmiş, her yıl aynı tarihte biraz sıra dışı sayılabilecek 
coşkularla da kutlanan bir bayram olmanın ötesinde, Musevi fikriyatının nirengi 
noktalarından biri olarak toplumsal kültürümüzde çok anlamlı ve ağırlıklı bir yer 
edinmiştir.
Burada tarihi “Purim” olgusunun Musevi kültüründeki yeri ve anlamı üzerinde 
durmak gerekiyorsa, üzerinde durmaya özen göstermek istediğimiz en önemli 
şey;  çarelerin tükendiği, umutların yitip gittiği, neredeyse herhangi bir kurtuluş 
olanağından artık söz edilemediği en karanlık dönemlerde dahi, Tanrısal yardım 
ve desteğin bir anda çıkageleceğine olan mutlak güvenin yaşam azmini tazeleyici 
gücüne işaret etmek olmalıdır diye düşünüyorum.
Pers diasporası deneyimi Musevi inançlıların yaşamında asla unutulmayacak bir 
olgudur. Gerçekten de biz Musevi inançlıların toplumsal tarihinde, bir örneği de 
“Purim” olgusunda görüldüğü gibi; tarihin ve talihin seyrini değiştiren, hatta kimi 
zaman tersine de çevirebilen neredeyse sayısız mucizelere rastlamak hiç de şaşırtıcı 
gelmemektedir.
“Purim” kutlamalarının olmazsa olmaz öğelerinden biri de hiç kuşkusuz yak-
laşık yirmi dört asır öncelere dayanan bu tarihi olgunun adeta zabıtları olarak da          
niteleyebileceğimiz “Megilat Ester”in sinagoglarımızda ve evlerimizde okunması-
dır ki, bu bir yönüyle her birimizi toplumsal tarihimizle yeniden eklemlendirirken, 



bir başka yönüyle Tanrısal inayete güvenme ve ona sığınma bilincimizi de geliştirip 
pekiştirmektedir.
Tanah bütününde “Hameş Megilot” beşlisi içinde yer alan “Megilat Ester”; 
gerek yazım stili bakımından, gerekse İbrani dilinin kullanımındaki edebi mü-
kemmeliyet bakımından dikkat çekici özellikler taşır. 
Bir başka yönüyle de bu beşli içinde “Megilat Ester”; tıpkı “Sefer Tora”da olduğu 
gibi pergament üzerine el yazması olarak okunması öngörülen bir metindir.
Elimizde tuttuğumuz bu kitap, neredeyse 24 asırlık bir maziye sahip “Megilat 
Ester” metnini taşıyor olmaktan öte dilimize serbest çevirisini, “Purim” olayının 
tarihi arka planını ve “Megilat Ester”in kurallarına göre okunması koşulları-
nı içeriyor olması bakımından toplumumuz içinde kendi türünde bir ilke işaret      
etmektedir.
Toplumumuza bu güzel eseri kazandıran gönüllü ve genç dindaşlarımızı Kut-
sal Tora’mızın tüm bereketiyle kutlarken, bu çalışmayı başlatmakla “Hameş 
Megilot” bütününü tamamlamayı hedef almış olmalarını dilediğimi de belirtmek 
istiyorum. 
Dualarımın kendilerine yeni güçler bağışlamasını diliyorum.

Rav İsak HALEVA 
Türkiye Hahambaşısı



Tüm bayramlarımız gibi Purim bayramı da bizlere neşe ve sevinç veren güzel bir  bay-
ramdır. Purim geceleri arvit duasında ve sabah şahrit duasında okuduğumuz Megilat 
Ester’de “Layeudim ayeta ora ve simha ve sason” cümlesi, bayramı bize açıklığı ile an-
latır. Ora ışık yani Tora’yı  ifade eder ki Tora bizleri her zaman  her yerde korumuştur. 
Bizlere her zaman neşe ve sevinç kaynağı olmuştur. 
Tanrı’nın mucizelerini gören Museviler “Kiyemu ve Kiblu” Tora’nın emirlerinden  hiç  
bir zaman ayrılmayacaklarına dair söz verdiler.
 “Ve al  zaram”  gelecek  nesillere  de aktarılacaklarını vurguladılar. 

Tanah Kitabımızın - Kutsal Kitabın bir bölümünü teşkil eden Megilat Ester’i tercüme  
eden ve yorumlarını çeviren, tüm emeği geçen arkadaşlarımızı kutlar başarılar dileriz.   
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Önsöz

Yahudilik’te her bayramın kendine ait neşeli bir yanı vardır. Yine de bir anket yap-
tığımız takdirde, Purim’in üst sıralarda yer alacağı hatta belki de listenin ilk sırasını 
tutacağı herkesçe takdir edilir. Hahamlarımız bu neşe ve mutluluk havasının yalnızca 
Purim’in kutlandığı günlerle sınırlı olmadığını, aslında Adar ayının en başından iti-
baren başladığını belirtirler. “Mişenihnas Adar, Marbim Besimha – Adar [ayı] 
Girdiği Andan İtibaren Neşe Arttırılır” (Talmud – Taanit 29a).

Adar ayı ve başta Megilat Ester olmak üzere Purim’e dair konuları basit bir düzeyde 
ama elden geldiğince geniş bir şekilde ele almaya gayret ettiğimiz bu çalışmamızda işte 
bu neşeye kültürel, uygulamasal ve bilgisel katkıda bulunmayı amaçladık.

Tanrı’nın yardımıyla geçtiğimiz aylarda tamamlamış olduğumuz Tora projesinin ar-
dından, doğal olarak Tanah’ın sıradaki kitaplarına geçmemiz, en azından kronolojik 
açıdan daha uygun olurdu. Ancak Tanah’ın Ketuvim kısmında yer alan Megilat 
Ester’in kutsal kitaplar arasında olmanın yanında, Purim kutlamasının merkezindeki 
mitsva olarak da ek bir işlevi olması nedeniyle, önceliği bu kitabın hazırlığına verme-
nin daha doğru olduğunu düşündük.

Kitabımız, bu önsözün ardından Adar ayı ve Purim bayramıyla ilgili genel bilgiler 
içeren bir giriş kısmıyla başlamaktadır. Bu giriş kısmının ardından Megilat Ester’i 
tanıtan bir önsöz yer almaktadır.

Kitabın Megilat Ester’e ayrılmış olan ana kısmı iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda 



Megilat Ester’in İbranice metni, Türkçe alfabe kullanılarak oluşturulmuş transliteras-
yonu ve Türkçe çevirisi yer almaktadır.

İkinci kısım ise Megilat Ester hakkındaki farklı kaynaklara dayanılarak yapılan açık-
lamalara ayrılmıştır. Bu açıklamalar Purim olaylarının öncesinde gerekli olan arka 
plan bilgilerle başlamakta ve Yahudi geleneksel kronolojisine göre tarihteki yerini açık-
lamaktadır. Bu girişin ardından Megilat Ester’in metninin tümü, birkaç pasuktan 
oluşan gruplar halinde mercek altına alınmakta, öncelikle metinde geçen ifadeler ana 
başlıklar halinde açıklanmakta, alternatif çeviriler ve Raşi, İbn Ezra gibi klasik otori-
telerin yanında çağdaş bir kaynak olan Daat Mikra adlı eserden yararlanılarak hazır-
lanmış bazı açıklamalar verilmektedir. Bu açıklamalarda seyrek olarak Yosef Lekah 
ve Malbim’in açıklamalarına da yer verilmiştir.

Açıklanan her pasuk grubu için, bu temel açıklamaların ardından, bütününe yakın 
kısmı Meam Loez adlı klasik eserin Rabi Refael Hiya Pontremoli tarafından İzmir’de 
(1865 yılı civarında) Ladino dilinde hazırlanan Megilat Ester kısmından alınmış 
Midraş kaynaklı bir açıklama antolojisine yer verilmiştir. Bu kısımlarda akademik 
lisandan ziyade, Meam Loez’de kullanılana benzer, akıcı bir hikâye dili kullanmaya 
çalıştık. Amacımız kitabın en azından bu kısmının her yaştan okuyucuya hitap ede-
bileceği sürükleyici bir üsluba sahip olmasıydı. Ancak okuyucu bundan, yazılanların 
fantezi nitelikli olduğu sonucunu çıkarmamalıdır; zira her ne kadar bazı noktalarda 
süslü lisan kullanıldıysa da, anlatılanların hepsi geleneksel Yahudi kaynaklarından 
alınmıştır.

Açıklama kısmının aralarında, peraşa ve pereklerin sonlarında, biten kısımla ilgili 
hülasalara da yer verilmiş, dikkati yöneltmekte fayda olan noktalar vurgulanmıştır.

Kitabın bir sonraki kısmı Adar ayı ve Purim bayramı ile ilgili kapsamlı uygulama 
kurallarına ayrılmıştır. Bu kısım için kaynak olarak, Rabi Yitshak Yosef’in, babası 



Rişon Letsiyon Gaon Rabi Ovadya Yosef’in uygulama kararlarını topladığı Yalkut 
Yosef adlı güncel Alaha eseri ve Türk Yahudi Cemaati’nde birçok kişinin hocası olan 
Rabi Nisim Behar’ın El Gid Para El Pratikante (Dini Uygulama Rehberi) adlı eseri 
kullanılmıştır.

Çalışmamızın içinde geçen İbranice terimlerin açıklandığı Sözlük kısmından önce, 
Rabi Dov Weissmandel’in Megilat Ester’le Naziler arasında bulduğu ilginç bağlan-
tıyı konu alan kısa bir yazıya yer verilmiştir.

Kitapta Megilat Ester metninin transliterasyonunu hazırlamış olan ve aramızdan 
genç yaşta vakitsiz bir şekilde ayrılan bay Sabetay Mizrahi’yi saygıyla anıyoruz.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese,

kitabın çalışmasını destekleyen Tora Grubu’na,
çalışmamıza destek veren Bet-Din’e,
tasarımı gerçekleştiren Tülay Yazan’a,
Kapağı resimleyen Esti Saul ‘a 
İngilizce antolojilerden yapılan çevirileri gerçekleştiren Ceki Baruh’a,
hukukî kontrolleri gerçekleştiren Av. Nedim Karako’ya,
kitabın hazırlanmasına nezaret eden Rabi Eliyau Koen’e,
kaynaklarımıza uygunluğu kontrol eden Rabi İsak Alaluf’a,
kitabın editörlüğüyle maddi ve idari düzenlemeleri gerçekleştiren Ester-Albert Asa 
çiftine
ve değerli aileme

teşekkürlerimi sunarım.



Açıklamalarımızda değinileceği üzere, Purim, Yahudiler’in Tora’yı bir bütün ola-
rak tüm kalpleriyle kabul edişlerinin kutlandığı bayramdır. Hahamlarımız Maşiah 
Dönemi’nde diğer tüm bayramlar önemlerini yitirecek olmasına karşın, Purim’in gün-
celliğini koruyacağını öğretirler. Bizlere bir çalışmayı daha tamamlamayı nasip eden 
Ulu Tanrı’ya şükranlarımı sunar, bu neşeli bayramı, en kısa zamanda, Tanrı’nın 
tekrar açık bir şekilde hüküm süreceği, nefret ve savaşların sona erip tüm dünyada 
barışın hâkim olacağı Maşiah Dönemi’nde kutlamaya da nail olmamızı diliyorum.

Tüm ekip olarak, elinizdeki kitabın, Adar ayıyla birlikte artıp Purim bayramında 
doruğa ulaşan sevince neşe ve anlam katmasını umut ederiz.

Moşe Farsi
25 Şevat 5770
9 Şubat 2010
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I. ADAR AYI

Adar ayı, Nisan ayının ilk olarak kabul edildiği Yahudi takviminde, yılın en son 
ayıdır ve Tanah’ta “on ikinci ay” (Divre Ayamim I 27; Megilat Ester 9) dendiği 
zaman kastedilen ay budur. Bazen yıla on üçüncü bir ay (Veadar ya da “Adar Şeni 
– İkinci Adar” ayı) eklenince bile, bu ek ay da on ikinci ay sayılır. Bunun kanıtı Me-
gilat Ester’de görülmektedir. Orada Aman’ın katliam için belirlediği Adar ayından “on 
ikinci ay” olarak bahsedilmektedir. Geleneklerimize göre o yıl artık yıldı ve belirlenen 
ay da ikinci Adar ayıydı. Megila’nın bu ikinci Adar ayından da “on ikinci ay” olarak 
bahsetmesi yukarıda söyleneni kanıtlamaktadır.

Roş Hodeş Adar daima iki günden oluşur, zira öncesindeki Şevat ayı daima 30 gün çe-
ker ve bu 30. gün, Roş Hodeş Adar’ın ilk günüdür. [Kurala göre bir ay 30 gün çektiği 
zaman, onu takip eden ayın Roş Hodeş’i, önceki 30. günü ve kendi ilk günü olmak 
üzere iki günden oluşur.] İki Adar ayının olduğu yıllarda VeAdar ayındaki Roş Ho-
deş de aynı şekilde iki gündür, zira artık yıl olduğu zaman ilk Adar ayı 30 gün çeker. 
Ancak normal yıllarda Adar ayı 29 gündür.

Balık Burcu
Bu aya ait burç balık burcudur. Nitekim bu ay içinde nehir ve göllerdeki balıklar daha 
hızlı ürerler. Balık burcu bereket burcudur, çünkü balıklar gözden ıraktır ve genel kurala 
göre kötü nazar (Ayin Ara) gözden ırak şeyler üzerinde etkisizdir. Bu nedenle lanetin 
balıklar üzerinde etkisi yoktur. Büyük Tufan sırasında bile tüm dünya yok olmasına 
rağmen balıklar hayatta kalmışlardı. Bunun bir nedeni de balıkların, o dönemde hay-
vanlarda bile görülen başka cinslerle çiftleşme çarpıklığına bulaşmamış olmasıdır. Balıklar 
sadece kendi cinsleriyle çiftleşir.
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Yisrael’in talihi de bu ay içinde yükselmiştir, zira Yisrael balıklara benzetilmiştir. Ba-
lıkların suda yaşaması gibi, Yisrael de suya benzetilen Tora’yla çevrelenmiş şekilde 
yaşar. Ve balıkların bu ayda daha fazla üremesi gibi, Yisrael’in Torası da bu ay içinde 
iki önemli katkı görmüştür: [1] Tora’nın “Torat Moşe – Moşe’nin Yasası” olarak 
anılacağı düzeyde bağdaştırılmış olduğu Moşe Rabenu bu ay içinde doğmuştur. [2] 
Yahudiler, Mordehay ve Ester zamanında Tora’yı ikinci kez kendi samimi istekleriyle 
kabul etmişlerdir.

Buna karşılık, bu ayda başarı elde etme konusu özellikle Rahel’in çocukları olan Yosef 
ve Binyamin’de ön plana çıkar. Yosef’in oğulları Menaşe ve Efrayim ile Binyamin’in 
soyundan gelen üç kabile çölde aynı sancak altında bir grup halinde kamp kurardı. 
Bunun yanında Yaakov, Efrayim ile Menaşe’yi “yeryüzünde balıklar gibi çoğalsın-
lar” (Bereşit 48:16) berahasıyla mübarek kılmıştı. Bu ay içinde Yahudiler’i Aman’ın 
katliam planından kurtaran aracılar Mordehay ve Ester de Binyamin kabilesi mensubu, 
dolayısıyla Rahel’in soyundandı.

“Adar Girdiğinde Neşe Arttırılır”

Hahamlarımız “Av [ayı] girdiğinde neşenin azaltılması gibi, aynı şekilde, Adar [ayı] 
girdiğinde neşe arttırılır” (Talmud – Taanit 29a) demişlerdir. Adar kadar neşeli bir 
ay yoktur; zira bu ay üstü kapalı cinsten bereket açısından zengindir ve Aman da ast-
rolojik hesaplamalarla Yisrael’e hangi ayda üstün geleceğini belirlemek istediğinde, bu 
ayın aslında Yisrael için diğer aylardan daha iyi olduğu konusunu görememiş, attığı zar 
kur’asının bu aya düşmesi sonucunda Yahudiler için yas günleri neşe günlerine dönüş-
müş ve neşe had safhaya çıkmıştır.

Neşeli günlerle yalnızca Purim günleri kastediliyor değildir. Adar ayının tümü neşelidir. 
Nitekim pasukta da “onlar için kederden sevince ve matemden bayrama dönüşen ay” 
(Megilat Ester 9:22) denmektedir. Başka bir deyişle bu ayın doğası böyledir ve Yisrael 
için bir neşe ve bayram hazinesini kendi içinde gizler.
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Peki ama, Yisrael’in kuvveti bu ayda ne yönden yüksektir? Cevap yukarıda söylendiği 
şekildedir: Balıklar gibi. Nasıl ki balıkların yaşamları ve kuvvetleri suyun içinde geçer-
liyse, Yisrael’in yaşam ve kuvveti de suyla temsil edilen Tora’dadır. Onları Tora başarılı 
kılar. Tora öğrenimi ve uygulamasında zayıflamadıkça hiçbir düşman Yahudiler’e zarar 
veremez. Ancak ilk Amalek savaşında ve Mordehay ile Ester’in zamanında olduğu gibi 
halk içinde Tora zayıfladığı zaman, talihleri de söner ve ortadan kalkma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalırlar. Ve Tora’da tekrar güçlendikleri zaman da Tanrı düşmanların 
tasarılarını hemen boşa çıkarır.

Talmud’da (Berahot 61b) şöyle bir olay anlatılır: Bir keresinde Romalılar Yahudiler’e 
Tora öğrenimini yasaklamıştı. Papos ben Yeuda gelip Rabi Akiva’nın büyük toplu-
luklar toplayarak Tora ile meşgul olduğunu gördüğünde ona “Akiva, imparatorluktan 
korkmuyor musun?” diye sordu. Rabi Akiva “Sana bunun neye benzediğini açıklayan 
bir misal vereyim” diye cevap verdi. “Nehir kenarında yürüyen bir tilki, nehirde ka-
çışan balıklar görür. Onlara ‘Neden kaçıyorsunuz?’ diye sorar. ‘İnsanların üzerimize 
attıkları ağlardan’ diye cevap verirler. ‘Karaya çıkmak ve tıpkı atalarınızla atalarımın 
birlikte yaşamış olduğu gibi benimle birlikte yaşamak ister misiniz?’ der tilki. Balıklar 
‘Hayvanların en zekisi diye sana mı diyorlar?’ derler. ‘Zeki falan değil, aptalsın sen! 
Kendi yaşam yerimizde bile korku içindeysek, yaşamamızın mümkün olmadığı yerde 
haydi haydi!’ İşte” der Rabi Akiva, “Biz de böyleyiz. Şimdi oturup, içinde ‘Zira odur 
yaşamın ve günlerinin uzunluğu’ (Devarim 30:20) yazılı olan Tora’yla meşgulken bile 
durum böyleyse, gidip onu boşlarsak – haydi haydi!”

Görüldüğü gibi Yisrael’in kuvveti ve neşesinin kaynağı, Tora’nın sularıdır ve Adar ayı 
da yalnızca Tora sayesinde neşeye gebedir; çünkü Adar günleri Tora yükümlülüğünü 
sevgi, istek ve kalpten bir neşeyle üstlenmeye, diğer günlerden daha yatkındır.
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7 Adar

7 Adar tarihi, Moşe Rabenu’nun doğduğu ve tam 120 yıllık yaşamının sonunda öldü-
ğü gündür. Zira Tanrı, tsadiklerin yaşamını günden güne, aydan aya tam bir şekilde 
doldurur. Pasukta söylendiği gibi: “Günlerinin sayısını dolduracağım” (Şemot 23:26).

Yüksek düzeyli kişiler bu günde oruç tutmayı ve bu güne özel bir duayı okumayı âdet 
edinmişlerdir, çünkü tsadiklerin ölümünün geri kalanlar için günah onarımı sağlaması 
gibi, teşuva ve duanın eşlik ettiği oruç da günah onarımı sağlar ve böylece tüm Yisrael 
için eksiksiz bir günah onarımı sağlanır. Bu günde herkesin, içinde sabit olarak koru-
ması gereken iki konuya yoğunlaşması gerekir: Kurtuluşu ümitle beklemek ve Tanrı’nın 
yargısından korku duymak.

Kurtuluşu ümitle beklemek Moşe’nin doğumundan öğrenilir. O dönem, Mısır kralı 
Paro’nun yeni doğan çocukların katledilmesi yönündeki emrinin gölgesi altındaydı ve 
kimse çocuk sahibi olmak istemiyordu. Ancak ileriyi gören Miryam, babası ile annesini 
ikna etmiş ve bu sayede Moşe doğmuştu. Bunun yanında Miryam, nehre bırakılan ve 
Paro’nun kızı tarafından bulunan Moşe’nin, annesi Yoheved tarafından yetiştirilmesi 
için gerekenleri de yapmıştır. Miryam’ın yaptıkları kurtuluşa inanıp onu ümitle bekle-
menin en çarpıcı örneğidir. 

Tanrı’nın yargısından korku duymak, Moşe’nin ölümünden öğrenilir. Nitekim Moşe, 
tüm peygamberlerin efendisi, Yisrael’in kurtarıcısı, Mısır ve çöldeki mucizeleri yapan, 
Bizzat Tanrı’dan Tora’yı alan, Onunla yüz yüze konuşan kişi olmasına rağmen, 
Me Meriva’da işlediği basit kabahat nedeniyle Tanrı onu çok sert yargılamış ve Erets-
Yisrael’e girme isteğini kesin olarak reddetmiştir. Bu da Tanrı’nın yargısının ne kadar 
derin olduğunun ve insanın günah işlemekten nasıl korkması gerektiğinin çarpıcı bir 
örneğidir.
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Mahatsit Aşekel

Bet-Amikdaş’ın ayakta olduğu dönemlerde Adar ayının başında herkesin yarımşar şe-
kel bağışta bulunması için duyuruda bulunulurdu. Bunun anısına Purim gecesi Megila 
okunmadan önce herkes yarımşar şekel bağışta bulunur. Bu para Tora kurumlarına veya 
fakirlere verilebilir. Ancak fakirlere verildiyse bile, bu Purim gününe ait mitsvalardan 
olan Matanot Laevyonim mitsvasından farklıdır ve birini yapmak, diğerinden muaf 
kılmaz.

Ki Tisa peraşasının başında Bet-Amikdaş’a yapılacak bağışla ilgili verilen emirde “Te-
ruma – Bağış” sözcüğü üç kez geçtiği için, gelenek üç adet yarımşar şekel verme şeklin-
dedir. Bu konudaki kurallar için bkz. Alahalar.

Eskiden Sefarad cemaatlerinde gelenek, sinagogda en azından yarım gümüş şekel mik-
tarını içeren gümüş bir tas bulundurmaktı. Böylece bir kişi bağışta bulunmak üzere 
geldiğinde kendisine bu tas, bir nevi hediye şeklinde verilir, o da gönlünden kopan mik-
tarda parayı tasın içine koyarak geri verirdi. Bu şekilde, verebileceği miktar yarım gümüş 
şekel değerine ulaşmıyorsa bile bu geleneği gerektiği şekilde yerine getirmesi sağlanırdı. 
Yine de tüm cemaatlerde maddi durumu elveren kişiler gereken miktarı tümüyle kendi 
ceplerinden verirler.

Her ne kadar bu uygulamanın Megila’nın okunuşundan önce yapılması yeterliyse de, 
Adar ayından itibaren ne kadar erken vakitte yapılırsa o kadar iyidir, zira  “Zerizin 
Makdimin Lemitsvot – Atik Kişiler Mitsvaları Hemen Yerine Getirir”.

Mitsvaları en iyi şekliyle yerine getirme âdetinde olanlar ev halkının her bireyi için ayrıca 
bağışta bulunurlar. Hamile bir kadın bile karnındaki bebek için bağışta bulunur. Pasuk-
taki “Kol Aover Al Apekudim – Sayımdan Geçen Herkes” (Şemot 30:13) ifadesinde 
A-Over sözcüğünün farklı bir bakışla “A-Ubar – Cenin” şeklinde okunabilmesi buna 
yönelik bir ipucu içerir. Bir baba küçük çocukları için vermek zorunda değilse bile, eğer 
vermeye başladıysa bunu kesmemeli ve her yıl yapmalıdır.
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II. ZAHOR PERAŞASI

Şabat Zahor

Tora, Amalek ve soyuna karşı sürekli bir nefreti emretmektedir. Pasukta söylendiği gibi 
“Amalek’in Mısır’dan çıkışınız sırasında yolda sana yaptığını hatırla… Unutma!” 
(Devarim 25:17-19). Günümüzde kimin bu soya mensup olduğunu bilmek imkânsız 
olduğundan bu emrin uygulaması sadece “hatırla” ve “unutma!” kısmıyla sınırlıdır. 
Hahamlarımız bu iki emri şöyle açıklamışlardır: “Hatırla” – ağızda [yani telaffuz 
yoluyla]; “Unutma” – kalpte.

Amalek’in kötülüğünü hatırlama yönünde “yap” şeklindeki bu emri yerine getirmek 
için Hahamlarımız bu peraşayı yılda bir kez, toplu halde ve Sefer-Tora’dan okuma uy-
gulamasını tesis etmişlerdir. Bu okuma, Amalek’in zikrinin silinmesi emri ve Amalek 
soyundan gelen Aman’ın yeryüzünden silinmesinin birlikte olması amacıyla Purim’den 
hemen önceki Şabat günü yapılır. Bu peraşa vesilesiyle bu Şabat günü de Şabat Zahor 
olarak adlandırılır. Bu peraşanın okunmasıyla doğrudan Tora’nın bir emri yerine geti-
rildiğinden, bu konuda özen gösterilmelidir [Bu konudaki kurallar için bkz. Alahalar.]

Şabat Zahor’da Sefarad cemaatleri, büyük Tora otoritesi, filozof ve şair Rabi Yeuda 
A-Levi’nin yazdığı Mi Hamoha adlı manzumeyi okumayı âdet edinmişlerdir. Bu 
manzume Purim olaylarını, Megilat Ester ve Midraşlar’da anlatılanlara uygun olarak 
bir şiir halinde anlatır. Bu manzumede dörder dizeden oluşan yetmiş üç kıta vardır ve 
Tanah’ın çeşitli yerlerinde farklı konularda geçen ama ortak yanları “Lo” sözcüğü ile 
sona ermek olan pasuklar dâhice bir ustalıkla düzenlenmiştir ve konuya uygun bir şekil-
de bu kıtaların son dizelerini oluşturur. İlk yirmi iki kıtanın ve son yirmi iki kıtanın baş 
harfleri Alef-Bet düzeniyle sıralanmıştır. Ortadaki yirmi dokuz kıtanın baş harfleri ise 
yazarın imzasını içerir: “Ani Yeuda Alevi Akatan Berabi Şemuel Alevi” (Ben, Rabi 
Şemuel Alevi’nin oğlu, küçük Yeuda Alevi).
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Amalek

Amalek milletinin atası, Esav’ın torunu olan Amalek adlı kişidir. Babası, Esav’ın oğlu 
Elifaz, annesi de Elifaz’ın odalığı, Seir soyundan Timna’dır. Elifaz, Seir’in karısıyla 
zina etmiş ve Timna doğmuştu. Böylece Timna bir zina ilişkisinin ürünüydü. Timna 
büyüdüğü zaman, büyüklüğüyle ünlü Avraam’ın ailesinin bir parçası olmak istemiş ve 
bu amaçla Yaakov’a başvurmuştu. Ancak Yaakov, gayrimeşru olması nedeniyle onu 
reddetmiş, o da Elifaz’a – kendi babası olan Elifaz’a – gelerek onun odalığı olmuştu. 
Böylece ikisinin oğlu olan Amalek, gayrimeşru bir kadının kendi babasıyla ensest iliş-
kisinin ürünüdür.

Amalek’in babası Elifaz Yitshak’ın kucağında büyümüş ve sekiz günlükken sünnet 
olmuştu, zira Yitshak hayatta olduğu sürece Esav kendi çocuk ve torunlarını sünnet 
etmeye özen göstermişti. Yitshak’la olan yakınlığı nedeniyle Elifaz’da bir nebze iyilik 
mevcuttu. Ancak oğlu Amalek doğduğunda Yitshak artık hayatta değildi ve bu nedenle 
Amalek, büyükbabası olan kötü kalpli Esav’ın kucağında büyümüş, buna bağlı olarak 
Esav’ın Yaakov’a olan bitmek bilmeyen nefretini de miras almıştı.

Midraş şöyle açıklar: “Esav, Amalek’e şöyle dedi: ‘Yaakov’u öldürmek için ne ka-
dar gayret sarf ettim – ama elime düşmedi. Dikkatini ondan intikamımı almaya ver!’ 
[Amalek] ona: ‘Onunla nasıl boy ölçüşebilirim?’ dedi. [Esav] ona ‘Şu bilgi elinde 
bulunsun: Onların [Tora’ya dair bir] konuda tökezlediklerini gördüğünde – hemen 
üzerlerine çullan!’” (Yalkut, Hukat 764).

Amalek çok uzun süre yaşamış, Yaakov ve çocuklarının Mısır’a inişlerini ve bunun iki 
yüz on yıl sonrasında Bene-Yisrael’in Mısır’dan çıkışını görmüştü. Onların Mısır’daki 
köleliklerine tanık olmuş ve içinden “İşte büyükbabamın intikamı alınıyor – bir daha 
köleliklerinden ebediyen çıkmayacaklar. Ve oradan çıkarlarsa bile onları yolda, yakınını 
kaybetmiş bir ayı gibi karşılayıp yok edeceğim” diyordu. Kırdaki dikenler gibi hızla ço-
ğalan ve tam bir halk halini alan çocuk ve torunlarına da Bene-Yisrael’e yönelik nefreti 
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aşılamaktaydı. Amalek Bene-Yisrael’in Mısır’dan kurtarılarak muzaffer bir şekilde çık-
tığını gördüğünde nefreti alevlendi ve halkını alarak yolda Yisrael’e pusu kurdu. Yisrael 
yorgun ve bitkin bir haldeyken Amalek pusulardan üzerlerine atılıyordu: “Ve Amalek 
geldi” (Şemot 17:8).

“Amalek”, “Am – Halk” ve “Lak – Emmek” sözcüklerinin birleşimi olarak görülebi-
lir, zira bu halk Yisrael’in kanını emme peşindeydi. Sinekler bir yaraya nasıl üşüşürse, 
Amalek de Yisrael’e bu şekilde dadanmıştı.

Amalek’in Yisrael’e Karşı Nefreti
Dünyada antisemitizm olduğu bir gerçektir. Ancak Amalek’in Yisrael’e olan nefreti 
başka hiçbir nefretle kıyaslanamayacak düzeydeydi. Başka ulusların içinde bulunan 
Yahudi karşıtları nefretlerini her zaman göstermeyebilirler. Ancak Amalek’in nefreti bir 
an için bile dinlenmek bilmezdi. Başka düşmanlar bazı armağan ya da jestler karşısında 
yumuşayabilir – Amalek yumuşamaz. Yahudiler’i yok etmeye çalışmış başka düşman-
lar, Tanrı’nın Yahudiler’e yardım edip kendilerini cezalandırdığını gördüklerinde vaz-
geçerler. Ama Amalek, çok kuvvetli mucizelere tanık olsa, Tanrı’nın getirdiği inanılmaz 
kurtuluşları görse, hatta Yisrael’e saldırmanın kendi zararına olacağını kesin bir şekilde 
bilse bile bunu yapmaktan çekinmez; kendi yok oluşu pahasına Yisrael’e kötülük et-
mekten geri kalmaz. Tüm bunlar neden? Çünkü Amalek’in, soyunun ve halkının tüm 
varoluş nedeni nefrettir. Ne kendi çıkarlarını gözetirler ne de başka bir hesapları vardır. 
Amalek, hiçbir şeye bağlı olmayan katışıksız bir şekilde nefret eder Yisrael’den.

Bu nefretin nedeni, büyükbabası Esav’ın Yaakov’un hem berahayı hem de behorluk 
hakkını alması karşısındaki kıskançlığıdır. Tanrı Yaakov’un yanında olduğu için Esav 
Yaakov’a zarar vermekte başarılı olamamış, kendi çocuklarına intikam vasiyet etmişti. 
Ancak onun çocuklarının da çoğu “Evrenin Kralı Kendisi’ni bu halkın üzerine siper 
ettikçe yapabilecek hiçbir şey yok. Elimizde olan bize yeter ve Avraam ile Yitshak’ın 
mirasını istemiyoruz – ne getirdiği hakları ne de yükümlüklerini” diyerek intikam-
dan vazgeçmiş, Avraam ve Yitshak’ın değerlerinden uzak, yozlaşma dolu bir yaşamı        
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benimsemiş, ama Yisrael’e ilişmemişlerdi. Fakat Esav’ın bu vasiyetini tüm benliğiyle 
benimseyen biri oldu ki o da Amalek’ti. Esav’a “Tanrı’dan korkmayacağım, heybe-
tinden çekinmeyeceğim. Ne senin ne de benim hiçbir eylemimizden utanmayacağım. 
Haklı ve iyi eylemlere itibar etmeyeceğim; aksine onları hor göreceğim. Büyüklük be-
nim; kahramanlık benim! Senin büyüklük mirasını alan kardeşinin soyuna karşı savaşa 
çıkacağım, onlarla hem açıkta hem de pusuda savaşacağım, zayıflarını avlayacağım, 
büyüklerini biçeceğim – ta ki hepsini imha edene kadar” demişti.

Bu nedenle, gelecekte dünyanın tüm ulusları hatalı yolları bırakıp Şehina’nın kanatları 
altına sığınacaktır. Ancak en ufak bir iyilik kırıntısı bile olmayan ve yaptığı her şeyde 
kötülüğü hedefleyen Amalek’in “sonu, ebedi yıkımdır” (Bamidbar 24:20). Ve Tanrı, 
Eli’ni Tahtı’na koyarak yemin etmiştir: “Tanrı, nesiller boyunca Amalek’le savaş için-
de olacaktır” (Şemot 17:16).

“Ve Amalek Geldi…”
Hahamlarımız “Amalek – bizzat kendisi” diye öğretirler. Saldırıyı yöneten, bizzat 
Elifaz oğlu Amalek’tir (Mehilta – Beşalah).

Tora Esav hakkında “kardeşi Yaakov sebebiyle başka bir bölgeye gitti” (Bereşit 36:6) 
demektedir. Esav’ın gidişinin nedeni, Tanrı’nın Avraam’a söylediği ve Yitshak’ın so-
yunu kasteden “Soyun, kendilerine ait olmayan topraklarda 400 yıl boyunca yabancı 
olacak. Onlara kölelik edecekler ve onlara eziyet edecekler” (Bereşit 15:13) sözleriydi. 
Esav “Buradan gideyim; Yaakov’a verilen bu ülkede de payım yok; bu borçta da payım 
olmasın” demiş ve behorluk hakkını Yaakov’a satmış olmanın verdiği utançla da Erets-
Yisrael’den ayrılarak Seir’e gitmiştir. Bu nedenle torunu Amalek söz konusu borcun 
ödenmesini bekledi ve Bene-Yisrael bu borcu tek başına ödeyip Mısır’dan çıkınca hemen 
“Ve Amalek geldi” (Şemot 17:8)  (Hizkuni, Beşalah).

Amalek’in geldiği tek yer burası değildir. Tarih boyunca Amalek ulusu Bene-Yisrael 
için bir ceza aracı olarak hazır durmuştur. Bu ilk olayda halk Refidim’e geldiğinde 
“Tanrı aramızda mı yoksa değil mi?” (Şemot 17:7) sorgusunda bulunmuştu ve hemen 
“Ve Amalek geldi…” (Şemot 17:8).
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Casusların günahı sonrasında okuduğumuz üzere: “O dağda oturmakta olan Amaleki 
ve Kenaani [güçleri] inip onlara [=Tanrı’nın koruması olmadan Erets-Yisrael’e gitmeye 
kalkışanlara] sert bir darbe indirdiler ve onları, imhaya kadar [sürekli darbelerle] iyice 
ezdiler” (Bamidbar 14:45).

Yisrael’i koruyan Onur Bulutları Aaron’un ölümü sonrasında dağılınca da “Güneyde 
oturan Kenaanlı Arad kralı, Yisrael’in casusların yolundan gelmekte olduğunu duyun-
ca, Yisrael’e karşı savaştı” (Bamidbar 21:1). Ve Hahamlarımız’ın öğrettikleri üzere 
burada sözü edilenler, aslında Kenaani kılığına girmiş Amalekiler’di.

Tora Bene-Yisrael’e, Erets-Yisrael’e girdikten sonra yerine getirmekle yükümlü ola-
cakları üç toplumsal emir vermiştir: Bir kral atamak, Amalek’in soyunu kurutmak ve 
Bet-Amikdaş’ı inşa etmek. Görüldüğü üzere Amalek konusu çok önemli ve merke-
zi bir yer tutmaktadır. Söz konusu üç emrin sıralamasından görüldüğü üzere, Bet-
Amikdaş’a giden yol Amalek’i bertaraf etmekten geçmektedir. Kaynaklarımız Kral 
David’in Amalek’i tamamen yok ettiğini yazar (Maarşa). Ancak bunun tam bir imha 
olmadığı açıktır, David’den birkaç yüzyıl sonra yaşamış olan Aman da Amalek’in 
kraliyet soyundandır. Yine de anlaşılan Amalek ciddi bir tehdit olmaktan çıktığı anda, 
henüz tamamen yok edilmediyse bile Bet-Amikdaş’ın inşasına sıra gelmiş sayılır.

Tarihe bakıldığı zaman Amalek’in özellikle ortaya çıktığı noktaların ortak özelli-
ği, Bene-Yisrael’in, Tanrı’nın görev vererek seçtiği halk olarak Erets-Yisrael’de Bet-
Amikdaş’ı inşa edip Tanrı’nın İsmi’ni dünyaya yayma aşamasına yaklaştığı aşamalar 
olmalarıdır. İlk saldırı Mısır ordusundan kurtulup Tora’yı alacakları zamana denk gelir. 
Son saldırı olan Aman’ın planı da II. Bet-Amikdaş’ın kurulmak üzere olduğu, hatta 
inşasına başlanıp yarım bırakıldığı bir döneme rastlar. Dolayısıyla Amalek’in temel 
hedefi Bene-Yisrael’den çok, Tanrı’dır. Tanrı’nın ebediyen Amalek ile savaş halinde 
olmasının nedeni de budur. Bu konu için bkz. Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora, 
Şemot Kitabı s. 191.
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Amalek’in Kuvveti
Amalek’in bu kuvveti nereden gelmektedir? Yisrael Tanrı’nın kanatlarının gölgesi altın-
da ve Onur Bulutları’yla çevriliyken Amalekiler nasıl olup da onlara saldırıp arkadaki 
zayıfları öldürebilmişlerdir?

Hahamlarımız bunun cevabını bir pasukla verirler: “Bataklık olmadan saz büyür mü? 
Su olmadan sazlık olur mu?” (İyov 8:11). Aynı şekilde Yisrael’in var olması da Tora 
olmadan mümkün değildir. Tora’nın sözlerinden ayrıldıkları için düşman onların üze-
rine gelmiştir; zira düşman ancak Yisrael’de günah ve kabahat olduğu zaman başarılı 
olur (Yalkut, Beşalah 262).

Amalek’in saldırdığı yer olan Refidim’in ismi de benzer bir mesaj içermektedir. Bu sözcük 
“Rifyon Yadayim – Ellerin Gevşekliği” olarak açıklanır. Bene-Yisrael ellerini Tora’nın 
sözlerinden gevşettikleri için düşmana saldırı imkânı verilmiştir (Yalkut, Beşalah 263).

Benzer bir durum Megila’da da görülmektedir. Kitap içinde açıklandığı üzere Yahudiler’in 
Aman’ın imha planıyla yüzleşmelerinin temelinde, Tora’dan uzaklaşmış olmaları vardı.

“Amalek’in … Sana Yaptığını Hatırla”
“Yolda aniden karşına çıkmış, sen bitkin ve yorgunken, sendeki, arkanda kalan güçsüz-
leri öldürmüş, Tanrı’dan korkmamıştı” (Devarim 25:18).

Hahamlarımız buradaki “Kareha – Aniden Karşına Çıktı” sözcüğünün aynı zaman-
da “seni soğuttu” olarak anlaşılabileceğini belirtirler. Neden bahsetmektedirler?

Midraş bunu bir örnek vererek açıklar: “Mısır’dan çıktığınızda üzerinizde bir yenilmezlik 
havası vardı. Diğer uluslar Mısır’daki olağanüstü mucizeleri duydukları için sizinle savaş-
maktan çekiniyorlardı. Ama Amalek gelip size saldırdı ve diğer uluslara sizin saldırılması 
mümkün olmayan bir halk olmadığınızı gösterdi. Tıpkı içine girmeye kimsenin cesaret 
edemeyeceği, fokurdayan kaynar suyla dolu bir küvet gibi. Ta ki hergelenin biri onun içine 
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atlayana kadar. Kendisi de kaynar suyla haşlanmasına rağmen, yaptığı bu hareketle suyun 
sıcaklığını da başkalarının girebileceği şekilde düşürmüş oldu” (Midraş – Tanhuma 9).

Benzer şekilde Bene-Yisrael Mısır’dan çıktıktan sonra diğer tüm halklar onlardan çe-
kinmekteydi. Tora’da okuduğumuz üzere, “Halklar duydular – ürperiyorlar, dehşet 
sardı Peleşet sakinlerini. O zaman paniğe kapıldılar Edom reisleri, titreme aldı Moav 
kahramanlarını; [korkudan] eridiler tüm Kenaan sakinleri” (Şemot 15:14-15). Ancak 
ulusların peygamberi Bilam’ın kehanetinde belirttiği üzere “Ulusların ilkidir Amalek” 
(Bamidbar 24:20). Tora’nın Aramca çevirisi bu “ilk” olma konusuna açıklık getirmek-
tedir: “Yisrael’le savaşan ulusların ilkidir Amalek”. Ve Amalek gelip onlarla savaşa 
tutuşunca, kendi boyunun ölçüsünü almasına rağmen, yine de Yisrael’i diğer ulusların 
gözünde soğutmuştu (Yalkut, Ki Tetse 938).

Avraam’ın güneşi doğmadan önce tüm dünya manevi ıssızlık içindeydi. Sanki dün-
yanın ışığı sönmüştü ve putperestliğin yozluk ve kötülük derinliklerinin karanlığına 
batmaya mahkûm gibiydi. Avraam geldi ve bir kor yaktı. Ardından çocukları gelip bu 
koru körüklediler; ateş ışık vermeye ve ısıtmaya başladı. Yisrael Mısır’dan Tanrı’nın 
Kendisi’ni belli etmesiyle, büyük mucizeler eşliğinde çıktı. Hem Yisrael, hem Mısır hem 
de diğer tüm uluslar Tanrı’nın Bir ve Tek olduğunu, başkasının olmadığını biliyorlardı. 
Tüm mevcudiyet artık, Tanrı’nın Sinay Dağı’na inerek, insanlarla yüz yüze konu-
şacağı o muhteşem olayı ve Tanrı’nın tek başına hüküm süreceği dönemin başlangıcını 
beklemekteydi. Ama işte bu kötü adam ve halkı geldi ve yaptığıyla tüm bu planı boz-
du. Herkesin çekindiği ateşin içine atladı ve yandı – ama aynı zamanda sıcaklığını da 
düşürdü. Artık diğer ulusların gözünde Yisrael o kadar da dokunulmaz değildi. Artık 
“Mücadelemiz henüz bitmedi. Amalek bize, yenilgimizin sadece bir kerelik olduğunu 
gösterdi” demekteydiler ve bu şekilde, dünyanın kusursuz hale gelmesi tarihin sonuna 
kadar ertelenmiş oldu.

Yisrael açısından da durum farklı bir hal almıştı. Mısır’dan çıktıklarında artık kimsenin 
kendilerine ilişmeye cesaret etmeyeceğinden emindiler. Her ne kadar bazı konulardaki 
şikâyetleri nedeniyle Tanrı ile aralarında sorunlu bir dönem geçirmekte olsalar da, geçmiş 
olayların, düşmanlara tam bir gözdağı verdiğinden kuşkuları yoktu. Ama Amalek’in 
saldırısı onlar için de savaşın henüz bitmediğinin işareti oldu. İnsanlara yönelik korkuları 
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geri geldi ve bu korku, Tanrı korkusuna yeteri kadar yer bırakamadı. Amalek zayıfları 
vurmuş, kuvvetsizlere dehşet salmış, kuvvetlilere de endişe vermişti. Ve daha sonra Bene-
Yisrael Sinay Dağı’na geldiklerinde, orada mevcut olanların kalplerindeki bütünlükten 
bir şeyler eksik haldeydi. Yisrael’in ve dünyanın kusursuz hale gelmesi ertelenmişti. Ara-
dan 3300’ü aşkın sene geçti ve Maşiah hâlâ gelmiş değil. Dünya kusursuzluktan uzak 
– ve hepsinin sebebi, bu kalleş yılanın, ismi ve zikri silinesi Amalek’in saldığı zehir. 
Bu nedenle “Tanrı, nesiller boyunca Amalek’le savaş içinde olacaktır” (Şemot 17:16).

“ Amalek’in Zikrini Sil ”
Tora bize “Amalek’in zikrini göklerin altından sil! Unutma!” (Devarim 25:19) diye 
emretmektedir. 

Yahudiler arasında buna bağlı bazı gelenekler vardır. Eskiden, kaleminin yazıp yazma-
dığını denemek isteyenler, önce “Amalek” sözcüğünü yazar, sonra da kalemini bu söz-
cüğün üzerinden o görünmeyecek hale gelene kadar geçirerek iyice karalardı. Başkaları, 
Purim’de bir kâğıda Amalek ve Aman isimlerini yazıp şarap içine batırarak silerdi. Bu 
geleneğin kaynağı, “Yok olacak kişiye şarap verin” (Mişle 31:6) pasuğuydu ve Amalek 
hakkında Bilam “sonu, ebedi yok oluştur” (Bamidbar 24:20) demiştir. Bazıları da 
yeni ayakkabılarının altına Amalek ismini yazarlar, böylece yürüyüp bu ismi silerken 
bu mitsvayı yerine getirmeye niyetlenirlerdi.

Son Söz: Günümüzde kimin Amalek olduğunu bilinmemektedir. Ancak Amalek man-
talitesi tarih boyunca varlığını sürdürmeye devam edecektir. Hahamlarımız Amalek’in 
sadece fiziksel bir ulusu değil, aynı zamanda bir ruh halini de belirttiğini öğretirler. Ama-
lek insanın ruhunda, kendisini Tanrı’ya isyana sevk etmeye çalışan bir dürtüdür de. Bu 
isyanın başlangıcı “soğukluktur”. Kişinin Tora’nın ve öğretilerinin ateşini içinde hisset-
memeye başlaması, her şeyi ruhsuz bir bakışla değerlendirmesidir. Sağlam gelenek zinciri 
sayesinde bilinen gerçeklere bile şüpheyle yaklaşmasıdır [Amalek = 240 = Safek (Şüp-
he)]. İçimizdeki Amalek de hayat yolumuzda ilerlerken aniden karşımıza çıkar ve bizi 
Tanrı hizmetinden soğutmayı hedefler. Görevimiz kalbimizdeki bu Amalek kırıntılarını 
tespit edip yok etmektir. Bu konu hakkında bazı açıklamalar için bkz. Türkçe Çeviri ve 
Açıklamalarıyla Tora, Devarim Kitabı, Ki Tetse peraşası sonundaki açıklamalar.
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III. PURİM

Taanit Ester
13 Adar tarihinde, Mordehay, Ester ve diğer tüm Yahudilerin tuttukları orucun anısına 
Taanit Ester adı verilen oruç tutulur. O gün Aman yandaşları tüm Yahudiler’i imha 
edeceklerini düşünmekteydiler, ama tam tersi olmuş ve Yahudiler galip gelmişti. Tarih-
te gördüğümüz üzere, Yahudiler savaşa çıkmadan önce daima oruç tutup dua ederler. 
Moşe Rabenu da Amalek’in saldırısı sırasında oruç tutmuştur. Orucun mesajı, savaşı 
kazandıran şeyin insani güç ve kahramanlık değil, Tanrı’ya bağlılık ve dua olduğudur. 
İnsanlar gözlerini Gökler’e çevirip dua ettikleri takdirde Gökler’den yardım gelir ve mü-
cadeleden galip çıkarlar. Aynısı Purim olaylarında da olmuş ve Yahudiler savaş için bir 
araya geldiklerinde oruç tutmuşlardır ve bunun anısına bu tarih her yıl için bir oruç günü 
olarak sabitlenmiştir. Amaç, İsmi Mübarek olan Yaratıcı’nın, her kişinin sıkıntı anında 
ettiği duayı görüp dinlediği, oruç tutup Tanrı’ya tüm kalbiyle döneni geri çevirmediği 
gerçeğini daima hatırda tutmaktır. Yahudiler’in bu orucu tüm nesiller için üstlendiklerine 
dair Megila’nın metninde bir ipucu mevcuttur (9:31).

Bu orucun özellikle Ester’in adıyla anılmasının nedeni, Mordehay’a tüm Yahudileri top-
layarak üç gün boyunca oruç tutmaları talimatını verenin Ester olmasıdır (4:16). Ve her 
ne kadar Taanit Ester’in tarihi, bahsi geçen oruca göre belirlenmiş değilse de – zira o oruç 
13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde tutulmuştu; Taanit Ester ise 13 Adar’da tutulur – yine 
de oruç ve dua fikrini ortaya atan ilk Ester olduğu için bu oruç da onun ismiyle anılır.
Bazılarına göre ise, tuttuğumuz orucun nedeni savaş öncesi tutulan oruç değil, gerçekten 
de Ester’in önayak olduğu üç günlük oruçtur ve aynı tarihe konmamasının nedeni bu 
tarihlerin her yıl Pesah bayramının içine rastlamasıdır. Hahamlarımız da bu nedenle 
orucu, savaşın gerçekleştiği 13 Adar tarihine sabitlemeyi ve üç gün yerine bir gün olarak 
tutulmasını uygun görmüşlerdir. Bu görüş doğrultusunda orucun Ester’in ismiyle anılma 
sebebi daha açıktır. 
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Bazıları bu nedenle, Purim’den sonraki Pazartesi, Perşembe ve Pazartesi günlerinde 
üç gün oruç tutmayı âdet edinmiştir. Yine bazıları, üç günlük oruç gece ve gündüz tu-
tulduğundan, 13 Adar’daki orucu da gece ve gündüz tutarlar. Ancak bunlar bireysel 
tercihlerdir ve herkesin riayet etmesi gereken şekliyle Taanit Ester 13 Adar tarihinde 
şafakla başlar ve yıldızların çıkmasıyla sona erer (bkz. Alahalar).

Taanit Ester, Bet-Amikdaş’ın yıkılışıyla ilgili olan dört oruç gününden biri olmadığı ve 
Tanah’ta kendisinden açık bir bahis bulunmadığı için daha hafif bir oruç olarak kabul 
edilir. Ayrıca o oruçlardan farklı olarak, eğer 13 Adar Şabat’a rastlarsa, Pazar gününe 
ertelenmez, onun yerine öncesindeki Perşembe günü tutulur. Diğer oruçlarda tarihin 
ileri atılmasının sebebi, acı olayların anısına tutuluyor olmasıdır. Taanit Ester ise her ne 
kadar sıkıntılı bir dönemin anısını taşıyorsa da, kutlamayla sonuçlanan bir olay için tu-
tulur, dolayısıyla önceye alınır [elbette pratik bir neden de, Purim bayramının bu orucun 
hemen sonrasında kutlanıyor olmasıdır].

Cuma gününe değil de Perşembe’ye alınmasının sebebi de Şabat’a bağlıdır. Oruç gü-
nünde yakarı duaları yapılır ve Şabat arifesi için bu hoş değildir. Ayrıca Şabat için yemek 
hazırlanırken onu tadamamak da bir etkendir. Bu nedenle, asıl tarih Şabat’a rastladığı 
için nasılsa kendi zamanında yapılamayacağına göre, Şabat’ın onuruna Cuma değil, 
Perşembe günü yapılır. [Ancak asıl tarihi Şabat arifesine rastlayan bir oruç olursa – ör-
neğin bazı yıllarda Asara BeTevet orucu Cuma gününe rastlar – bu endişelere bakılmaz 
ve oruç kendi zamanı olan Cuma günü tutulur.]

Diğer oruç günlerinden farklı olarak Taanit Ester’de Minha duasında Tahanunim adı 
verilen özür dileme duaları söylenmez ve sonrasında başlayacak Purim bayramının ve 
okunacak Megila’nın onuruna güzel giysiler giyilir.
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Purim Günleri ve Mitsvaları

Purim bayramına ismini veren, Aman’ın Yahudiler’i katletmek için uygun tarihi bulma 
amacıyla attığı “pur” adı verilen kura cinsidir (9:26). Kura tüm aya çıktığı için Purim 
mucizesi bu kuranın düştüğü günlerde gerçekleşmiştir ve bu nedenle bayrama çoğul ola-
rak “Purim” adı verilmiştir.

Purim bayramı Yeoşua bin Nun’un Erets-Yisrael’i fethettiği dönemde surlarla çevrili 
olan şehirlerde, bu şehirler günümüzde surlarla çevrili değilse bile, 15 Adar tarihinde 
kutlanır. Bu niteliğe sahip olduğu kesin olan fazla yer yoktur ve bazılarına göre yalnız-
ca Yeruşalayim bu ölçüte uymaktadır. Bunun yanında her ne kadar Yeoşua bin Nun 
zamanında surlarla çevrili değil idiyse de, olayların merkezi olduğu ve 15 Adar’daki ilk 
kutlama orada yapıldığı için, Şuşan’da da Purim 15 Adar’da kutlanır. Diğer yerlerde 
ise Purim’in kutlanma tarihi 14 Adar’dır. Bu konu için bkz. Açıklamalar, 9:20-22. 
Bir şehrin Yeoşua bin Nun zamanında surlarla çevrili olup olmadığı hakkında şüphe ol-
duğu takdirde orada kutlama 14 Adar’da yapılır, ama 15 Adar’da da berahasız olarak 
Megila okunur. Purim’in farklı günlerdeki kutlanma şekli için bkz. Alahalar.

Purim bayramı, Sanedrin’in ön gördüğü dört mitsvayla kutlanır:
 1. Megila’nın okunması.
 2. Ziyafet ve kutlama.
 3. Mişloah Manot (Öğün Gönderileri).
 4. Matanot Laevyonim (Fakirlere Armağanlar).

Bu mitsvalara aşağıda kısaca değinilecektir. Uygulama ayrıntıları için bkz. Alahalar kısmı.

Bunun yanında Hahamlarımız Tora’dan günün temasına uygun olarak, Beşalah pe-
raşasının sonunda Amalek’in Mısır Çıkışı sonrasındaki saldırısını anlatan Vayavo 
Amalek peraşasının ve Amida ile Birkat Amazon’da Purim mucizesini zikreden Al 
Anisim ve Bime Matatya paragraflarının okunmasını öngörmüşlerdir. Bu konuda da 
bkz. Alahalar.
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Buna karşılık, neşeli bir bayram olmasına rağmen Purim’de [Teilim kitabından Tanrı’ya 
övgüler içeren parçalardan oluşan] Alel duası okunmaz, zira Megila’nın kendisi Alel’in 
yerine geçer.

Bir başka neden de Erets-Yisrael dışında gerçekleşen mucizeler için Alel duasının okun-
mamasıdır. Akla, “Ama Mısır Çıkışı’nı kutladığımız Pesah bayramında Alel oku-
yoruz. O da Erets-Yisrael dışında gerçekleşen bir mucizeydi!” sorusu gelebilir. Ancak 
bunun cevabı Hahamlarımız’ın şu öğretisinde yer almaktadır: “Bene-Yisrael Erets-
Yisrael’e girmeden önce, tüm ülkeler Tanrı’ya övgü şarkıları söylemek için uygundu. 
Ama Erets-Yisrael’e girmeleriyle birlikte burası özel bir konum aldı ve Erets-Yisrael bu 
tipteki övgü şarkıları için tek uygun yer oldu” (Talmud – Megila 14a).

Gemara’da üçüncü bir nedene daha yer verilmektedir: Alel duası “O’nu methedin 
ey Tanrı’nın kulları” sözlerini içerir. Mısır Çıkışı’nda bu sözler yerindeydi, zira ar-
tık Paro’nun değil sadece Tanrı’nın kullarıydılar. Ama Purim olaylarının sonrasında 
Yahudiler yine Pers İmparatorluğu’nun egemenliği altında, yani Ahaşveroş’un kulları 
olarak kalmışlardı (a.y.).

Sözü edilen mitsvaların hepsi, Purim’i 14 Adar’da kutlayanlar için 14 Adar’da, 15 
Adar’da kutlayanlar için de 15 Adar’da yerine getirilir ve bir günden diğerine kaydırma 
yapılmaz. Purim günlerinde oruç ve yas tutulmaz, Tahanunim duaları söylenmez.

Megila’nın Okunması
“Kişi Megila’yı geceleyin okumak ve gündüz vakti tekrarlamakla yükümlüdür.” Bu 
mitsvadan erkekler kadar kadınlar da sorumludur ve her ne kadar Kaşer bir Megila 
olduğu sürece tek başına okumak bile mümkün ise de, en güzeli cemaatle sinagogda 
okumaktır. Hatta bir kişi kendi evinde çok sayıda kişi toplayacaksa bile yine de sinago-
ga giderek okumak tercih edilmelidir, çünkü “Berov Am Adrat Meleh – Bir Kralın 
İhtişamı Kalabalık Halk Kitlesindedir” ve sinagog ortamında mucize daha yaygın bir 
şekilde ilan edilmiş olur.
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Megila’nın okunması Tora öğreniminden de önemlidir. Aynısı diğer tüm mitsvalar için 
de doğrudur ve Megila hepsinin önüne geçer. Tek istisna, ilgilenecek kimsenin bulun-
madığı bir cenaze durumudur.

Megila “İgeret – Mektup” olarak adlandırılır (Megilat Ester 9:26). Bu nedenle, oku-
nurken Sefer-Tora gibi sarılmaz, eski dönemlerdeki fermanlar gibi tümüyle açılır. Ancak 
kenarda kalan kısımların aşağıya sarkması Megila’ya saygısızlık olacağından, açık kı-
sımlar alt alta hafifçe katlanır. Bu her ne kadar dinleyenlerden çok okuyanı ilgilendiren 
bir kural olmasına rağmen, halk içinde de elindeki Megila’yı açanlar olduğundan bunun 
bilinmesinde yarar vardır.

Megila okunurken dört pasuk halk tarafından toplu halde söylenir: Bunların ilki “İş 
Yeudi Aya Be-Şuşan A-Bira… – Başkent Şuşan’da Yahudi bir adam vardı…” 
(2:5) pasuğudur. Bu pasuk kurtuluşun yeşermeye başladığı pasuk olarak kabul edilir. 
İkinci pasuk ise, kurtuluş çarklarının açıkça dönmeye başladığı “Balayla A-U Nadeda 
Şenat A-Meleh… – O gece kralın uykusu kaçtı…” (6:1) pasuğudur. Diğer pasuklar 
ise kurtuluşun doruk noktasını işaretleyen 8:15 ve 8:16’dır. Ayrıca Megila’nın son pa-
suğu da hep birlikte okunur. Bu geleneğin amacı, küçük çocukların monoton okumayla 
yorulup uyuya kalmalarının önüne geçmektir. Böylece halk hep bir ağızdan bu pasukları 
söylediği zaman Tanrı’nın Mordehay ve Ester zamanında gerçekleştirdiği mucize çocuk-
ların da kalplerine işleyecektir.

Megila’nın okunmasına dair kurallar için bkz. Alahalar.

“Aman” Sözcüğünde Gürültü

“Aman” sözcüğünde gürültü – Megila okunurken “Aman” sözcüğü geçtiği zaman gü-
rültü yapma âdeti vardır. Bu geleneğin kaynağı Tora’nın “Amalek’in zikrini göklerin 
altından sil (Timhe)” (Devarim 25:19) emridir. Buradaki “Timhe – Sil” sözcüğü 
bazı yerlerde [ses çıkarma amaçlı] “vurmak” anlamında da kullanılır [ör. Limho Kaf 
= El Çırpmak (Teilim 99:8)]. Böylece Aman Amalek’in soyundan olduğu için, ya 
ayaklar yere vurularak ya da başka şekilde gürültü yapma geleneği yerleşmiştir.
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Bazı cemaatlerde bu, Megila okunurken “Aman” sözcüğü her geçtiğinde yapılır. Ancak 
Megila’nın okunuşunu eksiksiz bir şekilde dinlemek büyük önem taşır. Ayrıca bu gü-
rültü geleneğinin, Megila okuma mitsvasının önüne geçmemesine de dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle İstanbul’daki gelenek bu gürültüyü sadece iki yerde yapmaktır: Ester’in 
Ahaşveroş’a söylediği “Hasım ve düşman biri! [İşte] Şu kötü Aman!” (7:6) sözlerinde 
ve Aman’ın on oğlunun listelendiği pasuklarda (9:6-10). Eğer gürültü Hazan’ın sesi-
nin duyulamayacağı düzeye ulaşırsa o kısım tekrarlanmalıdır.

Otoriteler bu geleneğe de Tora’dan bir ipucu bulmuşlardır. Bu ipucu, Tora’nın kırbaç 
cezasından bahsettiği yerdedir: “Veaya İm Bin Akot A-Raşa – Eğer suçlu kırbacı 
hak ediyorsa” (Devarim 25:2). Bu sözlerin ilk üçünün son harfleri, E-M-N, “Aman” 
sözcüğünü oluşturur. Devamındaki Akot A-Raşa sözleri de aynı zamanda “Kötüye 
Vur” şeklinde anlaşılabilir. Böylece “Aman A-Raşa – Kötü Aman” için bu vurarak 
gürültü çıkarma geleneğine Tora’da ipucu vardır.

Purim Ziyafeti
Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zaferin ar-
dından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet (Mişte) ve sevinç, 
herkesin birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar [verme] günleri yapmala-
rı” (Megila 9:22) talimatını vermişti. Bu doğrultuda Purim günü, mükellef bir ziyafet 
çekilir ve buna Seudat Purim adı verilir.

Megila’da “Yahudiler için aydınlık, sevinç, neşe ve şeref vardı” (8:16) denmektedir. 
Hahamlarımız’ın öğrettikleri üzere buradaki “Ora – Aydınlık” sözcüğü özellikle Tora 
öğrenimini kasteder. Başka bir deyişle Purim ile Tora öğrenimi arasında yakın bir bağ 
vardır. Dolayısıyla Seudaya başlamadan önce bir saat kadar Tora öğrenmek gerekir. Bir 
kişi bunu yapmadıysa en azından Seuda sırasında bir şeyler öğrenmelidir. Bu Seuda 
içinde yaklaşan Pesah bayramıyla ilgili ilk Alahaları öğrenmek çok makbuldür, zira 
bu şekilde iki kurtuluş birbirine bağlanmış olur. Ayrıca bu şekilde, Pesah’tan otuz gün 
önceden itibaren Pesah kurallarını öğrenmeye başlama kuralı da yerine getirilmiş olur. 
Seuda Tanrı’ya şükran ve övgüler sunan şarkılarla da şenlendirilmelidir.
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Arur Aman ve Baruh Mordehay

Hahamlarımız “Kişi, Purim’de ‘Arur Aman – Lanetli Aman’ ile ‘Baruh Morde-
hay – Mübarek Mordehay’ arasında[ki farkı] ayırt edemeyecek şekilde sarhoş olmakla 
yükümlüdür” demişlerdir. Bu nedenle Purim ziyafetinde normalden biraz fazla, ama 
çakır keyif sınırını geçmeyecek kadar şarap içilmelidir.

Yine de Hahamlarımız’ın bu ifadesi oldukça tuhaftır, zira sarhoşluğun tamamen olum-
suz bir şey olduğu herkesçe bilinir ve Hahamlarımız sarhoşluğa dair diğer tüm öğretile-
rinde bunu kınamışlar, ne kadar olumsuz olduğunu açık ve ağır ifadelerle vurgulamışlar-
dır. Öyleyse Purim’de durum neden farklıdır?

Bu konuya birçok cevap verilmiştir ve biri de şöyledir: Dünyada kutsiyetin açığa çık-
masının iki yolu vardır: Tsadiklerin yükselişi ve kötülerin düşüşü. Ancak Tanrı bu iki 
yoldan ilkini tercih eder, çünkü Tanrı kötülerin ve günahkârların yok olmasını değil, 
teşuva yapmasını ister. Ayrıca tsadiklerin yükselişi, Yisrael’in liyakatini de belirtir, zira 
bu yükseliş ancak Yahudiler bunu hak ediyorsa olur. Ama bunu hak etmiyorlarsa, kur-
tuluş bu kez kötülerin düşüşüyle gelir ve kötülüğün kötü sonuçlar doğurduğunu gören 
insanlar Tanrı’ya karşı korku duymaya başlarlar. Yine de bu olumsuz yoldan gelen bir 
kutsiyet olduğu için sevinç tam değildir. Bu nedenle “Baruh Mordehay” tarzı bir kur-
tuluş, “Arur Aman” tarzı kurtuluşa göre daha iyidir.

Buna rağmen, Hahamlarımız Purim’de kişinin, iki kurtuluş yolunu birbirinden ayırt 
edemeyeceği kadar ileri gitmesi gerektiğini söylemişlerdir. Neden? Çünkü Aman’ın dü-
şüşü, diğer kötülerin düşüşü gibi değildir. Diğer kötülerin düşüşü bir neşe sebebi değildir; 
ama Aman ve Amalek düştüğü zaman durum farklıdır. Aman, katışıksız, “kötülük 
adına kötülüğü” simgelediğinden teşuva olasılığı zaten bulunmadığı için, diğer günah-
kârların düşüşündeki burukluk burada olmadığı gibi, aksine çifte sevinç söz konusudur. 
“Kötülerin yok oluşu – şarkı [vesilesidir]” (Mişle 11:10) pasuğu bu tipteki kötüler için 
söylenmiştir ve Amalek’in silinmesi gerçekleştiği zaman Şehina dünyada açığa çıkmış 
sayılır ki bu bir kutlama vesilesidir. Bu açıdan Arur Aman için yapılan kutlama ile 
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Baruh Mordehay için yapılan birbiriyle çelişki içinde değildir ve kurtuluşunu kendi li-
yakatiyle değil de kötünün kötülüğü yoluyla almış bir kişinin moralinin bozulmaması 
için, ona bir anlamda “biraz iç ve kurtuluşun iki yolu arasındaki farkı ayırt edemeyecek 
kadar keyiflen” denmektedir.

Meiri Purim günü sarhoşluk konusunda şöyle yazar: “Kişi Purim günü neşeyi art-
tırmakla yükümlüdür ve bunu masasında hiç eksik olmayacak şekilde yiyecek-içecekle 
yapar. Buna karşılık, aşırıya kaçıp sarhoş olmamız ve böylece neşe içinde kendi onuru-
muzu düşürmemiz emredilmiş değildir. Zira bize yozlaşmış ve aptalca bir neşe değil, 
bizleri İsmi Mübarek Tanrı’ya yönelik sevgiye ve O’na şükranlarımızı sunup O’nu 
bizler için yapmış olduğu mucizeler nedeniyle mübarek kılmaya yöneltecek bir neşe em-
redilmiştir.”

Haye Adam adlı kaynakta da şöyle yazılıdır: “Purim mucizesi Kraliçe Ester’in vermiş 
olduğu içki daveti yoluyla gerçekleştiği için, Hahamlarımız İsmi Mübarek Tanrı’nın 
bizler için yaptığı mucizeyi hatırlatmak amacıyla alışık olduğumuzdan biraz fazla şarap 
içmemizi emretmişlerdir. Ancak bir kişi, bunu yaptığı takdirde Tora’nın mitsvalarından 
herhangi birinin sekteye uğrayabileceğini, örneğin Seuda sonrasında Birkat Amazon 
söylemeyi veya akşam Arvit duasını yapmayı unutabileceğini ya da alaycılık ve hafif 
başlılık içine düşebileceğini tahmin ediyorsa bu kadar içmemesi gerekir. Temelde, her 
hareketini Tanrı’nın Onuruna yaptığından emin olmalıdır.”

Dolayısıyla Hahamlarımız’ın Purim’de sarhoş olma yönündeki sözleri, çığırından çık-
mış bir sarhoşluğu kastetmemektedir; zira sarhoşluk kesin bir yasaktır ve insanı ahlak-
sızlık, hatta kan dökmeye bile götürebilecek çok ağır bir günahtır.

Öyleyse ne kadar içmelidir? Otoriteler bu sorunun cevabının da Arur Aman ve Baruh 
Mordehay’dan öğrenildiğini söylerler: Arur Aman ifadesinin sayısal değeri 502’dir. 
Baruh Mordehay ifadesinin sayısal değeri de 502’dir. Kişi, bu sayısal hesabı yapama-
yacak kadar içtiyse, bu düzey yeterlidir. Böylece kişi sadece normalde içtiğinden az daha 
fazla içmelidir. Çakır keyif olduğunu hissettiği anda içmeyi kesmeli, Birkat Amazon 
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söylemeli ve gidip biraz uyumalıdır. Ne de olsa, Hafets Hayim’in de işaret ettiği üzere, 
uyuyan bir kişi “Lanetli Aman” ile “Mübarek Mordehay” arasındaki farkı ayırt ede-
meyecek durumda olduğundan Talmud’daki sözü yerine getirmiş olur.

Aman Ahaşveroş’a yaptığı iftira konuşmasına “Yeşno Am Ehad… – Bir Halk Var…” 
(3:8) sözleriyle başlamıştır. Hahamlarımız bu sözlerin, aynı zamanda o dönemdeki 
Yahudiler’e yönelik eleştiri içerdiğini belirtmektedirler. Pasuktaki Yeşno sözcüğü eğitsel 
bir bakışla “Yaşenu – Uyudular” şeklinde de okunabilir ve Midraş buna atıfla, bu 
sıkıntılı dönemin sebebinin, Yahudiler’in “mitsvalar konusunda uyumuş (Yaşenu)” 
olmaları olduğunu vurgular. Başka bir deyişle, o dönemde halkın çoğunluğu mitsvalara 
gereken önemi vermemekteydi. Hahamlarımız, Purim’de uyumanın, bu hata için de bir 
tür telafi teşkil ettiğini belirtirler; zira o dönemde Yahudiler mitsvalar hakkında uyumuş-
ken, Purim’de ise uyumanın kendisi bir mitsvadır.

Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim

Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zaferin ar-
dından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet ve sevinç, herkesin 
birbirine öğünler gönderme (Mişloah Manot) ve yoksullara armağanlar (Matanot La-
evyonim) [verme] günleri yapmaları” (9:22) talimatını vermişti.

Bu doğrultuda Purim gününe özgü iki sosyal nitelikli mitsva vardır: [1] Mişlaoh Manot 
(öğün gönderileri) mitsvası doğrultusunda herkes, en az bir kişiye en az iki farklı çeşit 
yiyecek göndermelidir. [2] Matanot Laevyonim (yoksullara armağanlar) mitsvası gereği 
en az iki yoksul kişiye birer armağan verilmelidir.
 
Her iki mitsvanın amacı da akranlar arasındaki sevgiyi ve birlikteliği kuvvetlendirmektir. 
Matanot Laveyonim mitsvası Purim bayramında neşelenme hakkının yalnızca mad-
di durumu elverenlere ait olmadığını vurgular. Mişloah Manot da birlik ve beraberliği 
geliştiren bir uygulamadır, zira bu tip bir armağan veren kişi, diğerine olan sevgisini 
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ifade etmiş olduğu gibi, alanın kalbinde de sevgi hisleri uyandırır. Böylece Aman’ın 
Ahaşveroş’a yaptığı propaganda konuşmasında kullandığı tez dâhilinde Yahudiler’den 
“bölünmüş bir halk” (3:8) şeklinde bahsetmesine karşılık, Yahudiler arasındaki sevgi 
ve saygı bağlarını pekiştirmek hedeflenir. Dolayısıyla bu mitsva özellikle Yahudiler’e 
yiyecek porsiyonları gönderilerek yerine getirilir.

Diğer bir amaç ise Purim günü Seuda hazırlayamayacak durumda olup, bir yandan da 
armağan kabul etmeye çekinen insanların da Purim Seudası yapabilmelerini sağlamak-
tır. Zira herkesin birbirine yiyecekler gönderdiği bir günde, böyle bir armağanı almak 
utanç konusu olmayacaktır. Bu mitsvaların uygulama kuralları için bkz. Alahalar.

Sevgi ve Birlik: Amalek’e Karşı Koruyucu

Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim mitsvalarının öngörülmesindeki temel amaç, 
Aman zamanında Yahudiler’in yok olmaktan, halkın kalplerini sevgi ve kardeşlikle 
ve Yisrael içinde tam bir birlikle kuvvetlendirmiş olan Mordehay ve Ester aracılığıyla 
kurtulmalarını hatırda tutmaktır. Yisrael birlik içinde olduğu zaman hiçbir eksiklikleri 
yoktur ve aralarında kötüler varsa bile onlar da iyi hale gelir.

Amalek’in tüm kuvveti halk içindeki, Tora ve mitsvalar hakkında zayıflamış olanlar-
dan kaynaklanır. Amalek’in kuvvetinin simgesi olan Aman da Yahudiler’i yok etmek 
için öncelikle onların günah işlemelerini sağlamıştı. Günaha katılmayan Yahudiler de, 
katılanları bundan men etmedikleri için günaha ortak kabul edilmişti. Zira Yahudiler 
tek bir bütün olarak kabul edilir ve bir kesim günaha saplandığı takdirde, diğer Ya-
hudiler buna katılmasa bile bundan etkilenir. Ester halk içinde Tora’ya bağlı olanlar 
ve olmayanlar şeklinde bir ayrılık olduğunu ve bunun tüm Yahudiler’in imhasına yol 
açabileceğini gördüğü zaman hemen Mordehay’a talimat vermiştir: “Git, Şuşan’da bu-
lunan tüm Yahudiler’i topla” (4:16). Çünkü birlik ve beraberlik Yisrael’e geri geldiği 
takdirde, düşmanlar, günah işlemiş olan kesime bile zarar veremez, çünkü bunlardan 
birinin bile tırnağına dokunulsa bu tüm Yahudiler tarafından hissedilir.
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Yahudiler Aman zamanında bir araya gelip kendilerini savundukları için büyük bir 
felaketten kurtulmuşlardır. Bu nedenle her nesilde Yahudiler kendi aralarındaki birliği 
sağlamlaştırmaya davet edilmişlerdir. Purim günleri halk içindeki bu birliği yılın diğer 
günlerine göre daha kuvvetli bir şekilde sağlamlaştırmaya kadirdir. Buna bağlı olarak 
Hahamlarımız bu tipteki bir birliği güçlendirme özelliğine sahip olan bu iki mitsvayı ön-
görmüşlerdir. Bu sayede Yisrael içinde sevgi artacak ve yılın geri kalanı içinde de sürekli 
olarak muhafaza edilecektir.

Tevazu ve Kadirşinaslık

Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim mitsvalarında Yahudiler’in benliğinde ezelden 
beri var olan tevazu ve kadirşinaslık özelliklerini yansıtan bir nokta da vardır.

Bir insanın bir başkasına armağan göndermesinin en bariz amacı, ona karşı duyduğu 
şükran duygusunu ifade etmektir. Purim olayları sırasında Aman’ın imha kararı çıktığı 
zaman Yahudiler kendi içlerinde bu felaketin başlarına neden geldiğini düşünerek öze-
leştiri yapmaya başlamışlar, günahlarını itiraf ederek tüm kalpleriyle teşuva yapmışlardı. 
Daha sonra tehlike geçince tekrar içe dönük kişisel bir değerlendirme yaptılar. Bu kur-
tuluş kimin sayesinde gelmişti? Teşuva yapmış kişilere özgü tevazu ile herkes “Benim 
liyakatim için olamaz. Olsa olsa başkalarının sayesinde olmuştur” sonucuna vardı. 
Birbirlerine yönelik takdir ve sevgi duyguları o kadar kuvvetlenmişti ki birbirlerine yiye-
cek ve armağanlar göndererek “Bu imhadan senin sayende kurtuldum, bu nedenle sana 
teşekkür ediyorum ve sana karşı şükran borcum olduğunu kabul ediyorum” mesajını 
verdiler. Bu doğrultuda her Yahudi’nin de, bir sorun olduğunda bunun sorumluluğunu 
şahsen üstlenmesi, olumlu olaylarda ise bunu kendisine değil başkalarının liyakatine 
bağlaması yerinde olur. Çünkü bu sayede herkes liyakat sahibi olur, birbirlerine sevgi 
beslerler ve bu şekilde dünyaya kurtuluş gelir.
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Purim Meşulaş
Herkes Megila okumak veya dinlemekle yükümlüdür, ama Megila okumayı herkes bil-
mediğinden yükümlülüğünü yerine getirmek için eline Megila’yı alıp bilen birine gitme 
ihtiyacı hissedebilir. Oysa Şabat günü herhangi bir şeyi özel bir mekândan kamusal 
alana çıkarmak, aksini yapmak veya kamusal alanda 4 ama’dan (yaklaşık 2m.den) 
fazla taşımak, Tiltul adı verilen melaha yasağını ihlal etmek anlamına gelecektir. Ha-
hamlarımız bu nedenle Şabat günü Megila okunmasını yasaklamışlardır.

Şabat günü Megila okuma yasağının bir başka nedeni de Matanot Laevyonim, yani fakir-
lere armağanlar verme mitsvasının da Megila ile yakından bağlı olmasıdır. Fakirler söz ko-
nusu armağanları alabilmek için Megila’nın okunuşunu dört gözle beklerler. Ama bu arma-
ğanların verilmesi Şabat günü mümkün olmadığından, Megila da Şabat günü okunmaz.

Bu nedenlerle, her ne kadar Yeruşalayim dengi olan bir şehirde Megila normal şartlarda 
15 Adar’da okunursa da, 15 Adar’ın Şabat’a rastladığı yıllarda, Yeruşalayim dengi 
[yani Yeoşua bin Nun zamanında surlarla çevrili olan] şehirler için Megila muktse, yani 
Şabat günü kımıldatılması yasak olan eşyalarla aynı kategoridedir ve ele alınmamalıdır 
[ancak diğer Şabat günlerinde Megila muktse değildir, zira bir kişi canı Megila metnini 
okumak istediği takdirde okuyabilir. Muktse durumu sadece Purim bayramı çerçevesinde 
Megila okumanın mitsva olduğu Purim günü için geçerlidir]. Söz konusu kısıtlama se-
bebiyle, Megila’nın okunuşu öne alınarak 14 Adar’da, yani Perşembe gecesi ile Cuma 
sabahı gerçekleştirilir. 

Bu oynamaya bağlı olarak, böyle yıllarda Yeruşalayim dengi şehirlerde Purim’e özgü 
mitsvalar, aşağıda değinileceği üzere üç güne bölünür: Buna göre, Megila’nın okunuşu 
ve Matanot Laevyonim mitsvası 14 Adar Cuma, yani normal şehirlerde Purim olarak 
kutlanan günde gerçekleştirilir. Böylece o yıl için Megila okuma tarihi açısından dün-
yanın tüm şehirleri aynı kategoridedir. Sefer-Tora’dan “Vayavo Amalek” peraşasının 
okunuşu ve Al Anisim parçasının Amida ile Birkat Amazon’a eklenmesi 15 Adar 
Şabat günü yapılır, zira böyle yerler için Purim’in asıl tarihi bugündür. Purim ziyafeti 
ve Mişloah Manot mitsvaları ise 16 Adar Pazar günü yerine getirilir.
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Bu üçlülük nedeniyle böyle yıllardaki Purim bayramı Yeruşalayim dengi şehirler için 
“Purim Meşulaş – Üçlü Purim” olarak adlandırılır. [Sabitlenmiş Yahudi takviminde 
14 Adar hiçbir zaman Şabat’a rastlamaz; dolayısıyla bu durum sadece Yeruşalayim 
dengi şehirler için geçerlidir.]

Bölünmenin bu şekilde olmasının nedeni şudur: Hahamlarımız, Megila’da yazılanlar-
dan, Megila’nın asıl zamanında okunamadığı yıllarda okumanın ileri atılamayacağını, 
dolayısıyla önceden yapılması gerektiğini öğrenmişlerdir. Pasukta söylendiği gibi: “Ve 
geçmeyecek” (9:27); yani asıl okuma zamanını geçiremezsin – ama önceye alabilirsin. 
15 Adar’ın Şabat’a rastlaması durumunda Megila bu günde okunamaz, zira Şabat 
günü taşıma yasağı Megila’nın kendisini de kapsar. Böylece, gününde okunamadığı için 
öne alınır.

Matanot Laevyonim mitsvası da Megila’nın okunuşuyla doğrudan bağlantılıdır, zira 
yoksullar, söz konusu armağanları alabilmek için Megila’nın okunuşunun yolunu göz-
lerler; çünkü insanlar Megila’yı okuyup meydana gelen mucizeyi gördüklerinde, kalpleri 
de cömertçe bağışlar yapmak için genişler. Bu doğrultuda, Purim’in üç güne yayıldığı 
durumlarda Matanot Laevyonim mitsvası da Megila’nın okunduğu 14 Adar Cuma 
tarihinde yerine getirilir.

Ayrıca Matanot Laevyonim mitsvası ne kadar önce gerçekleştirilirse o kadar iyidir; bu 
sayede fakirler de Purim bayramında bunun zevkine varabilecektir. [Bununla, Matanot 
Laevyonim’in bayramdan önce yapılabileceği sonucu çıkarılmamalıdır, zira bu her ne 
kadar tsedaka mitsvası olacaksa da, Matanot Laevyonim kendi başına bir mitsvadır ve 
Purim içinde yerine getirilmelidir. Purim içinde olduğu sürece de yerine ne kadar erken 
getirilirse o kadar iyidir.]

Purim’in üç güne yayıldığı durumlarda, Yeruşalayim dengi şehirlerin sakinleri, 15 Adar 
Şabat günü tüm Amidalar’da ve Birkat Amazon’da Al Anisim ve Bime Mordehay 
parçalarını okurlar; zira bu tarih bu tip şehirler için Purim’in her zaman kutlandığı ta-
rihtir ve bunda değişiklik yapmak için bir sebep yoktur.
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Purim günü Seuda yapma mitsvası, Mordehay ve Anşe Keneset Agedola’nın koyduğu 
bir kuraldır. Şabat günü ziyafet düzenlemek ise, Bizzat Tanrı’nın emirlerine dâhildir. 
Bu nedenle Şabat ziyafeti Purim Seudası’na göre önceliklidir ve dolayısıyla Yeruşalayim 
dengi şehirler için Purim’in üç güne yayıldığı yıllarda Purim Seudası Şabat günü değil, 
ertesi gün, yani 16 Adar Pazar günü yapılır.

Aynı şekilde Mişloah Manot da başkalarına yemek göndermek anlamına geldiğinden, 
kamusal alanda taşımanın yasak olduğu Şabat günü yapılamaz. Bu iki mitsva hak-
kında da “ve geçmeyecek” şartı olmadığı için, uygulama ertesi gün olan Pazar günü 
yapılır. Önceye alınmaz çünkü bu durumda, bu iki mitsva açısından Yeruşalayim dengi 
ve normal şehirler arasında fark kalmayacaktır.

Purim Meşulaş’a dair diğer kurallar için bkz. Alahalar.

Purim’deki İmalar
Purim bayramının büyük önemi nedeniyle Hahamlarımız birçok imayı açıklamışlar ve 
tüm bayramların Purim’in bünyesine dâhil olduğunu belirtmişlerdir. Bu hem isimsel 
hem de tematik olarak doğrudur.

İsimsel olarak: Purim sözcüğü Pe, Vav, Reş, Yod ve Mem harfleriyle yazılır.
Pe – Pesah
Vav – VeSukot
Reş – Roş Aşana
Yod – Yom Kipurim
Mem – Matan Tora (Tora’nın Verilişi: Şavuot).

Tematik olarak: Purim’de, tıpkı Pesah’ta olduğu gibi bir özgürlük teması vardır. Yapı-
lan teşuva ve Tora’nın tekrar kabul edilişi, Sinay’da Tora’nın alınışıyla benzer temaya 
sahiptir. Tanrı katında Yahudiler hakkında çıkan kararda öleceklerin ve yaşayacakların 
kayıtlı olduğu sembolik kitaplar açılmıştır – tıpkı Roş Aşana’da olduğu gibi. O neslin 
günahları affedilmiştir – tıpkı Yom Kipur’da olduğu gibi. Megila, Yahudi olmayan   
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birçok kişinin Yahudilik’i kabul ederek Şehina’nın kanatları altına girdiğini belirtmek-
tedir (8:17) ki bu, Tanrı’nın çölde Onur Bulutları ile gösterdiği özel korumasını kutla-
dığımız Sukot bayramıyla benzer temaya sahiptir. Ayrıca gelecekte Sukot bayramı tüm 
uluslar tarafından kutlanacaktır.

Purim sözcüğü Yom KiPurim ile benzerlik taşır. Tanrı, tıpkı Yom Kipur’da olduğu 
gibi, Purim bayramında da Yahudiler’in günahlarını affeder. Dahası Yom KiPurim te-
rimi, farklı bir bakışla “Yom KePurim – Purim Gibi Bir Gün” şeklinde anlaşılabilir. 
Başka bir deyişle Purim Yom Kipur’a değil, aksine Yom Kipur, Purim’e benzetilmek-
tedir – ki bu da Purim’i Yom Kipur’dan bile daha üstün bir noktaya koyar gibidir. 
Bunun olası bir nedeni, Yahudiler’in Yom Kipur’da tüm dünyevi zevklerden kendile-
rini mahrum ederek elde ettikleri affın aynısını, Purim’de dünyevi zevklerin tadına va-
rarak, coşkulu ziyafet ve kutlamalarla elde edebilmeleridir. Yom Kipur’daki af insanın 
melekleşmesi sayesinde gelirken Purim’deki af insanın, “insani özellikleri dâhilinde” 
kutsal davranması ile gerçekleşir – ki bu, insanın, normal davranışını kutsal düzleme 
yükseltmesi anlamına geldiği için, Yom Kipur’da kendi doğasına aykırı davranarak elde 
ettiği aftan daha üstün bir düzeydir. Dolayısıyla en coşkulu Purim kutlamaları sırasın-
da bile ölçüyü kaçırmamak, kutsiyet sınırlarını zorlamamak ve Tanrı’nın Krallığı’nın 
boyunduruğunu üzerimize kabul ettiğimiz gerçeğine aykırı davranışlarda bulunmamak 
son derece büyük önem taşır.

Tebdil-i Kıyafet

Purim’de kılık değiştirmek ve maskeler takmak eski bir Yahudi geleneğidir. Yisrael’in 
geleneği de Tora sınıfındadır ve şüphesiz, eğer bu uygulamanın geçerli sebepleri olmasay-
dı, böyle bir gelenek halk içinde yerleşmezdi. Nedir bu sebepler?

Eskiden bazılarının geleneği yabancılara özgü [ama giyim kurallarına aykırı olmayan] 
bazı giysileri giymekti. Bu da Hahamlarımız’ın Arur Aman ile Baruh Mordehay ara-
sındaki farkı ayırt edememe şeklindeki emirlerinin yerine getiriliş şekillerinden biridir. 
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Bunun bir başka amacı da, Yahudiler kültürel bir hataya düşüp kendi geleneklerini terk 
ederek başka uluslara özgü bir davranış tarzını benimsedikleri zaman bile, bunun sadece 
dışta olduğunu, ama içindeki Yahudi ruhu bundan etkilenmediği için daima teşuvaya 
açık kalmaya devam ettiğini vurgulamaktır. Bu aynı zamanda, Purim olaylarından bir 
süre önce Nevuhadnetsar’ın heykeline eğilmiş olan Yahudiler’in bile bunu kalpten değil, 
sadece görüntüde yaptıklarını belirtme amaçlıdır.

Öğrencileri Rabi Şimon bar Yohay’a sordular: “O nesilde Yisrael neden yok edil-
meye mahkûm edilmişti?” Rabi Şimon “Siz söyleyin” dedi.  “O kötü adamın 
[=Ahaşveroş’un] verdiği ziyafete katıldıkları için” dediler ona. Ama o “Öyleyse başkent 
Şuşan’dakiler ölsün, diğer yerlerdekiler ölmesin! [Neden imha kararı sadece Şuşan’daki 
değil de tüm Yahudiler için çıktı?]” dedi. Öğrencileri “O zaman siz söyleyin” dediler. 
“[Nevuhadnetsar zamanında] Heykelin önünde eğildikleri için” diye cevap verdi. Öğ-
rencileri “Burada kayırma mı var?” diye sordular. [“Putperestliğin cezası belli. Öyleyse 
Tanrı neden sonunda onlar için mucize yaptı?”] Rabi Şimon şöyle cevap verdi: “Onlar 
bunu yalnızca [korktukları için] göstermelik yapmışlardı. Bu nedenle Tanrı da onlara 
sıkıntıyı göstermelik verdi [ama içlerinde gerçekten putlara tapma niyeti olmadığından, 
sonuçta onlar için mucize gerçekleştirdi]” (Talmud – Megila 12a).

Kılık değiştirme geleneğinin bir başka sebebi de Tora’daki “Aster Astir Panay – 
Yüzüm’ü tamamen gizleyeceğim” (Devarim 31:18) sözleridir. Nitekim Talmud bu 
sözlerin, Tora’da Ester hakkında yapılan bir ima olduğu açıklamasında bulunur. 
Tanrı’nın mucizeleri doğanın kurallarını değiştirerek değil de doğa kuralları dâhilinde, 
güya bir rastlantılar zinciri şeklinde gerçekleştirdiği ve Ester’in başrolde olduğu Purim 
olayları, Tora’da Tanrı’nın “Yüzü’nü gizleyeceğini” söylediği döneme rastlamaktadır. 
[Bizler sadece doğa kurallarının altüst edildiği durumları mucize olarak tanımlarız. 
Oysa gerçek bu değildir, doğa kurallarının kendisi de gizli birer mucizedir. Buna yönelik 
bir ipucu olarak “A-Teva – Doğa” sözcüğü ile “E-lo-im – Tanrı” sözcüğünün sa-
yısal değeri eşittir (86).] Böylece Purim, Tanrı’nın Yüzü’nü gizleyerek gerçekleştirdiği 
bir mucizedir ve buna paralel olarak Megila’da Tanrı’nın İsmi hiç geçmemektedir. Bu 
bayramda yüzü maskeyle gizleme ve kılık değiştirme gelenekleri de buna işaret eder.
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Bir başka neden: Amalek’in Yisrael’e olan öfkesinin temelinde Yaakov’un teoride 
Esav’a ait olması gereken berahayı, onun kılığına girme suretiyle alması vardır. Esav ve 
onun ardından Amalek bu noktada takılıp kalmışlar, Yitshak’ın durumu öğrendikten 
sonra Yaakov’a verdiği berahayı “yine de mübarek olacak” diyerek onayladığını (Bereşit 
27:33), ayrıca onu Lavan’ın yanına uğurlarken bir kez daha mübarek kıldığını (Bereşit 
28:1) göz ardı etmişlerdir. Purim’de kılık değiştirmek, Yaakov’un yaptığının günah 
olmadığını, aksine Yaakov’un, Esav’ın giysilerini giyiyor olsa bile, onun hakkını miras 
almaya layık olduğunu vurgular.

Purim ve Megila Ebedidir

Midraş’ta Hahamlarımız “Tüm bayramlar gelecekte iptal olacaktır [yani eski önemini 
kaybedecektir]; ama Purim günleri hiçbir zaman iptal olmayacaktır” demişlerdir (Yal-
kut, Mişle 944). Ayrıca şöyle demişlerdir: “Tüm Neviim ve Ketuvim kitapları Maşiah 
Dönemi’nde iptal olacaktır – Megilat Ester hariç. Megilat Ester, tıpkı Tora’nın beş ki-
tabı ve Sözlü Tora’nın kanunları gibi hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyecektir. Pasukta 
söylendiği gibi: “Bu Purim günleri Yahudiler’in içinden [hiç] fesholmayacak, hatıraları 
da soylarından [hiçbir zaman] son bulmayacaktır” (9:28).

Purim’i diğer tüm bayramlardan daha özel kılan nedir?

Diğer tüm bayramlar Yisrael’in kutsiyeti vesilesiyle kutsal kılınmıştır; yani onları kutsal 
kılan Yisrael’dir. Ve gelecekte zamanın tümü bir Şabat günü gibi kutsal olacağına göre, 
“kandilin öğle vakti ne yararı vardır?” Başka bir deyişle, söz konusu kutsiyetin, en 
yüksek kutsiyete sahip olan Şabat’a ne gibi katkısı olabilir ki? Bu nedenle bayramlar 
eski önemlerini yitirecektir.

Ancak Purim, Gökler’den gelen bir kutsiyetin sonsuz açığa çıkışıdır. Tanrı, Yahudiler’i 
hak etmemelerine rağmen kurtarmıştır. Dolayısıyla bu kutsiyet gelecekte de ışık vermeye 
devam edecektir.



31

Megilat Ester’i Neviim ve Ketuvim’deki diğer kutsal kitaplardan daha özel kılan nedir?

Peygamberlerin tüm sözleri Tora’nın sözlerini kuvvetlendirmek, emirlerini ve uygula-
malarını düzene sokmak için gelmiştir. İleride ise Kral Maşiah gelecek, gerçek yasayı 
uygun makamına yerleştirecek, böylece peygamberlerin tüm sözleri yerine gelerek, insan-
lar hiç günah işlenmeyecek ve peygamberlerin azarlamalarına gerek olmayacak şekilde 
Tora’yla meşgul olacaklardır.

Ancak Megilat Ester önceki dönemlere ait değildir, yeni bir dönemin açılışını işaret-
lemektedir. Amalek’in zikrinin silinmesi Purim’le başlamıştır. Bu dönemin sonu, 
Maşiah’ın gelmesi ve nihai kurtuluşla gelecek, o zaman Tanrı, Yisrael’e çevredeki tüm 
düşmanlarından huzur verdiğinde (Devarim 25:19), Amalek’in zikri son kez siline-
cek, Tanrı’nın, Amalek’in zikri silinene kadar henüz tam olmayacağını söylediği (bkz. 
Şemot 17:16 açk.) İsmi ve Tahtı bütün hale gelecektir. O zaman herkes tüm bunların 
Mordehay ve Ester zamanındaki açılışın bir sonucu olduğunu ebediyen anlatacaktır.

* Yukarıdaki bilgiler Rav Eliyau Kitov’un Sefer Atodaa adlı eserinden derlenmiş ve yer 
yer eklemeler yapılmıştır.
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Megilat Ester
Megilat Ester, Tanah’ın Ketuvim kısmında “Hameş Megilot – Beş Tomar” olarak 
adlandırılan gruba dâhildir. Yine de terminolojide yalnızca “Megila” dendiği zaman 
akla ilk gelen, Ester kitabıdır. Bunun bir nedeni, Talmud’un Megilat Ester ve Purim 
bayramı kutlamasına ayrılmış olan ünitesinin Megila ismi ile anılmasıdır. Diğer bir 
neden de, istisnasız tüm cemaatlerde, deri parşömene yazılmış bir tomardan toplumsal 
olarak okunan tek Megila’nın Megilat Ester olmasıdır.

167 pasuktan oluşan Megilat Ester, bir Sefer-Tora’nın yazılışı sırasında dikkat edil-
mesi gereken kurallara uygun şekilde yazılmalıdır. Başka bir deyişle bunu uzman bir 
Sofer’in, eşit ve düz satırlar için hatların çekildiği bir deri parşömen üzerine bu amaçla 
üretilmiş özel siyah mürekkeple yazması gerekir. Başta ve sonda birer sütun boş bırakılır 
ve farklı parşömen parçaları, hayvan sinirlerinden elde edilmiş özel ipliklerle birbirine 
dikilir. Birçok açıdan Megila’nın yazılma kuralları bir Sefer-Tora’da geçerli olan kural-
larla aynıdır. Ancak Megila aynı zamanda “mektup” olarak adlandırıldığı için (9:26-
29), bazı kurallar daha hafiftir.

Megila’nın anlattığı olaylar, I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışının ardından çıkılan Babil Sür-
günü sırasında geçmektedir. Babil İmparatorluğu dünya üzerindeki yeni süper güç Pers 
İmparatorluğu tarafından yenilgiye uğratılmıştır ve dünya üzerindeki Yahudiler’in belki 
tümü, belki de tümüne yakın bir kısmı bu imparatorluğun egemenliği altındaki bölge-
lerde yaşamaktadır. Purim olaylarının kronolojisine açıklamalarımızda yer verilecektir.

Geleneklerimize göre Megila, Pers sarayına çok yakın olan Mordehay ve Ester tarafın-
dan yazılmıştır ve bu açıdan, Pers İmparatorluğu’nun yönetimi, saray düzeni ve ihtişa-
mı hakkında ayrıntılı bilgiler içermesi bir sürpriz değildir. Satır aralarında, gerek İmpara-
tor Ahaşveroş’un gerekse de genel olarak imparatorluğun zevk ve sefahat düşkünlüğüyle 
inceden inceye bir alay, hatta hor görme havası sezilmektedir. Örneğin Ahaşaveroş’un 
verdiği şölende abartının büyüklüğü, verilen ayrıntılarla ortaya konmaktadır. Pers sa-
rayında kadınların, hatta kraliçenin bile, zekâsı ya da karakter özellikleriyle değil de 
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sadece ve sadece güzelliğiyle değerlendirildiği vurgulanmaktadır. İroninin hissedildiği bir 
nokta ise, Megila’da sözü geçen üç kadının, Vaşti, Zereş ve Ester’in, güçlü karakter-
leriyle ön plana çıkmalarıdır. Resmi açıdan kadının sözünün bir değeri yoktur, ancak 
kadınlar etkilerini, dolaylı yollardan, kilit noktalardaki kişilerin kalplerini çelme güç-
leriyle göstermektedirler. Böylece Megila’nın yazarı, kendilerini güçlü ve otorite olarak 
görenlerin zayıf yanlarını da gözler önüne sermektedir.

Buna karşılık, yazarın, Megila’nın konu ettiği sıkıntılı dönemden, Yahudiler’in Tora’ya 
ve birbirlerine bağlı bir yaşam sürmemelerini sorumlu tuttuğu da sezilmektedir. Nitekim 
Ester’in kurtuluşun Yahudiler’in bir araya gelerek oruç tutup teşuva yapmalarına bağlı 
olduğunu ima etmesinde bu açıkça görülmektedir (4:16).

Megila’nın anlatımı sürükleyici bir hikâye şeklinde ilerlemektedir. Yazarın kitabı ya-
zarken bölümleri belli bir amaçla belli bir düzene sokarak sunduğu göze çarpmakta, 
rastlantılar ve kişisel kararlarla dolu bu anlatım, yaşananların buna rağmen belirli bir 
senaryoya göre geliştiği izlenimini vermektedir. Öte yandan, her ne kadar Megila’da 
anlatılan olayların birbirleriyle bağlantısı genel olarak açıksa da, anlatımda kilit niteli-
ğinde bazı noktalar kapalı bırakılmıştır. Örneğin Megila Mordehay’ın Aman’ın önün-
de eğilmeyi reddetmesinin, Ester’in kimliğini açıklamaktan kaçınmasının vs. nedenlerini 
açıklamamaktadır. Metinsel açıdan zorluk içeren bu noktalara Midraş’ta değinilmekte 
ve çeşitli olasılıklar öne sürülmektedir. Açıklamalarımıza bunlara da değinilecektir.

Megilat Ester ve Yisrael-Amalek Mücadelesi

Megila’nın yazarı, anlattıklarını, bahsi geçen olayların yalnızca bir kereye mahsus bir 
olay değil de, Yisrael ile Amalek arasında nesilden nesle süregelen mücadelede bir aşama 
olarak sunmaktadır. Yazar Megila’da anlatılanlarla Amalek’e karşı verilen ve Tora ile 
Neviim kitaplarında anlatılan savaşlar arasındaki bağlantıya işaret etme amacıyla bazı 
noktaları kullanmaktadır.

Öncelikle hem Mordehay’ın hem de Aman’ın isimlerine hangi millete ait olduklarını 
belirten sıfatlar eklemektedir: “Yahudi Mordehay” ile [Amalek kralı] “Agag soyuna 
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mensup Aman”. Bu şekilde Mordehay’ın Yahudi, Aman’ın ise Amalek ulusunu tem-
sil ettiği imasında bulunmaktadır.

Megila Mordehay’ın “Kiş’in oğlu … [ve Bin]Yamin [kabilesi] mensubu” (2:5) ol-
duğunu belirtmektedir. Burada amaç, Mordehay’ın, yine Binyamin kabilesine mensup 
ve Kiş’in oğlu olduğu vurgulanan (Şemuel I 9:1-2) Kral Şaul’un soyuna mensup 
olduğunu vurgulamaktır. Böylece tarih tekerrür etmektedir: Amalek’le savaşmış, ancak 
Amalek kralı Agag’ı hayatta bırakmış olan ilk Yahudi kral Şaul’un soyundan gelen 
Mordehay, Agag’ın soyundan gelen Aman’a karşıdır.

Amalek’ten elde ettiği ganimeti yok etmemiş olan Şaul’dan farklı olarak, Mordehay, 
Tora’nın Amalek’in zikrini silme şeklindeki emrini yerine getirmiştir. Amalek soyundan 
gelen düşmanlarına karşı savaşları sonrasında ganimeti almalarına izin verilmesine rağ-
men (8:11) Yahudiler ganimete el sürmemişlerdir. Bunu vurgulamak için Megila’nın ya-
zarı “Ganimete ellerini uzatmadılar” ifadesini üç kez tekrarlamaktadır (9:10, 15, 16).

Konunun bu yönünün vurgulanmasıyla, Yisrael-Amalek mücadelesi Tanah’ı oluşturan 
üç ana kitapta da yer almış olmaktadır. Daha önce Tora’da (Şemot 17:8-16 ve Devarim 
25:17-19) ve Neviim’de (Şemuel I 15) bahsi geçen bu mücadele, Ester kitabında zikre-
dilerek Ketuvim kitabına da girmiştir. Yine bu mücadeleye bağlı olarak, Purim’den önce-
ki Şabat gününde, Amalek’in ilk saldırısını hatırlamayı emreden Zahor peraşası okunur.

Megilat Ester ve Yahudi İnancı

Tanah’ın diğer kitaplarından farklı olarak göze çarpan bir nokta Megilat Ester’de 
Tanrı’nın İsmi’nin geçmemesidir. Her ne kadar, açıklamalarda değinileceği üzere 5:4 ve 
7:7 pasuklarında Tanrı’nın İsmi gizli olarak yer alıyorsa da, açık olarak yazılı olduğu 
herhangi bir yer yoktur.

Şüphesiz, bu durum, kitabın Tanrısal yönden yoksun olduğu anlamına gelmemektedir. 
Aksine böyle olmasının amacı Tanrı’nın evreni yönetme biçiminin belli bir yönüne işaret 
etmektir.
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Purim mucizesi doğanın kurallarını altüst eden açık bir mucize değildir. Örneğin 
Hanuka’da bir güne yetecek yağın sekiz gün yanması açık bir mucizeydi. Ancak Purim 
olaylarını okuyan bir kişi, yaşanan her şeyi normal yaşamın gidişatı olarak değerlendi-
rebilir. Olaylar tamamen insanların özgür iradeleriyle verdikleri kararları ve davranışla-
rıyla şekillenmekte ve her şey birçok rastlantıyla yönlendirilmektedir. Elbette bunun en 
belirgin mesajı, Tanrı’nın, doğal görünen her şeyi de yakın bir nezaretle yönetmekte ol-
duğudur ki bu, Yahudilik’in en temel inanç prensiplerinden biridir. Tanrı dünyayı yal-
nızca yaratıp Kendi işlerine çekilmiş değildir; burada yaşanan her şeyi aktif bir yönetimle 
idare etmektedir. Ve gerçekte Purim olayları da çok büyük bir mucizenin parçalarıdır.

Tanrı neden gizli bir mucizeyi tercih etmiştir? Bunun önemli bir nedeni vardı. Yahudiler 
çeşitli günahlardan sorumluydu. Bunların başında Nevuhadnetsar’ın putuna eğilme-
leri (bkz. Daniyel 3) ve Ahaşveroş’un verdiği, kendileri açısından uygunsuz ziyafete 
katılmaları gelmekteydi. Başka bir deyişle, günahları nedeniyle ülkelerinden sürülmüş 
olmalarına rağmen halen günah işlemeyi sürdürmekteydiler.

Eğer Tanrı Yahudiler için açık bir mucize gerçekleştirmiş olsaydı, Yahudiler de Tanrı’nın 
onları, kendi taraflarından hiçbir çaba olmaksızın kurtardığı kanısına kapılabilirdi. Bu 
da yanlışlarını düzeltme ihtiyacı duymayarak tutumlarını sürdürmelerine, sonunda da 
yok oluşlarına yol açabilirdi. Bu nedenle Tanrı mucizeyi saraydaki bir entrikalar dizisi 
şeklinde gerçekleştirdi. Mucizenin Tanrısal müdahale ile gerçekleştiği, belki daha sonra 
olaylara toplu bir bakış yöneltildiğinde görülebilecekti, ama olaylar sırasında anlaşılma-
yacaktı. Yahudiler için bu bir ders içerecekti, zira bir daha böyle bir duruma düşmeleri 
halinde yine aynı “talihe” sahip olamayabileceklerini anlayacaklardı.

Tüm bunların bir sonucu olarak, Purim olayları Yahudiler’in toplu halde kalpten bir 
teşuvasına sahne olmuştur. O kadar ki, Talmud, Purim olaylarını Tora’nın tekrar ve 
içtenlikle kabul edilmesi olarak tanımlamaktadır.

Tanrı’nın İsmi işte yukarıda açıklanan nedenlerle Megila’da geçmemektedir. Bazı gö-
rüşlere göre Megila’da Tanrı’nın İsmi’nin geçmemesinin başka nedenleri de vardır. Bun-
lardan birine göre, Mordehay, Persler’in Megila’yı kendi dillerine çevirip, Tanrı’nın 
İsmi’nin geçtiği yerlere kendi ilahlarının isimlerini yerleştirmelerinden endişe etmiştir. 
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Bunun yanında Megila ilk yazıldığında tüm nesiller için Tanah’ın bir parçası olup 
olmayacağı henüz açık değildi. Açıklamalarda değinileceği üzere, Ester’in bu yöndeki 
talebine Sanedrin sıcak bakmamış, ancak sonunda razı olmalarıyla Megila Tanah’a 
katılmıştır. Ancak bu olana kadar Megila’nın durumu henüz belli değildi ve bu haliyle 
henüz kutsal niteliğe sahip değildi. Tanrı’nın İsmi’ni, öylesine çöpe atılabilecek herhan-
gi bir kitaba yazmak uygun olmadığından Megila İsim olmaksızın yazılmış, sonra da 
diğer kutsal yazılara bu haliyle katılmıştır (İbn Ezra).

Kitaba ismini veren, anlaşılacağı üzere, Ester’dir. Ester Purim olaylarında öncelikli rol 
oynamış olmanın yanında, bu kitabın Tanah’ın bir parçası olmasında da önemli payı 
olması nedeniyle ve Mordehay’la birlikte bu kitabın yazarı olarak, kitabın kendi ismiyle 
anılmasına hak kazanmıştır.

Kitabın Megilat Mordehay veya Megilat Ahaşveroş gibi olası diğer isimler yerine Ester’in 
ismiyle adlandırılmasının bir başka nedeni daha vardır. Megila’da anlatılan olaylara ba-
kıldığında hiçbir şey sıra dışı görünmemektedir. Ahaşveroş kitabın başında anlatılan şö-
leni yalnızca zenginlik ve gücünü vurgulama amacıyla vermiştir. Mordehay’ın Bigtan ve 
Tereş’in komplolarını ortaya çıkarması da son derece makul bir olaydır. Aynısı Aman’ın 
Mordehay’a, onun halkına ve temsil ettikleri değerlere yönelik nefreti için de doğrudur. 
Bunların hepsi normal ve olabilen şeylerdir.

Megila’da şaşırtıcı olan bir nokta varsa, o da Ester’in Ahaşveroş’la evlenmesidir. Ester 
en büyük Yahudi şahsiyetlerden, ayrıca yedi kadın peygamberden biridir. Dolayısıyla 
Yahudi olmayan biriyle evlenmesi son derece olağan dışıdır. Ve bu olduğu zaman bunun 
manasını kimse anlayamamıştır – ta ki tüm olayların Ester’in Yahudiler’i Aman’ın 
planından kurtarabilmesi için Tanrı tarafından yönlendirildiği, olayların sonunda ortaya 
çıkana kadar. Bu nedenle kitap özellikle Ester’in ismini taşımaktadır.

Şüphesiz, Purim olayları içinde Yahudiler’i teşuvaya davet ederek, hatta bazı noktalar-
da yaptıklarıyla onları buna iterek kurtuluşun gelmesinde başrolü oynayan da Ester’dir 
ki bu da kitabın kendi ismiyle anılmasının bir başka nedenidir.

Ester’in asıl ismi Adasa olmasına rağmen (2:7), bu kitap Megilat Adasa değil,         
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“Megilat Ester” olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni “Ester” isminin “Satar – 
Gizlemek” köküyle bağlantılı olmasıdır. Basit anlamda bu isim Ester’in kendi kimli-
ğini gizlemesiyle ilgili görülebilir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere Megila, Tanrı’nın 
olayları gizli bir şekilde de olsa Bizzat yönlendirdiğini vurgulayan bir kitaptır. Talmud, 
Tora’da Ester’e nerede gönderme yapıldığını sorar ve Tanrı’nın “Yüzümü tamamen 
gizleyeceğim” (Aster Astir; Devarim 31:18) şeklindeki sözlerini gösterir. Bu yalnızca 
Tora’daki bu sözlerin Ester ismiyle aynı kökten gelmesiyle sınırlı bir gönderme değildir. 
Aynı zamanda Purim olaylarının bir “Ester Panim – Yüz Gizliliği”, yani Tanrı’nın 
dünyayı, Kendisi’ni açıkça ortaya koymayarak, rastlantılar ve doğal görünen olaylar 
yoluyla, ama yine de yakından ve aktif olarak idare ettiği bir ortamda gerçekleştiğini 
vurgulamaktadır bu sözler.

Böylece Megilat Ester’in mesajı ortaya çıkmaktadır: Tanrı’nın mucizevî yakınlığının 
çok bariz olduğu bir dönem I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışıyla kapanmıştır. Artık Tanrı 
dünyayı Ester Panim ortamında idare etmektedir. Bu ortamda insanların Tanrı hakkın-
da hata yapması, farklı görüşlerden etkilenmesi ve hatalara düşmesi daha olasıdır. Ancak 
bu belirsizlik ortamında, sıkıntılara, zorluklara ve acılara rağmen Tora’ya ve gelenek-
lerine sıkı sıkıya bağlı kalanlara Tanrı da yakınlık gösterecektir. Yüzü’nü gizlediği bir 
ortamda bile, Kendisi’ne sadık kalanları yalnız bırakmayacaktır.

Megila sözcüğünün “rulo; tomar” şeklindeki anlamı, sözcüğün “yuvarlamak” anlamı-
na gelen Galgal ya da Galal kökünden gelmesine bağlıdır. Megila’nın rulosu yuvarla-
narak açılıp, içinde yazılanlar okundukça, Tanrı’nın tüm bu olayları yöneten gizli Eli 
daha da güçlü bir şekilde hissedilir. Bu açıdan Megila, aynı zamanda “Legalot – Açığa 
Çıkarma” köküyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Megilat Ester bu dünyadaki en büyük ger-
çeğin ifşasıdır: Biz açıkça göremiyorsak bile, evreni Tanrı yönetmektedir. “Gizli olanı 
(Ester) açığa çıkaran (Megila)” bu eşsiz kitap da işte bu gerçeği açığa çıkarmaktadır. 
Ve belki de, Purim bayramının diğer bayramlardan farklı olarak tarihin sonunda bile 
önemini kaybetmeyecek olmasının temelinde bu vardır. Ester Panim durumu Maşiah 
gelene ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığı tekrar açık ve belirgin bir hal alana kadar 
devam edecektir. Hızla ve günümüzde olsun; Amen.

[Not: Bu giriş yazısında Meam Loez ve Daat Mikra adlı eserlerden yararlanılmıştır.]
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Megila Okunmadan Önce Şu Berahalar Söylenir:

Birşut Moray veRabotay

Birşut Şamayim

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mikra Megila

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Şeasa Nisim
Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze

Megila o yıl için ilk kez okunduğunda:

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Şeeheyanu
Vekiyemanu Veigiyanu Lazeman Aze
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Megila Okunmadan Önce Şu Berahalar Söylenir:

Hazan: Birşut Moray Verabotay
Hocalarımın ve Ravlarımın İzniyle;

Halk: Birşut Şamayim
Gökler’in İzniyle.

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mikra Megila

Bizi emirleriyle kutsal kılan ve bize Megila okuma emri veren Sen, 
Tanrımız, Mübarek’sin.

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Şeasa Nisim
Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze

O günlerde bu vakitte atalarımız için mucizeler gerçekleştiren Sen, 
Tanrımız, Mübarek’sin.

Megila o yıl için ilk kez okunduğunda:
Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Şeeheyanu

Vekiyemanu Veigiyanu Lazeman Aze
Bizi yaşatan, ayakta tutan ve bu zamana eriştiren Sen, Tanrımız, 

Mübarek’sin.
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1.Vayi Bime Ahaşveroş,U Ahaşveroş Amoleh Meodu Vead Kuş Şeva 
Veesrim Umea Medina.2.Bayamim Aem,Keşevet Ameleh Ahaşveroş Al 
Kise Malhuto Aşer Beşuşan Abira.3.Bişnat Şaloş Lemolho Asa Mişte Le-
hol Sarav Vaavadav,Hel Paras Umaday Apartemim Vesare Amedinot 
Lefanav.4.Bearoto Et Oşer Kevod Malhuto Veet Yekar Tiferet Gedulato 
Yamim Rabim Şemonim Umat Yom.5.Uvimlot Ayamim Aele Asa Ameleh 
Lehol Aam Animtseim Beşuşan Abira Lemigadol Vead Katan Mişte Şivat 
Yamim Bahatsar Ginat Bitan Ameleh. 6.Hur Karpas Uthelet Ahuz Behavle 
Vuts Veargaman Al Gelile Hesef Veamude Şeş,Mitot Zaav Vahesef Al Rit-
spat Baat Vaşeş Vedar Vesoharet 7.Veaşkot Bihle Zaav Vehelim Mikelim 
Şonim Veyen Malhut Rav Keyad Ameleh 8.Veaşetiya Hadat En Ones,Ki 
Hen Yisad Ameleh Al Kol Rav Beto Laasot Kirtson İş Vaiş
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[1. Ahaşveroş’un Kraliyet Şöleni]

1
1 [Bu kitapta anlatılan olaylar] Ahaşveroş’un günlerinde oldu. Odu’dan Kuş’a 

kadar 127 eyalet [üzerinde] hüküm süren Ahaşveroş’tur o.

2 O günlerde, Kral Ahaşveroş, başkent Şuşan’daki kraliyet tahtına oturduğu gibi – 

3 [ki bu, ancak] krallığının üçüncü yılında [olmuştu] – tüm bakanlarına ve kullarına 

bir şölen düzenledi. Pers ve Med ordusu[nun kumandanları], asiller ve eyalet 

yöneticileri [onun] huzurunda [toplanmışlardı] 4 o şerefli krallığının zenginliğini ve 

şaşaalı haşmetinin saygınlığını gösterirken. Çok gün [sürdü bu şölen] – 180 gün.

5 Bu günler dolduğunda kral, başkent Şuşan’da bulunan halkın en büyüğünden en 

küçüğüne kadar tümüne, kraliyet sarayının bahçesinin avlusunda yedi günlük bir 

şölen düzenledi. 6 [Avluda] Beyaz [ketenden], en iyi kalite pamuktan, gök mavisi 

[yünden olup, her biri] keten ve erguvani [yün] kordonlarla gümüş çubuklara ve 

mermer sütunlara tutturulmuş [perdeler], kırmızı, mavi, beyaz ve siyah mermerden 

zemin üzerinde altın ve gümüşten sedirler [vardı]. 7 İçki servisi altın kaplardaydı. 

Kaplar birbirinden farklıydı. Kraliyet şarabı da krala yaraşır şekilde boldu. 8 İçme 

konusu da usule uygundu, zorlama yoktu; zira kral sarayının tüm teşrifatçılarına 

bu yönde talimat vermişti. Her bir kişinin arzusu yerine getirilecekti.
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9.Gam Vaşti Amalka Aseta Mişte Naşim,Bet Amalhut Aşer Lameleh 
Ahaşveroş.10.Bayom Aşevii Ketov Lev Ameleh Bayayin,Amar Limuman, Bi-
zeta, Harvona, Bigta, Vaavagta, Zetar Veharkas Şivat Asarisim Ameşaretim 
Et Pene Ameleh Ahaşveroş11.Leavi Et Vaşti Amalka Lifne Ameleh Beheter 
Malhut,Learot Aamim Veasarim Et Yofya Ki Tovat Mare İ . 12. Vatemaen 
Amalka Vaşti Lavo Bidvar Ameleh Aşer Beyad Asarisim,Vayiktsof Ameleh 
Meod Vahamato Baara Vo.13.Vayomer Ameleh Lahahamim Yodee Aitim,Ki 
Hen Devar Ameleh Lifne Kol Yodee Dat Vadin 14.Veakarov Elav Karşena, 
Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena Memuhan,Şivat Sare Paras Umaday 
Roe Pene Ameleh Ayoşevim Rişona Bamalhut.15.Kedat Ma Laasot Bamal-
ka Vaşti,Al Aşer Lo Aseta Et Maamar Ameleh Ahaşveroş Beyad Asarisim.
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[2. Vaşti Kralın Çağrısını Reddediyor]

9 Kraliçe Vaşti de kadınlar [için bir] şölen düzenlemişti. [Bu şölen de] Kral 

Ahaşveroş’a ait kraliyet sarayında [gerçekleşmekteydi].
10 Yedinci günde, kral şarabın etkisiyle iyice keyifliyken, Kral Ahaşveroş’un hu-

zurunda hizmet eden yedi görevli, Meuman, Bizeta, Harvona, Bigta, Avagta, 

Zetar ve Karkas’a 11 kraliçe Vaşti’yi kralın huzuruna kraliyet tacıyla getirmelerini 

söyledi. [Vaşti’nin] Güzelliğini halklara ve yöneticilere göstermek [istiyordu], zira 

[Vaşti gerçekten son derece] iyi görünümlüydü.
12 Ancak kraliçe Vaşti, kralın, görevliler eliyle [göndermiş] olduğu emriyle gelmeyi 

reddetti. Kral [öfkeden] fazlasıyla köpürmüştü. İçi hiddetle yanıyordu.

[3. Vaşti Hakkında Müzakereler]

13 Kral, zamanları bilen bilgelere danıştı; zira kralın tüm usul ve kanun bilenler 

karşısındaki tavrı böyleydi. 14 [Bunlar içinde] Ona yakın olanlar Karşena, Şetar, 

Admata, Tarşiş, Meres, Marsena [ve] Memuhan’dı. [Bu] Yedi Pers ve Med 

bakanı, kraliyet [kademelerinde] ilk sıralarda otururlar, kralın yüzünü görürlerdi.
15 [Ahaşveroş onlara,] Kral Ahaşveroş’un görevlilerin eliyle [göndermiş olduğu] 

sözünü yerine getirmemiş olması nedeniyle Kraliçe Vaşti’ye kanunen ne yapılması 

[gerektiğini sordu].
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16.Vayomer Memuhan Lifne Ameleh Veasarim Lo Al Ameleh Levado Ave-
ta Vaşti Amalka,Ki Al Kol Asarim Veal Kol Aamim Aşer Behol Medinot 
Ameleh Ahaşveroş. 17.Ki Yetse Devar Amalka Al Kol Annaşim Leavzot 
Baleen Beeneen Beomram Ameleh  Ahaşveroş Amar Leavi Et Vaşti Amal-
ka Lefanav Velo Vaa 18.Veayom Aze Tomarna Sarot Paras Umaday Aşer 
Şameu Et Devar Amalka Lehol Sare Ameleh,Uhday Bizayon Vakatsef 19.İm 
Al Ameleh Tov Yetse Devar Malhut Milefanav Veyikatev Bedate Faras 
Umaday Velo Yaavor,Aşer Lo Tavo Vaşti.Lifne Ameleh Ahaşveroş Umal-
huta Yiten Ameleh Liruta  Atova Mimena 20.Venişma Pitgam Ameleh Aşer 
Yaase Behol Malhuto Ki Raba İ Vehol Annaşim Yitenu Yekar Levaleen 
Lemigadol Vead Katan 21.Vayitav Adavar Beene Ameleh Veasarim Vayaas 
Ameleh Kidvar Memuhan 22.Vayişlah Sefarim El Kol Medinot Ameleh El 
Medina Umdina Kihtava Veel Am Vaam Kilşono,Liyot Kol İş Sorer Be-
veto Umdaber Kilşon Amo.
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[4. Vaşti’nin Kalemi Kırılıyor]

16 Memuhan, kralın ve [diğer] bakanların önünde “Kraliçe Vaşti, yalnızca krala 

karşı değil, Kral Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki tüm yöneticilere ve tüm halklara 

karşı da kabahat işlemiştir” dedi. 17 “Çünkü kraliçenin davranışı tüm kadınlara 

yayılacak, ‘Kral Ahaşveroş [bile] kraliçe Vaşti’nin huzuruna getirilmesini söyledi, 

ama o gelmedi’ diyerek, kocalarını gözlerinde hafifsemelerine yol açacaktır. 18 Ve 

bugün kraliçenin davranışını duymuş olan Pers ve Med yöneticilerinin eşleri kralın 

tüm yöneticilerine [aynısını] söyleyeceklerdir ki [yalnız bu bile] yeteri kadar hafif-

seme ve öfke[ye yol açacaktır].

19 “Eğer kral için uygunsa, huzurundan bir kraliyet fermanı çıksın. [Bu ferman] 

Pers ve Med yasalarına yazılsın ve [hiçbir zaman] fesholmasın. [Söz konusu fer-

man doğrultusunda] Vaşti, Kral Ahaşveroş’un huzuruna [bir daha hiç] gelmesin 

ve kral onun kraliçe konumunu ondan daha iyi bir akranına versin. 20 Kralın ne 

yapacağına dair hükmü tüm krallığında duyulsun – zira büyüktür – ve [böylece] 

tüm kadınlar, büyükten küçüğe kocalarına saygı göstereceklerdir.”

21 Bu söz kralın ve bakanların hoşlarına gitti. Kral, Memuhan’ın söylediği gibi 

yaptı ve 22 kralın tüm eyaletlerine – her bir eyalete, kendine özgü yazıyla ve her bir 

halka, kendine özgü diliyle – fermanlar gönderdi. [Buna göre] Her erkek, evinde 

egemen olacak ve [evdeki herkes] onun halkının diliyle konuşacaktı.
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1.Ahar Adevarim Aele Keşoh Hamat Ameleh Ahaşveroş,Zahar Et Vaşti 
Veet Aşer Asata Veet Aşer Nigzar Alea.2.Vayomeru Naare Ameleh 
Meşaretav,Yevakşu Lameleh Nearot Betulot Tovot Mare 3.Veyafked 
Ameleh Pegidim Behol Medinot Malhuto Veyikbetsu Et Kol Naara Ve-
tula Tovat Mare El Şuşan Abira El Bet Annaşim El Yad Ege Seris Ameleh 
Şomer Annaşim,Venaton Tamrukeen 4.Veanaara Aşer Titav Beene Ameleh 
Timloh  Tahat Vaşti,Vayitav Adavar Beene Ameleh Vayaas Ken. 5.İş Yeu-
di Aya Beşuşan Abira,Uşmo Mordehay Ben Yair Ben Şimi Ben Kiş İş 
Yemini.6.Aşer Ogla Miruşalayim İm Agola Aşer Ogleta İm Yehonya Me-
leh Yeuda,Aşer Egla Nevuhadnetsar Meleh Bavel 7.Vayı Omen Et Adasa 
İ Ester Bat Dodo Ki En La Av Vaem Veanaara Yefat Toar Vetovat Mare 
Uvmot Avia Veima Lekaha Mordehay Lo Levat.
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[5. Ahaşveroş’un Kederi ve Hizmetkârların Önerisi]
2
1 Bu olaylardan sonra, Kral Ahaşveroş’un hiddeti dindiğinde [kral,] Vaşti’yi, 

yaptığını ve hakkında verilen kararı hatırladı.
2 Kralın gençleri, [yani] hizmetkârları, “Kral için iyi görünümlü bakire kızlar 

aransın” diye [öneride bulundular]. 3 “Kral, imparatorluğunun tüm eyaletlerin-

de memurlar görevlendirsin, [onlar da] iyi görünümlü tüm bakire kızları başkent 

Şuşan’a toplayıp, hareme, kralın görevlisi [olan] haremağası Ege’nin sorumluluğuna 

[teslim etsinler. [Kızlara] Kozmetik malzemeleri verilsin. 4 Kralın hoşuna gidecek 

olan kız Vaşti’nin yerine kraliçe olsun.”

[Bu öneri] Kralın hoşuna gitti ve böyle yaptı.

[6. Ester, Vaşti’nin Yerine Kraliçe Oluyor]

5 Başkent Şuşan’da Yahudi bir adam vardı. İsmi Mordehay’dı; Kiş’in oğlu 

Şimi’nin oğlu Yair’in oğlu [ve Bin]Yamin [kabilesi] mensubuydu. 6 Babil kralı 

Nevuhadnetsar’ın sürmüş olduğu Yeuda kralı Yehonya ile sürülen sürgünlerle 

birlikte Yeruşalayim’den sürülmüştü.
7 Adasa’yı, yani amcasının kızı Ester’i, o yetiştiriyordu; zira [Ester’in] babası ve 

annesi yoktu. Kız güzel biçimli ve iyi görünümlüydü. Annesi ile babası ölünce 

Mordehay onu kendisine kız [evlat] olarak almıştı.
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8.Vayi Beişama Devar Ameleh Vedato Uvikavets Nearot Rabot El Şuşan 
Abira El Yad Egay,Vatilakah Ester El Bet Ameleh El Yad Egay Şomer 
Annaşim.9.Vatitav Anaara Veenav Vatisa Hesed Lefanav Vayvael Et Tam-
rukea Veet Manotea Latet La Veet Şeva Anearot Areuyot Latet La Mibet 
Ameleh,Vayşanea Veet Naarotea Letov Bet Annaşim. 10.Lo İgida Ester Et 
Ama Veet Moladta,Ki Mordehay Tsiva Alea Aşer Lo Tagid.11.Uvhol Yom 
Vayom Mordehay Mitaleh Lifne Hatsar Bet Annaşim,Ladaat Et Şelom Es-
ter Uma Yease Ba. 12.Uvagia Tor Naara Venaara Lavo El Ameleh Ahaşveroş 
Mikets Eyot La Kedat Annaşim Şenem Asar Hodeş Ki Ken Yimleu Yeme 
Merukeen,Şişa Hodaşim Beşemen Amor Veşişa Hodaşim Babesamim 
Uvtamruke Annaşim.13.Uvaze Anaara  Baa El Ameleh,Et Kol Aşer Tomar 
Yinaten La Lavo İma Mibet Annaşim Ad Bet Ameleh.
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8 Kralın sözü ve hükmü duyulduğu ve çok sayıda genç kız başkent Şuşan’a 

toplanıp Egay’ın sorumluluğuna [teslim edildiği] zaman, Ester [de] kralın sarayına 

alınıp, haremağası Egay’ın sorumluluğuna [teslim edildi]. 9 Kız [Egay’ın] hoşuna 

gitmiş, takdirini kazanmıştı. [Bu nedenle Egay, onun] Kozmetik malzemeleri-

ni ve [yiyecek] paylarını – ve kralın sarayından ona verilmesi uygun olan yedi 

hizmetçi kızı – ona vermekte elini çabuk tuttu, haremde ona ve hizmetçi kızlarına 

ayrıcalık gösterdi.

10 Ester halkını ve ailesini açıklamıyordu, zira Mordehay ona [bunu] açıklamaması 

yönünde talimat vermişti.

11 Her gün ve gün Mordehay, Ester’in selameti ve ona ne yapıldığı hakkında bilgi 

almak için harem avlusunun önünde dolaşıyordu.

12 Her bir kızın Kral Ahaşveroş’a gelme sırası geldiği zaman – [ki bu,] kadınlara 

dair usul doğrultusunda onun için on iki ayın bitimindeydi; zira altı ay mür 

yağıyla, altı ay da parfümler ve [diğer] kadın kozmetikleriyle [yapılan] kozmetik 

bakım süresi bu şekilde doluyordu – 13 [sırası gelen] kız, krala şu [prosedürle] 

geliyordu: Haremden kralın binasına kadar yanında gelmesini istediği her şey ona 

veriliyordu.
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14.Baerev İ Vaa Uvaboker İ Şava El Bet Annaşim Şeni El Yad Şaaşgaz 
Seris Ameleh Şomer Apilagşim,Lo Tavo Od El Ameleh Ki İm Hafets Ba 
Ameleh Venikroa Veşem.15.Uvagia Tor Ester Bat Avihayil Dod Morde-
hay Aşer Lakah Lo Levat Lavo El Ameleh Lo Vikşa Davar Ki İm Et Aşer 
Yomar Egay Seris Ameleh Şomer Annaşim,Vatei Ester Noset Hen Beene 
Kol Roea 16.Vatilakah Ester El Ameleh Ahaşveroş El Bet Malhuto Bahodeş 
Aasiri U Hodeş Tevet Bişnat  Şeva Lemalhuto. 17.Vayeeav Ameleh Et Ester  
Mikol Annaşim Vatisa Hen Vahesed Lefanav Mikol Abetulod Vayasem 
Keter Malhut  Beroşa Vayamlihea Tahat Vaşti. 18.Vayaas Ameleh Mişte 
Gadol Lehol Sarav Vaavadav Et Mişte Ester,Vaanaha Lamedinot Asa Va-
yiten Maset Keyad Ameleh 19.Uvikavets Betulot Şenit Umordehay Yoşev 
Beşaar Ameleh. 20.En Ester Magedet Moladta Veet Ama Kaaşer Tsiva Alea 
Mordehay,Veet Maamar Mordehay Ester Osa Kaaşer Ayeta Veomna  İto.
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14 Akşam [krala] geliyor ve sabah dönüp ikinci hareme [getirilerek] kralın cariyelerden 

sorumlu görevlisi Şaaşgaz’ın eline [teslim ediliyordu. Sırası geçen kız,] Kralın onu 

arzu etmesiyle ismen çağrılmadıkça bir daha krala gelmeyecekti.

15 Onu kendisine kız [evlat] olarak almış olan Mordehay’ın amcası Avihayil’in kızı 

Ester’in krala gelme sırası geldiğinde, [Ester,] kralın görevlisi haremağası Egay’ın 

söyleyecekleri haricinde hiçbir şey istemedi. Ester onu gören herkesin gözünde beğeni 

topluyordu. 16 [Böylece] Ester, krallığının yedinci yılında, onuncu ayda, yani Tevet 

ayında, Kral Ahaşveroş’a, onun kraliyet dairesine getirildi.

17 Kral, Ester’i [diğer] tüm kadınlardan [çok] sevmişti. [Ester, kralın] Önünde, 

[diğer] tüm bakirelerden [çok] beğeni ve takdir kazandı ve [Ahaşveroş,] onun başına 

kraliyet tacını yerleştirerek onu Vaşti’nin yerine kraliçe ilan etti.

18 Kral, tüm bakanlarına ve kullarına büyük bir şölen düzenledi: “Ester’in Şöleni”. 

Ayrıca eyaletlere [yükümlülük] indirimi yapıp, krala yaraşır [bollukta] armağanlar 

verdi.

19 Bakireler ikinci kez toplandıklarında, Mordehay Kral Kapısı’nda oturmaktaydı.

20 Mordehay’ın ona emrettiği şekilde, Ester [hâlâ] ailesini ve halkını açıklamıyor ve 

onun yanında yetiştirildiği zamanki gibi, Mordehay’ın sözüne itaat ediyordu.
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21.Bayamim Aem Umordehay Yoşev Beşaar Ameleh Katsaf Bigtan Vatereş 
Şene Sarise Ameleh Mişomere Asaf Vayvakşu Lişloah Yad Bameleh 
Ahaşveroş 22.Vayivada Adavar Lemordehay Vayaged Leester Amalka, Va-
tomer Ester Lameleh Beşem Mordehay 23.Vayvukaş Adavar Vayimatse 
Vayitalu Şeneem Al Ets, Vayikatev Besefer Divre Ayamım Lifne Ameleh.

1.Ahar Adevarim Aele Gidal Ameleh Ahaşveroş Et Aman Ben Amedata 
Aagagi Vaynaseeu Vayasem Et Kiso  Meal Kol Asarim Aşer İto. 2.Vehol 
Avde Ameleh Aşer Beşaar Ameleh Koreim Umiştahavim Leaman Ki Hen 
Tsiva Lo Ameleh,Umordehay Lo Yihra Velo Yiştahave. 3.Vayomeru Avde 
Ameleh Aşer Beşaar Ameleh Lemordehay,Madua Ata Over Et Mitsvat 
Ameleh. 4.Vayi Keomram Elav Yom Vayom Velo Şama Aleem, Vayagidu 
Leaman Lirot Ayaamdu Divre Mordehay Ki İgid Laem Aşer U Yeudi.
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[7. Mordehay Kralı Suikasttan Kurtarıyor]

21 O günlerde, Mordehay Kral Kapısı’nda oturmaktayken – kralın, kapı nöbetçile-

rinden iki görevlisi, Bigtan ve Tereş, öfkeye kapıldı[lar] ve Kral Ahaşveroş’a suikast 

yapmayı tasarladılar. 22 Konu Mordehay tarafından öğrenildi, [o bunu] Kraliçe 

Ester’e anlattı ve Ester de Mordehay adına krala söyledi. 23 Konu araştırıldı ve 

[gerçek olduğu] anlaşıldı. İkisini darağacına astılar ve [bu olay] kralın huzurunda 

vakayinameye kaydedildi.

[8. Aman Yükseliyor ve Yahudiler’in İmhasını Planlıyor]
3
1 Bu olaylardan sonra, Kral Ahaşveroş, Agagi [soyundan] Amedata-oğlu Aman’ı 

terfi ettirip yükseltti ve mevkiini, yanındaki [diğer] tüm bakanlar[ınkinden] üstün 

kıldı.

2 Kralın, Kral Kapısı’ndaki tüm kulları Aman’ın önünde diz çöküp yere 

kapanıyorlardı, zira kral onunla ilgili böyle emretmişti.

Fakat Mordehay diz çökmüyor ve yere kapanmıyordu. 3 Kralın Kral Kapısı’ndaki 

kulları Mordehay’a “Neden kralın emrini çiğniyorsun?” diyorlardı.

4 Ona her gün [aynısını] söylemelerine rağmen onları dinlemeyince, Mordehay’ın 

sözleri [aynı şekilde] duracak mı diye görmek için [durumu] Aman’a anlattılar; zira 

[Mordehay] onlara kendisinin Yahudi olduğunu anlatmıştı.
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5.Vayar Aman Ki En Mordehay Korea Umiştahave Lo,Vayimale Aman 
Hema. 6.Vayivez Beenav Lişloah Yad Bemordehay Levado Ki İgidu Lo 
Et Am Mordehay , Vayvakeş Aman Leaşmid Et Kol Ayeudim Aşer Behol 
Malhut Ahaşveroş Am Mordehay. 7.Bahodeş Arişon U Hodeş Nisan Bişnat 
Şetem Esre Lameleh Ahaşveroş,İpil Pur U Agoral  Lifne Aman Miyom 
Leyom Umehodeş Lehodeş Şenem Asar U Hodeş Adar. 8.Vayomer Aman 
Lameleh Ahaşveroş Yeşno Am Ehad Mefuzar Umforad Ben Aamim Be-
hol Medinot Malhuteha, Vedateem Şonot Mikol Am Veet Date Ameleh 
Enam Osim Velameleh En Şove Leaniham. 9.İm Al Ameleh Tov Yikatev 
Leabedam,Vaaseret Alafim Kikar Kesef Eşkol Al Yede Ose Amelaha Leavi 
El Ginze Ameleh 10.Vayasar Ameleh Et Tabato Meal Yado, Vayitena Lea-
man Ben Amedata Aagagi Tsorer Ayeudim.
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5 Aman, Mordehay’ın ona diz çöküp yere kapanmadığını gördü.

Aman hiddetle dolmuştu; 6 ancak salt Mordehay’a zarar vermeyi gözünde küçümse-

di, zira ona Mordehay’ın halkını açıklamışlardı. [Böylece] Aman, Ahaşveroş’un 

imparatorluğunun bütünündeki tüm Yahudiler’i, Mordehay’ın halkını, imha etmek 

istedi.

7 Kral Ahaşveroş’un on ikinci yılında, birinci ayda, yani Nisan ayında, [birisi] 

Aman’ın önünde pur, yani kur’a [zarı] attı. Günden güne, aydan [aya denemeler 

sonucunda kura] on ikinci aya, yani Adar ayına [çıktı].

[9. Aman’ın İmha Planı]

8 Aman, Kral Ahaşveroş’a [şöyle] dedi: “İmparatorluğunuzun tüm eyaletlerinde, 

halklar arasına dağınık, bölünmüş bir halk var. Yasaları tüm halklar[ın yasaların]

dan farklı. Kralın yasalarını da uygulamıyorlar. Onları [hayatta] bırakmanın krala 

bir yararı yok.

9 “Eğer kral uygun görürse, ortadan kaldırılmaları için [bir ferman] yazılsın; [ve 

ben,] kralın hazinelerine dâhil etmeleri için, bu işi yapanların ellerine [verilmek 

üzere] on bin kikar gümüş tartacağım.”

10 Kral [mühürlü] yüzüğünü elinden çıkardı ve onu, Agagi [soyundan], Yahudiler’in 

düşmanı, Amedata-oğlu Aman’a verdi.
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11.Vayomer Ameleh Leaman Akesef Natun Lah, Veaam Laasot Bo Katov 
Beeneha.12.Vayikareu Sofere Ameleh Bahodeş Arişon Bişloşa Asar Yom Bo 
Vayikatev Kehol Aşer Tsiva Aman El Ahaşdarpene Ameleh Veel Apahot 
Aşer Al Medina  Umdina Veel Sare Am Vaam Medina Umdina Kihtava 
Veam Vaam Kilşono,Beşem Ameleh  Ahaşveroş Nihtav Venehtam Beta-
baat Ameleh. 13.Venişloah Sefarim Beyad Aratsim El Kol Medinot Ameleh 
Leaşmid Laarog Ulabed Et Kol Ayeudim Minaar Vead Zaken Taf Venaşim 
Beyom Ehad Bişloşa Asar Lehodeş Şenem Asar U Hodeş Adar,Uşlalam 
Lavoz 14.Patşegen Aketav Leinaten Dat Behol Medina Umdina Galuy Le-
hol Aamim,Liyot Atidim Layom Aze.15.Aratsim Yatseu Dehufim Bidvar 
Ameleh Veadat Nitena Beşuşan Abira,Veameleh Veaman Yaşevu Liştot 
Veair Şuşan Navoha
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11 Kral, Aman’a “Gümüş sana verilmiştir” dedi, “ve [bahsettiğin] halk da – ona 

uygun gördüğün şekilde yapman için [eline teslim edilmiştir].”

12 İlk ayda, [ayın] on üçüncü gününde kralın yazıcıları çağrıldı ve Aman’ın tüm 

emrettikleri doğrultusunda, kralın satraplarına, her bir eyaletin başındaki valilere ve 

her bir halkın idarecilerine – her bir eyalete kendine özgü yazıyla ve her bir halka 

kendine özgü diliyle – [talimatlar] yazıldı. [Bunlar] Kral Ahaşveroş’un adıyla 

yazılmış ve kralın [mühürlü] yüzüğüyle mühürlenmişti.

13 Kralın tüm eyaletlerine hızlı ulakların eliyle, gençten yaşlıya, çocuk ve kadınlar 

[da dâhil olmak üzere], tüm Yahudiler’i aynı günde – on ikinci ayın, yani Adar 

ayının, on üçünde imha etme, katletme, ortadan kaldırma ve ganimetlerini çapul-

lama [yönünde] fermanlar gönderildi. 14 Bu yazının bir kopyası, bu güne hazırlıklı 

olmaları amacıyla tüm halklar için açık olacak şekilde, her bir eyalette yasa olarak 

ilan edilecekti.

15 Hızlı ulaklar, kralın emriyle aceleyle çıktılar ve yasa başkent Şuşan’da ilan      

edildi. Kral ve Aman içmeye oturdular ve Şuşan şehri şaşkına döndü.
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1.Umordehay Yada Et Kol Aşer Naasa Vayikra Mordehay Et Begadav Vayilbaş 
Sak Vaefer,Vayetse Betoh Air Vayizak Zeaka Gedola Umara.2.Vayavo Ad 
Lifne Şaar Ameleh,Ki En Lavo El Şaar Ameleh Bilvuş Sak.3.Uvhol Medina 
Umdina Mekom Aşer Devar Ameleh Vedato Magia Evel Gadol Layeudim 
Vetsom Uvhi Umisped,Sak Vaefer Yutsa Larabim. 4.Vatavona Naarot Ester 
Vesarisea Vayagidu La Vatithalhal Amalka Meod Vatişlah Begadim Lealbiş 
Et Mordehay Ulasir Sako Mealav Velo Kibel. 5.Vatikra Ester Laatah Misarise 
Ameleh Aşer Eemid Lefanea Vatetsaveu Al Mordehay,Ladaat Ma Ze Veal 
Ma Ze. 6.Vayetse Atah El Mordehay,El Rehov Air Aşer Lifne Şaar Ameleh. 
7.Vayaged Lo Mordehay Et Kol Aşer Karau ,Veet Paraşat Akesef Aşer Amar 
Aman Lişkol Al Ginze Ameleh Bayeudim Leabedam 8.Veet Patşegen Ketav 
Adat Aşer Nitan Beşuşan Leaşmidam Natan Lo Learot Et Ester Ulagid La 
Ultsavot Alea Lavo El Ameleh Leithanen Lo Ulvakeş Milefanav Al Ama
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[10. Mordehay ve Ester’in Çabaları]

4
1 Mordehay tüm bu yapılanları öğrenmişti. Mordehay giysilerini yırttı, çul giyip 

[başına] kül [koydu] ve şehrin içine çıkarak güçlü ve acı bir çığlıkla haykırdı. 2 Kral 

Kapısı’nın önüne kadar geldi, zira Kral Kapısı’na çul giyer halde girmek olmazdı.

3 Her bir eyalette, kralın söz ve yasasının ulaştığı [her] yerde, Yahudiler için büyük 

bir yas, oruç, ağlama ve ağıt [havası hâkimdi]; birçoğu için [yere] çul ve kül serilmişti.

4 Ester’in hizmetçi kızları ve görevlileri gelip [Mordehay’ın durumunu] anlattılar. 

Kraliçe çok sarsılmıştı. Mordehay’ı giydirmek ve çulunu üzerinden çıkarması için 

giysiler gönderdi, ama [Mordehay] kabul etmedi.

5 Ester, kralın, onun emrine verdiği görevlilerinden Atah’ı çağırdı ve ona Mordehay’la 

ilgili olarak, ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmesi için talimat verdi. 6 Atah, 

Mordehay’a [ulaşmak üzere,] Kral Kapısı’nın önündeki şehir meydanına çıktı.

7 Mordehay ona başına gelenlerin hepsini ve Aman’ın, Yahudiler’e karşılık, onları 

ortadan kaldırmak için kralın hazinelerine [vermek üzere] tartmaktan bahsettiği 

gümüşün hikâyesini anlattı. 8 Onları imha etmek için Şuşan’da ilan edilen 

yasanın yazılı bir kopyasını da Ester’e vermesi için ona verdi. [Durumu Ester’e 

de] Anlatmasını ve ona, krala gelip yalvarması ve huzurunda halkı için arzda 

bulunması talimatını vermesini [istedi].
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9.Vayavo Atah Vayaged Leester Et Divre Mordehay 10.Vatomer Ester Laatah 
Vatetsaveu El Mordehay.11.Kol Avde Ameleh Veam Medinot Ameleh Yo-
deim Aşer Kol İş Veişa Aşer Yavo El Ameleh El Ehatser Apenimit Aşer Lo 
Yikare Ahat Dato Leamit Levad Meaşer Yoşit Lo Ameleh Et Şarvit Azaav 
Vehaya Vaani Lo Nikreti  Lavo El Ameleh Ze Şeloşim Yom. 12.Vayagidu 
Lemordehay Et Divre Ester.13.Vayomer Mordehay Leaşiv El Ester Al Teda-
mi Venafşeh Leimalet Bet Ameleh Mikol Ayeudim.14.Ki İm Ahareş Taharişi 
Baet Azot Revah Veatsala Yaamod Layeudim Mimakom Aher Veat Uvet 
Avih Tovedu,Umi Yodea İm Leet Kazot İgaat Lamalhut.15.Vatomer Ester 
Leaşiv El Mordehay.16.Leh Kenos Et Kol Ayeudim Animtseim Beşuşan Vet-
sumu Alay Veal Tohelu Veal Tiştu Şeloşet Yamim Layla Vayom Gam Ani 
Venaarotay Atsum Ken,Uvhen Avo El Ameleh Aşer Lo Hadat Vehaaşer 
Avadti Avadti.17.Vayaavor Mordehay Vayaas Kehol Aşer Tsiveta Alav Ester.   
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9 Atah gelip Mordehay’ın sözlerini Ester’e anlattı.

10 Ester, Atah’a [şu sözleri] söyledi ve [bunları] Mordehay’a [aktarmasını] em-

retti: 11 “Kralın tüm kulları ve kralın eyaletlerinin halkı bilirler ki, krala, iç av-

luya, çağrılmadan gelen herhangi bir erkek veya kadın [olursa,] onun için yasa[nın 

belirlediği ceza] birdir: Öldürülmek! [Böyle bir durumda] Yalnız kralın kendisine 

altın asayı uzattığı [kişi] hayatta kalır. Oysa ben otuz gündür krala gelmek için 

çağrılmadım.” 12 Ester’in sözlerini Mordehay’a anlattılar.

13 Mordehay, Ester’e cevaben “Tüm Yahudiler içinde [tek başına] kralın sarayına 

kaç[ıp kurtul]abileceğini sanma” dedi, 14 “zira bu zamanda tamamen sessiz 

kalırsan, rahatlama ve kurtuluş Yahudiler’e başka yerden gelecektir; ama [bil ki, bu 

durumda] sen ve babanın ailesi yok olacaksınız. Ve kim bilir; [belki de] kraliyete 

[tam da] böyle bir zaman için ulaşmışsındır!”

15 Ester, Mordehay’a cevaben [şöyle] dedi: 16 “Git, Şuşan’da bulunan tüm 

Yahudiler’i topla. Benim için oruç tutup, üç gün boyunca, gece ve gündüz, yemeyin 

ve içmeyin. Ben ve hizmetçi kızlarım da bu şekilde oruç tutacağız. Bu şekilde, usule 

aykırı olarak krala geleceğim ve eğer yok olacaksam, olurum.”

17 Mordehay gitti ve Ester’in ona emrettiklerinin tümünü yaptı.
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1.Vayi Bayom Aşelişi Vatilbaş Ester Malhut Vataamod Bahatsar Bet Ameleh 
Apenimit Nohah Bet Ameleh Veameleh Yoşev Al Kise Malhuto Bevet A-
malhut Nohah Petah Abayit.2.Vayi Hirot Ameleh Et Ester Amalka Omedet 
Behatser Nasea Hen Beenav Vayoşet Ameleh Leester Et Şarvit Azaav Aşer 
Beyado Vatikrav Ester Vatiga Beroş Aşarvit.3.Vayomer La Ameleh Ma Lah 
Ester Amalka,Uma Bakaşateh Ad Hatsi Amalhut Veyinaten Lah 4.Vatomer 
Ester İm Al Ameleh Tov Yavo Ameleh Veaman Ayom El Amişte Aşer 
Asiti Lo 5.Vayomer Ameleh Maaru Et Aman Laasot Et Devar Ester,Vayavo 
Ameleh Veaman El Amişte Aşer Aseta Ester 6.Vayomer Ameleh Leester 
Bemişte Ayayin Ma Şeelateh Veyinaten Lah Uma Bakaşateh Ad Hatsi Amal-
hut Veteas 7.Vataan Ester Vatomar,Şeelati Uvakaşati. 8.İm Matsati Hen Beene 
Ameleh Veim Al Ameleh Tov Latet Et Şeelati Velaasot Et Bakaşati,Yavo 
Ameleh Veaman El Amişte Aşer Eese Laem Umahar Eese Kidvar Ameleh.
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5
1 Üçüncü gün, Ester kraliyet [kıyafetini] giydi ve kralın dairesinin iç avlusun-

da, kralın dairesinin karşısında durdu. Kral, kraliyet dairesinde, dairenin girişinin 

karşısında kraliyet tahtında oturmaktaydı.

2 Kral, kraliçe Ester’in avluda durduğunu görünce [Ester, onun] gözünde beğeni 

kazandı. Kral, elindeki altın asayı Ester’e uzattı ve Ester yaklaşarak asanın ucuna 

dokundu.

3 Kral ona, “Neyin var kraliçe Ester?” dedi, “Arzun nedir? Kraliyetin yarısına 

kadar [isteyebilirsin] ve [isteğin] sana verilecektir.”

4 Ester “Eğer kral için uygunsa, kral ve Aman, bugün kendisi için hazırladığım içki 

ziyafetine gelsin” dedi.

5 Kral, Ester’in isteğini yerine getirmek için “Hemen Aman’ı getirin” dedi.

Kral ile Aman, Ester’in hazırladığı içki ziyafetine geldi.

6 Kral, şarap ziyafetinde Ester’e “Dileğin nedir? Sana verilecektir. Ve arzun nedir? 

Kraliyetin yarısına kadar [isteyebilirsin] ve yapılacaktır” dedi.

7 Ester cevap verip [şöyle] dedi: “Dileğim ve arzum [şudur:] 8 Eğer kralın gözünde 

beğeni bulduysam ve eğer dileğimi bahşedip arzumu yerine getirmek kral için de 

uygunsa, kral ile Aman kendileri için hazırlayacağım içki ziyafetine gelsin ve yarın, 

kralın emrini yerine getireceğim.”
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9.Vayetse Aman Bayom Au Sameah Vetov Lev,Vehirot Aman Et Mordehay 
Beşaar Ameleh Velo Kam Velo Za Mimenu Vayimale Aman Al Mordehay 
Hema 10.Vayitapak Aman Vayavo El Beto Vayişlah Vayave Et Oavav Veet 
Zereş İşto. 11.Vaysaper Laem Aman Et Kevod Oşro Verov Banav,Veet Kol 
Aşer Gidelo Ameleh Veet Aşer Niseo Al Asarim Veavde Ameleh 12.Vayo-
mer Aman Af Lo Evia Ester Amalka İm Ameleh El Amişte Aşer Asata Ki 
İm Oti Vegam Lemahar Ani Karu La İm Ameleh.13.Vehol Ze Enenu Şove 
Li Behol Et Aşer Ani Roe Et Mordehay Ayeudi Yoşev Beşaar Ameleh 
14.Vatomer Lo Zereş İşto Vehol Oavav Yaasu Ets Gavoa Hamişim Ama 
Uvaboker Emor Lameleh Veyitlu Et Mordehay Alav Uvo İm Ameleh El 
Amişte Sameah,Vayitav Adavar Lifne Aman Vayaas Aets.
1.Balayla Au Nadeda Şenat Ameleh,Vayomer Leavi Et Sefer Azihronot   
Divre Ayamim Vayiyu Nikraim Lifne Ameleh
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9 Aman o gün neşeli ve halinden memnun bir şekilde çıktı. Ama Aman Kral 

Kapısı’nda Mordehay’ı görünce – ve [Mordehay] onun için ne kalkmış ne de 

kımıldamıştı – Aman, Mordehay’a karşı hiddetle doldu.

10 Aman [yine de] kendisini tuttu. Evine geldi; [birilerini] gönderip, sevenlerini 

ve karısı Zereş’i getirtti. 11 Aman onlara servetinin saygınlığından ve oğullarının 

bolluğundan, kralın onu terfi ettirmesine dair her şeyden ve kendisini bakanlarla 

kralın kullarından daha üstün kıldığından bahsetti.

12 “Kraliçe Ester bile, hazırladığı içki ziyafetine kralla birlikte yalnızca beni getirdi” 

dedi Aman, “üstelik ben kralla birlikte ona yarın da davetliyim. 13 Fakat Yahudi 

Mordehay’ı Kral Kapısı’nda oturur halde gördükçe, tüm bunların benim için değeri 

yok!”

14 Karısı Zereş ve tüm sevenleri ona “Elli ama yüksekliğinde bir darağacı hazırlasınlar. 

Sabaha krala söyle ve Mordehay’ı onun tepesine assınlar. [Sonra da] Kralla birlikte 

içki ziyafetine neşeyle gelirsin” dedi.

Bu fikir Aman’ın hoşuna gitti ve darağacını hazırladı.

[11. Aman’ın Düşüşü]

6
1 O gece kralın uykusu kaçtı. Anılar vakayinamesinin getirilmesini söyledi. [Bu 

anılar] Kralın huzurunda okunurken,
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2.Vayimatse Hatuv Aşer İgid Mordehay Al Bigtana Vatereş Şene Sarise Ameleh 
Mişomere Asaf,Aşer Bikşu Lişloah Yad Bameleh Ahaşveroş.3.Vayomer 
Ameleh Ma Naasa Yekar Ugdula Lemordehay Al Ze,Vayomeru Naare 
Ameleh Meşaretav Lo Naasa İmo Davar. 4.Vayomer Ameleh Mi Vehatser 
Veaman Ba Lahatsar Bet Ameleh Ahitsona Lemor Lameleh Litlot Et Mor-
dehay Al Aets Aşer Ehin Lo. 5.Vayomeru Naare Ameleh Elav İne Aman 
Omed Behatser Vayomer Ameleh Yavo. 6.Vayavo Aman Vayomer Lo 
Ameleh Ma Laasot Baiş Aşer Ameleh Hafets Bikaro Vayomer Aman Belibo 
Lemi Yahpots Ameleh Laasot Yekar Yoter Mimeni. 7.Vayomer Aman El 
Ameleh,İş Aşer Ameleh Hafets Bikaro. 8.Yaviu Levuş Malhut Aşer Lavaş 
Bo Ameleh,Vesus Aşer Rahav Alav Ameleh Vaaşer Nitan Keter Malhut 
Beroşo 9.Venaton Alevuş Veasus Al Yad İş Misare Ameleh Apartemim 
Veilbişu Et Aiş Aşer Ameleh Hafets Bikaro,Veirkivuu Al Asus Birhov Air 
Vekareu Lefanav Kaha Yease Laiş Aşer Ameleh Hafets Bikaro
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2 Mordehay’ın Kral Ahaşveroş’a suikast yapmayı tasarlamış olan, kralın kapı     

nöbetçilerinden iki görevlisi Bigtana ve Tereş hakkında ihbarda bulunduğuna dair 

bir kayıt keşfedildi.

3 Kral “Mordehay’a bunun karşılığında onur ve büyüklük [adına] ne yapılmış?” 

diye sordu ve kralın genç hizmetkârları “Onun için bir şey yapılmamış” dediler.

4 Kral “Avluda kim var?” dedi. [O sırada] Aman, krala Mordehay’ı kendisi için 

hazırlamış olduğu darağacına asma [konusunu] söylemek üzere kralın dairesinin dış 

avlusuna gelmişti.

5 Kralın gençleri ona “İşte Aman avluda duruyor” dediler ve kral “Gelsin” dedi.

6 Aman geldi. Kral ona “Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişiye ne yapılmalı?” 

diyince, Aman içinden “Kral kimi benden daha çok onurlandırmayı arzular ki?” 

diye geçirdi.

7 Aman krala “Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişi [için], 8 kralın giymiş olduğu 

kraliyet kıyafeti ve kralın, başına kraliyet tacı takılı halde binmiş olduğu bir at ge-

tirilmeli 9 ve kıyafetle at kralın asil soya mensup bakanlarından bir kişinin eline tes-

lim edilmelidir. [Görevliler] kralın onurlandırmayı arzuladığı kişiyi [bu giysilerle] 

giydirmeli, onu şehir meydanında [söz konusu] ata bindirmeli ve önünde ‘Kralın 

onurlandırmayı arzuladığı kişiye [işte] böyle yapılır!’ diye duyuruda bulunmalıdırlar.
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10.Vayomer Ameleh Leaman  Maer Kah Et Alevuş Veet Asus Kaaşer Di-
barta Vaase Hen Lemordehay Ayeudi Ayoşev Beşaar Ameleh,Al Tapel Da-
var Mikol Aşer Dibarta. 11.Vayikah Aman Et Alevuş Veet Asus Vayalbeş 
Et Mordehay Vayarkiveu Birhov Air Vayikra Lefanav Kaha Yease Laiş 
Aşer Ameleh Hafets Bikaro.12.Vayaşov Mordehay El Şaar Ameleh Veaman 
Nidhaf El Beto Avel Vahafuy Roş.13.Vaysaper Aman Lezereş İşto Ulhol 
Oavav Et Kol Aşer Karau Vayomeru Lo Hahamav Vezereş İşto İm Mizera 
Ayeudim Mordehay Aşer Ahilota Linpol Lefanav Lo Tuhal Lo Ki Nafol 
Tipol Lefanav 14.Odam Medaberim İmo Vesarise Ameleh İgiu, Vayavilu  
Leavi Et Aman El Amişte Aşer Aseta Ester
1.Vayavo Ameleh  Veaman  Liştot  İm  Ester Amalka.2.Vayomer Ameleh 
Leester Gam Bayom Aşeni Bemişte Ayayin Ma Şeelateh Ester Amalka  
Vetinaten Lah Umabakaşateh Ad Hatsi Amalhut Veteas
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10 Kral Aman’a “Çabuk ol!” dedi, “Söylediğin gibi kıyafeti ve atı al ve Kral 

Kapısı’nda oturan Yahudi Mordehay’a böyle yap. Söylediklerinden hiçbirini eksik 

bırakma!”

11 Aman kıyafeti ve atı aldı, Mordehay’ı giydirip şehir meydanında [ata] bindir-

di ve önünde “Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişiye [işte] böyle yapılır!” diye       

duyuruda bulundu.

12 Mordehay Kral Kapısı’na döndü, Aman ise yaslı ve başı örtülü [halde] kendini 

evine zor attı.

13 Aman karısı Zereş’e ve tüm sevenlerine başına gelenlerin hepsini anlattı. Bilgeleri 

ve karısı Zereş ona “Eğer Mordehay Yahudiler’in soyundansa, önünde düşmeye 

başladığına göre gücün ona yetmeyecektir; aksine, önünde düşüş üstüne düşüş 

yaşayacaksın” dediler.

14 Daha onunla konuşuyorlardı ki kralın görevlileri geldiler ve Aman’ı, Ester’in 

düzenlediği içki ziyafetine getirmek için acele ettiler.

7
1 Kral ve Aman, Kraliçe Ester’le içmeye geldi.

2 Kral Ester’e ikinci günde de şarap ziyafetinde “Dileğin nedir Kraliçe Ester? 

Sana verilecektir. Ve arzun nedir? Kraliyetin yarısına kadar [isteyebilirsin] ve 

yapılacaktır” dedi.
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3.Vataan Ester Amalka  Vatomar İm Matsati Hen Beeneha Ameleh Veim 
Al Ameleh Tov,Tinaten Li Nafşi Bişelati Veami Bevakaşati.4.Ki Nimkarnu 
Ani Veami  Leaşmid Laarog Ulabed,Veilu  Laavadim Velişfahot Nimkarnu 
Eheraşti  Ki En Atsar Şove Benezek Ameleh. 5.Vayomer Ameleh Ahaşveroş 
Vayomer Leester Amalka,Mi U Ze Vee Ze U Aşer Melao Libo Laasot 
Ken. 6.Vatomer Ester İş Tsar Veoyev Aman Ara Aze,Veaman Nivat Milifne 
Ameleh Veamalka  7. Veameleh Kam Bahamato Mimişte Ayayin El Ginat 
Abitan Veaman Amad Levakeş Al Nafşo Meester Amalka Ki Raa Ki Ha-
leta Elav Araa Meet Ameleh. 8.Veameleh Şav Miginat Abitan El Bet Mişte 
Ayayin Veaman Nofel Al Amita Aşer Ester Alea Vayomer Ameleh Agam 
Lihboş Et Amalka İmi Babayit, Adavar Yatsa Mipi Ameleh Ufne Aman 
Hafu.



72

3 Kraliçe Ester cevap verip [şöyle] dedi: “Eğer kralın gözünde beğeni bulduysam 

ve eğer kral için de uygunsa, bana dileğime karşılık canım ve arzuma karşılık 

halkım[ın canı] bağışlansın. 4 Çünkü ben ve halkım, imha edilmek, katledilmek, 

ortadan kaldırılmak üzere satıldık ve eğer köleler ve cariyeler olarak satılsaydık ses-

siz kalırdım – zira hasım, kralın kaybına değmiyor.

[12. Aman’ın Sonu]

5 Kral Ahaşveroş “Kimmiş bu?” dedi, “Hangisidir böyle [bir şey] yapmaya cüret 

eden?” dedi Kraliçe Ester’e.

6 “Hasım ve düşman biri! [İşte] Şu kötü Aman!” dedi Ester.

Aman kral ile kraliçenin önünde korkuya kapılmıştı.

7 Kral hiddetiyle şarap ziyafetinden kalktı [ve] saray bahçesine [çıktı. Bu sırada] 

Aman Kraliçe Ester’den canı[nı bağışlaması] için dilekte bulunmak üzere ayağa 

kalktı, çünkü kraldan kendisine [gelecek] kötülüğün kesin bir hal aldığını görmüştü. 

8 Kral saray bahçesinden şarap ziyafeti[nin düzenlendiği] salona döndü[ğünde] 

Aman, üzerinde Ester’in bulunduğu sedirin üzerine kapanmış haldeydi. Kral “Bir 

de evde benimleyken kraliçeye saldırmak [ha]?!” dedi. [Bu] Söz kralın ağzından 

çıktı ve Aman’ın yüzü örtüldü.
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9.Vayomer Harvona Ehad Min Asarisim Lifne Ameleh Gam İne Aets Aşer 
Asa Aman Lemordehay Aşer Diber Tov Al Ameleh Omed Bevet Aman 
Gavoa Hamişim Ama, Vayomer Ameleh Teluu Alav. 10.Vayitlu Et Aman 
Al Aets Aşer Ehin Lemordehay,Vahamat Ameleh Şahaha.
1.Bayom Au Natan Ameleh Ahaşveroş Leester Amalka Et Bet Aman Tsorer 
Ayeudim,Umordehay Ba Lifne Ameleh Ki İgida Ester Ma U La. 2.Vayasar 
Ameleh Et Tabato Aşer Eevir Meaman Vayitena Lemordehay Vatasem Es-
ter Et Mordehay Al Bet Aman 3.Vatosef Ester Vatedaber Lifne Ameleh Vati-
pol Lifne Raglav Vatevk Vatithanen Lo Leaavir Et Raat Aman Aagagi Veet 
Mahaşavto Aşer Haşav Al Ayeudim. 4.Vayoşet Ameleh Leester Et Şarvit 
Azaav,Vatakom Ester Vataamod Lifne Ameleh 5.Vatomer İm Al Ameleh 
Tov Veim Matsati Hen Lefanav Vehaşer Adavar Lifne Ameleh Vetova Ani 
Beenav,Yikatev Leaşiv Et Asefarim Mahaşevet Aman Ben Amedata Aagagi 
Aşer Katav Leabed Et Ayeudim Aşer Behol Medinot Ameleh.
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9 Kralın huzurundaki görevlilerden biri [olan] Harvona, “İşte Aman’ın, kral 
hakkında iyi konuşmuş olan Mordehay için hazırladığı darağacı da Aman’ın evinde 
duruyor – elli ama yüksekliğinde!” dedi. Kral, “Asın onu tepesine!” dedi.
10 Aman’ı, Mordehay için hazırlamış olduğu darağacına astılar ve kralın hiddeti 
dindi.

[13. Mordehay’ın Yükselişi]
8
1 O gün Kral Ahaşveroş Yahudiler’in düşmanı Aman’ın evini Kraliçe Ester’e ver-
di. Mordehay da kralın huzuruna geldi, zira Ester onun kendisi için ne olduğunu 
açıklamıştı.
2 Kral, Aman’dan geri almış olduğu [mühürlü] yüzüğünü [parmağından] çıkarıp 
Mordehay’a verdi ve Ester Mordehay’ı Aman’ın evinin yönetimine atadı.

[14. Ester’in Yalvarışları]

3 Ester kralın huzurunda tekrar konuştu, onun ayaklarının önünde yere kapandı. 
Ağlayıp Agagi [soyu mensubu] Aman’ın kötülüğünü ve Yahudiler hakkında 
tasarlamış olduğu planını geçersiz kılması için ona yalvardı. 4 Kral altın asasını 
Ester’e uzattı ve Ester kalkarak kralın huzurunda durdu.
5 “Eğer kral için uygunsa ve eğer huzurunda beğeni bulduysam ve konu kralın 
huzurunda münasipse ve [kralın] gözünde iyiysem,” dedi, “Agagi [soyun-
dan] Amedata-oğlu Aman’ın, planı [doğrultusunda], kralın tüm eyaletlerindeki 
Yahudiler’i yok etme yönünde yazmış olduğu fermanların geri alınması için [yeni 
bir ferman] yazılsın.
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6.Ki Ehaha Uhal Veraiti Baraa Aşer Yimtsa Et Ami, Veehaha Uhal Veraiti 
Beovdan Moladti 7.Vayomer Ameleh Ahaşveroş Leester Amalka Ulmor-
dehay Ayeudi, İne Vet Aman Natati Leester Veoto Talu Al Aets Al Aşer 
Şalah Yado Bayeudim. 8.Veatem Kitvu Al Ayeudim Katov Beenehem Beşem 
Ameleh Vehitmu Betabaat Ameleh,Ki Hetav Aşer Nihtav Beşem Ameleh 
Venahtom Betabaat Ameleh En Leaşiv. 9.Vayikareu Sofere Ameleh Baet Ai 
Bahodeş Aşelişi U Hodeş Sivan Bişloşa Veesrim Bo Vayikatev Kehol Aşer 
Tsiva Mordehay El Ayeudim Veel Aahaşdarpenim Veapahot Vesare Amedi-
not Aşer Meodu Vead  Kuş Şeva Veesrim Umea Medina Medina Umdina 
Kihtava Veam Vaam Kilşono Veel Ayeudim Kihtavam Vehilşonam. 10.Va-
yihtov Beşem Ameleh Ahaşveroş Vayahtom Betabaat Ameleh,Vayişlah Se-
farim Beyad Aratsim Basusim Roheve Areheş Aahaşteranim Bene Arama-
him.
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6 Zira halkımı bulacak kötülüğü görmeye nasıl dayanabilirim? Ve ailemin yok 

oluşunu görmeye nasıl dayanabilirim?”

[15. Ahaşveroş’un İzni]

7 Kral Ahaşveroş, Kraliçe Ester’e ve Yahudi Mordehay’a “İşte” dedi, “Aman’ın 

evini Ester’e verdim ve onu da Yahudiler’e el uzattığı için darağacına astılar. 

8 [Şimdi] Siz de Yahudiler hakkında uygun gördüğünüz şekilde kral adına [bir 

ferman] yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin; çünkü kral adına yazılıp kralın 

yüzüğüyle mühürlenmiş bir yazıyı geri almak olmaz.”

9 O vakitte, üçüncü ayda, yani Sivan ayında, [ayın] yirmi üçünde kralın yazıcıları 

çağrıldı ve Mordehay’ın tüm emrettikleri doğrultusunda, Yahudiler’e, satraplar, va-

liler ve Odu’dan Kuş’a kadar yüz yirmi eyaletin eyalet idarecilerine – her bir eyalete 

kendine özgü yazıyla ve her bir halka kendine özgü diliyle; Yahudiler’e de kendi 

yazıları ve dilleriyle – [talimatlar] yazıldı. 10 Kral Ahaşveroş adına yazıp kralın 

yüzüğüyle mühürledi ve kraliyete ait damızlık küheylanlara binen atlı ulakların 

eliyle gönderdi.
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11.Aşer Natan Ameleh Layeudim Aşer Behol İr Vair Leikael Velaamod Al 
Nafşam Leaşmid Velaarog Ulabed Et Kol Hel Am Umdina Atsarim Otam 
Taf Venaşim, Uşlalam Lavoz. 12.Beyom Ehad Behol Medinot Ameleh 
Ahaşveroş,Bişloşa Asar Lehodeş Şenem Asar U Hodeş Adar 13.Patşegem 
Aketav Leinaten Dat Behol Medina Umdina Galuy Lehol Aamim,Veliyot 
Ayeudim Atidim Layom Aze Leinakem Meoyeveem. 14.Aratsim Roheve 
Areheş Aahaşteranim Yatseu Mevoalim Udhufim Bidvar Ameleh,Veadat 
Nitena Beşuşan Abira 15.Umordehay Yatsa Milifne Ameleh Bilvuş Malhut 
Tehelet Vahur Vaateret Zaav Gedola Vetahrih Buts Veargaman, Veair Şuşan 
Tsaala Vesameha 16.Layeudim Ayeta Ora Vesimha Vesason Vikar. 17.Uvhol 
Medina Umdina Uvhol İr Vair Mekom Aşer Devar Ameleh Vedato Ma-
gia Simha Vesason Layeudim Mişte Veyom Tov,Verabim Meame Aarets 
Mityaadim Ki Nafal Pahad Ayeudim Aleem
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11 [Bu fermanda] Kralın, her şehirdeki Yahudiler’in bir araya gelerek kendilerini 

savunma, çocuk ve kadınlar [da dâhil olmak üzere], kendilerine düşmanlık eden her 

halk ve eyalet kuvvetlerini imha etme, katletme, ortadan kaldırma ve ganimetlerini 

çapullama [izni] verdiği [yazılıydı. 12 Ancak Yahudiler bunu] Kral Ahaşveroş’un 

tüm eyaletleri için [yalnız] bir günde – on ikinci ayın, yani Adar ayının, on üçünde 

– [yapabileceklerdi].

13 Bu yazının bir kopyası, Yahudiler’in, düşmanlarından intikam almak üzere 

bu güne hazırlıklı olmaları amacıyla tüm halklar için açık olacak şekilde, her bir       

eyalette yasa olarak ilan edilecekti.

14 Kraliyete ait küheylanlara binen ulaklar, kralın emriyle telaş ve aceleyle çıktılar 

ve yasa başkent Şuşan’da ilan edildi.

[16. Yahudiler’in Kurtuluşu]

15 Mordehay kralın huzurundan gök mavisi ve beyaz kraliyet kıyafetiyle, büyük bir 

altın taçla, keten ve erguvani bir cübbeyle çıktı ve Şuşan şehri sevinç çığlıkları atıp 

neşeye boğuldu.

16 [Artık] Yahudiler için aydınlık, sevinç, neşe ve şeref vardı.

17 Her bir eyalette ve her bir şehirde, kralın söz ve yasasının ulaştığı [her] yerde 

Yahudiler’e sevinç ve neşe, ziyafet ve bayram [havası hâkimdi]. Ülkenin halklarından 

birçoğu Yahudi oluyordu, çünkü içlerine Yahudiler’in korkusu düşmüştü.
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1.Uvişnem Asar Hodeş U Hodeş Adar Bişloşa Asar Yom Bo Aşer İgia  De-
var Ameleh Vedato Leeasot,Bayom Aşer Siberu Oyeve Ayeudim Lişlot 
Baem Venaafoh U Aşer Yişletu Ayeudim Ema Besoneeem. 2.Nikalu A-
yeudim Beareem Behol Medinot Ameleh Ahaşveroş Lişloah Yad  Bimvakşe 
Raatam,Veiş  Lo Amad Lifneem Ki Nafal Pahdam Al Kol Aamim. 3.Vehol 
Sare Amedinot Veaahaşdarpenim  Veapahot Veose Amelaha Aşer Lameleh 
Menaseim Et Ayeudim,Ki Nafal Pahad Mordehay Aleem. 4.Ki Gadol Mor-
dehay Bevet Ameleh Veşomo Oleh Behol Amedinot,Ki Aiş Mordehay 
Oleh Vegadol. 5.Vayaku Ayeudim Behol Oyeveem Makat Herev Veereg 
Veavdan Vayaasu Vesoneeem Kirtsonam. 6.Uvşuşan Abira Aregu Ayeudim 
Veabed Hameş Meot İş
7.Veet / Parşandata Veet / Dalfon Veet / Aspata
8.Veet / Porata Veet / Adalya Veet / Aridata
9.Veet / Parmaşta Veet / Arisay Veet / Ariday Veet / Vayzata.
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9
1 Ve on ikinci ayda, yani Adar ayında, [ayın] on üçünde – ki kralın sözünün ve 

yasasının yerine getirilme [zamanı] gelmişti – [işte] Yahudiler’in düşmanlarının on-

lara karşı üstün gelmeyi umdukları [bu] günde, aksine, asıl Yahudiler düşmanlarına 

karşı üstün geleceklerdi!
2 Yahudiler, kendilerine kötülük etme peşinde olanlara saldırmak üzere Kral 

Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki şehirlerinde toplandılar ve önlerinde kimse 

duramadı, çünkü korkuları tüm halkların üstüne çökmüştü. 3 Tüm eyalet idarecile-

ri, satraplar, valiler ve kral adına işleri görenler Yahudiler’i destekliyorlardı, çünkü 

içlerine Mordehay’ın korkusu düşmüştü. 4 Zira Mordehay kralın sarayında yetki 

sahibiydi ve ünü tüm eyaletlere yayılmaktaydı; çünkü bu kişi, Mordehay, gittikçe 

yükselmekteydi. 5 Yahudiler tüm düşmanlarını kılıç, kıyım ve imhayla vurdular ve 

düşmanlarına istedikleri şekilde yaptılar. 6 Yahudiler başkent Şuşan’da da beş yüz 

kişiyi öldürerek imha ettiler.
7 Ve Parşandata’yı

ve Dalfon’u

ve Aspata’yı
8 ve Porata’yı

ve Adalya’yı

ve Aridata’yı
9 ve Parmaşta’yı

ve Arisay’ı

ve Ariday’ı

ve Vayzata’yı
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10.Aseret Bene Aman Ben Amedata Tsorer Ayeudim Aragu Uvabiza Lo 
Şalehu Et Yadam. 11. Bayom Au Ba Mispar Aarugim Beşuşan Abira Lif-
ne Ameleh 12.Vayomer Ameleh Leester Amalka Beşuşan Abira Aregu A-
yeudim Veabed Hameş Meot İş Veet Aseret Bene Aman Bişar Medinot 
Ameleh Me Asu,Uma Şeelateh Veyinaten Lah Uma Bakaşateh Od Veteas 
13.Vatomer Ester İm Al Ameleh Tov Yinaten Gam Mahar Layeudim Aşer 
Beşuşan Laasot Kedat Ayom,Veet Aseret Bene Aman Yitlu Al Aets.
14.Vayomer Ameleh Leeasot Ken Vatinaten Dat Beşuşan Veet Aseret Bene 
Aman Talu. 15.Vayikaalu Ayeudim Aşer Beşuşan Gam Beyom Arbaa Asar 
Lehodeş Adar Vayaargu Veşuşan Şeloş Meot İş Uvabiza Lo Şalehu Et Ya-
dam. 16.Uşar Ayeudim Aşer Bimdinot Ameleh Nikalu Veamod Al Nafşam 
Venoah Meoyeveem Vearog Besoneeem Hamişa Veşivim Alef Uvabiza Lo 
Şalehu Et Yadam.
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10 [yani] Yahudi düşmanı Amedata-oğlu Aman’ın on oğlunu [da] öldürdüler; ama 

ganimete ellerini uzatmadılar.

11 Başkent Şuşan’da öldürülenlerin sayısı o gün kralın önüne geldi. 12 Kral, kraliçe 

Ester’e “Başkent Şuşan’da Yahudiler beş yüz kişi ve Aman’ın on oğlunu kılıçtan 

geçirerek imha ettiler. Kralın diğer eyaletlerinde [de kim bilir] ne yapmışlardır!” 

dedi. “Dileğin nedir? Sana verilecektir. Başka ne arzun var? Yerine getirilecektir.”

13 Ester “Eğer kral için uygunsa, Şuşan’da bulunan Yahudiler’e yarın da bugün [ye-

rine getirdikleri] yasaya uygun hareket etmeleri için [izin] verilsin” dedi. “Aman’ın 

on oğlunu da darağacına assınlar.”

14 Kral böyle yapılmasını emretti ve Şuşan’da [bu yönde ikinci bir] yasa çıkarıldı. 

Aman’ın on oğlunu da astılar. 15 Şuşan’daki Yahudiler Adar ayının on dördüncü 

gününde de toplandılar ve Şuşan’da üç yüz kişi öldürdüler; ama ganimete ellerini 

uzatmadılar.

16 Kralın eyaletlerindeki diğer Yahudiler de toplanıp kendilerini savunmuşlar ve 

[sonra] hasımlarından rahat bulmuşlardı. Düşmanları içinde yetmiş beş bin kişi 

öldürmüşler; ama ganimete ellerini uzatmamışlardı.
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17.Beyom Şeloşa Asar Lehodeş Adar Venoah Bearbaa Asar Bo Veaso Oto 
Yom Mişte Vesimha. 18.Veayeudim Aşer Beşuşan Nikalu Bişloşa Asar 
Bo Uvarbaa Asar Bo,Venoah Bahamişa Asar Bo Veaso Oto Yom Mişte 
Vesimha.19.Al Ken Ayeudim Aperazim Ayoşevim Beare Aperazot Osim 
Et Yom Arbaa Asar Lehodeş Adar Simha Umişte Veyom Tov,Umişloah 
Manot İş Lereeu 20.Vayihtov Mordehay Et Adevarim Aele, Vayişlah Se-
farim El Kol Ayeudim Aşer Behol Medinot Ameleh Ahaşveroş Akerovim 
Vearehokim 21.Lekayem Aleem Liyot Osim Et Yom Arbaa Asar Lehodeş 
Adar Veet Yom Hamişa Asar Bo,Behol Şana Veşana 22.Kayamim Aşer 
Nahu Vaem Ayeudim Meoyeveem Veahodeş Aşer Nepah Laem Mi-
yagon Lesimha Umeevel Leyom Tov,Laasot Otam Yeme Mişte Vesimha 
Umişloah Manot İş Lereeu Umatanot Laevyonim.
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17 [Bu,] Adar ayının on üçüncü gününde [olmuş, ayın] on dördünde rahat etmişler 

ve o [günü] bir ziyafet ve sevinç günü yapmışlardı.

18 Şuşan’daki Yahudiler ise [savaşmak üzere ayın] on üçünde ve on dördünde 

toplanmışlar, on beşinde rahat etmişler ve o [günü] bir ziyafet ve sevinç günü 

yapmışlardı.

19 Bu nedenle kasaba Yahudileri, [yani] sursuz şehirlerde oturanlar, Adar ayının 

on dördünü sevinç, ziyafet, bayram ve herkesin birbirine öğünler gönderme [günü 

olarak] kutlarlar.

20 Mordehay bu sözleri yazıp Kral Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki, yakındaki ve 

uzaktaki tüm Yahudiler’e kitaplar gönderdi; 21 [onlara] Adar ayının on dördüncü 

gününü ve [o aydaki] on beşinci günü her yıl kutlama yükümlülüğünü üstlenmeleri 

22 [ve onları tıpkı] Yahudiler’in düşmanlarından rahat buldukları günler gibi – ve 

onlar için kederden sevince ve matemden bayrama dönüşen ay[da] – ziyafet ve      

sevinç, herkesin birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar [verme] günleri 

yapmaları [talimatını verdi].
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23.Vekibel Ayeudim Et Aşer Ehelu Laasot,Veet Aşer Katav Mordehay A-
leem. 24.Ki Aman Ben Amedata Aagagi Tsorer Kol Ayeudim Haşav Al   
Ayeudim Leabedam,Veipil Pur U Agoral Leumam Ulabedam 25.Uvevoa 
Lifne Ameleh Amar İm Asefer Yaşuv Mahaşavto Araa Aşer Haşav Al 
Ayeudim Al Roşo,Vetalu Oto Veet Banav Al Aets 26.Al Ken Kareu Laya-
mim Aele Furim Al Şem Apur Al Ken Al Kol Divre Aigeret Azot,Uma 
Rau Al Kaha Uma İgia Aleem. 27.Kiyemu Vekibelu Ayeudim Aleem Veal 
Zaram Veal Kol Anilvim Aleem Velo Yaavor Liyot Osim Et Şene Aya-
mim Aele Kihtavam Vehizmanam Behol Şana Veşana. 28.Veayamim Aele 
Nizkarim Venaasim Behol Dor Vador Mişpaha Umişpaha Medina Umdina 
Veir Vair Vime Apurim Aele Lo Yaavru Mitoh Ayeudim Vezihram Lo 
Yasuf Mizaram. 
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23 Yahudiler yapmaya [zaten] başlamış oldukları [uygulamayı] ve Mordehay’ın 

kendilerine yazmış olduğu [talimatları] kabul etti[ler]. 24 Çünkü Agagi [soyun-

dan] Amedata-oğlu Aman, Yahudiler’in hepsinin düşmanıydı; Yahudiler’i ortadan 

kaldırmayı tasarlamış ve onları hezimete uğratıp imha etmek üzere pur, yani kur’a 

[zarı] atmıştı. 25 Ancak [Ester] kralın huzuruna geldiğinde, [kral yazdırdığı] fer-

manla, “Yahudiler’e karşı tasarlamış olduğu kötü [amaçlı] planı [Aman’ın] kendi 

başına dönsün” demiş, [böylece] Aman’ı ve oğullarını darağacına asmışlardı.

26 Bu nedenle bu günleri, pur [sözcüğü] nedeniyle, “Purim” olarak adlandırdılar. 

Bunun üzerine [yani] işbu mektubun tüm sözleri üzerine – ve ne gördüler de bu 

şekilde [yaptılar] ve başlarına ne geldi, [hepsi bu mektupta yazılıdır] – 27 Yahudiler 

bu iki günü her yıl yazılı oldukları şekilde ve zamanlarına uygun olarak kutlamayı 

kendi üzerlerine, soylarının üzerine ve onlara katılan herkesin üzerine, fesholmaya-

cak [şekilde] üstlenip kabul ettiler.

28 Bu günler her nesilde, her ailede, her eyalette ve her şehirde hatırlanıp kutlanır ve 

bu Purim günleri Yahudiler’in içinden [hiç] fesholmayacak, hatıraları da soylarından 

[hiçbir zaman] son bulmayacaktır.
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29.Vatihtov Ester Amalka Vat Avihayil Umordehay Ayeudi Et Kol Tokef 
Lekayem Et İgeret Apurim Azot Aşenit. 30.Vayişlah Sefarim El Kol A-
yeudim El Şeva Veesrim Umea Medina Malhut Ahaşveroş,Divre Şalom 
Veemet 31.Lekayem Et Yeme Apurim Aele Bizmaneem Kaaşer Kiyam A-
leem Mordehay Ayeudi Veester Amalka Vehaaşer Kiyemu Al Nafşam Veal 
Zaram Divre Atsomot Vezaakatam. 32.Umaamar Ester Kiyam Divre Apu-
rim Aele, Venihtav Basefer.

1.Vayasem Ameleh Ahaşveroş Mas Al Aarets Veiye Ayam. 2.Vehol Maase 
Tokfo Ugvurato Ufaraşat Gedulat Mordehay Aşer Gidelo Ameleh,Alo 
Em Ketuvim Al Sefer Divre Ayamim Lemalhe Maday Ufaras. 3.Ki Morde-
hay Ayeudi Mişne Lameleh Ahaşveroş Vegadol Layeudim Veratsuy Lerov 
Ehav,Doreş Tov Leamo Vedover Şalom Lehol Zaro.

Layeudim Ayeta Ora Vesimha Vesason Vikar
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[17. Kutlama Emri]

29 Avihayil’in kızı Kraliçe Ester – ve Yahudi Mordehay – işbu ikinci Purim mektu-

bunu teyit etmek üzere tüm otoritesiyle yazdı. 30 Ve [Mordehay] tüm Yahudiler’e, 

Ahaşveroş’un imparatorluğu[nu teşkil eden] yüz yirmi yedi eyalete barış ve gerçek 

sözleri [eşliğinde] kitaplar gönderdi. 31 Bu Purim günlerini, Yahudi Mordehay’ın 

– ve Kraliçe Ester’in – onların üzerine [görev olarak] yüklediği şekilde ve [onların 

da] kendi üzerlerine ve soylarının üzerine üstlendikleri şekilde, [tıpkı] oruçlar ve 

yakarıların kanunları [gibi], zamanlarında yerine getirmeleri için [talimatlar verdi].
32 Ester’in emri de bu Purim sözlerini tasdik etti ve kitaba yazıldı.

[18. Son Söz]
10
1 Kral Ahaşveroş, ülke üzerine ve denizin adalarına vergi koydu. 2 Ve tüm kuvvetli 

icraatları ve kahramanlığı ile kralın yükseltmiş olduğu Mordehay’ın büyüklüğü ko-

nusu – işte bunlar Med ve Pers Kralları’nın vakayinamesinde yazılıdır. 3 Nitekim 

Yahudi Mordehay, Kral Ahaşveroş’un başveziri ve Yahudiler’in büyüğüydü ve 

kardeşlerinin çoğu tarafından kabul görmüştü; halkının iyiliğini ister ve tüm soyu 

için barışçı konuşurdu.

Megila’nın bitiminde aşağıdaki pasuk bir kez daha söylenir:

Yahudiler için aydınlık, sevinç, neşe ve şeref vardı (8:16).
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Megila’nın Okunuşundan Sonra Şu Beraha Söylenir:

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Arav Et Rivenu,
Veadan Et Dinenu, Veanokem Et Nikmatenu, Veamşalem Gemul Lehol Oyeve 

Nafşenu, Veanifra Lanu Mitsarenu.
Baruh Ata A-do-nay, Anifra Leamo Yisrael Mikol Tsareem, AE-l Amoşia.

Ardından şu sözler üç kez tekrarlanır:

Arur Aman, Baruh Mordehay
Arura Zereş, Beruha Ester,

Arurim Kol Areşaim, Beruhim Kol Yisrael,
Vegam Harvona Zahur Letov
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Megila’nın Okunuşundan Sonra Şu Beraha Söylenir:

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam, Arav Et Rivenu, 

Veadan Et Dinenu, Veanokem Et Nikmatenu, Veamşalem Gemul 

Lehol Oyeve Nafşenu, Veanifra Lanu Mitsarenu. Baruh Ata

A-do-nay, Anifra Leamo Yisrael Mikol Tsareem, AE-l Amoşia.

Mücadelemizi üstlenen, davamızı yargılayan, intikamımızı alan, canımızın 

tüm düşmanlarına hak ettiklerini veren, hasımlarımıza bize [yaptıklarını] 

ödeten, Sen, Tanrımız, Mübarek’sin. Halkı Yisrael’e [yaptıklarını] tüm 

hasımlarına ödeten, Sen Tanrımız, Mübareksin – Kurtarıcı Tanrı.

Ardından şu sözler üç kez tekrarlanır:

Arur Aman, Baruh Mordehay

Arura Zereş, Beruha Ester,

Arurim Kol Areşaim, Beruhim Kol Yisrael,

Vegam Harvona Zahur Letov

Aman lanetlidir, Mordehay mübarektir,

Zereş lanetlidir, Ester mübarektir,

Tüm kötüler lanetlidir, tüm Yisrael mübarektir;

Ve Harvona iyiliğiyle hatırlanır.
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Tarihsel  Arka  Plan
Megilat Ester’de yazan ana olaylar, I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından altmış altı yıl 
sonra 3404 (M.Ö. 357) yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Yahudiler Pers ve 
Med İmparatorluğu hükümdarı Ahaşveroş’un egemenliği altındadır. Megilat Ester’de 
meydana gelen bütün mucizeleri gerektiği gibi takdir edebilmek için öncelikle arka 
plan tarihçeye bakmakta fayda vardır…

Yahudi tarihinin en korkunç yıllarıydı. Kral Şelomo’nun inşa etmiş olduğu I. 
Bet-Amikdaş yıkılmış, Yahudiler Babil İmparatorluğu’nun uzak uçlarına ka-
dar saçılmışlardı. Babil İmparatoru Nevuhadnetsar’ın orduları Bet-Amikdaş’ı 
yıkmışlardı. Sanki Tanrı Yüzü’nü Yahudiler’den öte yana dönmüş ve onları kendi 
kaderlerine terk etmiş gibiydi.

Aslında bu uzun bir felaketler zincirinin son halkasıydı. Bunun yüz yılı aşkın bir 
süre öncesinde, 3205 (MÖ 556) yılında, Erets-Yisrael’in kuzey kesiminde kurulu 
Yisrael Krallığı’nda yerleşik On Kabile, Asur kralı Sanheriv tarafından sürülmüştü. 
Büyük Yisrael Ulusu’ndan geriye nispeten az bir nüfus kalmıştı. Her ne kadar Yeu-
da Krallığı varlığını sürdürüyor idiyse de, gücü ciddi biçimde azalmıştı. Tek umut, 
Yeruşalayim’de bulunan, Tanrı’nın Yahudi ulusuna yakınlığının ve onlara olan 
ilgisinin simgesi Bet-Amikdaş’tı. Ama şimdi Bet-Amikdaş da yıkılmıştı. Dışarıdan 
bakan biri Yahudi Ulusu’nun artık sona erdiğini rahatça söyleyebilirdi.

Tek bir ümit ışıltısı kalmıştı. Tüm peygamberler içinde en büyüklerden olan Yirmeyau 
Bet-Amikdaş’ın yıkılacağına dair kehanette bulunmuştu. Ama insanlar onun gerçek 
büyüklüğünü ancak bu ciddi ve ağır kehaneti gerçekleştiği zaman takdir edebilmişti. 
Şimdi Yirmeyau’nun sözlerinin etkili ve gerçek olduğunu anlıyorlardı. Ümitlerinin 
dayanağı da buydu; zira Yirmeyau, yıkım kehanetlerinin yanında teselli kehanetlerinde 
de bulunmuştu. Tanrı Adına bir bildiride bulunmuş ve şöyle demişti: “Bu ülke 
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yıkıntı ve ıssızlığa dönüşecek. Bu uluslar yetmiş yıl boyunca Babil kralına kulluk 
edecekler. Ama yetmiş yıl dolduğunda Babil kralına ve o ulusa karşı – ve Kalde 
topraklarına [karşı, onların] günahlarını hatırıma getireceğim – Tanrı’nın Sözü – ve 
onu ebedi bir ıssızlığa gömeceğim” (Yirmeyau 25:11-12). Ceza konusundaki bu 
sözün yanında bir de ümit mesajı vermiştir Yirmeyau: “Çünkü şöyle diyor Tanrı: 
Zira Babil için yetmiş yılın dolmasına göre sizi hatırıma getireceğim ve sizi bu yere 
geri getireceğime dair iyi sözümü sizin için gerçekleştireceğim” (Yirmeyau 29:10).

Yirmeyau’nun sözlerinin tam anlamı konusunda karmaşa vardı. Yirmeyau yetmiş 
yıla dair sözlerini 3331 (MÖ 430) yılında söylemişti. Ama bunun öncesinde bazı 
önemli olaylar meydana gelmişti.

3319 (MÖ 442) yılında Asurlular’a karşı zafer elde eden Nevuhadnetsar Babil 
tahtına oturmuştu. Tanrı, bütün dünyayı ele geçirebilmesi için Nevuhadnetsar’a 
sonsuz bir güç bahşetmiş ve o da böylece her ülkeyi birer birer egemenliği ya da et-
kisi altına almayı başarmıştı. Nevuhadnetsar bundan bir yıl sonra da Yeuda kralı 
Yeoyakim’in yönetimindeki Yeruşalayim’i ele geçirmiş ve Yeuda Krallığı, Babil 
İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmişti.

3321 (MÖ 440) yılında Peygamber Yirmeyau, Bet-Amikdaş’ın yıkılacağına dair 
ilk kehanetini dile getirmişti.

3327 (MÖ 434) yılında Nevuhadnetsar, [Yeoyakim’in oğlu olan ve Megila’da 
Yehonya adıyla anılan] Yeuda kralı Yeoyahin’i Babil’e sürmüştü (Melahim II 
24:14-15). Kral Yehonya ile beraber toplumun en saygın kesimi, bütün gene-
raller, on bin savaşçı ve Sanedrin Babil’e sürülmüştü. Nevuhadnetsar bu seferinde 
kraliyet sarayındaki ve Bet-Amikdaş’taki tüm hazineleri de alıp beraberinde Babil’e 
götürmüştü. Sürgüne gidenler arasında Daniyel (bkz. Daniyel kitabı) ve Peygamber 
Yehezkel ile, Sanedrin üyesi olan Mordehay da vardı (Megilat Ester 2:6).
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Yeuda krallığının krema tabakası sürgüne çıkınca Yeruşalayim’de sadece fakir halk 
kalmıştı. Nevuhadnetsar onların başına Matanya’yı kral olarak atamış ve onun is-
mini de Tsidkiyau olarak değiştirmişti. Ancak bundan dokuz yıl sonra Tsidkiyau 
(3336, M.Ö. 425), Yahudiler’in çok büyük açlık ve sefalet çekeceği bir ayaklanmaya 
girişince, Babil İmparatoru Nevuhadnetsar yaklaşan tehlikeyi çabuk sezmiş ve bir 
ordu göndererek ayaklanmayı bastırmıştı. Ayaklanmanın bastırılması iki yıl sürmüş 
ve 9 Av 3338 (16 Temmuz MÖ 423) tarihinde I. Bet-Amikdaş yıkılmıştı. Bun-
dan sonra Yeruşalayim’deki Yahudi egemenliği sona ermiş ve halkın büyük bölümü 
Babil’e sürülmüştü.

Tüm bu önemli olaylar nedeniyle, Yahudiler arasında, Yirmeyau’nun kehanetinde 
dile getirdiği yetmiş yıl hakkında karmaşa vardı. Acaba bu yetmiş yıl ne zaman 
başlayacaktı? Nevuhadnetsar’ın tahta çıktığı 3319 yılından mı? Söz konusu yetmiş 
yılın ilk kez telaffuz edildiği 3321 yılından mı? Büyük çaplı ilk sürgünün gerçekleştiği 
3327 yılından mı? Yoksa Bet-Amikdaş’ın yıkıldığı 3338 yılından mı?

Bu kehanetin anlamını merak edenler sadece Yahudiler değildi. Yabancı uluslar da 
Yahudiler’in Tanrısı’ndan korkmaktaydı ve bu kehanet tepelerinde Demokles’in 
kılıcı gibi sallandığı sürece huzur bulamıyorlardı. Yahudiler’in yenilgiye uğradıklarına 
tanık olmalarına rağmen onların Tanrısı’na yönelik korkuları içten içe devam etmek-
teydi. Tüm evreni yaratmış olan gözle görünmeyen bir Tanrı’ya ibadet etmek onlar 
için çok fazlaydı; ama çok uzun bir süredir görkemli bir geçmişe sahip olmuş olan 
Yahudiler bu Tanrı’ya tapıyorlarsa, bu hafife alınacak bir durum değildi.

Nevuhadnetsar Bet-Amikdaş’ın yıkılışından sonra 26 yıl daha tahtta kaldı. Yahu-
diler bu dönem boyunca büyük sefalet çektiler. Yaşamının son yılları, aklını yitiren 
Nevuhadnetsar’ın tamamen alçalmasına sahne oldu. Birçok kral onun bu durumunu 
Bet-Amikdaş’ı yıkmış olmanın karşılığında Tanrısal bir ceza olarak yorumluyordu. 
Bu nedenle Yirmeyau’nun belirttiği yetmiş yıl dolana kadar kimse kendisini güvende 
hissetmemekteydi.
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Babil İmparatorluğu’nun son yılları yaklaşıyordu. Nevuhadnetsar’ın ölümünden son-
ra, imparatorluk yetkilileri kimin başa geçeceği konusunda kararsızdı. Buna rağmen 
tahta Nevuhadnetsar’ın oğlu Evil Merodah çıktı. Yahudiler’in biraz soluk alabil-
dikleri 23 yıllık hükümdarlık döneminden sonra 3387 (MÖ 374) yılında Belşatsar 
Babil İmparatoru oldu. Belşatsar, Yahudiler’e, tıpkı büyükbabası gibi, sefaletten ve 
acıdan başka bir şey getirmedi. 

Babil İmparatorluğunun Çöküşü

Babil İmparatorluğu 3389 (M.Ö. 372) yılında Med kralı I. Darius ve Pers kralı 
Koreş tarafından tarihe gömülmüştür. Midraş ve Talmud geleneğinin bir antolojisi 
niteliğinde olan Meam Loez kitap serisinin Megilat Ester’e ayrılan ve İzmir’li Rabi 
Refael Hiya Pontremoli tarafından derlenerek 1864’te İzmir’de yayınlanan cildinin, 
bu konu hakkında geleneksel kaynaklara dayanarak verdiği bilgiler şöyledir:

Pers kralı Astyages’in oğlu yoktu ve tek varisi, kızı Mandane’ydi. Mandane saray 
eşrafından biri tarafından baştan çıkarılıp hamile kaldı. Öfkeden çılgına dönen kral 
adamı idam ettirip kızını zindana attırdı ve çocuk doğduğu zaman, onun dağlarda 
açlık ve soğuktan ölmeye terk edilmesini emretti.

Ancak Tanrı müdahale etti. Efsaneye göre bebek büyük bir köpek tarafından bulundu 
ve emzirildi. Çocuk dağlarda büyüdü ve güçlü bir savaşçı oldu. Çok geçmeden ken-
disine hatırı sayılır büyüklükte bir çete kurdu. Bir köpek tarafından yetiştirildiği için, 
Pers dilinde köpek anlamına gelen Kuruş sözcüğüyle bağlantılı olarak kendisine Koreş 
adını verdiler.

Torununun hayatta ve büyük bir eşkıya grubunun başında olduğunu keşfeden          
Astyages onu öldürmeleri için adamlar gönderdi, ama Koreş ile adamları üstün gelerek 
onları mağlup ettiler. Kalabalık taraftar toplayan eşkıya grubu daha da ileri gidip 
başkente yürüdü. Koreş büyükbabasını öldürdü ve Pers tahtına oturdu.
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O sıralarda Med kralı Daryaveş’ti. Pers İmparatorluğu’nun fethedildiğini duyunca 
Koreş’in gücünden çok etkilendi ve kendi imparatorluğunu da ele geçirmemesi için ona 
kendi kızı ile evlenmesini teklif etti. Koreş, Daryaveş’in kızı ile evlendikten sonra 
iki kral birlikte Babil İmparatorluğu’nu ele geçirmek için planlar yapmaya başladılar. 
“Eğer ikimiz de kral isek, neden Babil İmparatorluğu’nun egemenliği altında olalım? 
Gel, birlikte güçlerimizi birleştirelim ve Belşatsar’ı tahtından indirelim” şeklindeki 
fikri ile Koreş’i ikna eden Daryaveş, böylece Belşatsar’a karşı savaşa girişti.

Belşatsar’ın krallığının üçüncü yılıydı. O sırada onun danışmanları da önemli bir he-
saplama yapmışlardı. Yıl 3389’du (MÖ 372). Başka bir deyişle, Nevuhadnetsar’ın 
3319’da (MÖ 442) Babil tahtına çıkışından ve Yeuda kralı Yeoyakim’i mağlup 
edişinden tam yetmiş yıl geçmişti. Yirmeyau “Bu uluslar yetmiş yıl boyunca Babil 
kralına kulluk edecekler” dememiş miydi? İşte, yetmiş yıl dolmuştu. Belşatsar, 
Daryaveş ile Koreş’in saldırısı ile söz konusu hesaplamayı bir araya getirince büyük 
bir korkuya kapıldı. Yirmeyau’nun sözleri doğruysa, söz konusu saldırı onun ve 
imparatorluğunun sonu demekti.

Pers ve Med saldırısı çok zorlu geçti, ama zor da olsa, Belşatsar bu savaştan muzaffer 
ayrılmayı başardı. Belşatsar inanılmaz bir coşku içindeydi. Hesaplama doğruysa, işte, 
savaşta yenilmemişti ve üstelik Yahudiler’in geri dönüşüne dair hiçbir işaret yoktu! 
Demek ki artık Yirmeyau’nun kehanetinden korkmaya gerek yoktu!

Ancak Belşatsar yaptığı hesaplamanın hatalı olabileceğini – ki gerçek buydu – 
düşünmemişti. 

Büyük bir kutlama verdi. Ziyafete çok sayıda devlet memurunu eşleri ile birlikte davet 
etti. Ziyafetin atmosferinden içkiye bir türlü dur diyemeyen Belşatsar, Nevuhadnetsar’ın 
Babil’e getirdiği Bet-Amikdaş’ın değerli ve kutsal eşyalarını kullanmaya cüret ede-
cek kadar ileri gitti. Ardından yapılan yanlış hesap doğrultusunda, Bet-Amikdaş’ın 
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bir daha kurulamayacağını kendince herkese kanıtlamak için, şarabını bir zaman-
lar kutsal amaçlar için kullanılan kaplarda içmeye başladı. Bununla da yetinmeyen 
Belşatsar, kendisinin tapındığı altından, gümüşten ve bakırdan yapılmış putların, 
Göklerin Yüce Tanrısı ile savaşa çıktığını ilan etti. Belşatsar’ı takiben diğer konuklar 
da içkilerini bu kaplardan yudumlamaya başladılar.

Tüm bunlar Tanrı’nın öfkesini çekmeye yeterliydi. Herkesin gözü önünde bir el 
belirdi ve ziyafetin gerçekleştiği duvarın salonuna anlaşılmaz bir mesaj yazdı. Yazı 
Aramca’ydı, ancak İbranice harfler kullanılarak yazılmıştı. Belşatsar bu olağanüstü 
olay kadar, İbranice harfleri tanıyamadığı için anlayamadığı, ama pek de iyi haberler 
içermediğini tahmin ettiği bu mesajın anlamı konusunda da son derece tedirgin olmuştu. 
Hemen bir duyuru yaptı: “Kim bu yazının ne anlama geldiğini açıklayabilirse, ken-
disine kraliyet elbiseleri giydirilecek, boynuna kraliyet madalyası asılacak ve kraliyetin 
üçte birinin hâkimiyeti kendisine verilecektir.”

Kralın bütün büyücüleri ve bilge adamları mesajı anlamaya çalıştılarsa da, anlamak 
bir yana, onu okumayı bile başaramadılar. Belşatsar’ın merakı git gide artıyor, ken-
disine yapılmasını istediği açıklama bir türlü gelmiyordu. Kraliçe, kral Belşatsar’a bir 
öğütte bulundu: “Efendimiz, yüce kralımız lütfen merak etmeyiniz. Kraliyetinizde 
Tanrısal ilhama sahip bir kişi mevcut. Kendisinde rüyaları ve özdeyişleri açıklama 
gücü bulunmaktadır. Dedeniz Nevuhadnetsar onu bilge kişilerin başı olarak atamıştı. 
Adı Daniyel’dir. Onu çağırtın, kendisi size bu mesajı açıklayacaktır.”

Tanrısal ilhama sahip üst düzeyli bir şahsiyet olduğu şüphe götürmeyen Daniyel he-
men çağırtıldı ve Belşatsar’a şu açıklamayı yaptı: “Sayın kral; siz de biliyorsunuz ki 
Her Şeye Kadir olan Tanrı, dedeniz Nevuhadnetsar’a büyük zenginlik, saygınlık ve 
bütün dünyanın kendisinden korkmasına yetecek kadar büyük bir kudret bahşetmişti. 
Ancak tüm bunların Tanrı’dan kendisine verilmiş bir hediye olduğunu kavrayamayan 
Nevuhadnetsar, bu hediyelerle Tanrı’ya teşekkür etmek yerine büyüklük taslamaya 
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başladı ve tüm dünyanın kendi önünde diz çökmesi gerektiğini ilan etti. Tanrı da 
kendisine ceza olarak, onu tahttan indirtti ve ruh sağlığını alt üst edecek bir darbe 
vurdu. Nevuhadnetsar artık kendisini hayvan gibi hissediyordu. Sonunda sarayı terk 
ederek ormana yeni arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya gitti. Diğer hayvanlar gibi otlar 
ve değişik bitkiler yemeye, çıplak gezmeye başladı. Tırnakları ve saçları tam bir hay-
van görünümüne girecek kadar uzamıştı. Ancak bir kaynağa göre hayatının sonlarına 
doğru insanın sahip olduğu aklın ve mantığın tek kaynağının Tanrı olduğunu fark etti.

“Şimdi ise kral Belşatsar, siz de dedenizin yaşamış olduğu bu acı tecrübeden bir ders 
almadınız. Siz de aynı şekilde kendinizi Tanrı’dan daha büyük sandınız. Bet-
Amikdaş’ın kutsal eşyalarını kendi murdar amaçlarınız için kullandınız ve altından, 
bakırdan, gümüşten ilahlara taparak gerçek Tanrı’yı hiçe saydınız. Bu sebeple 
Tanrı’nın nefreti de size karşı uyandı ve bu gecenin kraliyetinizin son gecesi olduğunu 
söylemek için size bir uyarı mesajı gönderdi.”

Sonra Daniyel, duvardaki yazıyı okudu: “Mene Mene Tekel Ufarsin – Saydı, 
Saydı; Tarttı ve Böldü” (Daniyel 5:25). Ve açıkladı:

Mene Mene – Saydı, Saydı: Tanrı Babil İmparatorluğu’nun hâkimiyetinin süreceği 
yılları saydı ve artık sona erdiğini söyledi.
Tekel – Tarttı: Tanrı Babilliler’in iyi davranışlarını kötü davranışlarıyla bir teraziye 
koydu ve Bet-Amikdaş’ın eşyalarının kutsiyetine halel getirilmesi sonucunda kötü 
davranışların, ağır bastığını söyledi.
Ufarsin – Böldü: Tanrı son olarak Babil İmparatorluğu’nun sonunun geldiğini ilan 
etti. Ayrıca bu sözcük “Parsin – Persler” anlamını da içermekteydi. Dolayısıyla 
Babil kralı Persler tarafından paylaşılacaktı.
Belşatsar mesajı almıştı: Bet-Amikdaş’ın kutsal kaplarını kendi kişisel amaçları 
için kullandığından cezalandırılacaktı. Söz verdiği gibi Daniyel’e hediyeleri ve 
hükümdarlığının üçte birini verdi. Bu hediyeleri verirken elleri de korkudan titriyordu. 
Bir anda yüzü soldu ve düşüp bayıldı.
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Sarayda Nevuhadnetsar zamanından beri bulunan yaşlı bir köle hizmet veriyordu. 
Daniyel’in sözlerinin doğruluğunu fark etmişti. “Bu gece Koreş ve Daryaveş gelip 
şehri alacak. Belşatsar’la adamlarını öldürecek ve ben de bu kaderden kaçamayacağım. 
Yapılacak en akıllıca şey, Belşatsar’ın kellesini Koreş’le Daryaveş’e götürmek olacak. 
Bu şekilde hayatım kurtulur” diye düşündü ve böylece, o gece Belşatsar’ı öldürdü 
(krş. Daniyel 5:30).

[Bazı kaynaklar Belşatsar’ın ölümü hakkında farklı bir versiyon verirler. Buna göre, 
mesajı alan Belşatsar, düşmanların saraya girme endişesinden dolayı saraya tüm giriş 
ve çıkışları yasakladı. Durumun aciliyetinden dolayı saraya giriş çıkışları yasakladığı 
gibi, saraya kendisinin kral olduğunu söyleyen bir kişinin bile alınmasını yasakladı. 
Ancak bir konuyu hesaba katmamıştı. Gözüne bir türlü uyku girmeyen Belşatsar’ın 
doğal ihtiyacı gelmişti. O dönemde ise tuvaletler saray gibi mekânlarda bile binanın 
içinde değil, dışarıda bulunmaktaydı. Belşatsar da kimseye görünmeden sessizce 
dışarı çıktı. Ancak tekrar içeri girmek isteyince kapıdaki muhafız onu içeri almadı. 
Belşatsar kendisinin kral olduğunu defalarca söylediyse de, muhafız Belşatsar’ın em-
rini uyguladı. Sonunda Belşatsar’ın ısrarlı davranışından dolayı muhafız onu kılıcıyla 
öldürdü. Yaşlı bir saray görevlisi Belşatsar’ın öldürüldüğünü görünce, Daniyel’in du-
varda yazan mesajı doğru açıkladığını anladı ve Koreş ile Daryaveş’e “iyi çocuk” gibi 
görünmek için Belşatsar’ın başını kestiği gibi onlara götürdü.]

Daryaveş ve Koreş o gece askerlerini topladılar bir fırtına gibi eserek Babil ordu-
sunu yerle bir edip, bütün saray muhafızlarını öldürdüler. “Bu ülke yıkıntı ve 
ıssızlığa dönüşecek. Bu uluslar yetmiş yıl boyunca Babil kralına kulluk edecekler. 
Ama yetmiş yıl dolduğunda Babil kralına ve o ulusa karşı – ve Kalde topraklarına 
[karşı, onların] günahlarını hatırıma getireceğim – Tanrı’nın Sözü – ve onu eb-
edi bir ıssızlığa gömeceğim” (Yirmeyau 25:11-12) demişti Yirmeyau. Ve işte Babil 
İmparatorluğu’nun sonu gelmişti. Yıl 3389’du (MÖ 372) ve artık dünya sahnesinde 
yeni bir süper güç vardı: Pers İmparatorluğu.
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İkinci Sürgün

Tüm bu olaylar devam ederken Yahudiler ümitlerini yitirmenin eşiğindeydi. 
Yetmiş yıla dair kehanet gerçekleşmişti, ama onlar halen sürgündeydiler. Ama belki 
Yirmeyau’nun ikinci kehaneti hakkında bir ümit hâlâ vardı.

Daryaveş, Koreş’le birlikte giriştiği savaşın sonucunda Tanrı’nın yaptığı büyük mu-
cizeyi kendi gözleri ile gördü. Belşatsar büyük bir ziyafet düzenlemiş, ziyafette Bet-
Amikdaş’ın eşyalarını kullanmıştı ve Belşatsar’ın ölüm nedeni de tam olarak buydu. 
Daryaveş bunun üzerine Bet-Amikdaş’ın inşasına başlayacağına ve bütün eşyaları 
geri göndereceğine dair yemin etti. Daryaveş ele geçirdiği büyük imparatorluğun 
başına geçince Koreş’i de imparatorluğun büyük bir bölümünü yönetmekle görev-
lendirdi. Ayrıca Bet-Amikdaş ile ilgili yemininden Koreş’e de bahsetti ve bunu ken-
disi gerçekleştiremediği takdirde Koreş’in gerçekleştirmesini vasiyet etti.

Koreş’in karısı, Daryaveş’in tek çocuğuydu. Böylece Daryaveş, Babil’i mağlup et-
mesinden sadece bir buçuk yıl sonra, 3390 (MÖ 371) yılında ölünce, Koreş Med 
tahtını da miras alarak birleşik Pers ve Med İmparatorluğu tahtına oturdu. Ertesi yıl, 
3391 (MÖ 370) yılında, danışmanları, o yılın Yirmeyau’nun yetmiş yıla dair ke-
hanetinin olası sonu olabileceğini söylediler. Yirmeyau 3321 yılında Bet-Amikdaş’ın 
yıkılacağına dair kehanette bulunmuştu ve şimdi bunun üzerinden tam yetmiş yıl 
geçmişti. Tanrı’nın kendisini Belşatsar’a yaptığı gibi cezalandırabileceğinden korkan 
Koreş, hemen Bet-Amikdaş’ın tekrar inşa emrini verdi. Bu aşamada, Bet-Amikdaş’ın 
yıkılışından 53 yıl geçmişti.
Böylece Yahudiler Zerubavel öncülüğünde Erets Yisrael’e geri dönmeye başladılar. 
Bet-Amikdaş’ın inşaatı için Koreş gerekli maddi kaynağı ve altmış bin işçiyi sağladı. 
Böylece Bet-Amikdaş’ın temelleri atılmış oldu. “Babil için yetmiş yılın dolmasına 
göre sizi hatırıma getireceğim ve sizi bu yere geri getireceğime dair iyi sözümü sizin 
için yerine getireceğim” (Yirmeyau 29:10) demişti Yirmeyau. Dolayısıyla bu olay, 
aynı zamanda Yirmeyau’nun bu ikinci kehanetinin de gerçekleşmesi anlamına geliyordu. 
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Ancak Yahudiler’in bilmedikleri bir şey vardı: Bu kehanet bu noktada yalnızca 
kısmen gerçekleşmişti.

Koreş tahtta uzun süre kalamadı. Bet-Amikdaş için çok fazla bir çalışma yapılamadan, 
krallığının üçüncü yılı olan 3392 (MÖ 369) yılında öldü ve yerine, Pers ve Med 
İmparatorluğu tahtına oğlu Ahaşveroş çıktı (Şalşelet Akabala; Seder Adorot 3389). 
Yahudiler Ahaşveroş’un hükümdarlığı altında da Nevuhadnetsar ve Belşatsar’ın 
dönemlerine benzer şekilde büyük acılar ve sefalet çektiler. Peygamber Amos bu döne-
mi şu sözlerle anlatır: “Bir insan aslandan [Nevuhadnetsar] kaçarken, karşısına ayı 
[Belşatsar] çıktı. Eve girip elini duvara yasladı ve yılan [Aman] onu soktu” (Amos 
5:19) [Midraş – Ester].

Babil İmparatorluğu’nun düşüşü ve ardından Pers ve Med İmparatorluğu’nun Yisrael 
üzerinde Ahaşveroş dönemindeki baskısı, Yahudiler’in girdiği ikinci Galut (sürgün) 
dönemine işaret ediyordu. Daniyel’in belirttiği üzere Bene-Yisrael, fiziksel ve/veya 
manevi açıdan dört tane sürgün dönemi yaşayacaktı: 1) Babil sürgünü. 2) Pers ve 
Med sürgünü. 3) Yunan sürgünü [ki bu, daha çok manevi nitelikli olan ve sonunda 
Hanuka olaylarının gerçekleştiği sürgündü]. 4) Günümüzde de devam eden Roma 
sürgünü. Şimdi bunların ikincisi başlamıştı.

Pers İmparatoru Ahaşveroş

Anlaşıldığı kadarıyla “Ahaşveroş” onun asıl adı değildi. Bazı kaynaklara göre adı 
Pers dilinde Hşayarşa (Eski Yunanca’da Xerxes) bazılarına göre ise Pers dilinde 
Artahşaha’ydı (İbraniceleşmiş haliyle Artahşast veya Artahşasta; Yunanca Artaxerxes). 
Ahaşveroş ismi ise Yahudiler’in kullandığı, kelime oyunu içeren bir takma isimdi: 
“Haş Roş – Baş Ağrısı” diyorlardı ona, çünkü acımasız hükümdarlığı sırasında 
nasıl davranmak gerektiğini düşünmekten insanın başı ağrırdı. Bazıları bunu “Ahiv 
Şel Roş – Baş’ın Kardeşi” olarak açar. Söz konusu “baş” I. Bet-Amikdaş’ı yıkan 
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Nevuhadnetsar’dır ve söz konusu takma isim, zalimlik konusunda Ahaşveroş’un, 
Nevuhadnetsar’ın “kardeşi gibi”, yani ondan farksız olduğunu vurgulamaktaydı. Öte 
yandan Ahaşveroş, Yahudiler’in kendisine takma bir isim koyduklarını öğrendiği za-
man, Yahudiler’in cevaben verecekleri daha hoş karşılanır bir açıklamaları vardı: Ahaş 
sözcüğü, tıpkı İbranice’deki Roş gibi “baş” anlamına geliyordu. Böylece Ahaşveroş, 
“Ahaş ve Roş” olarak, devletin başıydı.

Ahaşveroş Vaşti’yle evliydi. Koreş ve Daryaveş’in kuvvetleri Belşatsar’ı yenilgiye 
uğrattıklarında ordular kraliyet sarayına girmiş ve Belşatsar’ın tüm ev halkını kılıçtan 
geçirmişti. Bu kıyımdan tek kurtulan, Belşatsar’ın küçük kızı on iki yaşındaki 
Vaşti’ydi. Kurtulmak için babasının odasına gitmiş, orada babasının olduğunu 
düşünerek kendisini Daryaveş’in ayaklarına atmıştı. Bu genç kızı gören Daryaveş 
kıza acımış, yanında Pers başkentine getirmişti. Vaşti on sekiz yaşına geldiğinde 
Daryaveş’in torunu ve Koreş’in oğlu olan Ahaşveroş’la evlenmişti. Ancak bu evlilik 
Ahaşveroş’un Vaşti’yi bir hiç uğruna öldürtmesiyle sona erecekti.

Bazı kaynaklara göre Ahaşveroş aslında Koreş’in oğlu değildi ve kraliyet kanı da 
taşımıyordu. Kraliyetle tek alakası, Nevuhadnetsar’ın oğlu Evil Merodah’ın se-
yisi olmaktan ibaretti. Ama Nevuhadnetsar’ın paranoyayla Fırat Nehri’nin dibine 
gizlemiş olduğu büyük bir hazineyi bulmuş ve bunu kullanıp rüşvetler dağıtarak git-
tikçe güçlenmiş, sonunda bu konuma ulaşmıştı. Bunun bir sonucu olarak Ahaşveroş 
sürekli olarak bir yandan kendisini hükümdar olarak kabul ettirme endişesi taşıyan bir 
yandan da isyanlardan korkan aşağılık kompleksli bir hükümdar olmuştur. Verdiği ve 
“aşırılık” sözcüğünün bile tanımlayamayacağı bir abartı sergilediği büyük şölen de bu 
kompleksin bir sonucudur. Ve Megila’daki birçok dönüm noktası niteliğindeki olayın 
temelinde onun bu kompleksi vardır.

Gerçek ne olursa olsun, Megilat Ester, Ahaşveroş’u 127 eyaletten oluşan son derece 
büyük bir imparatorluğun hükümdarı olarak tanıtmaktadır. Hahamlarımız bunun 
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da ötesine geçerler ve Ahaşveroş’un kendi döneminde bilinen tüm dünya üzerinde 
etkili olduğunu vurgularlar. Bu da tarih boyunca dünyanın tümünü etkisi altında 
tutan hükümdarlar listesine Ahaşveroş’u da katmaktadır [Söz konusu listede Nim-
rod, Paro, David, Şelomo, Nevuhadnestar, Ahaşveroş, Eski Yunanlılar, Romalılar, 
Maşiah vardır ve tarihin sonunda Tanrı’nın herkesçe tanınan mutlak hâkimiyeti 
gerçekleşecektir].

Ahaşveroş’un bu kuvvetli egemenliğinin Yahudiler açısından önemi, haklarındaki bir 
imha fermanının, belki farklı yerlerde ama tümüyle bu imparatorluk içinde yaşamakta 
olan bu ulusun tamamen yok olması anlamına gelmesidir. Megilat Ester bu olasılığın 
ortaya çıktığı kara günlerin ve her şeyin nasıl bir anda tersine döndüğünün hikâyesidir.

Kaynaklarımız, her ne kadar Megila metninde açık olarak görünmese de, Ahaşveroş’un, 
en az Aman kadar, hatta belki de ondan daha büyük bir Yahudi düşmanı olduğunu 
kaydeder. Bir kişi Megilat Ester’i Hahamlarımız’ın öğretileri olmadan okuduğu za-
man, tek suçlunun, “İmparatorluğunuzun tüm eyaletlerinde, halklar arasına dağınık 
ve ayrı bir halk var” (3:8) diyen ve ardından bu milleti yok etmek istediğini söyleyen 
Aman olduğunu düşünebilir; ardından, Ahaşveroş’un, Aman’ın yok etmek istediği 
milletin Yahudiler olduğunu anladığı ve eşinin de Yahudi olması nedeniyle Yahudiler’i 
kurtardığı şeklinde bir hataya düşebilir. Ama işin gerçeği şuydu ki, Ahaşveroş çıkan 
ölüm kararının Yahudiler’e karşı olduğunu gayet iyi biliyordu ve bunu sadece içindeki 
sınır tanımayan nefreti yüzünden kabul etmişti. 

Bu nefretin en önemli sebebi, Yirmeyau’nun kehaneti doğrultusunda Yahudiler’in 
ülkelerine geri dönecekleri konusundaki beklentiydi. İkinci bir sebep ise, astrologların 
Ahaşveroş’a, yerini bir Yahudi’nin alacağını söylemiş olmalarıydı [Ahaşveroş yerini 
alacak kişinin aslında kendi oğlu olacağını düşünememişti. O öldükten sonra yeri-
ni, Ester’in ona doğuracağı – ve Yahudi annesi dolayısıyla Yahudi olan – oğlu II. 
Daryaveş alacaktı]. Ahaşveroş, Yahudiler’e yönelik nefreti nedeniyle onlara çok ağır 
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işler ve yüksek vergiler yüklemeye başladı. Bu açıdan Ahaşveroş’un ismi “Raş – Yok-
sul Bırakmak” ile bağlantılı olarak da görülebilir; zira onun yönetimi altında Yahu-
diler, söz konusu vergiler dolayısıyla yoksulluk çekmeye başlamışlardı. Talmud her ne 
kadar Babil sürgününün son derece acı olduğunu anlatsa da, Pers imparatorluğundaki 
hayat Yahudiler için çok daha zorlu geçmiştir.

Talmud, Ahaşveroş ile Aman’ın Yahudiler’e karşı besledikleri nefreti açıklamak için iki 
toprak sahibini örnek verir. Toprak sahiplerinden birinin arsasında çok büyük bir toprak 
yığını, diğerinde ise çok büyük bir çukur bulunmaktadır. İki toprak sahibi bir araya 
gelerek toprak yığınını çukura doldurmaları konusunda anlaşmaya varırlar. Ahaşveroş 
da Yahudiler’den en az Aman kadar nefret etmekteydi, ancak kral olduğu ve bir kralın 
tebaası içinde ayrım yapması politik normlara uygun olmadığı, ayrıca Tanrı’nın müda-
halede bulunabileceğinden korktuğu için bu nefretini açıkça gösteremiyordu. Dolayısıyla 
Aman Ahaşveroş’un huzuruna Yahudiler’i yok etme teklifiyle çıktığında, Ahaşveroş, 
Aman’dan daha da mutlu olmuştur. Böylece hem kendi güttüğü amaca ulaşabilecek 
hem de bunu yaparken eli ve ismi kirlenmeyecekti. Bu nedenlerle Ester Yahudiler’e 
yönelik katliam kararının iptalini istediğinde Ahaşveroş’un nefret duygularına rağmen 
Yahudiler’e kendilerini koruma hakkı tanıması çok büyük bir mucizeydi.

Ahaşveroş’un Yahudiler’e olan bu büyük nefreti, tüm bunlara rağmen Megilat Ester’de 
ifade bulmamıştır. Bunun en önemli sebebi, Ahaşveroş’un hükümdar olması ve onun 
bu konumuna duyulan saygıydı. Bu saygı nedeniyle, ilk başta imparatorluğun farklı 
illerine bir mektup olarak gönderilen Megila’da buna açıkça yer verilmemiştir. Buna 
rağmen bu konuda bir ipucu vardır: Megila, “Vayi Bime Ahaşveroş – Ahaşveroş’un 
Günlerinde Oldu” sözleriyle başlamaktadır. “Vayi – Oldu” sözcüğü “Vay – Ey-
vah” ile bağlantılıdır ve birçok yerde, başlattığı konunun dert içerdiği konusunda ipucu 
verir. Bu başlangıçla, Megila içinde anlatılan, Yahudiler açısından o çok sıkıntılı 
dönemin özellikle “Ahaşveroş’un günlerinde” gerçekleştiği, yani şahsen Ahaşveroş’un 
bu sıkıntıda başlıca rol oynadığı ima edilmektedir.
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Midraş, Yahudiler’in söz konusu sıkıntılı dönemi yaşamalarının başlıca nedeninin 
Tora öğreniminin ve Tanrı’nın emirlerine yönelik bağlılığın zayıf olması olduğunu be-
lirtir. Nehemya kitabı (13:15-21) o dönemde Yahudiler’in Şabat’ı, ticari işlerine de-
vam etme suretiyle ihlal ettiklerini anlatır. Tanrı bu nedenle Ahaşveroş’un Yahudiler’e 
karşı sert hükümler ve yasaklar koymasına izin vermiştir.

Ahaşveroş’un tahta çıktığı zaman yaptığı ilk icraatlardan biri Koreş zamanında ve-
rilen II. Bet-Amikdaş’ın inşası iznini iptal etmesi ve inşaatı durdurtmasıdır. Bunun 
arkasında Yahudiler’e yönelik bir iftira mektubu vardı.

Ezra kitabında, “Ahaşveroş’un krallığının başında Yeuda ve Yeruşalayim sakinle-
rine karşı bir suçlama [mektubu] yazmışlardı” (Ezra 4:6) denmektedir. Mektupta 
Koreş’in vermiş olduğu izinle Bet-Amikdaş’ın tekrar inşası durumunda Yahudiler’in 
baş kaldıracakları ve vergi vermeyi reddedecekleri öne sürülerek bu konudaki em-
rin askıya alınması tavsiye ediliyordu. Mektubu yazanlar, Kuti adı verilen mil-
letti. Bunlar aslında belli bir ulus değildi ve On Kabile’yi sürmüş olan Asurlular 
zamanında onların tüm ulusları birbirine karıştırma politikasının bir ürünü olarak On 
Kabile’den boşalan yerlere getirilmiş bir uluslar karışımıydı. Çoğunluğu Kuta adlı bir 
yerden geldiği için “Kuti” adıyla anılmaktaydı. Melahim II Perek 17’de anlatıldığı 
üzere, o sıralarda Erets-Yisrael’de aslanlar insanlara saldırmaktaydı ve Kutiler’den 
birçoğu onlara yem olmuştu. Bunun Tanrı’nın gönderdiği bir bela olduğunu anlayarak 
Yahudilik’i kabul ettiler, ama bu içten bir kabul ediş değildi. Pasukta söylendiği üzere 
“Tanrı’dan korkuyorlar, ama putlarına ibadet ediyorlardı” (Melahim II 17:41). Ku-
tiler, Yahudiler’e karşı hep bir gizli düşmanlık besliyorlardı ve gönderilen mektup da 
bu düşmanlığın tezahürlerinden biriydi.

Hahamlarımız mektubu yazanlar arasında adı geçen yazıcı Şimşay’ın (Ezra 4:8), 
Aman’ın oğullarından biri olduğunu belirtirler. Başka bir deyişle bu mektubun fikir 
babası Aman ve oğullarıdır. Midraş, Aman’ın daha sonra bizzat Ahaşveroş’un hu-
zuruna çıkıp konuyu hızlandırdığını belirtir.
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Aman’ın davranışı, Amalek soyuna mensup olmasıyla bire bir paraleldir. Mısır Çıkışı 
sonrasında da Amalek ulusu, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girip Bet-Amikdaş’ı 
inşa etmesini engelleme amacıyla hain bir saldırıda bulunmuştu (bkz. Şemot 15:17 
ve 17:18). Amalek ulusu, Esav’ın oğlu Elifaz’ın soyundan gelmekteydi (Bereşit 
36:12). Midraş’a göre Yitshak Yaakov’a beraha verdiği zaman, onun soyunun Erets-
Yisrael’de kalıcı iyelik elde etmesinin Bet-Amikdaş’ın inşa edilmesiyle gerçekleşeceğini 
söylemişti. Bu nedenle Esav ve onu soyunun başlıca yaşam amacı bunu engellemek 
üzerine kuruluydu. Aman da bu geleneğin son halkasıydı ve Ahaşveroş’un Bet-
Amikdaş’ın inşasını engellemek için elinden geleni yapmıştı.

Ancak Aman bu konuda yalnız değildi. Bet-Amikdaş’ın inşasına engel olma 
amacıyla, Vaşti de Ahaşveroş’un damarına basan bir çıkış yapmış, “Büyük büyük-
babam Nevuhadnetsar ve babam Belşatsar senden daha büyüklerdi. Şimdi ise sen 
dedemin yıktığı, babamın da inşaatına izin vermediği Bet-Amikdaş’ı inşa mı et-
tireceksin?” demişti. Bu gibi “meşru” baskılar sonucunda Ahaşveroş için, zaten hiç 
istemediği Bet-Amikdaş’ın inşasını durdurmak için yeterli bahane vardı ve o da bunu 
memnuniyetle kullanmış ve inşaatı durdurtmuştur.
Krallığının üçüncü yılında Ahaşveroş’un danışmanları bir hesap daha yaptılar. 
Olasılıkla Koreş yetmiş yılın hesaplanmasında hata yapmıştı. Yirmeyau 70 yılın 
bitiminde Yahudiler’in “geri döneceklerini” söylemişti. Dolayısıyla sayımın başlangıç 
tarihi bir “sürgünün” başı olmalıydı. Başka bir deyişle sayım açıkça kral Yehonya’nın 
3327 yılında sürülmesinden itibaren yapılmalıydı. Şimdi yıl 3395’ti (MÖ 366). 
Ahaşveroş’un danışmanları, kralların kaçar yıl hüküm sürdüklerinin hesabında tam 
olmayan yılların da bütün sayıldığı görüşünden yola çıkarak yetmiş yılın artık dolduğu 
sonucuna vardılar.

Bu önemli bir hesaptı. Hesaplarına göre yetmiş yıl geçmiş olmasına rağmen 
Yahudiler’in sürgünden geri dönüşlerine dair herhangi bir işaret yoktu. Ahaşveroş 
bunu, Tanrı’nın Yahudiler’i sonunda gerçekten terk ettiği şeklinde yorumladı. Onun 
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gözünde imparatorluğu artık Yahudiler’in Tanrısı’nın tehdidi altında değildi. Megilat 
Ester’in başında okuduğumuz büyük şöleni (1:3) vermesinin sebeplerinden biri de 
buydu.

Böylece Purim Mucizesi, sürgünün son yıllarında gerçekleşmiştir. Megila’da 
göreceğimiz üzere, Ester Ahaşveroş’la evlendi ve ona II. Daryaveş’i doğurdu (bkz. 
Daniyel 9:1). Aman’ın düşüşü 3404 (MÖ 357) yılında, yani Bet-Amikdaş’ın 
yıkılışından 66 yıl sonra gerçekleşti.

Bunun iki yıl sonrasında Ahaşveroş öldü ve Ester’in oğlu II. Daryaveş tahta çıktı. O 
sırada Daryaveş yalnız 6 yaşındaydı, ama birçok yetişkini geride bırakacak düşünme 
yeteneğine sahipti. Pers İmparatorluğu’nun başı olmasına rağmen annesi Ester’in Ya-
hudi olduğunu biliyordu, dolayısıyla kendisinin de aslında bir Yahudi olduğunun 
bilincindeydi.

Daniyel, Yirmeyau’nun kehanetinin tamamen gerçekleşmek üzere olduğunu 
anlamıştı. Onun bizzat tarif ettiği üzere: “[Daryaveş’in] Krallığının ilk yılında 
ben, Daniyel, Tanrı’nın peygamber Yirmeyau’ya Yeruşalayim’in yıkıntılarının [sona 
ermesi için] yetmiş yılın dolacağına dair Sözü hakkında yılların sayısını kitaplarda 
anlamaya çalıştım” (Daniyel 9:2). Daniyel, Daryaveş’in kehaneti gerçekleştirip 70 
yıllık sürgünü sona erdirecek kişi olması için Tanrı’ya dua etti.

Ve kehanet gerçekleşti. 3408 (MÖ 353) yılında, yani I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından 
tam 70 yıl sonra, II. Daryaveş, II. Bet-Amikdaş’ın inşası emrini verdi. Yahudiler’in 
Erets-Yisrael’e geri göçmelerine ve evlerini tekrar inşa etmelerine izin verildi. Böylece 
Yahudi Ulusu için yeni bir dönem başlamış oldu.
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BABİL SÜRGÜNÜNÜN KRONOLOJİSİ

- 3205 (MÖ 556): On Kabile sürüldü
- 3315 (MÖ 446): Yoşiyau’nun oğlu Yeoyakim Yeuda kralı oldu.
- 3319 (MÖ 442): Nevuhadnetsar Babil tahtına çıktı ve Yeoyakim’i kendi
 yönetimi altına aldı.
- 3321 (MÖ 440): Peygamber Yirmeyau Bet-Amikdaş’ın yıkılacağına dair
 kehanette bulundu.
- 3327 (MÖ 434): Yehonya Yeuda kralı oldu. Mordehay ve diğer bazı
 bilgelerle birlikte Babil’e sürüldü.
- 3331 (MÖ 430): Yirmeyau Babil’in yıkımına dair kehanette bulundu.
- 9 Av 3338 (16 Temmuz MÖ 423): I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışı.
- 3343 (MÖ 418): Astyages Pers kralı oldu.
- 3364 (MÖ 397): Nevuhadnetsar öldü; yerine oğlu Evil Merodah geçti.
- 3377 (MÖ 384): Astyages öldü. Koreş Pers kralı oldu. Vaşti doğdu.
- 3387 (MÖ 374): Belşatsar Babil kralı oldu.
- 3389 (MÖ 372): Belşatsar, kral Yeoyakim ve yanındakilerin mağlubiyeti
 üzerinden 70 yılın geçtiğini hesapladı ve duvardaki yazının belirdiği
 kutlamayı yaptı. Belşatsar öldü ve I. Daryaveş ile Koreş Babil’i mağlup etti.
- 3390 (MÖ 371): I. Daryaveş öldü. Koreş Pers ve Med İmparatoru oldu.
- 3391 (MÖ 370): Koreş, Yirmeyau’nun, Bet-Amikdaş’ın yıkılışına
 dair kehanetinden 70 yıl sonra, Bet-Amikdaş’ın tekrar inşasını emretti.
- 3392 (MÖ 369): Ahaşveroş kral oldu ve Bet-Amikdaş’ın inşasını durdurdu.
- 3395 (MÖ 366): Ahaşveroş, Yehonya’nın sürülmesinin üzerinden
 70 yıl geçtiğini hesapladı ve büyük bir ziyafet düzenledi. Bu ziyafet
 sırasında karısı Vaşti’yi öldürttü.
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- 3399 (MÖ 363): Ester kraliçe oldu.
- 3400 (MÖ 361): Ahaşveroş ile Ester’in oğulları II. Daryaveş doğdu.
- 3404 (MÖ 357): Başvezir Aman, Yahudiler’in imhası için kurayla
 tarih belirledi. Purim mucizesi.
- 3406 (MÖ 355): Ahaşveroş öldü. Yerine Ester’in oğlu II. Daryaveş geçti.
- 3408 (MÖ 353): II. Daryaveş, I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından tam
 70 yıl sonra II. Bet-Amikdaş’ın inşasını emretti.
- 3412 (MÖ 349): II. Bet-Amikdaş’ın inşası tamamlandı.
- 3622 (MÖ 139): Hanuka Mucizesi.
- 3828 (MS 68): II. Bet-Amikdaş’ın yıkılışı; Roma sürgünü.
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Purim Olayları ve Modern Tarih
Yukarıdaki liste, Meam Loez kitabından (Rabi Arye Kaplan’ın yaptığı İngilizce çe-
viriden) alınmıştır ve Yahudi geleneğine göre kronolojiyi içermektedir. Bu kronolojinin 
kaynağı Mişna dönemi Hahamları’ndan Rabi Yose ben Halafta’nın Seder Olam 
Raba adlı eseridir. 

[Not: Bazı uzmanlara göre, Seder Olam Raba’daki “0” yılı, Adam’ın yaratılışını 
işaretlemekteyken, bizim kullandığımız Yahudi takvim yılında ise “0” yılı yoktur 
ve yaratılış dönemi “1”, Adam’ın yaratılmasıyla başlayan ilk normal yıl da “2” 
numaralı yılı ifade eder. Başka bir deyişle bizim kullandığımız yıl sayımı, Seder Olam 
Raba’daki yıl sayımından 2 fazladır. Bu durumda, yukarıdaki listedeki İbranice 
yılları Seder Olam Raba’daki listeyi yansıttığına göre, bunların Miladi takvimdeki 
karşılıkları 2 yıl sonrasını belirtiyor olabilir. Başka bir deyişle, eğer bu uzmanlar 
haklıysa, tüm Miladi karşılıklara 2 eklenmelidir ve bu durumda, örneğin, I. Bet-
Amikdaş’ın yıkıldığı yıl MÖ 421, II. Bet-Amikdaş’ın yıkılış tarihi de 70 olacaktır.]

Modern tarihçilerin görüşleri ile Yahudi geleneği arasında belirgin tezatlar vardır. 
Örneğin, tarihçilere göre Koreş’in Babil’i mağlup ettiği yıl MÖ 538’dir. Bu tarih 
Yahudi geleneksel kronolojisinde belirtilen tarihten 166 yıl erkendir [genel olarak 
Yahudi geleneksel kronolojisinin verdiği tarihler, tarihin tümü boyunca modern tari-
hçilerin verdiği tarihlere göre 163-166 yıllık sabite yakın bir fark kadar daha ile-
ridedir; bkz. Türkçe Çevri ve Açıklamalarıyla Tora, Şemot Kitabı, s. 16]. Bu-
nun yanında Daryaveş ile Koreş’in krallık sıralaması terstir. Yahudi geleneğine göre 
Daryaveş Koreş’ten önce iken, tarihçilere göre Koreş (Cyrus) Daryaveş’ten (Darius) 
öncedir [Bazı çağdaş otoriteler, Ezra kitabındaki bir kısma dayanarak o dönemin Pers 
krallarının sıralamasını Koreş, Daryaveş, Ahaşveroş ve Artahşasta şeklinde vermekte-
dir (bkz. Ezra 4:5-6); ancak yine de pasuklardaki isimlerin bu sırlamayla verilmesi, 
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sıralamanın gerçekten böyle olup olmadığı, ya da sayılan isimlerin bazılarının aynı 
kişinin farklı isimleri olup olmadığı konusunda yeterli kanıt teşkil etmemektedir (bkz. 
Raşi o.a., İbn Ezra o.a., Ralbag o.a.)].

Özetle, geleneksel kronolojiyle tarihçilerin rağbet ettiği kronoloji arasındaki farklılıkların 
analizi bu çalışmanın amacını aşmaktadır. Kaldı ki birçok konu tarihçiler için de 
belirsizliğini korumaktadır. Milattan birkaç yüzyıl öncesine ait o dönem aslında tarih-
çiler için de yeterli ışık altında değildir. Dahası, bu belirsizlik sadece Pers dönemi 
değil, II. Bet-Amikdaş’ın inşasından önceki tarihin tümü için geçerlidir. Yahudi ge-
leneksel kronolojisiyle modern tarihçilerin kronolojisi arasında kritik bir karşılaştırma 
için bkz. http://www.starways.net/lisa/essays/heifetzfix.html#tonote1 (İngilizce).

Sonuç olarak diğer her konuda olduğu gibi burada da binyıllardır kopmadan süregelen 
Yahudi geleneğine güvenmek durumundayız. Kaldı ki, çalışmamızın amacı Megila 
konusunda herhangi bir tarihi kanıt getirmek değil, Megila metninin anlattıklarını Ya-
hudi geleneği doğrultusunda anlamak, bundan mümkün olan bazı dersleri çıkarmak 
ve Purim kutlamasına elden gelen zenginliği katmaktan ibaret olduğundan, bu kitap-
ta tarihsel endişelerden arınmış bir şekilde geleneksel Yahudi kaynaklarının yansıttığı 
resmi belli bir çerçeve içinde vermekle yetineceğiz.

Yukarıdaki uzunca girişle Megilat Ester’i Yahudi geleneği açısından tarihi bir pers-
pektife oturttuktan sonra, bu önemli kitabın metni üzerindeki açıklamalarımıza, kla-
sik otoriteler Raşi ve İbn Ezra ile çağdaş bir açıklama çalışması olan Daat Mikra’nın 
metinsel notlarının yanında Midraş’tan derlenen bilgiler eşliğinde devam edeceğiz.
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PEREK 1.

(1:1)
[Bu kitapta anlatılan olaylar] Ahaşveroş’un

günlerinde oldu. Odu’dan Kuş’a kadar 127 eyalet
[üzerinde] hüküm süren Ahaşveroş’tur o.

[Bu kitapta anlatılan olaylar] – İbn Ezra; Daat Mikra.

Ahaşveroş – Bahsedilen, yetmiş yıllık Babil sürgününün sonlarında Pers İmparatoru 
Koreş’in yerine tahta çıkan kraldır (Raşi). İbn Ezra bunun, Ezra kitabında (7:1 
vs.) adı geçen Pers kralı Artahşasta (Artaxerxes) ile aynı kişi olduğu görüşündedir. 
Ahaşveroş’un kimliğiyle ilgili diğer başka bilgiler girişteki yazımızda yer almaktadır.

Odu’dan Kuş’a kadar – Yani büyük olasılıkla “Hindistan’dan Habeşistan’a 
(Etiyopya) kadar”. Bir kaynağa göre Odu, Hindistan’dan çok, günümüzdeki 
Pakistan’ın Hindistan sınırında bulunan Sind bölgesi ve komşu bölgelerini tanımlar. 
Kuş ise Afrika’daki Nubia bölgesi ya da buranın kuzeyidir (Daat Mikra). Pers 
İmparatorluğu’nun sınırları olarak Odu ve Kuş’un verilmesine Pers krallarından 
bugüne ulaşan sayılı miktardaki belgelerde de rastlanmaktadır (Entsiklopedya Mik-
rait, Odu ve Daryaveş k.b.).

Verilen bu sınırlar Ahaşveroş döneminde Pers ve Med İmparatorluğu’nun ne büyük 
bir alana yayıldığını göstermektedir. Aman’ın kararının tüm Yahudiler için tamamen 
yok olma tehlikesi anlamına gelmesi de buna bağlıdır; zira dünyadaki tüm Yahudi 
nüfusu bu bölge dâhilinde yaşamaktaydı.

127 – Midraş, Ahaşveroş’un aslında dünyanın tümü üzerinde etki sahibi olduğunu, 
ancak krallığının tehlikeye gireceği korkusuyla Bet-Amikdaş’ın inşasını durdurtması 



112

sonucunda cezalandırıldığını ve çıkan isyanlar sonrasında topraklarının yarısını 
kaybetmesiyle elinde sadece 127 eyaletin kaldığını belirtir. Ama sayı bunun altına 
düşmemiştir, zira bu, 127 yıl yaşamış ve yaşamı boyunca birçok kişiyi Tanrı inancına 
yaklaştırmış olan Sara’ya yönelik bir tür ödüldür (bkz. Bereşit 23:1). Ester, doğrudan 
Sara’nın soyundan gelen biriydi ve oğlu II. Daryaveş bir sonraki kral olarak tüm bu 
eyaletlerin başına geçecekti. Böylece 127 yıl yaşamış olan Sara’nın, kendi soyundan 
gelen bir hükümdarın [birçok ulusu içeren] 127 eyalet üzerinde hüküm sürmesi sure-
tiyle ödüllendirilmesi amacıyla, Ahaşveroş’un imparatorluğu da daha küçülmemiştir 
(krş. Midraş – Bereşit Raba, Noah 3).

Eyalet – İbranice Medina. Ya da “devlet”, “il”, “vilayet” vb. Yeuda toprakları 
da kendi başına böyle bir bölgeydi (Ezra 5:8 vs.). Bu bölgelerin her birinin 
başında, Megila’da Ahaşdarpan veya Peha [~Paşa] olarak adlandırılan Pers valileri 
bulunmaktaydı. Herodotus (Kitap III, 89-97) Pers İmparatorluğu’nda bu eyaletlerin 
ayrıca daha büyük “bölgelerin” parçaları olduğunu yazar. Yeuda toprakları “Nehir 
Ötesi” adı verilen bölgeye dâhildi (krş. Ezra 5:3 v.s.) (Daat Mikra).

Hüküm süren – İbranice A-Moleh. Ya da “krallık eden”. Bu kullanım, Ahaşveroş’un 
aslında krallığa uygun biri olmadığını, tahtı hakkı olmadan ele geçirerek imparatorluğu 
da zor kullanarak yönettiğini ima etmektedir (Raşi). Bu örnek, Ahaşveroş’un Koreş’in 
oğlu olmadığı görüşünü desteklemektedir. Kaldı ki, Megila da, Ahaşveroş’un kimin 
oğlu olduğunu veya hangi soydan geldiğini bile söylememektedir.

Ahaşveroş’tur o – Basit anlamda bu kullanımın amacı, Megila’nın sözünü ettiği 
Ahaşveroş’un, aynı ismi taşıması olası başka bir Pers kralıyla karıştırılmamasıdır. Bu 
kitaptaki Ahaşveroş, “Odu’dan Kuş’a kadar 127 eyalet üzerinde hüküm sürmüş 
olan o ünlü” Ahaşveroş’tur (İbn Ezra).

Öte yandan Hahamlarımız buradaki kullanımı farklı bir şekilde açıklarlar. İfade 
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İbranice U Ahaşveroş şeklindedir. Tam çeviriyle “o Ahaşveroş”. Tanah’ın çeşitli yer-
lerinde bir ismin “o” sözcüğüyle bir arada kullanılması, bahsi geçen kişinin karakter 
özelliklerinde hiçbir değişiklik olmadığı mesajını verir: “Ne idiyse o. Nasıl idiyse öyle 
kaldı”. Nitekim benzer bir kullanım Moşe ile Aaron için de söz konusudur (Şemot 
6:26-27). Onlar için bu kullanım, Tanrı’nın onlara verdiği görevin başından sonuna 
kadar Tanrı’ya bağlılıklarında hiçbir değişiklik olmadığı imasını içermekteydi (bkz. 
Şemot 6:27, Raşi o.a.). Burada bunun Ahaşveroş’la ilgili olarak kullanılması da 
benzer [ama aksi yönde] bir mesaj vermektedir: Ahaşveroş en baştan itibaren kötü ve 
zalim biriydi ve sonuna kadar da böyle kaldı (Raşi).

(1:2-4)
O günlerde, Kral Ahaşveroş, başkent Şuşan’daki kraliyet 
tahtına oturduğu gibi – [ki bu, ancak] krallığının üçüncü 

yılında [olmuştu] – tüm bakanlarına ve kullarına bir şölen 
düzenledi. Pers ve Med ordusu[nun kumandanları], asiller 
ve eyalet yöneticileri [onun] huzurunda [toplanmışlardı], 

o şerefli krallığının zenginliğini ve şaşaalı haşmetinin 
saygınlığını gösterirken.

Çok gün [sürdü bu şölen] – 180 gün.

O günlerde – Önceki pasukta söylendiği üzere “Ahaşveroş’un günlerinde”. İlk 
pasuk genel bir giriş başlığı niteliğindeydi ve arada Ahaşveroş hakkında verilen kısa 
bilgiyle konudan biraz sapma olduğu için bu pasuk tekrar benzer bir girişle olayların 
ayrıntılarına geçmektedir (İbn Ezra; Daat Mikra).

Başkent Şuşan – İbranice Şuşan A-Bira. Tanah boyunca Bira sözcüğü “kale” ya da 
“hisar” anlamındadır. Megila’da Şuşan bazen Şuşan A-Bira bazen de A-İr Şuşan 
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(Şuşan şehri) olarak geçmektedir. Bunların ilki, kraliyet kompleksinin bulunduğu 
surlarla çevrili özel alanı, diğeri de bu alanın etrafı boyunca yayılan ve halkın yaşadığı 
şehri tanımlar (Daat Mikra; krş. 3:15). İbn Ezra bu sarayın, 127 eyaletten biri olan 
ve doğrudan Şuşan olarak da adlandırılan Elam eyaletinde yer aldığını ve burada 
yaşayanların büyük bölümünün Yahudi olduğunu belirtir.

Şuşan günümüzde Susa veya Şuş olarak bilinen, Dicle nehrinin 250km. kadar 
doğusunda yer alan oldukça eski bir kenttir. Eski dönemde Elam krallığının başkenti 
olan Şuşan, Sefer Ayovelot adlı antik eserde de, Noah’ın oğlu Şem’in oğlu Elam’ın 
topraklarına dâhil olarak tanımlanmaktadır. Sürgün sırasında Peygamber Nehemya 
ile Daniyel’in burada yaşadıkları bilinmektedir ve günümüzde de Daniyel’in mezarı 
olarak bilinen bir türbe burada yer almaktadır (Wikipedia). Koreş’in de Elam soyun-
dan geldiği ve bu doğrultuda, başkenti buraya kurduğu sanılmaktadır. Burada yapılan 
kazılarda, Megila’daki tanımla uyuşan Pers kraliyet sarayları bulunmuştur (Daat 
Mikra).

Bazılarına göre ise İran’ın Hamadan şehrinden bahsedilmektedir. Bu şehirde Ester ve 
Mordehay’ın türbesi olarak bilinen bir türbe yer almaktadır.

Kraliyet tahtına – Yani “kendi kraliyet tahtına”. Başka bir deyişle “tahtı” 
sözcüğündeki “ı” harfi sadece tamlamanın bir sonucu değil, bir iyelik ekidir. 
Ahaşveroş’un şahsi tahtından bahsedilmektedir.

Oturduğu gibi – Basit anlamda “çıktığı zaman” (Daat Mikra; krş. Devarim 
17:18). Yani krallığı belli bir düzene oturduktan sonra (Raşi). Önce de belirtildiği 
gibi, Ahaşveroş’un tahta çıkışı pürüzsüz bir şekilde olmamış, ilk üç yıl boyunca 
ayaklanmaları bastırması gerekmiştir (krş. İbn Ezra). Ayrıca bkz. Herodotus, 
7. kitap, bölümler 7-8. [Bu kullanım hakkındaki alternatif bir açıklama aşağıda 
Midraş’tan yapılan derlemede yer almaktadır.]
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Bir şölen düzenledi – İlk bakışta bu şölen, krallığının artık düzene girmesinin 
şerefine verilmiştir. Öte yandan kaynaklarımıza göre Ahaşveroş’un şöleni vermesinin 
sebebi, yapılan hesaplamalara göre yetmiş yılın dolmuş ve Yahudiler için kurtuluşun 
gerçekleşmemiş olmasıdır. Bir başka olasılık da Ahaşveroş ile Vaşti’nin bu noktada 
evlenmiş olmalarıdır (İbn Ezra).

Pers ve Med ordusu[nun kumandanları] – Daat Mikra. Persler ve Medler 
(İbranice Paras ve Maday), birbiriyle hem soy hem de dil olarak yakın ve komşu olan 
iki ulustu. Persler doğu İran’da Medler ise batı İran’da yaşarlardı. Tanah boyunca 
Persler’den çok fazla bahis yoktur. Tora’da hiç geçmemekte, Neviiim’de sadece bir 
kez Yehezkel kitabında anılmaktadır. Ketuvim’de ise bu ulustan yalnızca Ester, 
Daniyel, Ezra ve Divre Ayamim kitaplarında bahsedilmektedir. Medler ise Persler’e 
göre daha eski ve köklü bir ulustu. Nitekim ataları Maday, Noah’ın oğlu Yefet’in 
oğulları arasında sayılmaktadır (Bereşit 10:2). Ayrıca Neviim’de de bu ulustan çok 
kez bahsedilmektedir. Asurlular’ın kuvvetli oldukları dönemlerde Medler onların 
egemenliğini kabul etmişlerdi. Asur kralı Şalmaneser Şomron bölgesini ele geçirip 
yıktıktan sonra buradaki Yisrael halkını birçok yere dağıtmıştı ve bunların arasında 
Med toprakları da vardı (Melahim II 17:6). İleri bir tarihte Medler Asurlular’a 
isyan ettiler, kuvvetli bir krallık kurarak Persler’i de kontrolleri altına aldılar. Koreş 
zamanında ise Persler kuvvetlendi ve imparatorluk bundan böyle Pers ve Med olarak 
anılmaya başlandı. Megilat Ester boyunca da imparatorluk bu isimle anılmaktadır. 
Daniyel kitabında ise sıralama, Medler’in daha kuvvetli olduğu döneme atıfla “Med 
ve Pers krallığı” olarak anılmaktadır. Megilat Ester’de bu yöndeki tek kullanım, 
kitabın en sonundadır ve orada imparatorluğun tarihi kayıtlarından bahsedildiği için 
krallığın ilk ismi kullanılmıştır (Daat Mikra).

Asiller – Daat Mikra. Yani kraliyet ailesi mensupları (İbn Ezra). Kullanılan sözcük 
Apartemim’dir ve Raşi’ye göre bu da Pers dilinde bir yönetim kademesini belirtir.
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Eyalet yöneticileri – “Yöneticiler” ile hem genel valiler hem de diğer farklı yönetim 
kademeleri kastedilmektedir (Daat Mikra).

Huzurunda – İbranice Lefanav. Tam çeviriyle “önünde” ya da “kendisinden önce”. 
İkinci olasılığa göre ifade “kendisinden önceki [dönemde görev yapan] yöneticileri 
[davet etmişti]” şeklinde de anlaşılabilir. Bu da Ahaşveroş’un akıllıca davrandığını 
gösterir; zira bir kişi liderlik konumuna geldikten sonra, kendisinden önce de yöneticilik 
konumunda olanlara gereken saygıyı göstermeli, onları eski önem ve imtiyazlarından 
mahrum bırakmamalıdır (Meam Loez).

Ahaşveroş konumunu rüşvetler sayesinde elde ettiği için, kendisinden önce yönetimde 
olanlardan çekinmekteydi. Bu nedenle, kral olduktan sonra, konumunu güçlendirmek 
ve onlardan üstün olduğunu vurgulamak için elinden geleni yapmıştı. Ama şimdi 
krallığı sağlamlaşınca bu korkusu kalmadığından, artık onlara karşı cömertçe 
davranmayı tercih etmiştir (a.k.).

O – Ahaşveroş.

Şerefli krallığının zenginliğini – İbranice Oşer Kevod Malhuto. “Şeref” 
anlamındaki Kavod sözcüğü, “servet” anlamına da gelebilir (ör. Bereşit 31:1): 
“Krallığının servetinin zenginliğini” – yani kral olması vesilesiyle elde ettiği servetin 
bolluğunu (Daat Mikra).

Gösterirken – İbranice Bearoto. Bu kullanım, “gösterme” fiilinin devamlılığını ima 
etmektedir. Ahaşveroş 180 gün boyunca aralıksız olarak zenginliğini ve görkemli 
krallığını gösterme derdindeydi (Daat Mikra).

[Sürdü bu şölen] – Krş. Raşi.

180 gün – Eski dönemlerde birçok halk ay takvimine göre her ayı 30 gün olarak 
hesaplardı. Bu doğrultuda tam altı aydan bahsedilmektedir.
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Ahaşveroş’un İhtişamı
Krallığının ilk yıllarında Ahaşveroş hükümdarlığını sağlamlaştırma mücadelesiyle 
meşguldü. Bir kral savaş içinde olduğu sürece kraliyet giysilerini ve tacını henüz 
giyemez. Nevuhadnetsar’ı ele alalım. Sarayındaki krallık tahtına oturduğu zaman 
krala bağlı herkes onu büyük bir saygı ile karşılamıştı. Ahaşveroş ise hükümdarlığını 
kabul ettirene kadar böylesi bir saygıyı görmemiş, ancak tüm düşmanlarını krallığına 
dâhil ettiği anda güvenle krallık tahtına oturabilmiştir. Bu yüzden Megilat Ester 
Ahaşveroş’un tahta çıkışının üçüncü yılını sanki birinci yılıymış gibi anlatmaktadır: 
“O günlerde… kraliyet tahtına oturduğu gibi”. Bu, Ahaşveroş’un hükümdarlığı 
süresince tahtında rahatça oturmasının ve kendisine bağlı olan kişilerin onu saygı ile 
karşılamalarının vaktinin ancak bu noktada geldiğini ima eder. Buna bağlı olarak ilk 
pasukta kendisinden sadece “Ahaşveroş” olarak bahsedilmesine rağmen, ikinci pasuk-
ta onun “Kral Ahaşveroş” olduğu vurgulanmaktadır. Bunun sebebi kral olarak konu-
munu ancak başa geçişinin üçüncü yılından itibaren sağlam görmeye başlamasıdır. 
Ahaşveroş bu noktaya gelebildiği için çok mutluydu ve bunu gösterebilmek için en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüş çok büyük bir şölen düzenledi.

Önce de belirtildiği gibi, bu şölenin bir başka nedeni, yapılan hesaba göre Yirmeyau’nun 
bahsettiği yetmiş yılın dolması, ama Yahudiler’in henüz Yeruşalayim’e dönüp Bet-
Amikdaş’ı inşa edememeleriydi. Artık tahtında kendisini daha güvende hissediyor-
du. Kehanetin söylediği gibi 70 yıl sonunda krallığının elinden alınacağı korkusuyla 
yaşamasının bir anlamı kalmadığı için bunu büyük bir ziyafetle kutladı.

Şölende Bet-Amikdaş’tan yağmalanan kutsal eşyaları kendi ziyafetinde kullanıp kir-
leterek artık bunların herhangi bir kutsiyetinin kalmadığını ilan etti. Ahaşveroş’un 
düşüncesine göre Yahudiler’in kehaneti son bulmuştı ve Bet-Amikdaş’ı da artık 
kuramayacaklardı.
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Ancak hesap konusunda Ahaşveroş da hatalıydı. Megila bunu küçük bir nüansla 
ima etmektedir. Nitekim pasuk, Ahaşveroş’un bu şöleni verdiği zamanı tanımlarken, 
normalde beklenenden farklı olarak “BeŞevet – Oturduğu Zaman” sözcüğünü değil, 
“KeŞevet – Oturduğu Gibi” sözcüğünü kullanmıştır. Başka bir deyişle Ahaşveroş, 
yetmiş yılın dolması nedeniyle tahtının sağlam olduğunu sanıyordu; ama yetmiş yıl 
aslında Bet-Amikdaş’ın yıkılışından itibaren hesaplanacağı için bu hissi yanlıştı ve 
gerçekte tahtında sadece “oturuyor gibiydi”. Gerçek hesaba göre yetmiş yılın dolmasına 
daha on üç yıl vardı.

İkinci pasuk biraz farklı bir şekilde de anlaşılabilir: “Kral Ahaşveroş, o günlerde 
başkent Şuşan’da olan kraliyet tahtına oturduğu gibi…” Bu olasılık, Şuşan’ın her 
zaman başkent olmadığını, ancak “o günlerde” başkent yapıldığını ima etmektedir. 
Ahaşveroş kraliyet soyundan gelmediği için, kendisini küçük görenlere gücünü gös-
termek istercesine 127 ülke üzerinde demir yumruklu idaresini oturttuktan sonra 
başkenti Babil’den Pers ülkesindeki Şuşan şehrine geçirdi. Böylece herkese kendi-
sinin tek güç olduğunu ve kendisinden önceki kralların çizdiği yoldan gitmeyeceğini 
göstermeyi amaçlıyordu. Bunun yanında, bu sıra dışı hareket, Ahaşveroş’un tüm 
politik gücünü kendisine borçlu olduğunu sürekli vurgulayan asil soya mensup kraliçe 
Vaşti’ye de önemli bir mesajdı.

Ahaşveroş’un başkenti Şuşan’a geçirmesinde başka bir sebep daha vardı. Ahaşveroş, 
Kral Şelomo’nun görkemli tahtının ününü duymuştu. Bu taht son derece artistik ve 
mekanik bir başyapıttı. Taht değişik renklerden meydana gelmiş mermerlerden ve 
diğer değerli taşlardan yapılmıştı. Üzerinde altından on iki aslan ve onların karşısında 
on iki kartal bulunuyordu. Tahta çıkmak üzere, değerli taşlarla bezenmiş yedi ba-
samak bulunuyordu. Tahtın iki tarafında, içi boş olan iki altın aslan güzel kokulara 
sahip bitkilerle doldurulmuştu. Kral Şelomo tahta çıkarken ayağını ilk basamağa 
koyduğu zaman üzerine güzel kokular serpilirdi. Ardından çarklar altın kartallardan 
birinin kanatlarını açmasını sağlar ve krala tahta çıkmasında yardımcı olurdu. Bu taht 
gerçekten çok önemli bir başyapıttı.
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Kaç kralın bu özel ve değerli tahta oturma hevesini taşıdığını söylemeye gerek yoktur. 
Nitekim bu taht, Şelomo’dan sonra ileri bir tarihte Mısır firavunu Şişak tarafından 
ele geçirilmiş, sonra Asur kralı Sanheriv almış ve Yeuda kralı Hizkiyau zamanında 
Yeruşalayim’e geri gelmişti. Ancak sonra tekrar dönemin Mısır firavunu tahtı ele 
geçirmiş ve üzerine oturmayı denediği zaman, mekanik tahtta bir arıza nedeniyle 
ayağı sakatlanmış, bu nedenle ölene kadar “Topal Firavun” olarak anılmıştı. Taht 
daha sonra Nevuhadnetsar’ın eline geçmiş, o da benzeri bir denemede zarar görmüştü. 
İleri bir tarihte Koreş’in aldığı taht son olarak Ahaşveroş’a gelmişti. Ancak mekanik 
düzeni bozulmuş olan tahtı, onun İskenderiye’den getirttiği en iyi ustalar bile tamir 
edememişti. Bu nedenle hevesi kursağında kalan Ahaşveroş kendisine buna benzeyen, 
ama tüm o özelliklere sahip olmayan bir taht yaptırmak durumunda kaldı.

Bunu yapabilecek en büyük ustalar Şuşan’da yaşıyordu. Taht tamamlanınca ağırlığı 
ve nazik niteliği nedeniyle Babil’e getirilemeyeceği ortaya çıktı. Kraliyet soyundan 
gelmemenin getirdiği kompleksle mantık dışı davranan Ahaşveroş, sırf bu tahtta 
oturma hevesiyle, köklü bir başkent geçmişine sahip olan Babil’in yerine, önceden 
kraliyete dair bir özelliği olmayan Şuşan şehrini başkent ilan etti. Ahaşveroş’un bu 
taht konusundaki takıntısı da pasuktaki “[kendi] kraliyet tahtına” sözlerinde ima 
edilmektedir. Bu taht daha önce kimsenin oturmuş olmadığı, sadece Ahaşveroş’a özel 
olan bir tahttı – kendi tahtıydı. Böylece Megila’nın başındaki büyük şölenin bir başka 
nedeni de başkentin bu taht vesilesiyle Şuşan’a taşınmasıdır. Tahtın inşası iki yıl 
sürdü, üçüncü yılda Ahaşveroş tahta çıkınca Megila’da bahsedilen şöleni verdi.

Gerçekte, Ahaşveroş’un başkenti Şuşan’a geçirmesi de Tanrı’nın planlarından biri-
ydi. Burası Yahudiler’in yoğunlukta olduğu – ve Nevuhadnetsar’ın sürdüğü za-
mandan beri orada bulunan Mordehay’ın da yaşadığı – şehrin ta kendisidir. Sonuç 
olarak Ahaşveroş’un bu sıra dışı davranışı, Purim mucizesi için gereken arka planı 
oluşturmuştur. Bu sayede Mordehay, Bigtan ve Tereş tarafından Ahaşveroş’a yöne-
lik yapılan suikast hazırlığını keşfedip kralın hayatını kurtarabilmişti. Ayrıca Purim 
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olaylarının tüm amacı, Yahudiler’in kurtuluşu hak edecek şekilde teşuva yapmalarıydı. 
Buna bağlı olarak Şuşan başkent olunca baş vezir Aman, önünde eğilmeyen 
Mordehay’ı bahane ederek tüm Yahudiler’e korku salmış, böylece halk teşuva yaparak 
kurtulmuştur. Sonuç olarak başkentin Şuşan’a alınması da Megila’daki gizli muci-
zelerden biridir.

180 Günlük Ziyafet
Önce de belirtildiği üzere Ahaşveroş tüm devlet adamlarına ve soylu kişilere ihtişamını 
gösterebilmek için görkemli bir ziyafet düzenlemişti. Kendisi her ne kadar kraliyet 
soyundan gelmese de, diğer kralların mevkilerinin ve zenginliklerinin kendi çabalarıyla 
değil, sadece babalarından miras olduğunu vurgulamak istiyordu – bu şekilde kendi 
konumu böbürlenmeye daha açık bir hal alıyordu. Ayrıca halk içinde popüler olma 
endişesi de vardı. Herkesin, onun – en azından bu büyük serveti nedeniyle – kral 
olmaya uygun olduğunu takdir etmesini istiyordu. Ne de olsa bir yöneticinin kendine 
ait bir zenginliği olması, rüşvetlere ve dış etkilere açık olmaması açısından önemli bir 
artıdır.

Ahaşveroş’un düşüncesine göre bu görkemli gösteriş ziyafeti sayesinde egemenliğine 
aldığı ülke yöneticileri onu tüm kalpleriyle kabul edecekler ve böylece krallığında hu-
zur ve güven hüküm sürecekti. Bu da, normalde bir kral mal varlığını açıkça herkese 
göstermemesine rağmen Ahaşveroş’un neden aksi yönde davrandığını açıklamaktadır. 
Ahaşveroş bu şekilde egemenliği altındaki ülke yöneticilerine iyi geçinme mesajı ver-
mek istiyordu.

Pasuk şölenin “çok gün” (Yamim Rabim) sürdüğünü belirtmektedir. Bu, “uzun gün-
ler” anlamına da gelebilir. Böylece Ahaşveroş şöleni, gündüz vaktinin uzun olduğu 
ve ziyafetin istenen düzeyde uzatılabileceği yaz aylarında [Roş Hodeş Nisan’dan 3 
Tişri’ye kadar olan dönemde] gerçekleştirmiştir.
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Ahaşveroş bu ziyafette hiçbir şeyden kaçınmadı. Her gün yeni servis takımları ve yeni 
tür yiyecekler sunuluyordu. Bir kişinin altı ayda harcayacağı parayı Ahaşveroş bir 
günde harcıyordu.

Başta 127 eyaletin tümüne mesajlar göndererek, eşleri, çocukları ve hizmetkârlarıyla 
birlikte tüm valileri davet etti. Oldukça büyük ve kuvvetli olan ordusunun subayları 
da davetliydi. İmparatorluk son derece geniş olduğundan, yakındakiler ilk geldiler. 
Onun servetini gördüler, şölende yer aldılar ve arkalarında temsilciler bırakarak eya-
letlerine döndüler. Zaman ilerledikçe daha uzaktakiler de geldiler ve tüm süreç 180 
gün sürdü.

Bu ziyafette her gün sunulan yemeğin değeri, 180 günlük normal yemeğinkine bedel-
di. Ahaşveroş o kadar zengindi ki, 180 gün boyunca, her gün, 180 günlük yemeğe 
eşdeğer yemek veriyordu. Böylece bu şölen boyunca verilen yemeğin değeri, 32.400 
günlük normal yemeğin değerine bedeldi.

Ahaşveroş şölenler boyunca konuklarına mal varlığını gösteriyordu. Midraş onun her 
gün altı hazine odasını seyre açtığını belirtir. Megila bunu altı sözcük kullanarak ima 
etmektedir: “[1] şerefli [2] krallığının [3] zenginliğini ve [4] şaşaalı [5] haşmetinin 
[6] saygınlığını”. Böylece 180 günde toplam 1080 oda dolusu hazineyi herkese 
gösterdi. Ziyafetin bu kadar uzun sürmesinin bir nedeni de buydu.
 
Ayrıca Ahaşveroş tüm bu zenginlik gösterisinin yanı sıra her gün, Bet-Amikdaş’tan 
yağmalanmış kutsal eşyaların 30 tanesini seyre açıyordu. Altı ay sonunda 5400 kut-
sal eşyayı gösterip kutsiyetlerine halel getirmişti. Bununla kalmadı, üzerine kıyafet 
olarak Koen Gadol’un kutsal giysilerini de giyerek onların saygınlığını ayaklar 
altına aldı. Pasuk onun bu giysileri giydiğini “Kavod – Şeref” ve “Tiferet – Şaşaa/
Görkem” sözleriyle ima etmektedir; nitekim bu sözcükler Tora’da Koen Gadol’un 
kıyafetini tanımlamak için kullanılmıştır (bkz. Şemot 28:2).
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Ahaşveroş’un düzenlediği ziyafetin görkemi ve ihtişamı gerçekleşen Purim mucizesinin 
büyüklüğünü göstermektedir. Ahaşveroş böylesi büyük bir zenginlik içinde yaşarken hiçbir 
vergi ya da rüşvet ona işlemeyecek, hiçbir şekilde kimsenin etkisi altında kalmayacaktı. 
Dolayısıyla Ahaşveroş’un, buna rağmen Megila’nın sonunda Yahudiler’in isteklerini 
kabul etmesi, bu mucizenin vurgulanması gereken bir başka yanıdır. 

*   *   *

(1:5)
Bu günler dolduğunda kral, başkent Şuşan’da

bulunan halkın en büyüğünden en küçüğüne kadar
tümüne, kraliyet sarayının bahçesinin avlusunda yedi

günlük bir şölen düzenledi.

Bu günler – 180 gün.

Başkent Şuşan’da bulunan halkın – İfadenin “Şuşan sarayında bulunan halkın” 
anlamına geldiği görüşündekilere göre bahsedilen “halk”, sarayın yüksek ve düşük 
düzeydeki tüm görevli ve hizmetkârlarıdır (İbn Ezra).

En büyüğünden en küçüğüne kadar – İlk şölen yalnız yüksek rütbeliler için 
düzenlenmişken, bu ikinci şölene alt-düzeyli görevliler de çağrılmıştır.

Sarayının bahçesi – İbranice Ginat Bitan. Bunlardan, Akad dili kökenli Bitan 
sözcüğü “Bayit – Ev” ile bağlantılıdır ve sarayı kasteder (İbn Ezra). Öte yan-
dan Raşi’ye göre [tamlama haricindeki haliyle] Gina sözcüğü “bostan”, Bitan ise 
“ağaçlık” anlamındadır. Her durumda, anlaşılan sarayın içindeki salonlar Şuşan 
halkının tümünü içeremediği için, bu ikinci kutlama açık havada ve geniş bir bahçe ya 
da avluda gerçekleştirilmiştir (Daat Mikra).
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Yedi Günlük Ziyafet
Ahaşveroş’un tüm mal varlığını ve görkemini herkesin gözlerinin önüne serdiği, Bet-
Amikdaş’ın tekrar inşa edilme korkusunun ortadan kalktığının altını çizdiği 180 
günlük şölen sona erdi. Ancak Ahaşveroş’un bu şölendeki temel amacı hükümdarlığını 
sağlamlaştırmak olduğundan, sadece eyalet ileri gelenlerine verilen bu şölen yeterli 
değildi. Başkentte kendisine yakın yaşayan vatandaşları da memnun etmesi gereki-
yordu. Bu amaçla yalnız Şuşan’da yaşayan vatandaşlar için yedi günlük ikinci bir 
şölen düzenledi.

Bu parti gerçekte, Ahaşveroş’un bir “halkla ilişkiler” manevrasıydı. İmparatorun ilk 
amacı, yeni taşındığı Şuşan şehrinin halkına kendini sevdirmekti. Halktan hiç kim-
seyi mensup olduğu aile ile etkileyemeyeceğinin bilincindeydi. Bu sebeple, elindeki en 
iyi silahları, servet, ihtişam ve bonkörlüğü kullanmaya karar vermişti. İşte bu parti, 
asıl amaca ulaşmak için bu silahları kullanabileceği bir fırsattı.

Bu doğrultuda, ikinci şölen, ilkinden bile zengindi. Ahaşveroş bu yedi gün için, 180 
günlük şölende yaptığına eşit miktarda masraf yaptı. Normalde en kaliteli servis en 
üst düzeydekilere yapılmasına rağmen Ahaşveroş bu ziyafette kimseyi farklı tutmadı. 
“En büyüğünden en küçüğüne kadar” herkese eşit muamelede bulunuldu.

Ziyafet boyunca misafirler dışarıdaki kraliyet bahçesinde bulundular. Bahçe çok değerli 
çiçeklerle ve çok özel kokularla bezenmişti. Böylece Ahaşveroş insanın beş duyusun-
dan dördüne hitap eden bir şölen vermiştir. Tat alma duyusu yiyecek ve içkilerle, koku 
duyusu bahçedeki bitkilerin güzel kokularıyla, sıradaki pasuklarda okuduğumuz üzere 
görme duyusu güzel dekorasyonla, dokunma duyusu da her konuk için sağlanan rahat 
sedirlerle doyurulmuştur.
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Doyurulmayan tek duyu işitme duyusuydu. Her ne kadar kral en usta müzisyenlere 
sahip idiyse de, şölende bunu kullanmamayı tercih etmiştir. İnsanlar farklı müzik 
zevklerine sahiptir ve herkesi aynı anda memnun etmek mümkün olmadığı gibi, 
yapılan bir müzikten zevk almayanlar için müziği susturmak da güzel olmayacaktır. 
Bu nedenle Ahaşveroş bu riski almamıştır.

*   *   *

(1:6)
[Avluda,] Beyaz [ketenden], en iyi kalite pamuktan,
gök mavisi [yünden olup, her biri] keten ve erguvani

[yün] kordonlarla gümüş çubuklara ve mermer
sütunlara tutturulmuş [perdeler], kırmızı, mavi, beyaz
ve siyah mermerden zemin üzerinde altın ve gümüşten 

sedirler [vardı].

Beyaz [ketenden] – Megila’da Hur. Bu Aramca’daki hiver – “beyaz” ile bağlantılıdır. 
Bunun beyaz ketenden yapılmış örgü işi bir kumaş olduğu sanılmaktadır. Başka bir 
olasılık da bunun delikli bir kumaş türü olmasıdır (Hor = Delik) (Daat Mikra).

Pasukta Hur sözcüğünün başındaki Het harfi diğer harflere göre daha büyük 
yazılmıştır. Meam Loez’e göre bunun imalarından biri, Ahaşveroş’un şölen boyunca 
Koen Gadol’a ait sekiz özel giysiyi giymesidir (Het harfinin sayısal karşılığı 8’dir).

En iyi kalite pamuktan – Megila’da Karpas. Pamuktan yapılmış örgü işi bir 
kumaş. Sözcük Tanah’ta başka yerde geçmemektedir ve Sanskrit kaynaklıdır (Daat 
Mikra). Tanah’taki diğer kitaplardan farklı olarak Megila, Pers İmparatorluğu’nda 
kullanılan dillerdeki bazı sözcükleri içerir.
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Gök mavisi [yünden] – İbranice Tehelet. Bu gök mavisi veya yeşil-mavi arası bir 
renktir. Ya da “[ipekten]” (krş. İbn Ezra).

Keten – İbn Ezra 8:15’teki açıklamasında bunun Mısır’dan özel getirilen ince ve 
pahalı bir keten kumaş olduğunu kaydeder. Megila’da Buts. Bkz. Vayikra 16:4, 
Targum Onkelos o.ç. Bu kumaş Aram’dan getirilen ticari mallar arasında da 
sayılmıştır (Yehezkel 27:16). Ama Yeuda topraklarında da bunun üretimi vardı 
(Divre Ayamim I. 4:21).

Erguvani [yün] – İbranice Argaman. Ya da “mor”.

Çubuklara – Tam çeviriyle “silindirlere”. Olasılıkla “direklere”. Ya da “çengellere” 
(Targum). Alternatif olarak “tekerleklere” (İbn Ezra). Bunlar, sütunlar arasında yer 
alıyordu ve sayılan asma perde veya kumaşlar üzerlerine serilmişti.

Tutturulmuş – Ya da “bağlanmış”. İbranice Ahuz. Farklı bir görüşe göre bu sözcük 
“nakışla süslenmiş” anlamına da gelebilir (Raşi). Bu görüş doğrultusunda pasuk 
“[Avluda,] Keten ve erguvani [yünden] nakışlarla süslenmiş beyaz [ketenden], en 
iyi kalite pamuktan ve gök mavisi [yünden kumaşlar], gümüş direkler ve mermer 
sütunların üzerine serilmişti” şeklinde de anlaşılabilir.

[Perdeler] – Şölen açık havada yapıldığı için bahsedilen değerli kumaşlardan ma-
mul perde ve tenteler kullanılıyordu (Daat Mikra). Bazılarına göre bu perdeler, grup 
halinde yalnız kalmak isteyenler için bölmeler oluşturmakta da kullanılıyordu (Meam 
Loez).

Kırmızı, mavi, beyaz ve siyah mermerden – Sırasıyla Baat, Şeş, Dar ve So-
heret. Sayılanlardan mermer olduğu bilinen Şeş (ya da Şayiş) dışındakiler Tanah’ın 
başka yerinde geçmemektedir; dolayısıyla tam olarak ne oldukları belli değildir. Ama 
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saraydaki şaşaadan bahsedildiğine göre bunlar şık ya da değerli taşlar olsa gerektir. 
Bazılarına göre bunların hepsi farklı değerli taşlardır (İbn Ezra). Bazıları Baat’ın 
kaymak taşı veya su mermeri olarak bilinen, parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, 
yarı saydam bir tür mermer olduğu tahmininde bulunur. Dar, farklı görüşlere göre 
inci ya da bir sedef türü olabilir. Soheret ise bir olasılığa göre siyah renkli bir merm-
er türüdür. Çevirimiz bunların her birinin farklı renklerdeki mermer türleri olduğu 
görüşünü takip etmektedir. Bir çeviri bunları “yeşil, beyaz, sedef, akik mermer” 
şeklinde sıralar (Mechon Mamre).

Zemin üzerinde – Taşlarla döşenmiş alan sadece sedirler içindi. Ama avlunun tümü 
taşla döşenmiş değildi; zira bahçe de vardı (Daat Mikra).

Sedirler – Bunlar ziyafet içindi (Raşi). Krş. Amos 6:4.

(1:7-8)
İçki servisi altın kaplardaydı. Kaplar birbirinden farklıydı. 
Kraliyet şarabı da krala yaraşır şekilde boldu. İçme konusu 
da usule uygundu, zorlama yoktu; zira kral sarayının tüm 
teşrifatçılarına bu yönde talimat vermişti. Her bir kişinin 

arzusu yerine getirilecekti.

İçki servisi… – Ya da “içkileri altın kaplarda içiriyorlardı”.

Kaplar birbirinden farklıydı – Basit anlamda, şölende çok farklı çeşitlerde kap-
lar kullanılıyordu: Bardaklar, kadehler, kâseler, sürahiler, maşrapalar vs. Anlaşıldığı 
üzere bu kadar bol çeşitli kaplar sadece içmek için değildi ve aynı zamanda gösteriş 
amacına da hizmet ediyordu (Daat Mikra).



127

Hahamlarımız tam olarak “kaplar, [başka] kaplardan farklıydı” şeklindeki bu ifa-
deyi farklı bir şekilde açıklarlar. Kullanılan kaplar arasında normal kaplara benze-
meyen özel kaplar da vardı. Kastedilen, Bet-Amikdaş’tan yağmalanan özel kutsal 
eşyalardır. Ahaşveroş da tıpkı Belşatsar’ın yaptığı gibi, bu kutsal kapları kendi gösteriş 
kutlamasının bir parçası yapmaktan kaçınmamıştır. Bu nedenle bazı cemaatler bu söz-
leri, Tişa Beav’da okunan Eha kitabına özgü melodiyle okumayı âdet edinmişlerdir.

Kraliyet şarabı – Kralların masasında sunulmaya yaraşır yüksek kaliteli şarap (Tar-
gum; Daat Mikra).

Krala yaraşır şekilde – İbranice KeYad A-Meleh. Tam çeviriyle “kralın [cömert] 
eli[ne yakıştığı] gibi”. Krş. Melahim I 10:13. Ancak buradaki “Yad – El” sözcüğü 
kuvvet ve kabiliyet belirtiyor da olabilir (İbn Ezra). Bu durumda bir başka alternatif: 
“Kralın kudretine uygun olarak”.

Usule uygundu – İbranice KaDat. Tam çeviriyle “kanuna/ normlara/ düzene    
uygundu”.

Zorlama yoktu – Kimseye istediğinden fazlasını içmesi için baskı yapılmıyordu. 
Alternatif olarak, pasuğun devamındaki “her bir kişinin arzusu yerine getirilecekti” 
ifadesiyle uyumlu olacak şekilde: “kısıtlama yoktu”. Yani kimsenin istediği kadar 
içmesi engellenmiyordu (Daat Mikra).

Her bir kişinin arzusu yerine getirilecekti – Ya da “herkesin istediği şekilde 
davranmasına izin verilecekti” (Daat Mikra).

Tam çeviriyle “kişinin ve kişinin istediği gibi yapılacaktı”. Targum, iki kez 
kullanılan “kişi” sözcüğünü “Yahudi olanlar ve olmayanlar” şeklinde açıklar. Yani 
hem Yahudiler’in içebileceği kaşer şarap vardı hem de diğer ulusların içebileceği başka 
şaraplar vardı.
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Ahaşveroş’un Endişesi ve Planı
Şuşan sakinlerinin azımsanamayacak bir kısmını Yahudiler oluşturuyordu. Ahaşveroş, 
yaptığı hesaba rağmen Yahudiler’e karşı halen tedirginlik hissediyordu. Hesaplamada 
yanlışlık yapmış olabilirdi. Dolayısıyla Tanrı’nın Yahudiler’i kurtarmasının halen 
mümkün olduğu düşüncesiyle bu olasılığı ortadan kaldırmayı amaçladı. Bunun tek 
yolu, Yahudiler’i böyle bir kurtuluşa layık olmaktan alıkoymak – yani onlara günah 
işletmekti.

Bu fikri ona Aman vermişti. Aman da kendisine Bilam’ı örnek almıştı. Nitekim bun-
dan yıllar önce Bilam, Bene-Yisrael’i kuvvetli dili ile lanetlenmek istemiş, ancak bunda 
başarısız olunca, Tanrı’nın cinsel ahlaksızlığa kesinlikle müsamaha göstermediğinin 
bilinciyle, onları bu günaha sürüklemeyi planlamış ve başarılı olmuştur. Ayrıntıların 
Bamidbar kitabı Perek 25’te anlatıldığı bu olay sonunda, Moav ve Midyan kızları, 
gelen Yisrael erkeklerine önce şarap ikramında bulunmuş, sonra onları baştan çıkarmış, 
erkekler onlarla günah işleme uğruna onların putlarına tapmış, sonuçta Tanrı’nın 
gazabına maruz kalan Bene-Yisrael’de 24.000 kişi ölmüştü.

Bu olay Aaron’un torunu Pinehas’ın sert müdahalesiyle son bulmuş ve Yeoşua’dan 
sonra Sanedrin’in başına geçen Pinehas, olay nedeniyle yabancıların şarabının içil-
mesini yasaklamıştı. Daha ileride Daniyel’in liderliği altındayken Sanedrin bu yasağı 
genişletmiş ve yabancıların ekmeğini yemeyi de yasaklamıştı (krş. Daniyel 1:8). Ek-
mek konusundaki yasak sadece kişisel olarak üretilmiş ekmekleri kapsıyordu, ama 
ticari amaçla üretilen ekmekler bu yasağa dâhil değildi. Yine de, Şulhan Aruh’un 
belirttiği üzere, Roş Aşana ile başlayıp Yom Kipur’la sona eren On Teşuva Günü 
boyunca, sadece Yahudiler’in yaptığı ekmek tercih edilmeliydi.

Bu yasaklamalar, Ahaşveroş’un ziyafetini oldukça sorunlu bir hale getiriyordu. 
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Yahudiler’in o dönemdeki lideri olan Mordehay, ilk şölene Yahudiler’in katılmaması 
çağrısında bulunmuştu; zira Bet-Amikdaş’ın yıkılmış olduğu sürgün zamanında 
böyle neşeli kutlamalara katılmak, yemekler Kaşer olsa bile uygun değildi – ki ye-
mekler Kaşer olmadığı zaman bu katılım çok daha ciddi olurdu. Ama yedi günlük 
ikinci şölen daha da büyük bir sorunu beraberinde getirmekteydi. Önce de belirtildiği 
üzere 180 günlük şölen 3 Tişri tarihinde, yani Roş Aşana’nın ertesi günü sona 
ermişti. Bu, yedi günlük şölenin On Teşuva Günü’ne rastladığı ve Yom Kipur günü 
sona ereceği anlamına geliyordu ki, bu da söz konusu şöleni Yahudiler açısından çok 
daha sorunlu hale getiriyordu. Böyle kutsal ve ciddi günlerin şölen ortamında geçiril-
mesi elbette uygun değildi.

Kral şölen için davet gönderdiği zaman Yahudi liderleri şehir dışında bulunmayı ter-
cih etmişlerdi. Kral buna rağmen forsunu kullanarak şehirdeki Yahudiler’i bu şölene 
katılmaya zorladı ve sonuç olarak yedi günlük şölende hazır bulunanlar arasında 
18.500 Yahudi de yer aldı. Mordehay şölene katılmama çağrısında bulunmasına 
rağmen, ziyafete aktif olarak katılmak zorunda da kaldılar, zira kim bir kralın 
sofrasına gelip yemezlik edebilir?

Ama işte bu ziyafete katılım, Yahudiler’i Aman’ın ölümcül planına maruz bırakan 
en önemli etken olmuştur. Talmud’da belirtildiği gibi, Yahudiler’in, Purim mucize-
siyle sonuçlanan, ama bu olana kadar büyük sıkıntı çektikleri döneme katlanmak 
durumunda kalmalarının başlıca sebeplerinden biri, bu ziyafete katılmalarıdır.

Böylece Aman’ın tavsiyesine uyan Ahaşveroş’un planı yürürlüğe girmiştir. Aman 
Ahaşveroş’un Yahudiler’i özellikle ahlaksızlığa sevk etmesini önermişti. Plana göre 
bu şölende Yahudiler günaha sürüklendikleri takdirde, bu tür günahlardan özellikle 
nefret ettiği, Bilam’ın tavsiyesiyle yaşanan olaydan bilindiği için, Tanrı’nın onları 
kurtarma ihtimali sıfırlanacaktı. Bu doğrultuda şölende bol miktarda şarap olmasına 
özen gösterildi. Yahudiler’in Kaşer olmayan şarap içmekten kaçınacakları olasılığı da 
göze alınarak, onlara özel Kaşer şarap servisi yapıldı.
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Ziyafetin protokolü yemek ve içmek olarak ikiye ayrılıyordu: yemek zorunlu, içki ise 
isteğe bağlıydı. Pasukta söylendiği gibi, “İçme konusu da usule uygundu, zorlama 
yoktu... Her bir kişinin arzusu yerine getirilecekti.” Ya da tam çeviriyle “kişinin ve 
kişinin istediği gibi yapılacaktı. Midraş burada bahsi geçen iki kişinin Mordehay ve 
Aman olduğuna işaret eder. Aman doğal olarak herkesin mümkün olduğu kadar çok 
içmesini istiyordu. Tehlikeyi gören Mordehay ise şarap içilmesini hiç istemiyordu. 
Her ikisi de bu isteklerini Ahaşveroş’a iletti ve Ahaşveroş orta yolu bularak içki içi-
mini isteğe bağlı kıldı. Bu konuda zorlama olmayacaktı. Buna rağmen Ahaşveroş, 
Yahudiler’in Mordehay’ı dinleyerek şarap içmeyebilecekleri endişesiyle en azından 
yeme kısmında günahtan kaçamamaları için yemek konusunu mecburi kıldı.

Ahaşveroş’un içki konusunu serbest bırakmasının bir amacı da misafirlerini sarhoş 
olmaya zorladığını düşünmemeleriydi. Ahaşveroş’un amacı Yahudiler’e günah işletip 
Tanrı’nın onları yok etmesini hak etmelerini sağlamak olduğundan, onları sarhoş 
olmaya zorlamadı. Zira bunu zorlamayla yapmış olsa, Tanrı’nın bunu hafifletici 
bir sebep olarak görebileceğini düşündü. Bunun yerine teşvik yöntemini kullanarak 
içkiyi serbest bıraktı, Yahudiler’in kendi rızalarıyla sarhoş olup, bu halde günah 
işlediklerinde Tanrı tarafından yok edilmeyi hak etmelerini istedi.

Bu teşvik, her şeyin ulaşılır ve çekici bir halde sunulmasıyla had safhaya çıktı. 
Ahaşveroş özel olarak getirttiği şaraplardan en üst düzeyde zevk alınması için bunu 
altın kadehlerde ikram etti, şaraba karşı duyarlı olan kişiler için de içimi daha ko-
lay olan özel şaraplar sağladı. Kalite o kadar yüksekti ki, Ahaşveroş herkese kendi 
yaşından daha yaşlı şarap ikram edilmesini emretti. Örneğin bir kişi kırk yaşında ise 
ona kırk bir yıllık şarap sunuluyordu. Hiç kimse aynı kadehte iki kez şarap içmedi. 
Ahaşveroş zenginliğinin sınırlarını herkese daha iyi kanıtlamak için her seferinde ayrı 
kadehte servis yapılmasını emretti. Ahaşveroş bazı misafirlerin şarabı kendi istekle-
riyle almaktan utanabileceklerini de düşünerek ve her misafire istediği kadar içebilmesi 
için görevliler tayin etti. Bu sayede diğerlerinin bakışlarından kaçarak içmeye çalışan 
insanlar bile rahatça şarap içebilecekti.
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İşte tüm bu sefahat ortamında kadınlar erkeklerin önünde Pers geleneklerinde olduğu 
gibi dans edip güzelliklerini sergileyeceklerdi. Pers zihniyetine göre kadınlar birer zevk 
aracından öte değildi. Megila’da gördüğümüz üzere, Ahaşveroş bu amaçla kraliçe 
Vaşti’yi bile ayrı tutmamıştı. Ama bir yandan da “her bir kişinin arzusunun ye-
rine getirileceği bir ortamda” Vaşti’nin kendi isteğine karşı bir hareketi reddetmekten 
dolayı idam edilmesi de oldukça ironikti.

Görüldüğü üzere, ortam günaha fazlasıyla müsaitti. Yahudiler’in kurtuluşu için geri-
ye tek olasılık kalmıştı: İçten bir teşuva yapmak. Ve Aman’ın planı işte bu konuda 
tetikleyici olacaktı.

*   *   *

1. Peraşanın Sonu

Megila’nın bu ilk peraşasında Kral Ahaşveroş’un zenginliği ve görkemi 
tanımlanmaktadır. Kralın büyüklüğünün en önemli göstergeleri 127 eyalet üstündeki 
egemenliği, altındaki vali ve yöneticilerin, bakan ve hizmetkârların bolluğu ve elbette, 
tahta çıktığında verdiği muazzam şölendir.

Bu ilk peraşanın ana konusu, bize Ahaşveroş hakkında belli bir fikir veren şölendir. 
Karşımızdaki, şölenleri inanılmaz bir ihtişam içinde gerçekleştiren, hem kendisi hem 
de kulları zevk ve sefahat peşinde olan kuvvetli ve zengin bir kral portresidir. Bakan 
ve kullarına verdiği şölenin ardından Ahaşveroş bu kez başkentin tüm halkını davet 
ettiği ikinci bir şölen vermiştir ki bu da onun karakteristik hatlarından biridir. Ülkesini 
baskı ile yöneten bir kral olmasına rağmen, halk kalabalığını yatıştırmak için onlara 
da şölenlerinin keyfini çıkarma hakkı tanımakta, tüm bunlar zarfında servetini büyük 
bir gösterişle gözler önüne sermektedir.
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Ahaşveroş servetini aslında ilk şölen boyunca da herkese göstermiştir, ancak bunun 
tanımı sadece ikinci şölen anlatılırken yapılmaktadır, zira Ahaşveroş için özellikle 
halkın kalbini kazanmak, kafalarında “bu denli görkemli bir kralımız olduğu için çok 
şanslıyız” izlenimi bırakmak önemlidir.

Yarım yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir şölen dönemi okuyucuya biraz abartı gibi 
gelebilir; ancak birçok tarihçi, Pers krallarının gerçekten de bu tipteki uzun ve gör-
kemli şölenler verdiklerini, katılanların bol şarap içip eğlendiklerini ve imparatorun 
zenginliğini gördüklerini kaydederler. İki şölen toplam 187 gün sürmüştür; ancak 
Hahamlarımız arasında, 7 günlük şölenin, 180 günlük olanın son yedi gününde 
yapıldığı görüşünde olanlar da vardır (Daat Mikra).

*   *   *

(1:9)
Kraliçe Vaşti de kadınlar [için bir] şölen düzenlemişti. 
[Bu şölen de] Kral Ahaşveroş’a ait kraliyet sarayında 

[gerçekleşmekteydi].

Kraliçe Vaşti – İbranice Vaşti A-Malka. Tam olarak “Vaşti kraliçe”. Bu sıralama, 
p. 12’de tersine dönmektedir.

Kadınlar [için bir] şölen düzenlemişti – Persler’in usullerine dair bilgilere göre, 
normal şartlarda kadınlarla erkekler bu gibi kutlamalarda birlikte yer alırlardı (örneğin 
Ester de, Megila’nın ileri bir aşamasında düzenlediği içki ziyafetine Aman’ı davet 
etmişti). Ancak bazı zamanlarda şölenin sonunda erkekler artık ahlak sınırlarının 
ötesine geçmeye niyetlendiklerinde eşlerini yanlarından uzaklaştırırlar ve kadınlar da 
kendi aralarında toplanırlardı. Burada da şölenin yedinci ve son gününde “kral şarabın 
etkisiyle iyice keyifliyken” (s.p.) kadınların ayrı bir kutlama yaptıkları söylenmekte-
dir (Daat Mikra).
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Vaşti’nin Verdiği Ziyafet
Pasuk “Kraliçe Vaşti de kadınlar [için bir] şölen düzenlemişti” demektedir. Pasuk-
taki bu ima, Ahaşveroş’un şölen verme sebeplerinin aynısının Vaşti’nin verdiği şölen 
için de geçerli olduğuna işaret etmektedir.

Önce de belirtildiği üzere, Ahaşveroş’un şöleninin sebeplerinden biri de Vaşti ile 
evlenmiş olmasıydı. Vaşti de aynı vesileyle yönetici ve valilerin eşlerine benzer bir 
şölen vermiştir. Tıpkı Ahaşveroş’unki gibi, Vaşti’nin şöleni de oldukça gösterişli ve 
abartılıydı. Hatta bir kaynağa göre, Vaşti de tıpkı Ahaşveroş’un yaptığı gibi Koen 
Gadol’a ait giysileri giymişti.

Vaşti’nin bu davranışı kibirin bir sonucuydu. O hep, Ahaşveroş’un, imparatorluk 
konumunu kendisine borçlu olduğunu düşünüyordu. Onun gözünde, tıpkı Koreş 
gibi, Ahaşveroş da kraliyete uygun değildi. Koreş krallığı kayınpederi I. Daryaveş’ten 
devralmıştı. Ahaşveroş da, aslında kraliyete layık olmamasına rağmen, sırf büyük 
Belşatsar’ın kızı olan Vaşti ile evlendiği ve kadınların kral olması kabul görmediği 
için tahta çıkmıştı. Böylece Vaşti’nin gözünde, Ahaşveroş, aslında Vaşti’ye ait olması 
gereken tahta kurulmuştu.

Oysa Vaşti pek de haklı sayılmazdı. Ne de olsa Ahaşveroş, Med ve Pers imparatoru 
olan Koreş’in oğluydu. Vaşti ise Belşatsar’ın katledilmesinin ardından kılıçtan geçirilen 
ailesinden sırf Daryaveş’in acıması sayesinde geriye kalan bir yetimdi. Ahaşveroş’un 
ailesine mensup olmayan biriydi ve onun sayesinde kraliçe olmuştu. Pasuk buna on-
dan “Vaşti kraliçe” şeklinde söz ederek işaret etmektedir. Zira o, aslında “Vaşti” 
– kraliçe olmayan normal bir kişi – iken, Ahaşveroş’la evliliği sonrasında “kraliçe” 
olmuştur.
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Buna rağmen Vaşti düşünceleri nedeniyle, kendi verdiği şölenin her bakımdan 
Ahaşveroş’un şöleniyle aynı olmasını istemişti. Her şeyini Ahaşveroş’a borçlu 
olduğunu kabul etmiyor, asıl asil kana sahip olanın kendisi olduğunu vurgulamayı 
amaçlıyordu. Bu nedenle kendi şölenini de özellikle Ahaşveroş’un, kendince aslında 
kendisine ait olması gereken kraliyet sarayında düzenledi.

Ancak Vaşti’nin şöleniyle Ahaşveroş’unki arasındaki benzerlik sadece görkemiyle 
sınırlı değildi. Tıpkı Ahaşveroş gibi, Vaşti de bu şölende davetlilerini günaha sevk 
etme amacındaydı. Vaşti’nin bu şöleni özellikle Ahaşveroş’un kraliyet sarayında 
düzenlemesinin bir amacı da buydu. Böylece Vaşti her ne kadar protokolde kadınlarla 
erkekler karışık olarak bulunmuyor idiyse de, kadınları erkeklerin bulunduğu bölüm-
den görünecekleri bir yere toplamıştı. Böylece şarapla kafaları iyice hafifleyen erkekler-
in arzularını uyandırmayı amaçlıyordu.

Vaşti’nin amacı Yahudilerin içine düştükleri ahlaksız davranışlar nedeniyle Bet 
Amikdaş’ı yeniden inşa etmeye hak edememelerini sağlamaktı. Onun bu akıl almaz 
arzusu aile mirasından geliyordu. Vaşti, Bet-Amikdaş’ı yıkan Nevuhadnetsar’ın to-
runu olan Belşatsar’ın kızıydı. Kocası gibi o da Koen Gadol’un kıyafetini giyerek 
artık bu giysilerin sadece üst düzeyde kutsiyete sahip kişilere ait olmadığı ve onları 
herkesin giyebileceği, kısacası Bet-Amikdaş’ın tekrar inşası için artık ümit kalmadığı 
mesajını vermek istemişti. Tanrı bu nedenle Vaşti’yi cezalandırmış, II. Bet-Amikdaş’ı 
inşa ettiren II. Daryaveş’in annesi Ester’i onun yerine getirtmiştir.

Burada, durumdaki ironi de göze çarpmaktadır. Eğer Vaşti hırsına yenilip tüm bu 
şöleni kraliyet sarayında değil de saray kompleksinin kendine ayrılan kısmında yapmış 
olsaydı, olaylar tamamen farklı bir şekilde gelişecekti. Bu da Megila’nın satırlarında 
gizli olan Tanrı’nın Eli’nin yönettiği olay zincirinin önemli halkalarından biridir.
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(1:10-11)
Yedinci günde, kral şarabın etkisiyle iyice keyifliyken,

Kral Ahaşveroş’un huzurunda hizmet eden yedi
görevli, Meuman, Bizeta, Harvona, Bigta, Avagta,
Zetar ve Karkas’a kraliçe Vaşti’yi kralın huzuruna
kraliyet tacıyla getirmelerini söyledi. [Vaşti’nin] 

Güzelliğini halklara ve yöneticilere göstermek [istiyordu], 
zira [Vaşti gerçekten son derece] iyi görünümlüydü.

Yedinci günde – Şölenin son gününde. Hahamlarımız ise burada “yedinci gün” ile 
haftanın yedinci günü olan Şabat’ın kastedildiğini belirtirler (Raşi). Şölenin yedinci 
günü Şabat ile çakışmış da olabilir (krş. Targum). Ayrıca, önce de belirtildiği gibi bu 
gün aynı zamanda Yom Kipur’du.

Kral şarabın etkisiyle iyice keyifliyken – Çeviri serbesttir. Tam çeviriyle “kralın 
kalbi şarapla iyi olmuşken”. Burada temiz dil kullanılmıştır ve “kral zil zurna 
sarhoşken” anlamı kastedilmektedir (krş. Şemuel I 25:36).

Yedi görevli – Listede yedi kişi olduğu, sayılarak da bulunabilirdi. Ama Megila bu 
sayıyı vererek Ahaşveroş’un yakın hizmetinde daima yedi kişiden oluşan bir ekibin 
hazır bulunduğunu vurgulamaktadır. Başka bir deyişle Vaşti’nin çağrılması emri, bir 
anlamda resmi bir kral buyruğu olarak verilmiştir (Daat Mikra).
 
“Görevli” olarak çevirdiğimiz Saris sözcüğü “hadım” anlamına da gelir. Hadım 
edilmiş hizmetkâr kullanımı günümüzden 1-1,5 yüzyıl öncesine kadar halen rastla-
nan bir olguydu. Anlaşıldığı kadarıyla Yeuda ve Yisrael krallıklarında da buna benzer 
bir kullanım vardı (krş. Melahim I Perek 16, Melahim II 9:32, Yirmeyau 38:7). 
Ancak Tora insan ve hayvanların hadım edilmesini yasakladığı için (bkz. Vayikra 
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22:24), olasılıkla Yisrael ve Yeuda krallıklarında kullanılan bu hizmetkârlar, başka 
uluslardan bu halleriyle satın alınmış köleler olsa gerektir. Sözcüğün bu anlamına 
rağmen bazıları bunu bakan ya da yakın hizmetkâr olarak açıklarlar (Daat Mikra).

Harvona – Bu görevli, Megila’nın ileri bir aşamasında Aman’ın ağaca asılmasını 
hızlandıracaktır (bkz. 7:9). Buna paralel olarak bazıları onun ismini “Herev – 
Kılıç” ve “Na – Şimdi/Hemen” sözlerinin birleşimi olarak açıklarlar; Harvona bir 
anlamda Aman’ın sonunu hemen hazırlayan bir kılıç gibidir. İbn Ezra bu açıklamayı 
not eder, ancak temel olarak buradaki isimlerin Pers dilinde olduğunu ve anlamlarının 
tam olarak bilinmediğini belirtir.

Kraliyet tacıyla – Üzerinde giysi namına yalnız bu taç olacaktı.

Söyledi – Bu sözcük, Türkçe cümle yapısının gerektirmesi nedeniyle çeviride p. 11’de 
yer almasına rağmen asıl metindeki yeri p. 10’dadır.

Güzelliğini … göstermek istiyordu – Ahaşveroş’un bu isteği, kraliçe bile olsa 
kadınların Pers kültüründe sadece birer keyif aracı olarak görüldüğünü ortaya 
koymaktadır.

Halklara ve yöneticilere – Kullanılan bu ifade, önceki uzun ziyafete gelenlerden 
bazılarının bu ikinci ziyafete de katıldıklarını ima eder gibidir (Daat Mikra). 
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Yedinci Gün
Ziyafetin ilk gününde Mordehay Sanedrin’i topladı ve altı gün boyunca oruç tutup 
Tanrı’ya, Yisrael’in yok olmaması için dua ettiler. Yedinci gün olan Şabat günü bu 
dua kabul edildi ve Megila’nın konusunu teşkil eden olaylar zincirini tetikleyen olay 
oldu: Ahaşveroş, Vaşti’yi çağırttı. Bu da Şabat gününün Yahudiler’i koruyucu bir 
etken oluşunun örneklerinden biridir.

Bunun yanında Yahudiler hafta boyunca bu şölene katılmış olmalarına rağmen, bu 
yedinci günde evlerinde kaldılar. Zira bu gün hem Şabat hem de Yom Kipur’du ve 
günün kutsiyetine bu denli bir halel getirmeye hazır değillerdi. Kurtuluşlarına giden 
olaylar zincirinin bu günde başlamasını da bu bağlılıklarına borçluydular.

Megila, Ahaşveroş’un Vaşti’yi çağırdığı gün olan yedinci günü, “kral şarabın etkisiyle 
iyice keyifliyken” şeklinde tanımlamaktadır. Ahaşveroş altı ay boyunca sarayında mi-
safir ağırlamak ve zenginliklerini sergilemekten adamakıllı içmeye zaman bulamamıştı. 
Şimdi ise tüm bu gösteriler bittiği için keyfi doruktaydı ve o da sarhoş olana kadar içti.

Genel olarak konuşmak gerekirse, manevi düzeyi pek ahım şahım olmayan insanlar 
sarhoş oldukları zaman konuşmalar da vakit geçmeden ahlaksızlık düzeyine iner. Bu 
durum Ahaşveroş’un ziyafetinde de geçerliydi. Kadınların, sarhoş erkeklerin kolayca 
göreceği bir konumda eğlendikleri bir ortamda, erkekler arasında da konu kadınlara 
kaydı. Aralarında “Med ülkesinin kadınları mı, yoksa Pers ülkesinin kadınları mı 
daha güzel?” diye tartışmaya başladılar. 

Sarhoş kral ahlaksız tartışmaya son noktayı koydu: “Benim karım tartışmakta 
olduğunuz iki ülkeden de değil” dedi. “Babil Ülkesi’nden ve dünyanın hiçbir yerinde 
onun kadar güzelini bulamazsınız. Eğer inanmıyorsanız, gelin ve kendi gözlerinizle 
görün!”
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Ama oradakiler “Elbette” dediler. “Dünyanın en çirkin kadınını bile kraliçe gibi 
giydirip süsleseniz güzel görünür. Bu bir şeyi kanıtlamaz!”

Ama kral geri adım atmadı: “Öyle mi? O zaman ben de size onun giysileri olmadan 
bile son derece güzel olduğunu ispat edeceğim!”

Böylece Ahaşveroş hizmetkârlarıyla mesaj göndererek, Vaşti’ye tahtından inip hu-
zurunda çıplak dans etmesini emretti. Vaşti eşsiz güzelliğini krala ve saygın misafirl-
ere başına giyeceği tacı ve elinde tutacağı altın kadehlerle gösterecekti.

Ahaşveroş bu emriyle kraliçeye başka bir mesaj daha vermek istiyordu, “Bir kralın kızı 
olsan bile, yine de benim emirlerime uyacaksın!”. Kendisine şartsız olarak itaat etmesi 
gerektiğini, kullandığı “Vaşti A-Malka – Vaşti Kraliçe” sözleriyle vurgulamaktaydı. 
Zira buradaki sıralama, Vaşti’nin kraliçelik ünvanını sonradan – Ahaşveroş saye-
sinde – aldığını ima etmekteydi. Ahaşveroş mesajını vurgulamak için emri en düşük 
düzeyli hizmetkârla gönderdi.

Vaşti Yahudi kızlarını Şabat günü kendisi için hem de çıplak halde çalışmaya zorlardı. 
Bu şekilde Yahudilik’in iki en temel noktasını hedefliyordu: Şabat ve temiz ahlak. 
Şabat’ın Yahudiler için daima bir koruyucu olduğunun bilincinde olduğundan, kızları 
özellikle Şabat’ı ihlal edici işlerde çalıştırıyordu. Bunun yanında bir ailenin temel 
direğinin kadın olduğunun, onların ahlakını bozduğu takdirde kocaların da çok geride 
kalmayacağının farkındaydı. Bu nedenle normalde ağırbaşlı ve gösterişten uzak bir 
şekilde giyinmesi gereken Yahudi kızlarını bunun aksi yönde davranmak durumunda 
bırakıyordu. Dolayısıyla Vaşti’nin bir Şabat günü çıplak dans etmeye zorlanması 
aslında ona karşı kısasa kısas bir cezaydı.



139

(1:12)
Ancak kraliçe Vaşti, kralın, görevliler eliyle
[göndermiş] olduğu emriyle gelmeyi reddetti.

 
Kral [öfkeden] fazlasıyla köpürmüştü. İçi hiddetle 

yanıyordu.

Kraliçe Vaşti – İbranice A-Malka Vaşti. Yukarıda (p. 9) ise İbranice kullanım 
Vaşti A-Malka şeklindeydi. Başka bir deyişle orada Vaşti’nin kraliçe olarak konumu 
ikinci plandaydı. Buradaki kullanımda ise kraliçeliği ön plandadır. Bu da Vaşti’nin 
reddinde, kraliçe olmasının rol oynadığını göstermektedir. Vaşti Ahaşveroş’un çağrısını 
kraliçe olarak konumuyla uyuşmadığı için reddetmiştir – özellikle de başında sadece taç 
varken gelmesi istendiği için (Daat Mikra). Ancak bu, aynı zamanda Vaşti’nin ahlak 
anlayışı hakkında bir ipucu vermektedir. Kraliçe olarak gururlanmasa, bir erkekler 
güruhunun önüne çıkıp güzelliğini sergilemek onu pek de rahatsız etmeyecektir. Önce-
ki ve bu pasuktaki Midraş kaynaklı anlatılarda bu daha geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Emri – Tam çeviriyle “sözü”.

Kral köpürmüştü – Vaşti’nin sadece gelmemesi bile yeteri kadar küçük düşürücüdür. 
Yine de bunu nazik ve mantıklı bir dille yapsaydı Ahaşveroş belki anlayış göstere-
bilirdi. Ancak Megila açıkça söylemese de, Vaşti reddini sert ve aşağılayıcı bir mesaj 
eşliğinde göndermiştir (Raşi) ve bu, gösterişi abartmış bir haldeyken tokat yemişe 
dönen Ahaşveroş’un tepesinin atması için yeterlidir. İbn Ezra’ya göre ise buradaki 
etken, pasukta gereksiz görünen “kralın … emri üzerine” sözleridir. Vaşti açık bir 
kral emrini hiçe saymıştır.

İçi hiddetle yanıyordu – Tam çeviriyle “hiddeti, içinde yanıyordu”.
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Vaşti’nin Reddi
Pek de yüksek ahlaki standartları olmayan Vaşti kendisine sunulan bu ahlaksız emri 
aslında heyecanlı bulmuştu. Şölene toplananlar tam da onun istediği şekilde ahlaksızlık 
kıvamına gelmişti, ama anlaşılan saray ortamı nedeniyle harekete geçmiyordu. Vaşti 
onları en baştan beri tasarladığı ahlaksızlığa sevkedebilmek için Ahaşveroş’un isteğini 
kabul etmeye hazırdı. Ancak onu ahlak düzeyi değil, kibiri engelliyordu.

Gelen hizmetkârlarla, olası en ağır ifadeleri kullanarak bir ret mesajı gönderdi: “Gi-
din o aptal efendinize söyleyin ki kendisi babam Belşatsar’ın evinde ahırı temiz-
leyecek konuma bile gelmezdi! Benim Babil kraliyet hanedanına mensup ‘Kraliçe 
Vaşti’ olduğumun farkında değil mi? Babamı tanısaydınız Ahaşveroş’un nasıl bir hiç 
olduğunu anlardınız. Babam sizin efendinizin on katı kadar şarap içseydi bile böyle 
aptalca bir talepte bulunmazdı. Şarap ona bu kadar dokunuyorsa, niye içiyor?”

Ahaşveroş bunun üzerine daha üst düzeyli görevliler göndererek en az bunun kadar 
sert ve bir o kadar da tehdit dolu bir mesaj gönderdi. Ama kraliçe bu mesajdan hiç 
etkilenmedi. Yine de kendi ahlaksız kişiliği kibrini bir kenara itelemenin yollarını 
arıyordu. Bu kez geri adım attı: “O kralınıza söyleyin, basit bir temizlikçi bile 
karısını herkesin önünde çıplak görünmeye zorlamaz. Eğer benim oraya gelmemi 
istiyorsa en azından bir peçe takmama izin versin.” Ahaşveroş ise geri adımı görünce 
yüklendi ve bu isteği reddetti. Vaşti “Pekâlâ” dedi, “ama bari beni taç giymeye 
zorlayıp küçük düşürmesin!” Ama Ahaşveroş oradakilerin, karşılarına herhangi bir 
cariyenin çıkarıldığını düşünmelerini istemiyordu. Bunu da reddetti.

Vaşti sonunda gelmeyi kabul etti. Sakinleşerek, herkesin önüne çıkmadan önce ken-
disini aynada son bir kez kontrol etti. Ancak o anda beklenmedik bir şey oldu. Tanrı 
ona en kritik zamanında bir cilt rahatsızlığı [belki tsaraat] gönderdi ve bedeninde ağır 
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egzamalar veya cüzam benzeri lekeler ortaya çıktı. Vücudunun arkasında öylesine 
büyük bir polip belirdi ki bu bir kuyruğu andırıyordu.

Görünümünden son derece utanan Vaşti, kralın emrini geri çevirmek zorunda kaldı. 
Ahaşveroş’a gerçeği söyleyemeyen Vaşti, kralın durumunu anlayabilmesi için ona 
şifreli mesajlar gönderdi. “Beni çağırmanın temel amacı Yahudiler’i günaha sürük-
lemekti. Ama bugün Yom Kipur ve onlar şölene zaten katılmadılar. Bugün bu plan 
için uygun değil.” Ama kral kabul etmedi. Bu noktada Vaşti tekrar kibirli rolünü 
oynamaya başladı ve yine sert bir ret mesajı gönderdi.

Vaşti’nin ısrarlı bir şekilde kralın teklifini geri çeviriyor olması ve onu tüm devlet 
başkanları önünde utandırması kralın tepesini attırdı. Ahaşveroş’un özellikle kendi 
otoritesini kanıtlamak istediği bir ortamda karısı tarafından ısrarla reddedilmesi onu 
küplere bindirmişti. Ahaşveroş’un tüm misafirlerine, devlet adamlarına kanıtlamak 
istediği tek güç konsepti ve ulaşılamaz zenginliği Vaşti’nin bu inatçı davranışlarıyla 
yok olmak üzereydi.

Diğer taraftan Ahaşveroş Vaşti’yi çok seviyor ve ona zarar gelmesini istemiyordu. 
Bu sebeple sinirlerine olabildiğince hâkim olmaya çalışmaktaydı. Ama sarhoştu ve 
bu hiç de kolay değildi. Vaşti’nin arsız cevapları da yüzüne tokat gibi inmişti. Altı 
aydır uğraşıp elde ettiği saygınlık bir anda yok olmuştu. Davetlilerin yüzündeki imalı 
bakışlar ona ne yapması gerektiğini söylüyordu. Otoritesini kanıtlamalı, Vaşti’yi 
cezalandırmalıydı. Ama nasıl?
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2. Peraşanın Sonu

Bu peraşada, kralın ve imparatorluğunun zaafları hakkında bilgilenmekteyiz. Peraşa 
gizliden gizliye, Kral Ahaşveroş’a yönelik bir alay havası da içermektedir: İşte; 127 
eyalet üzerinde hüküm süren büyük kral, aslında lüks ve zevk düşkünlüğü içinde 
yüzen biridir ve yeteri kadar sarhoş olduktan sonra karısını ve kraliyet tacını da küçük 
düşürmesi işten değildir. İlginç olan, bu sarhoşluk ve sefahat ortamında “Kraliçenin 
güzelliğini sergilemek üzere getirilmesi” emri sırasında bile kraliyet protokollerinin 
aynı ihtişamla uygulanıyor olmasıdır. Ama işte, Kral Ahaşveroş’un tüm bu kuvveti ve 
ihtişamı bile, karısının onun gönderdiği emre uymasını sağlamak için yeterli değildir. 
Karısının, çığırından çıkmış bir zevk ortamı içinde verilen bu emri reddetmesi, kralın 
ruh halini bir anda keyiften, şiddetle köpüren bir öfke ve hiddete çevirmeye yetmiştir. 
Ve işte 127 eyalete hükmeden kişi, doğası ve alışkanlıkları bu şekilde düzeysiz olan 
bir kraldır (Daat Mikra).
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(1:13-15)
Kral, zamanları bilen bilgelere danıştı; zira kralın tüm 

usul ve kanun bilenler karşısındaki tavrı
böyleydi. [Bunlar içinde] Ona yakın olanlar Karşena, 

Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena [ve] Memuhan’dı. 
[Bu] Yedi Pers ve Med bakanı, kraliyet [kademelerinde]

ilk sıralarda otururlar, kralın yüzünü görürlerdi.
 [Ahaşveroş onlara,] Kral Ahaşveroş’un

görevlilerin eliyle [göndermiş olduğu] sözünü yerine 
getirmemiş olması nedeniyle Kraliçe Vaşti’ye kanunen ne 

yapılması [gerektiğini sordu].

Zamanları bilen bilgelere – Yani, “burçların hareketini ve buna göre hangi zamanın 
ne tür bir davranış için uygun olduğunu ya da olmadığını bilen astrologlara”. Alter-
natif olarak “krallık ve imparatorlukların tarihini bilen ve tecrübeleri sayesinde kanun 
konusunda uzman olan danışmanlara” (krş. İbn Ezra; Daat Mikra).

Danıştı – Tam çeviriyle “söyledi”. Söyledikleri, p. 15’te açıklanmaktadır.

Tavrı – Ya da “âdeti”. Ahaşveroş herhangi bir kanuni karar vermeden önce bu 
konuyu danışmanlar ve/veya bakanlardan oluşan kurula getirirdi (Raşi).

Yedi Pers ve Med bakanı – “Yedi” sayısı Pers kültüründe de öneme sahipti. 
İmparatorluk yüksek konseyi yedi bakandan oluşurdu (Daat Mikra; krş. Ezra 7:14).

İlk sıralarda otururlar – Pers İmparatorluğu’nu anlatan eski bir kitapta, kral ha-
ricinde yönetimin dört kademeden oluştuğu belirtilir. Burada sayılan bakanlar ilk 
sırada, “kralla yüz yüze” oturan kademeyi teşkil etmektedir (İbn Ezra).
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Kralın yüzünü görürlerdi – Arada bir ayıraç olmaksızın onun huzurunda otururlardı. 
Dolayısıyla herhangi bir kişi kralın huzuruna davet etmeden çıkamamasına rağmen 
bu yasak sayılan üst rütbeli bakanlar için geçerli değildi ve onlar istedikleri zaman 
huzura gelebilirlerdi (Daat Mikra). Krş. Melahim II 25:19.

Danışmanlar
O dönemdeki kanunlara göre imparator her konuda yetkili olmasına rağmen kendisini 
doğrudan ilgilendiren konularda kararı şahsen veremez, onu bir kurula bırakması ge-
rekirdi. Şimdiki olayda bu, Ahaşveroş’un üzerinden önemli bir yükü almaktaydı, 
zira kararı kendisi vermek zorunda olsa, herkesin beklediği şekilde idam kararı ver-
mesi gerekecekti. Oysa o Vaşti’ye köpürüyor olmasına karşın onu sevmekteydi ve 
ölümünü arzu etmemekteydi.

Bu işi en iyi şekilde çözmek için Yahudi bilgelere başvurmaya karar verdi. Onların 
bir çıkar yol bulabileceğinden emindi, zira her şeye rağmen Vaşti’yi idam ettirmeye 
cesaret edemeyeceklerini biliyordu. Böylece idam dışında bir ceza düşünecekler o da bu 
dertten kolayca sıyrılacaktı.

Böylece “zamanları bilen bilgelere” başvurdu. Bu özellikle Yisahar kabilesi men-
subu ileri gelenleri kastetmekteydi; nitekim Tanah’ta onlarla ilgili olarak “zamanları 
anlamayı bilenler” (Divre Ayamim I 12:33) tanımı yapılmıştır [Anlaşılan On Kabile 
daha önce sürülmüş olmasına rağmen, halen o kabilelere mensup oldukları bilinenler 
mevcuttu]. Bu şekilde tanımlanmalarının sebebi astronomik hesaplamalar konusunda 
uzman olmalarıydı. Yahudi takviminin belirlenmesi de onların sorumluluğundaydı. 
Ayrıca bu bilgeler, bir soru ne kadar zor olursa olsun konuyu kısa sürede çözümleyip 
cevabı sağlayabilirlerdi.

Ancak Ahaşveroş’un planı, tam da Yahudi bilgeleri seçme sebebi nedeniyle geri tepti. 
Özel olarak getirtilip danışılan bilgeler bu konuda bir karar bildirmekten çekiniyorlardı. 
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Vaşti’yi suçsuz bulsalar kral bunu saygısızlık şeklinde değerlendirerek sert tepki gös-
terebilirdi. Suçlu deseler kral bunu ağır bulup idam sonrasında onlardan intikam ala-
bilirdi. Daha da kötüsü, kralın buna rağmen Vaşti’yi affetmesi durumunda kendile-
rine Vaşti gibi çok azılı bir düşman edinmiş olacaklardı.

Bu nedenle kraldan aflarını istediler: “Kendi ülkemizde huzurla yaşadığımız sü-
rece zihinlerimiz açık ve sakindi, o yüzden doğru kararlar verebiliyorduk” dediler. 
“Ayrıca Tanrı’dan yardım istediğimizde Urim VeTumim yardımıyla bir sonuç ala-
bilirdik. Ama Bet-Amikdaş yıkıldıktan sonra bu avantajlarımız ortadan kalktı. İdam 
istemli bir davada yargıçlık yapmaya uygun değiliz. Eğer suçsuzsa kraliçeyi idama 
göndermenin yükünü kaldıramayız. Suçluysa ve biz onu suçsuz bulursak, suçuna 
ortak olmuş oluruz. Bu nedenle bizi bu davada affediniz.”

Ahaşveroş bu nedenle kendi bilgelerine başvurmak zorunda kaldı. O dönemde, her-
hangi bir kararın çıkması için yetkili olan iki çeşit hâkimler kurulu vardı. Bunlardan 
bir tanesi, imparatorluğun kanunlarını harfiyen uygulardı. Bu kurul sadece olayları 
göz önünde bulundurur ve kanunun ihlal edilip edilmediğine bakıp doğrudan kanunu 
uygulardı. Diğer kurul ise, olayın gelişimindeki her türlü çevresel faktörü de göz 
önünde bulundururdu. Dolayısıyla bu kurul, kanunun gerektirdiği cezanın daha 
hafifinin ya da ağırının uygulanması konusunda esnek davranabilir ve suça yol açan 
şartları da göz önünde tutarak karar verirdi.
 
Ahaşveroş Vaşti’nin hayatta kalmasını istemekteydi. Mahkemeyi ilk kurula bıraksa 
Vaşti hakkında verilecek olan kararın idam olacağı kesindi. Bunu göz önüne alan 
Ahaşveroş, davayı ikinci kurula göndererek, Vaşti için daha hafif bir karar çıkmasını 
sağlamak istedi. Aslında Ahaşveroş’un sadece bu hareketi bile, bu ikinci kurula, 
Vaşti’yi hafifçe cezalandırması yönünde başlı başına bir mesajdı. Ahaşveroş davayı 
onlara götürürken bu niyetini sözlerle de ima etti. Pasukta söylendiği gibi “[Ahaşveroş 
onlara,] Kral Ahaşveroş’un görevlilerin eliyle [göndermiş olduğu] sözünü yerine 
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getirmemiş olması nedeniyle Kraliçe Vaşti’ye kanunen ne yapılması [gerektiğini sor-
du].” Sözlerinde “Onu herhangi biri olarak değil Kraliçe Vaşti olduğunu göz önünde 
tutarak yargılayın” mesajı gizliydi. “Ayrıca ona yakışıksız bir emir gönderdiğimi göz 
önünde tutun. İçkiliyken düşüncesizce verilmiş bu emri şahsen değil, görevliler yoluyla 
ilettiğimi de unutmayın. Evet, biraz ceza vermek gerekiyor, ama cezanın ardından 
onun yine Kraliçe Vaşti olarak kalacağından emin olun.”

Normal şartlarda, bu ikinci kurulun, Ahaşveroş’un imalarını anlayarak Vaşti için 
hafif bir ceza çıkarması daha mantıklı olurdu. Ancak Megila’nın genelinde olduğu 
gibi, burada da olaylar sürpriz bir şekilde gelişecekti.

*   *   *

3. Peraşanın Sonu

Bu peraşada Ahaşveroş’a ve onun krallık düzenine yönelik alay havası biraz daha 
artmaktadır. Şöleninde ahlak sınırlarını çoktan geçmiş olan sarhoş kralın isteği bir 
“kraliyet emri” olarak görülmekte, buna itaat etmeyene ne yapılacağı konusu im-
paratorluk yüksek konseyine getirilmektedir ve konsey de tüm kanun ve usuller çer-
çevesinde bu konuyu ele almaktadır. Söz konusu yedi saygıdeğer bakanın isimlerinin 
tek tek sayılması, kral ve bakanlarının bu konuya verdikleri önemi yansıtır niteliktedir 
(Daat Mikra).
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(1:16-18)
Memuhan, kralın ve [diğer] bakanların önünde
“Kraliçe Vaşti, yalnızca krala karşı değil, Kral 

Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki tüm yöneticilere ve tüm 
halklara karşı da kabahat işlemiştir” dedi.

“Çünkü kraliçenin davranışı tüm kadınlara yayılacak, 
‘Kral Ahaşveroş [bile] kraliçe Vaşti’nin huzuruna

getirilmesini söyledi, ama o gelmedi’ diyerek, kocalarını 
gözlerinde hafifsemelerine yol açacaktır. Ve bugün 
kraliçenin davranışını duymuş olan Pers ve Med

yöneticilerinin eşleri kralın tüm yöneticilerine [aynısını] 
söyleyeceklerdir ki [yalnız bu bile] yeteri kadar hafifseme

ve öfke[ye yol açacaktır].

Memuhan – Yukarıdaki listede, yedi bakan arasında en son onun ismi sayılmıştır. 
Başka bir deyişle sayılanlar arasında en düşük rütbeli olan odur. Buna rağmen ilk 
sözü onun almasının sebebi protokolün bunu gerektirmesidir. Zira ilk sözü üst rüt-
beliler alırsa, ya sonrakiler kendi düşüncelerini özgürce söyleyemeyecekler ya da söyle-
dikleri takdirde kendilerinden üst konumdaki bakanın sözleriyle çelişeceklerdir. Bu 
nedenle konseyde ilk sözü en düşük rütbeli Memuhan almıştır. Hahamlarımız ise bu-
nun herhangi bir protokolden değil, Memuhan’ın bozuk karakterinden kaynaklandığı 
görüşündedirler ve bunu önemli bir ders vermek için kaynak olarak kullanırlar: 
“Düzeysiz insanlar [kendilerinden büyüklere saygı göstermeden atılıp] konuşmaya 
başlarlar.”

Geleneksel bilgilere göre burada Memuhan olarak adlandırılan kişi, aslında daha 
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sonra Yahudiler’in başına bela olacak olan Aman’dan başkası değildir. Dolayısıyla 
Hahamlarımız’ın Memuhan’a eleştirel yaklaşımının olası bir sebebi de budur.

Yalnızca krala karşı değil – “Bu, kralın kişisel bir davası değil, imparatorluğun 
tümünü ilgilendiren bir suç” (Daat Mikra).

Kral Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki – Kralın çok sayıda eyalete hükmettiğini 
hatırlatan Memuhan’ın bu sözlerinde Ahaşveroş’a yönelik bir dalkavukluk havası 
sezilmektedir (Daat Mikra).

Tüm yöneticilere ve tüm halklara – “Konu hem seçkin kişileri hem de basit halkı 
ilgilendiriyor” (Daat Mikra).

Kraliçenin davranışı tüm kadınlara yayılacak – Tam çeviriyle “kraliçenin sözü 
tüm kadınlara çıkacak”. Yani, “kraliçenin Ahaşveroş’u reddederken kullandığı söz-
ler veya onun bu davranışıyla ilgili duyumlar çıkıp tüm kadınlara ulaşacak ve onlar 
da kendi kocalarını hor görecekler”. Kullanılan “çıkacak” sözcüğü “etki edecek” 
anlamında da olabilir (Daat Mikra).

Kral Ahaşveroş [bile] – “Kralın sözü bile reddedilebiliyorsa alelade kocaların söz-
lerinin bağlayıcı olmadığı açık!”

Diyerek – Tam çeviriyle “demeleriyle”. Basit anlamda bu sözleri söyleyecek olan-
lar kadınlardır. Ama kullanılan BeOmram sözcüğü eril karakterli olduğundan 
“insanların birbirlerine böyle demeleri, kadınların, kocalarını gözlerinde hafifsemeler-
ine yol açacaktır” anlamı da mümkündür (Daat Mikra).

Bugün – “Vaşti’nin saygısız davranışı daha bugünden bile olumsuz etkisini gösterecek-
tir.” Memuhan, Vaşti’nin davranışının etkilerinin henüz o gün bile görülebileceğinin 
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altını çizmiştir; zira kadınların partisine katılan tüm bu kadınlar söz konusu olayın 
bilincindedir.

Pers ve Med yöneticilerinin eşleri – İbranice Sarot Paras U-Maday. İlk sözcük 
aslında “kadın yöneticiler” anlamına gelir; ancak Pers İmparatorluğu’nda kadınların 
bakan veya yönetici olmadıkları açık olduğundan, burada olasılıkla yönetim kade-
melerindeki erkeklerin eşlerinden bahsedilmektedir. Sözcük “prensesler” anlamına da 
gelebildiği için asil ailelere mensup kadınlardan bahsediliyor da olabilir.

Kralın tüm yöneticilerine – “Konu sadece halk değil ülkenin üst düzey yöneticiler 
için de önemli bir sorun teşkil ediyor. Ve sadece bir kısmı için değil “tüm yöneticiler” 
için” (Daat Mikra).

Hafifseme ve öfke[ye yol açacaktır] – Vaşti’nin hareketi hakkındaki duyum, 
kadınların kocalarını hafifsemesine, bu da kocaların öfkelenmesine yol açacaktır – tıpkı 
Vaşti ile Ahaşveroş arasında olduğu gibi.

Memuhan
Kurul üyeleri arasında en düşük rütbelisi olan Memuhan’dı ve protokol gereği ilk sözü 
o aldı. Memuhan’ın ve diğer kurul üyelerinin kimlikleri hakkında farklı açıklamalar 
mevcuttur. Burada yalnızca Memuhan’ın Aman’ın ta kendisi olduğu görüşünü 
aktarıyoruz. Burada “Memuhan” olarak adlandırılması, “cezaya [=darağacında 
asılmaya] hazır (Muhan)”, yani bu kadere sahip olmasıyla açıklanır.

Aman’ın Vaşti’den kurtulmak için sebepleri vardı. Astrologlar ona kraliçenin onu 
parmağıyla göstereceğini ve idam ettireceğini söylemişlerdi. Aman bahsedilen kraliçenin 
Vaşti olduğunu sanıyordu; bu nedenle onu bir an önce ortadan kaldırma isteğindeydi. 
Ondan boşalacak yer için en iyi adaylardan biri de kendi kızıydı. Öte yandan, Aman 
bu davayı, bazı küçük hesapları kapatma fırsatı olarak da görmekteydi.
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Aman’ın, kendisinden daha akıllı, Pers milletine mensup Zereş adlı bir karısı vardı. 
Aman ise Amalek milletindendi ve dolayısıyla ana dili, Amalek diliydi. Evlilik hayatı 
boyunca Aman’ın canını sıkan bir konu vardı. Karısının Amalek dilinde konuşması 
konusunda ısrarcıydı. Fakat Zereş bunu alaycı tavırlarla reddetmekte ve kocasını aile 
içinde devamlı olarak küçük düşürmekteydi. Ve işte Vaşti’nin davası Aman için 
önemli bir fırsattı. Bu davayı istediği gibi sonuçlandırdığı takdirde, karısına, evin ger-
çek patronunun kim olduğunu gösterecekti.

Protokol gereği ilk sözü alacak olan Aman, herkesin kendi fikrini dinlemesini 
sağlayabilecekti. İyi bir konuşmanın diğer üyeleri de kendi tarafına çekeceğini gayet 
iyi bilmekteydi. Aman, mahkeme kurulunun Ahaşveroş’un sözünden çıkmaya cesaret 
edemeyeceklerinin de farkındaydı. Bu sebeple konuya değişik bir yönden yaklaştı. 
Sözlerine, kralın kendisi ile ilgili konularda karar verememesi konusundaki kanunun 
yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek başladı. Zira kralı ilgilendiren her konu, 
onun temsil ettiği tüm imparatorluğu da doğrudan ilgilendirmekteydi. Bir örnek verdi: 
Vaşti yapmış olduğu davranışla, sadece Ahaşveroş’u küçük düşürmekle kalmamış, 
aynı zamanda imparatorluktaki tüm kadınlara da bir örnek teşkil etmişti. Aman’a 
göre bu, oldukça negatif bir örnekti. Zira imparatorluktaki bütün kadınlar bunu 
görünce kocalarına karşı ayaklanacaklar ve sonuçta Pers İmparatorluğu inanılmaz bir 
anarşiye sahne olacaktı.

“Bizden Vaşti’nin yaşamının bağışlanması için çıkar yol bulmamızı istediğinizin 
farkındayım,” dedi Aman. “Ama bunu yaparsak kaybeden siz olursunuz. İnsanlar 
Babil’den esir gelmiş bir kızın koca Pers İmparatoruna saygısızlık etmesine rağmen 
elini kolunu sallaya sallaya gezdiğini gördüğünde bu sizin otoritenize büyük bir darbe 
anlamına gelecektir. Bir kral kendi karısına söz geçiremezse koskoca bir imparatorluğa 
nasıl hükmeder?

“Söylentilerin ağızdan ağza yayılırken nasıl çarpıtıldığını bilirsiniz. İnsanlar 
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Vaşti’yi, ima ettiğiniz üzere uygunsuz bir emirle çağırdığınız ayrıntısını dik-
kate almayacaklardır. Sadece Vaşti’yi çağırdığınızı, ama onun gelmeyi reddettiğini 
hatırlayacaklardır. İmparatorluğun her tarafında kadınların kocalarına bu şekilde 
davranmalarının sonuçlarını bir düşünün!”

Aman bu girişin ardından önerisine geçti.

(1:19-20)
“Eğer kral için uygunsa, huzurundan bir kraliyet fermanı 

çıksın. [Bu ferman] Pers ve Med yasalarına yazılsın 
ve [hiçbir zaman] fesholmasın. [Söz konusu ferman 
doğrultusunda] Vaşti, Kral Ahaşveroş’un huzuruna

[bir daha hiç] gelmesin ve kral onun kraliçeliğini ondan 
daha iyi bir akranına versin. Kralın ne yapacağına dair 
hükmü tüm krallığında duyulsun – zira büyüktür – ve 
[böylece] tüm kadınlar, büyükten küçüğe, kocalarına

saygı göstereceklerdir.”

Eğer kral için uygunsa – İbranice İm Al A-Meleh Tov. Tam olarak “eğer kral için 
iyiyse”. Bu, Megila boyunca çok kez karşımıza çıkan bir deyimdir.

Kraliyet fermanı – Tam çeviriyle “kraliyet sözü”.

[Hiçbir zaman] Fesholmasın – Memuhan’ın önerisi, Pers ve Med yasalarına 
“Kocasını küçümseyen [ve bu doğrultuda davranan] her kadın Vaşti’nin akıbetine 
uğrayacaktır” şeklinde değişmez bir madde düşülmesi şeklindedir (Raşi; krş. İbn 
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Ezra). Alternatif olarak bu fesholunmazlık otomatik bir durum da olabilir. Nitekim 
Megila’nın ileri bir aşamasında gördüğümüz üzere, Pers ve Med yasalarınca, kral 
tarafından verilen bir hüküm, geri alınamaz bir nitelik taşırdı. Belki de bir kanun im-
paratorluk yasalarına dâhil edildiği andan itibaren otomatik olarak feshedilmesi müm-
kün olmayan bir kanun haline gelirdi (Daat Mikra; krş. 8:8; ayıca bkz. Daniyel 
6:9. Ayrıca bkz. Herodotus 3:31. Böyle bir kanun, II. Dünya Savaşı’nda yenilene 
kadar Japonya’da da mevcuttu). Bu durumda, çeviri “[kralın]  huzurundan bir emir 
çıksın … ki [bir daha hiçbir zaman] fesholmasın” şeklinde de yapılabilir.

[Bir daha hiç] Gelmesin – Öneri, Vaşti’ye kısasa kısas ceza içermektedir. “Madem 
şimdi gelmedi, öyleyse bir daha hiç gelmesin.” Ya da “gelemesin”. Bunun anlamı, 
Vaşti’nin en azından kraliçe mevkiinden mahrum bırakılmasıdır. Ancak Megila 
açıkça söylemese de, kaynaklarımıza göre Vaşti, kabul edilen bu öneri doğrultusunda 
idam edilmiştir. Nitekim eski dönemlerde kraliyet mevkiinden indirilenler nadiren 
hayatta bırakılırdı. Olay sonrasında Ahaşveroş’un kederinden de bu anlaşılmaktadır.

Memuhan buradaki önerisi doğrultusunda Vaşti’yi sadece ismiyle zikretmiş ve ön-
ceden kullanılan “kraliçe” unvanını kullanmamıştır (Daat Mikra).

Kaynaklarımıza göre, Ahaşveroş’un Bet-Amikdaş’ın inşasını durdurmasında 
Vaşti’nin de rolü vardı (bkz. yukarıda Ahaşveroş’u tanıtan “Pers İmparatoru 
Ahaşveroş” başlıklı kısım). Vaşti bu nedenle de kısasa kısas cezalandırılmıştır. O, 
Tanrı’nın [Bet-Amikdaş’la belirgin olan] krallığına engel olmak istemiş, karşılığında 
kendi kraliçeliğini kaybetmiştir (krş. Targum).

Duyulsun – Yani “duyulması sağlansın”; “duyurulsun”. Ya da “[bu sayede] 
duyulacaktır”.

Zira büyüktür – “Zira kralın bu hükmü büyüktür; çok önemlidir” (Targum). Ya 
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da “Kralın hükmünün tüm imparatorlukta duyurulması için özel çaba sarf edilsin, 
zira imparatorluk çok büyüktür”. Ya da “kralın imparatorluğu çok büyük olmasına 
rağmen bu hüküm her yere önemle duyurulsun” (krş. İbn Ezra).

Büyükten küçüğe – Bu sözler p. 16’daki “tüm yöneticilere ve tüm halklara” sözüne 
paraleldir. Böylece bir koca ister yönetici isterse de halkın alelade bir bireyi olsun, bu 
kanun herkes için geçerli olacaktır.

Memuhan’ın Önerisi
Aman sorunu etkili sözcüklerle ortaya koyduktan sonra önerisine geçti. Bu dava-
dan çıkacak sonucu kendi karısına karşı kullanma amacında olduğundan, bu önerisi 
sırasında kullanacağı kelimeler ve sunuş tarzı büyük önem taşımaktaydı. Aman, 
Vaşti’nin kralın emrini dinlemeyerek gelmemesinin, gelecekte de aynı yönde bir 
davranışta bulunabileceğini gösterdiğinin altını çizdi. Bu da, kralın, kendisine, kraliçe 
olmaya layık, Vaşti’den daha da güzel bir eş bulması gerektiği anlamına gelmek-
teydi. Tüm sorun Vaşti’nin kraliyet soyuna mensup olmasından kaynaklandığı için 
Aman, yeni kraliçenin, yerini bilecek, krala saygıda en ufak kusur etmeyecek biri 
olması gerektiğini vurguladı. Bu açıdan kraliyet ailesinden olmaması bir avantaj bile 
olabilirdi.

“Normal şartlarda kralın eşi ve çocukları, basit bir itaatsizlikten cezalandırılmazlar. 
Ama Vaşti’nin yaptığı basit bir itaatsizlik değildi. Vaşti herkesin önünde krala res-
men baş kaldırdı ve otoritesini sarstı. Ondan bir an önce kurtulmanız önem taşıyor.

“Yapmanız gereken bir diğer şey de bunu ülke çapında kanunlaştırıp Pers ve Med 
yasalarına açıkça eklemektir. Buna göre bir kadın, kocası ne derse onu yapmakla 
yükümlüdür. Erkek ve kadın farklı uluslardansa, kadın kocasının dilinde konuşmaya 
mecbur olmalı, kocasına hiçbir şekilde karşı gelememeli.
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“Ayrıca bundan böyle kimsenin kralın huzuruna o çağırmadan gelmemesi yönünde 
bir kanun da çıkarılmalı. Aksi takdirde Vaşti gelip sizden hayatını bağışlamanızı 
isteyebilir. Ve siz ona merhamet gösterirseniz, imparatorluğun tümünde anarşiye yol 
açarsınız. Onu kraliçelikten indirmek de yeterli değil. Onu gören herkesin ‘işte, krala 
boyun eğmeyen kahraman kadın’ demesi hiç iyi olmaz.

“Dahası, bundan böyle bütün imparatorluk, kralın artık kendisi ile ilgili kararları da 
verebilme yetkisini tanımalıdır. Bu çözümün iki yararlı tarafı var: Öncelikle bütün 
imparatorluk kraldan ve sahip olduğu kudretten çekinecek. Diğer yandan da ülkedeki 
bütün kadınlar kocalarına itaat edecekler, bu şekilde imparatorlukta denge sağlanacak.”

Peki, Vaşti’ye ne olacaktı? Aman Vaşti’nin öldürülmesi gerektiğini açıkça söylemek 
istemedi. Bunun yerine, önerisini, bu kararı bizzat Ahaşveroş’un vereceği şekilde 
düzenledi. Ama sözleriyle başka açık bir kapı da bırakmadı. Kraliçe öldürülmeli ve 
yerini alacak başka biri bulunmalıydı.

Normal şartlarda, mahkeme kurulunun böylesi bir öneriyi kabullenmesi söz konusu 
değildi. Zira bu, yargı yetkisinin kendilerinden alınarak tamamen krala bırakılması 
anlamına gelmekteydi. Ancak Tanrı, bu planın hem Ahaşveroş hem de mahkeme ku-
rulunun aklına yatmasını sağladı. Aslında sıradaki pasukta görüldüğü üzere, bu sözler 
“kralın ve [dolayısıyla] bakanların hoşlarına gitti”. Kurul üyeleri kralın memnuni-
yetini gördüklerinde, kendi daha mantıklı fikirlerini söylemeye cesaret bulamadılar. 
Böylece diğer kurul üyeleri Aman’ın önerisini benimsediler ve karar verildi. Vaşti’nin 
varlığı artık son bulacaktı.

Aman kraliçe mevkiinin Vaşti’den daha iyi bir akranına verilmesi gerektiğini söy-
lerken, şüphesiz aklında kendi kızı vardı. Ama bu düşüncesi gerçekleşmedi. Üstelik 
burada onun açısından acı bir ironi de söz konusuydu. Vaşti, kralın huzuruna çıplak 
halde gelmeyi reddettiği için haksız yere idam edilecek, Ester ise kralın huzuruna 
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çağrılmadan çıktığı için idam edilmeye layık olacak, ama kral onu bağışlayacaktı. 
Vaşti, hayatta kalmaya layık olmasına rağmen idam edildi. Ester ise ölümü kanunen 
hak etmesine rağmen hayatta kaldı ve Aman’ın sonunu getiren kişi oldu.

(1:21-22)
Bu söz kralın ve bakanların hoşlarına gitti.

Kral, Memuhan’ın söylediği gibi yaptı ve kralın tüm
eyaletlerine – her bir eyalete, kendine özgü yazıyla ve 

her bir halka, kendine özgü diliyle – fermanlar gönderdi. 
[Buna göre] Her [evli] erkek, evinde egemen olacak ve 

[evdeki herkes] onun halkının diliyle konuşacaktı.

Hoşlarına gitti – Tam çeviriyle “gözlerinde iyi oldu”. Bu bir deyimdir (krş. Bereşit 
46:16). Böylece ilk konuşan Memuhan, diğerlerini kendi görüşüne ikna etmeyi 
başarmış ve diğer bakanların fikir belirtmesine gerek kalmamıştır.

Kendine özgü yazıyla – Ahaşveroş’un imparatorluğu çok sayıda eyalet ve kültürü 
bünyesinde barındırdığından, her yerde farklı bir dil ve alfabe kullanılıyordu. Burada 
da olasılıkla bundan bahsedilmektedir. Başka bir olasılığa göre, “yazı” ile üslup kast-
ediliyor da olabilir (Daat Mikra).

Fermanlar – İbranice Sefarim. Bu sözcük genel olarak “kitaplar” anlamına gelir, 
ancak Tanah’taki kullanımı “mektup”, “duyuru” vb. şeklindedir. Buradaki bağlam 
doğrultusunda “ferman” çevirisi uygun görünmektedir.

Evinde – Yani “ailesinde”. “Ev” birçok yerde evin hanımını tanımlar (ör. Şemot 
19:3). Dolayısıyla anlam “karısına egemen olacak” şeklinde de olabilir (İbn Ezra).
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[Evdeki herkes] – Eğer bir kadın kocasından farklı bir ulusa mensup ve başka bir dil 
konuşuyor ise, kocasının dilini öğrenip o dilde konuşmaya zorlanacaktı (Raşi).

Halkının diliyle konuşacaktı – Bu ayrıntının, Ahaşveroş ile Vaşti arasındaki olayla 
doğrudan ilgisi görünmemektedir. Bir olasılığa göre bu bir örnektir: “Evde egemenlik 
kayıtsız şartsız kocanın olacak ve erkek, kendi ulusuna özgü hiçbir uygulamadan fe-
ragat etmeyecektir – bu başka bir dil konuşmak bile olsa.” Bu görüşe göre çevirimizde 
eklediğimiz “[evdeki herkes]” sözlerine gerek yoktur ve doğrudan kocadan bahset-
mektedir: “Her erkek evinde egemen olacak ve kendi halkının diliyle konuşacak” (İbn 
Ezra). Başkalarına göre burada konuyla doğrudan ilişki yoktur ve Memuhan bu ek 
kanunu Ahaşveroş’un onurunu korumak için önermiştir. Zira bu şekilde, yasalara 
eklenecek yeni kanun yalnız Ahaşveroş’un yaşadığı kişisel olayla ilgili görülmeyecek, 
erkeklerin egemenliğini sağlamlaştırmayı hedefleyen genel bir düzenleme olarak kabul 
edilecekti (krş. İbn Ezra). Yukarıda belirtildiği üzere, Midraş ise [aslında Aman 
olan] Memuhan’ın, bu ayrıntıyı kendi karısıyla arasındaki kişisel sorunu nedeniyle 
eklemek istediğini kaydeder.

Vaşti’nin Ölümü
Yukarıda tasvir edilen tüm dinamik, onur ve çıkar endişelerinin olduğu bir ortamda her 
şeyin nasıl tam tersine işleyebildiğini etkili bir şekilde ortaya koymaktadır. Vaşti’nin 
suçu o kadar da ağır değildir. Sonuçta kendisinden istenen hiç de kabul edilir bir şey 
değildi. O bunu başka nedenlerle reddetmiş olsa da, başkaları bunu bilmemektedir ve 
bir sarhoşlar güruhunun önüne aşağılayıcı bir şekilde çıkarılmayı reddetmesinin idamı 
gerektirecek bir konu olmadığı açıktır. Yine de Aman ortamdaki gerginliği, hassas 
dengeleri, etraftakilerin her birinin bencil endişelerini çok iyi tartabilen ve tüm bunları 
kendi çıkarı için politik bir dille kullanmayı bilen zeki biriydi.

Ahaşveroş güzel karısı Vaşti’nin ölümünü istemiyordu. Diğer kurul üyeleri de böyle 
bir durumda hafifletici çok sebebin olduğunun farkındaydı. Fakat Aman, topu, onunla 



157

oynamaya hiç gönüllü olmayan Ahaşveroş’a attı. Onun aylardır üzerinde çalıştığı 
onur ve itibarına yönelik konuşup can evinden vurdu. Ahaşveroş, sarhoşluğunun da 
etkisiyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık bilemez haldeydi. Böyle bir or-
tamda Aman’ın sözlerine ters düşen bir karar vermesi, kendi itibarına önem vermediği 
havasını yaratacaktı. Ama Vaşti uğruna kendi itibarını feda edecek de değildi. Bu 
nedenle Aman’ın sözlerine olumlu bir çehreyle yaklaşınca diğer kurul üyeleri de bu 
kez kendi endişeleri nedeniyle, akıllarındakinin tam tersini yaparak, ağızlarını aksi 
yönde açmaksızın yetkilerinden feragat ettiler. Ahaşveroş da aklındakinin ve kalbin-
dekinin tam tersini yaparak Vaşti’yi gözden çıkardı.

Derinlerde bir yerde Ahaşveroş, kendisini bu duruma sokan Aman’a karşı nefret bes-
lemeye başlamıştı. Ama siyaseten doğru davranış uğruna, ona en iyi dostuymuş gibi 
davranmaya başladı ve sonunda onu başvezirlik konumuna getirdi.

Aman için yükseliş grafiği başlamış gibiydi. Fakat aslında bu yükselişin amacı, 
düşüşün daha sert olmasıydı. Aman’ın sözlerine başladığı yerde Memuhan sözcüğü, 
normalden biraz farklı bir şekilde [Mem ve Vav harfleri yer değiştirmiş halde] “Mum-
han” şeklinde yazılıdır (1:16). Bu da “Mum Kan – Burada Kusur Var” şeklinde 
ayrılabilir. Bu andan itibaren Aman’ın kariyeri kusurlu bir hal almıştır. Bu yükseliş 
onun düşüşünün başlangıcı olacaktı.

Yeni Kanunlar
İmparatorluğun her yanına herkesin anlayabileceği bir şekilde gönderilen fermanla 
erkekler evin mutlak reisi olarak tanımlanıyordu. Yeni kanuna göre, kocasına karşı 
saygısızlık eden bir kadın olduğunda, kocası bunu rapor etmekle yükümlü olacak ve 
kadın idamla cezalandırılacaktı.

Ancak bu kanun o denli katıydı ki, onu fazla ciddiye alan olmadı. Erkeklerin çoğu 
eşlerini samimi bir şekilde sevmekteydi ve anlık bir anlaşmazlık sonrasında karısını 
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idama gönderecek pek fazla kimse yoktu. Dolayısıyla bu fermanın tek etkisi, kraliyet 
fermanlarının ciddiye alınma derecesini düşürmek oldu.

Hahamlarımız da bu doğrultuda, bu ilk ferman olmasa Yahudiler’in kurtulmasının 
mümkün olmayacağını belirtirler. Daha ileride tüm Yahudiler’in 13 Adar tarihinde 
katledilmesi yönünde bir ferman çıkacaktı. Ancak şu bir gerçekti ki, putperestle-
rin Yahudiler’e yönelik nefreti o kadar büyüktü ki, normal şartlarda Yahudiler’in 
kanının sahipsiz bırakıldığını ve bundan hesap sorulmayacağını gördükleri zaman 13 
Adar tarihini beklemezler hemen katliama girişirlerdi. Ama bu aşamada bir kraliyet 
fermanının ciddiye alınma derecesi azaldığından, doğruluğu bile belli olmayan bu fer-
mana güvenerek tüm bir halkı yok edecek cesareti kendilerinde bulamamışlardır. Zira 
bugün Yahudiler’in katlini emreden kral yarın fikrini değiştirebilirdi. Bu nedenle çoğu 
yerde düşmanlar her ihtimale karşı 13 Adar’ı beklemişlerdir.

*   *   *

4. Peraşanın Sonu

Bu peraşanın büyük kısmı, kralın huzurunda, Vaşti’nin mahkûm edilmesi yönünde 
öneride bulunan Memuhan’ın konuşmasından oluşmaktadır. Konuşmanın tarzı, 
anlaşıldığı üzere bir kralın huzurunda bulunmanın gerektirmesi doğrultusunda 
tavsiye şeklinde olmakla birlikte, satır arasında onu ikna amacı da sezilmektedir. 
Konuşmasının ilk kısmında Memuhan, Vaşti’nin kabahatinin büyüklüğüne ve bu-
nun olası geniş etkilerine işaret etmektedir. Devamında Vaşti’nin cezası hakkında 
öneride bulunmakta, son kısımda da bu cezanın getireceği avantajları vurgulamaktadır. 
Memuhan’ın bu konuşması, onun karakteri hakkında da ipuçları içermektedir. 
Memuhan, o anda kralın hoşuna gidecek şeyleri söylemeyi bilen, ama aynı zaman-
da durumu kendi şahsı için önemli bazı konuları kanunun bir parçası haline get-
irme yönünde kullanmayı hedefleyen kurnaz ve dalkavuk biridir. Kralın öfkesinden, 
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Vaşti’nin cezalandırılmasını istediğini anlamıştır. Bu durumda Vaşti’yi korumaya 
çalışsa, kralın öfkesi kendisine de yayılabilecektir. Ancak öte yandan Memuhan, 
sarhoş kralın, ayıldıktan sonra pişmanlık duyarak Vaşti’yi cezalandırmasını öneren 
danışmanlardan intikam alması olasılığının da farkındadır. Bu nedenle, Vaşti’nin 
kabahatini kralın gözünde büyüterek, sarhoşların fütursuz eğlencesi sırasında çıkan 
önemsiz bir olayı imparatorluk çapında bir sorun olarak sunmayı bilmiştir. Vaşti’nin 
bu davranışının, kadınların imparatorluk çapında isyanına yol açabilecek, bir tür 
“hak eşitliği” hareketine dönüşebileceğini iddia etmiştir. Bu tehlikenin önlenmesi için 
Vaşti’nin sertçe cezalandırılması gerekmektedir. Böylece bu herkes için ibret teşkil 
edecektir. Memuhan’ın bu sözleri, Ahaşveroş’un Vaşti’ye yönelik öfkesini daha da 
kızıştıracak bir noktayı da vurgulamaktadır. Memuhan, bu olayda Ahaşveroş’a sadece 
kral olarak değil, aynı zamanda bir “koca” olarak da hakaret söz konusu olduğunu 
ima ederek, Ahaşveroş’un erkeklik gururunu da harekete geçirmektedir. Tüm bunları 
söylerken kralın imparatorluğunun ve/veya vereceği hükmün “büyük” olduğunun 
altını çizerek kendi dalkavuk yanını da ortaya koymuştur (Daat Mikra).

*   *   *

PEREK 1 Sonu

Megila, ilk bakışta asıl anlatımla ilgisiz görünen konularla açılmaktadır. İlk perekte 
Ahaşveroş’un verdiği şölenler ve Vaşti’nin isyanı anlatılmıştır ve bu aşamada tüm 
bunların Megila’nın asıl konusuyla olan bağlantısı okuyucu için açık değildir. Ancak 
Megila’yı sonuna kadar okuduktan sonra burada anlatılanların Megila’nın bütünün-
den ayrılamayacak, çok önemli bir kısım olduğu ve bu kısım olmasa olayları tam 
olarak anlamanın mümkün olmadığı anlaşılacaktır.

Birinci perek Megila’nın konusuna belli noktalarda ışık tutacaktır. Bunların en basiti, 
Vaşti’nin kraliçe mevkiinden edilmesidir, zira ileride Ester’in kraliçe olmasının ve bu 
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konumu sayesinde Ahaşveroş’la doğrudan temas fırsatını yakalamasının yolunu açacak 
olan budur. Bunun yanında ilk perek Ahaşveroş’un karakteri hakkında önemli bilgi-
ler içermektedir. İçkiye ve zevke aşırı derecede düşkündür, dolayısıyla danışmanları için 
kralın bu zaaflarını kullanarak, kalbini onların istekleri doğrultusunda yönlendirmek 
zor bir şey olmayacaktır. Ve işte, Purim Olayları tümüyle Ahaşveroş’un bu zaafları 
üzerine kuruludur. 

İlk perekten öğrenilen bir diğer konu ise tüm olayların Tanrı’nın senaryosu 
doğrultusunda gelişiyor olmasıdır. Kralın ve kullarının tüm bu zevk düşkünlüğü, 
sarhoşluğu, ahlak sorunları, hilekârlık ve dalkavuklukları, aslında Tanrı’nın, 
olayların sonundaki istenen noktaya ulaşma konusunda kullandığı birer araçtan 
ibarettir. Böylelikle, Ahaşveroş’un şöleni ile Vaşti’nin isyan ve cezası, Yahudiler’in 
Aman’ın planından kurtarılması için ilk hazırlıkları oluşturmuştur. Hahamlarımız 
bu konuda şöyle demişlerdir: “Tanrı, yaranın ilacını önceden vermiştir” (Talmud – 
Megila 13b) (Daat Mikra).
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PEREK 2

(2:1-4)
 Bu olaylardan sonra, Kral Ahaşveroş’un hiddeti 

dindiğinde [kral,] Vaşti’yi, yaptığını ve hakkında verilen 
kararı hatırladı.

 Kralın hizmetkâr gençleri “Kral için iyi görünümlü 
bakire kızlar aransın” diye [öneride bulundular].

“Kral, imparatorluğunun tüm eyaletlerinde memurlar
görevlendirsin, [onlar da] iyi görünümlü tüm bakire 

kızları başkent Şuşan’a toplayıp, hareme, kralın görevlisi 
[olan] haremağası Ege’nin sorumluluğuna [teslim etsinler. 
[Kızlara] Kozmetik malzemeleri verilsin. Kralın hoşuna 

gidecek olan kız Vaşti’nin yerine kraliçe olsun.”
 [Bu öneri] Kralın hoşuna gitti ve böyle yaptı.

Hiddeti dindiğinde – “Sarhoşluğu ve onunla birlikte hiddeti geçtiğinde” (Daat Mikra).

Vaşti’yi … hatırladı – Vaşti’nin ne kadar güzel olduğunu hatırladı ve kederlendi (Raşi).

Yaptığını – İtaatsizliğini.

Hakkında verilen kararı – Yaptığına karşılık verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu 
(Daat Mikra).

Kralın hizmetkâr gençleri – Tam çeviriyle “Kralın gençleri, [yani] hizmetkârları”. 
“Kralın gençleri” tanımı bu kişilerin sürekli kralın yanında, onun maiyetinin bir 
parçası olduğunu, “hizmetkârları” ise onların görevini belirtir (Daat Mikra). Bun-
lar, krala kendi odasındaki gereksinimlerinde hizmet eden gençlerdir. Olasılıkla krala 
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yakın konumları nedeniyle onun duyduğu kederi, bakan ve danışmanlardan daha 
kuvvetli bir şekilde hissetmişler ve buna bir çözüm üretmeye çabalamışlardır. Krş. 
Şemuel I 16:16.

Aransın – Tam çeviriyle “arasınlar”.

Hareme – Tam çeviriyle “kadınların evine”. Şüphesiz Ahaşveroş’un birçok karısı ya 
da cariyesi vardı. Ama Vaşti “kraliçe” idi. Dolayısıyla onun yerini dolduracak başka 
bir kız aranacaktır.

Haremağası – Tam çeviriyle “kadınların bekçisi”.

Ege – Bu kişinin ismi sadece burada Ege şeklindedir. Sonraki pasuklarda ise Egay 
olarak adlandırılmaktadır.

Sorumluluğuna – Tam çeviriyle “eline”.

Yalnız Kral
Vaşti’nin idamından sonra Ahaşveroş’un öfkesi dindi, şarabın etkisi hafifledi. Kral 
dairesinde gözü Vaşti’nin portresine takıldı. Acaba ona ne olmuştu? Partide içkiyi o 
kadar kaçırmıştı ki onun idamını emrettiğini hatırlamıyordu.

“Bana Vaşti’yi getirin” dedi.
Kişisel hizmetkârı irkildi. “Bu imkânsız efendim” dedi, “sizin emrinizle idam      
edildi”.
“İdam mı! Neden? Onu idam ettirmemi gerektirecek ne yapmış olabilir ki?”
“Onu çağırttınız, ama gelmeyi reddetti. Yedi bakanınızın önerisini yerinde bulup 
onun idamını emrettiniz.”
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“Hayal meyal hatırlıyorum. Ama ben sadece onun bundan böyle huzuruma 
çıkmamasını söylemiştim. Öldürülmesini emretmedim ki.”
“Kusurumu bağışlayın kralım. Kararınızı hepimiz duyduk. Onun idam edilmesini 
bizzat emrettiniz.”

Önceki gecenin olayları zalim bir anilikle kralın hatırına geldi. İçini yakıp tutuşturan 
bir pişmanlık kaplamıştı. Karısı onun mantık dışı emrine karşı gelmiş ve bunu 
hayatıyla ödemişti. Ne kadar da iyi ve güzeldi oysa. Güzel karısını hatırladıkça 
Ahaşveroş’un üzüntüsü gittikçe artmaktaydı.

Ahaşveroş herhangi bir tavsiyeye ihtiyaç duyduğu durumlarda, bilge ve güvenilir 
bakanlarına ya da danışmanlarına gitmesine karşın, kanunu, kendisi ile ilgili her 
kararı da kendisi vereceği yönünde değiştirdikten sonra, bu kişiler kendisine yaklaşmaya 
çekinmeye başlamışlardı. Zira Ahaşveroş’un ruh hali pek parlak değildi ve kendisini 
sinirlendirmenin, anında idamlarına yol açacağından korkmaktaydılar. Ne de olsa 
artık sığınacakları bir mahkeme kurulu da kendilerini kurtaramayacaktı.

Durum böyle olunca kralı düzenli olarak gören kişiler, buna mecbur olan, içki so-
rumlusu, garsonlar, yazıcılar, temizlikçiler ve özel isteklerini yerine getiren hizmet-
kârlardan ibaretti. Elbette bu kişiler, bakan ya da danışmanlarla aynı entellektüel 
düzeyde olmaktan çok uzaktılar. Kralın, artık güzel bir eşe sahip olmamaktan dolayı 
üzüntülü olduğu sonucuna vardılar. Kafaları daha derin şeyleri düşünmeye müsait 
olmadığı için de, kendilerine göre en basit çareyi Ahaşveroş’a sundular: Bir güzel-
lik yarışması! İmparatorluktaki güzel kadınlar araştırılacaktı. Her eyalette bu genç 
kızları toplayıp aralarından eleme yaparak, en güzelleri Şuşan’a göndermekle görevli 
kişiler atanacaktı. Böylece her eyaletten bir kişi olmak üzere 127 kız yarışacaktı. 
Hepsi Şuşan’a geldiği zaman da hadım olduğu için kızlara ilgisi olmayan haremağası 
Ege’nin eline teslim edilecek, kendilerine özel kozmetik malzemeler sağlanacak, ken-
dilerini hazırlamaları için zaman tanınacak ve sonrasında da aralarından, kralın en 
çok hoşuna giden kız seçilerek yeni kraliçe olacaktı.



164

Genç hizmetkârlar krala dört noktanın önemini vurguladılar:
[1] Kızlar bakire olmalıydı. Daha önce başka bir erkekle birlikte olmuş bir kızla ev-
lenmek kralın haysiyetine aykırı olurdu. Başından evlilik geçmiş bir kadın, kralı eski 
kocasıyla karşılaştırabilirdi.
[2] Seçilecek kız yalnızca güzel olmakla kalmamalı, kralın da beğenisini kazanmalıydı. 
Ne de olsa her erkeğin kadınlarla ilgili zevki farklıydı.
[3] Kızlar normal bir evlilikten farklı olarak ailelerinin ve kendilerinin rızası olmadan 
alınmalıydı. Böylece seçilecek kız kendi ailesi ile ilgili atıp tutamayacak, mütevazı ve 
teslimiyetçi olacaktı.
[4] Kızlar evlerinden giyinip süslenerek gelmemeli, karar onların doğal güzelliklerine 
göre verilmeliydi. İhtiyaç duyacakları her şey sarayda karşılanacaktı.

Bu şartlardan üçüncüsü, birazdan tanışacağımız Ester’in de resme girmesinin yolunu 
açacaktı. Ne de olsa Ester’in böylesi bir yarışmaya kendi rızasıyla katılması söz ko-
nusu bile değildi.

*   *   *

5. Peraşanın Sonu

Bu peraşa da, Tanrı’nın arka planda olayları belli bir düzene soktuğuna dair işaretler 
içermektedir. Ahaşveroş’un asıl danışmanlarından tavsiye istemesi durumunda alacağı 
önerinin bundan farklı olacağı bir gerçektir. Bilge kişilerin vereceği tavsiyede, her ne 
kadar güzellik önemli bir faktör olsa da, asalet ve biraz da zekâya öncelik verilirdi. 
Ancak korku içindeki danışmanlar çevrede görünmemeyi tercih ediyorlardı ve bu se-
beple de öneri basit hizmetkârlardan gelmişti. Ahaşveroş bu öneriyi yerinde buldu.

Bu kararın önemli bir sonucu vardı: Yeni kraliçenin seçiminde tek faktör güzellik 
olmasa, Ester’in seçilme ihtimali hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Eğer kraliçelik 
için asalet gibi bir özellik ön şart olmuş olsa, Ester hiçbir şekilde Ahaşveroş tarafından 
seçilmeyecek, bu sebeple de Yahudiler’in, sarayda, ihtiyaç duydukları zaman ken-
dilerini kurtaracak kimsesi olmayacaktı. Ahaşveroş’un tavsiyeyi basit hizmetkârlar-
dan alması ve bunu kabul etmesi, Ester için kraliçelik yolunu açtığından, Megila’daki 
gizli mucizelerden biridir.
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(2:5-6)
Başkent Şuşan’da Yahudi bir adam vardı.

İsmi Mordehay’dı; Kiş’in oğlu Şimi’nin oğlu Yair’in 
oğlu [ve Bin]Yamin [kabilesi] mensubuydu. Babil kralı 

Nevuhadnetsar’ın sürmüş olduğu Yeuda kralı Yehonya ile 
sürülen sürgünlerle birlikte Yeruşalayim’den sürülmüştü.

Başkent Şuşan’da – Anlamın “Şuşan kalesinde/sarayında” olduğu görüşü 
doğrultusunda, Mordehay sarayda görevli olmalıdır (İbn Ezra). Biraz aşağıda 
Mordehay’ın kralın danışmanlarından biri olarak atandığı söylenecektir; ama 
olasılıkla Mordehay buraya hiç yoktan değil, kademe kademe yükselerek gelmiştir. 
Kaynaklarımıza göre Mordehay o dönemde Yahudiler’in lideri ve Sanedrin üyesiydi.

Yahudi – İbranice Yeudi. Bu sözcük “Yeuda kabilesine mensup” anlamı taşır. An-
cak pasuk Mordehay’ın Binyamin kabilesinden olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla 
anlam “Yeuda krallığı tebaasından” şeklindedir. Kral Şelomo’dan sonra krallık 
Yisrael ve Yeuda olarak iki krallığa bölünmüştü. Kuzeydeki Yisrael krallığı On 
Kabile’den oluşurken, Yeuda krallığı Yeuda ve Binyamin kabilelerini içeriyordu. 
Asur kralı Sanheriv zamanında Yisrael krallığı yıkılıp On Kabile sürüldükten sonra 
Erets-Yisrael’de Yeuda krallığı ve onun mensupları vardı. Her ne kadar Peygamber 
Yirmeyau zamanında On Kabile’den geri dönenler var idiyse de, Yeuda krallığı 
temel olarak Yeuda ve Binyamin kabilesi mensuplarından, ayrıca Koen ve Leviler’den 
müteşekkildi. Bu açıdan günümüzde bile tüm Yahudiler’in bu isimle anılması da 
doğrudan Yeuda krallığıyla bağlantılı olsa gerektir (krş. Raşi; İbn Ezra).

Öte yandan Yeudi sözcüğü, gerçekten de tüm Yahudiler’i kapsayan anlama da sahiptir. 
Yeuda kabilesinin atası olan Yeuda’nın ismi “Leodot – Teşekkür Etmek” fiilinden 
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gelir (bkz. Bereşit 29:35). Bunun yanında isim, Tanrı’nın Dört Harfli İsmi’ni de 
içerir. Bu açıdan “Yeuda” sözcüğü, “Tanrı’ya şükranlarını sunan” anlamındadır. 
Ve Tanrı’ya her fırsatta şükretmek, her şeyde O’nun hâkimiyetini kabul etmek, 
Yahudiler’in ayırt edici özelliklerindendir. Böylece Yisrael kabilelerinden hangisine 
mensup olursa olsun, herkesin “Yahudi” olarak adlandırılması için geçerli nedenler 
vardır.

Mordehay – Ya da farklı bir noktalamaya göre Mordohay. Tarihçilere göre bu isim 
eski Babil ilahlarından Marduk ile bağlantılıdır. Ancak bu, özellikle Mordehay gibi 
bir Sanedrin üyesi için pek olası görünmemektedir, zira Tora’nın, başkalarının ilah 
saydığı şeylerin isimlerini zikretmeme yönünde açık bir yasağı vardır (bkz. Şemot 
23:13). Yine de belki o dönemde bu isimlerin kaynağı artık bilinmiyor idiyse, 
kullanılıyor olması olasıdır (krş. Daniyel 1:7) (Daat Mikra).

Kiş, Şimi, Yair – Mordehay’ın soy ağacı üç nesil geriye kadar sayılmaktadır. Bu 
da söz konusu isimlerin önemli olduğuna işaret eder. Şimi, Tanah’ta farklı kişilerin 
isimleri olarak birçok kez karşımıza çıkan bir isimdir. Bunların en ünlüsü, Kral 
David’e çok sert bir lanet okuyan Şimi ben Gera’dır (bkz. Şemuel II 16:5). Şimi ben 
Gera, Bene-Yisrael’in ilk kralı ve Binyamin kabilesi mensubu olan Şaul’un ailesine 
mensuptu. Sayılan isimlerden Kiş de, Kral Şaul’un babasının ismidir (ancak bu isim 
başka kişilerde de görülmektedir). Bir olasılığa göre bunlar Binyamin kabilesinde çok 
yaygın kullanılan isimler olabilir. Belki de Şaul’un babası Kiş ile Şimi ben Gera bu 
isimler için esin kaynağıdır. Bu bakışla Mordehay için sayılan “Kiş’in oğlu, Şimi’nin 
oğlu Yair’in oğlu” ifadesi aralıksız bir soy zincirini belirtiyor olabilir.

Öte yandan, buradaki sayımın amacı Mordehay’ın, doğrudan kral Şaul ile bağlantılı 
olduğunu vurgulamak da olabilir – ki bu durumda, verilen zincirdeki “oğlu” sözleri 
“soyundan gelen” şeklinde anlaşılmalıdır, zira Şimi ben Gera, Şaul’un babası Kiş’in 
oğlu değildir. Bu olasılığa göre verilen zincir aralıksız değildir ve Mordehay’ın soy 
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ağacındaki önemli isimleri içermektedir [Yine de, İbn Ezra, öyleyse burada neden, 
şüphesiz çok önemli bir şahsiyet olan Şaul’un isminin geçmediğini sorgular]. Eğer 
durum böyleyse, buradaki sembolizm dikkati çekmektedir. Aşağıda görüleceği gibi, 
Aman, Amalek kralı Agag’ın soyuna mensuptur. Ve eğer Mordehay Şaul’un soyun-
dan geliyorsa, Megila’da anlatılanlar, Şaul-Agag mücadelesinin (bkz. Şemuel I, Pe-
rek 15) ileri nesillerdeki bir aşaması niteliği kazanmaktadır.

Bu bakışla Mordehay’ın Binyamin kabilesine mensup olmasına rağmen “Yeudi” 
olarak adlandırılmasının bir başka nedeni de olabilir. Mordehay’ın atası Şimi ben 
Gera, Kral David’e açıkça beddua etmiş ve ona taşlar atmıştır. Ama David pey-
gambersel bir öngörüyle Şimi’nin soyundan önemli kişilerin çıkacağını gördüğü için 
Şimi’yi cezalandırmamış, hayatını bağışlamıştı [ama bir yandan da oğlu Şelomo’ya, 
artık baba olamayacak yaşa gelince onu hayatta bırakmamasını vasiyet etmişti]. Böy-
lece Şimi’nin soyu varlığını Yeuda kabilesinden David’e borçlu olduğu için kendisini 
“Yeudi” olarak tanımlamaktaydı.

Yeuda kralı Yehonya ile sürülen – Bu konu için bkz. Melahim II 24:14-15. 
Yehonya ve Yeoyahin aynı kraldır. Söz konusu sürgünde Yeuda krallığının kre-
ma tabakası sürülmüştür. Dolayısıyla Mordehay [veya ailesi], Yeuda krallığında da 
önemli bir konumdaydı.

Mordehay
Şu ana kadar anlatılan olaylar Ester’in kraliçeliğine giden yolun nasıl açıldığını ortaya 
koymaktaydı. Şimdi ise Megila, Ester’in kendisinden ve bu bağlamda, onu yetiştiren 
kuzeni Mordehay’dan bahsetmektedir.

Megila sanki oradaki tek Yahudi Mordehay’mış gibi “Başkent Şuşan’da Yahu-
di bir adam vardı” demektedir. Ama bu kullanımın bir amacı vardır. Mordehay, 
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kaşer yiyecekler sunulmuş olmasına rağmen Ahaşveroş’un verdiği şölene aktif olarak 
katılmamıştı. Şüphesiz Sanedrin üyeleri ve diğer Yahudi bilgeler de şölende değillerdi, 
ama onlar çareyi şehri terk etmekte bulmuşlardı. Mordehay’ın ise böyle bir lüksü yok-
tu, zira şölenin düzenlenmesinde görev alanlardan biriydi. Dolayısıyla orada hazır 
bulunmasına rağmen ağzına tek lokma koymamıştı.

Böylece Şuşan’da, Tanrı’nın İsmi’ni toplum içinde kutsal kılan tek Yahudi 
Mordehay’dı. Diğer bilgeler de şölene katılmamışlardı ama Yehezkel ve Yeşayau 
peygamberlerin böyle durumlar hakkındaki tavsiyeleri doğrultusunda şehirde bu-
lunmayarak kendilerini zorda kalmaktan kurtarmışlardı. Mordehay ise Tora’nın 
öğretilerine aykırı olan durumlarda uygulamalara açık bir şekilde karşı çıkma 
taraftarıydı. Olayların devamında Aman’ın önünde eğilmeyi reddettiğinde de kasıtlı 
bir şekilde Kral Kapısı’nda dimdik duracaktı.

Bu nedenle Megila “Başkent Şuşan’da Yahudi bir adam vardı” demektedir. En kritik 
zamanlarda Şuşan’da olup da Yahudilik prensiplerinden ödün vermeyen bir o vardı. 
Mordehay, halkını içinde bulunduğu düşkün konumdan silkindirmek için canını teh-
likeye sokabilecek durumlardan kaçınmamasıyla o dönemde lider olmayı hak etmiştir.

Talmud, Mordehay’a Tora’nın neresinde gönderme yapıldığını soruşturur ve cevaben, 
Şemot 30:23’te geçen “Mor Deror – Halis Mür” ifadesini verir. Mür, güzel kokuya 
sahip bir reçinedir ve bu ifadenin Aramca çevirisi, Mera Dahya’dır (“saf mür”) – ki 
bu, Mordehay ismiyle ses benzerliği içermektedir. İşlenmemiş mür aslında pek iyi 
kokmaz, ama ateşle yapılan bir işlemden geçirildikten sonra güzel bir parfüm halini 
alır. Mordehay da kendi liderlik konumunu sürgünde yaşadığı ıstıraplar sonrasında 
elde etmiştir.

Mordehay, Nevuhadnetsar’ın Yeuda kralı Yehonya ile Babil’e sürdüğü Sanedrin’in 
üyesiydi. Daryaveş ve Koreş’in fethine kadar Babil’de kalan Mordehay, Şuşan’ın 
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başkent olmasının ardından Sanedrin, Daniyel ve Yahudi cemaatinin diğer üyeleriyle 
birlikte Şuşan’a geçmişti. 

Yeuda kralıyla birlikte sürüldüğü için “Yeudi” olarak adlandırılmasına rağmen 
aslında Binyamin kabilesine mensup olan Mordehay’ın Yahudiler’i kurtarabilmesi 
mensup olduğu kabileyle de bağlantılıydı. Tüm kardeşler içinde Yosef’in satılışına 
yalnız Binyamin katılmamıştı. Böylece Purim mucizesinde, Mordehay’ın atası olan 
Binyamin’in liyakati de pay sahibidir.

*   *   *

(2:7)
Adasa’yı, yani amcasının kızı Ester’i, o yetiştiriyordu; 

zira [Ester’in] babası ve annesi yoktu. Kız güzel biçimli
ve iyi görünümlüydü. Annesi ile babası ölünce Mordehay 

onu kendisine kız [evlat] olarak almıştı.

Adasa – Bu isim “Adas – Mersin Ağacı” sözcüğünün dişilleştirilmiş halidir ve 
olasılıkla Ester’in gerçek ismidir. Ester ismi ise ona kraliçe olmasıyla verilmiştir. Başka 
bir olasılığa göre ise Adasa onun İbranice ismiyken, Ester Pers dilindeki adıdır (Daat 
Mikra). Talmud’da Rabi Yeoşua ben Korha, Ester’in mersin dalı yapraklarına ben-
zer yeşilimsi bir ten rengi olduğunu, ama bu olumsuzluğa rağmen kendisini görenlerin 
beğenisini kazandığını kaydeder.  Prag’lı Maaral ise yeşil rengi sembolik anlamda 
açıklar. Siyah ve beyaz arasındaki renk spektrumunda yeşil en orta noktayı işaretler. 
Bu da, Talmud’da Ben Azay’ın görüşü doğrultusunda, Ester’in, kendisini herkese 
sevdiren orta-yol bir karakterde olduğunu ima etmektedir.

Amcasının – İbranice Dodo. Aslında Türkçe’den farklı olarak İbranice’de bu sözcük 
hem amcayı hem de dayıyı tanımlar. Dolayısıyla Ester’in babası olan Avihayil’in, 
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Mordehay’ın amcası mı yoksa dayısı mı olduğu bu pasukta açık değildir. Yine de genel 
olarak aile yakınlıkları baba tarafından verildiği için burada amca olasılığı daha yük-
sektir. Midraş’ta da Ester’in babasının Mordehay’ın amcası olduğu söylenmektedir.

Ester – Adasa’nın İbranice “mersin ağacı” anlamında olması gibi, Ester de, Med 
dilinde aynı anlama gelen astra ile bağlantılıdır. Ancak daha kabul edilen görüş bu-
nun Pers dilindeki (Farsça), Türkçe’ye de girmiş olan sitare, yani “yıldız” anlamında 
olduğudur. İngilizce’deki star, “yıldız” sözcüğü de aynı kanyaklıdır. Bunun yanında, 
mersin ağacının çiçek tomurcukları bir yıldızı andırır.

Targum, Midraş kaynaklı olarak, Ester’in “Ayelet Aşahar – Tan Yıldızı” kadar 
güzel olduğunu kaydeder – ki Yunanca’da bu astara, Pers dilinde ist’har – yani 
Venüs’tür. Talmud da (Yoma 29a) Ester’i tan yıldızına benzetir ve bu doğrultuda, 
tan yıldızına atıf içeren Teilim Perek 22, Purim bayramı dualarında okunur.

Ester, İbranice’deki “Satar – Gizlemek” köküyle de bağlantılıdır – ki bu da, Ester’in 
ailesini ve halkını açıklamayıp gizli tutmasına paraleldir. Talmud, Tora’da Ester’e 
nerede gönderme yapıldığını sorar ve Tanrı’nın “Yüzümü tamamen gizleyeceğim” 
(Aster Astir; Devarim 31:18) sözlerini gösterir. Bu da Tanrı’nın açık mucizeler 
göstermediği, ama olayları mucizevi bir şekilde yönlendirdiği Purim olayları ile bire bir 
uygundur. Yine buna bağlı olarak Megilat Ester ifadesi de “gizli olanı açığa çıkarmak” 
şeklinde anlaşılabilir. Ve bu, Tanrı’nın İsmi’nin hiç zikredilmediği Megila’nın, dik-
katli incelendiğinde, Kendisi’ni gizleyerek olayları yönlendiren Tanrı’nın Gizli Eli’ni 
açığa çıkarır niteliğine işaret eder.

Mordehay Ester’in Yahudi kimliğini açıklamasını istemediğinden, bariz bir şekilde 
İbranice olan ismi Adasa yerine ona gizemlilik ifade eden Ester adını vermiştir. Bu 
bir anlamda “isimsiz” manasına gelen bir isimdi.

Onu kendisine kız [evlat] olarak almıştı – Onu evlat edinmişti.
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Öte yandan, genel olarak bir erkeğin bir kadını “kendisine alması”, onunla evlendiği 
anlamını kasteder. Gerçekten de Midraş’ta, Mordehay’ın, pasukta belirtildiği üzere 
aynı zamanda kuzini olan Ester’le evlenmiş olduğu yönünde bir görüş vardır ve buna 
göre “Bat – Kız” sözcüğünü “Bayit – Ev [=Evin Hanımı]” olarak açıklar (bkz. 
Raşi). Ancak bu konuda başka fikirler de vardır.

Ester
Mordehay’ın, küçüklüğünden beri evlat edinip yetiştirdiği Adasa adlı bir kuzini 
vardı. Amcası öldükten sonra Mordehay onu evine alıp Yahudi kültürüne uygun bir 
şekilde yetiştirmekteydi. Adasa, mersin ağacı anlamına geliyordu. Bu isim boşuna 
değildi. Birçok ağaç yağmur mevsiminde yeşilken yaz geldiğinde solar. Mersin ağacı 
ise farklıdır ve yeşilliğini her mevsimde korur. Benzer şekilde Ester de hangi ortamda 
olursa olsun Tanrı’ya bağlılığını hiç kaybetmemiştir. Mordehay’ın evindeyken nasıl 
idiyse Ahaşveroş’un sarayındayken de aynı düzeyi korumuştur.

Mersin ağacı yaprakları güzel kokar, ama tadı acıdır. Ester de Yahudiler için iyiydi, 
ama Aman’ın acı sonunun da kaynağıydı.

Adasa ile Ester isimleri arasındaki bir bağlantı da mersin ağacının özelliğinde ifade bu-
lur. Mersin ağacı etrafa koku yaymaz. Güzel kokusu ancak yaprakları buruşturulup 
ezildiği zaman ortaya çıkar. Dışarıdan bakıldığında Ester’in Ahaşveroş’la evlenmeyi 
zorla da olsa kabullenmesi soru işareti oluşturmuştur. Bu açıdan Ester’in gizemliliği 
olayların gelişimi boyunca Yahudiler için de soru işareti olmayı sürdürmüştür. Doğru; 
Mordehay tarafından yetiştirilmiştir, ama eğer sanıldığı kadar erdemli biriyse nasıl 
Yahudi olmayan bir kralla evli kalabilmiştir? Ama tüm bu şüpheler olaylar geliştikçe 
dağılmış, Ester’in gerçek fazileti ancak zorluklardan geçildikten sonra ortaya çıkmıştır.

Ester bir yetimdi ve kraliçe olduktan sonra bile yetimliğin verdiği tevazu ve içine 
kapanıklık onun doğasının bir parçası olarak kalmıştı.
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Yahudiler’in bir yetim sayesinde kurtarılmaları boşuna değildi. Sürgüne çıktıkları za-
man Yahudiler kendilerine yeni yerlerinde rahat bir hayat kurmayı amaçlamamışlardı. 
“Yetimiz, babamız yok” (Eha 5:3) diyorlardı. Bu nedenle Tanrı da onları bir yetim 
yoluyla kurtarmıştır.

Bunun bir de pratik nedeni vardı. Yahudiler Ester’in gerçek kimliğini bilmelerine 
karşın Aman’ın fermanı sonrasında ondan medet ummuyorlardı. Ne de olsa Ester 
bir yetimdi, aile bağları belirsizdi; dolayısıyla ne onun krala başvurması ne de kralın 
onu ciddiye alması için fazla neden yoktu. Ester’i Mordehay’ın yetiştirmiş olması 
da fazla bir şey ifade etmiyordu, zira Yahudiler’in yok olma tehlikesine girmesinin 
birincil sebebi zaten Mordehay’dı. Dolayısıyla Yahudiler’in medet umabilecekleri tek 
merci Tanrı’ydı. Bu da onların içten bir şekilde teşuva yapmalarının yolunu açmıştır.



173

(2:8-9)
Kralın sözü ve hükmü duyulduğu ve çok sayıda

genç kız başkent Şuşan’a toplanıp Egay’ın sorumluluğuna
[teslim edildiği] zaman, Ester [de] kralın sarayına alınıp, 

haremağası Egay’ın sorumluluğuna [teslim edildi].
Kız [Egay’ın] hoşuna gitmiş, takdirini kazanmıştı.
[Bu nedenle Egay, onun] Kozmetik malzemelerini ve 

[yiyecek] paylarını – ve kralın sarayından ona verilmesi 
uygun olan yedi hizmetçi kızı – ona vermekte

elini çabuk tuttu, haremde ona ve hizmetçi kızlarına 
ayrıcalık gösterdi.

Egay – Bu, 2:3’te sözü edilen Ege’dir.

Kralın sarayına alınıp – Belki bu olay vesilesiyle birçok genç kız, kraliçe olma 
hevesindedir. Ama Ester böyle değildir ve bu emir doğrultusunda saraya zorla 
“alınmıştır”.

Hoşuna gitmiş – Ahaşveroş’a verilen öneride “kralın hoşuna gidecek olan kız 
Vaşti’nin yerine kraliçe olsun” (p. 4) denmişti. Burada, Ester’in hareme alındığı an-
dan itibaren oradaki görevlinin dikkatini çektiği söylenmektedir. Haremağası olduğu 
için kadınları ve Ahaşveroş’u iyi tanıyan Egay, Ester’deki farklılığı gördüğünden, 
Ahaşveroş’un seçeceği kızın da bu olacağını tahmin etmiştir ve ona farklı bir ilgi gös-
termesinin sebebi de bu olsa gerektir.

Takdirini kazanmıştı – İbranice Vatisa Hesed Lefanav. Tam çeviriyle “onun önünde 
hesed taşıdı”. Kullanılan Hesed sözcüğü, temel olarak “içten bağlılık” anlamını taşır. 
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Ancak çoğu yerdeki kullanılışı, bu temel anlamın farklı yönlerdeki türevi şeklindedir. 
Örneğin en çok kullanılan anlamı “şefkat” ya da “iyilikseverlik”tir; zira bu duygu ve 
davranışlar içten bir bağlanmanın sonucudur. Bir başka olasılık ise “letafet”, “zarafet” 
olabilir ki bunlar da içten bir bağlanmaya yol açan şeylerdir. Egay’ın Ester’e yönelik 
tavrında da, ona karşı hissettiği özel bir çekim, hayranlık, takdir vb. etkenler söz 
konusudur. Çevirimiz bu doğrultuda serbest yapılmıştır.

İbn Ezra deyimdeki “taşıdı” sözcüğünü açıklarken, söz konusu takdir uyandıran 
noktaların ve karizmanın, Ester’in kişiliğinin bir parçası olduğunu ve gittiği her yerde 
ona eşlik ettiğini belirtir.

Hesed sözcüğünün şefkat ve iyilikseverlik şeklindeki anlamı doğrultusunda burada-
ki ifade, Ester’in, Egay’ın özel ilgisini kazandığı anlamında da olabilir ve nite-
kim pasuğun devamında Egay’ın onun ihtiyaçlarını büyük bir şevkle yerine getirdiği 
vurgulanmaktadır.

Kralın sarayından – Bu ifade sadece hizmetkârları değil, kozmetik malzemelerle 
yiyecek paylarını da kapsıyor olabilir.

Ona verilmesi uygun olan – Bazılarına göre, saraya getirilen genç kızların her 
birine saraydan yedi hizmetçi kız veriliyordu (Raşi). Başkaları ise bunun da Egay’ın 
Ester’e yönelik özel ilgisinin bir parçası olduğu ve sadece Ester’e yedi hizmetçi kız 
verildiği görüşündedir (Daat Mikra).

Buradaki ifade farklı bir şekilde de çevrilebilir: “[Bu nedenle Egay, onun] Kozmetik 
malzemelerini ve [yiyecek] paylarını ona vermekte – ve kralın sarayından, uygun yedi 
hizmetçi kızı ona vermekte – elini çabuk tuttu…”

Elini çabuk tuttu – İbranice Vayvael. Bu sözcük “Beala – Telaş” ile bağlıdır. Egay, 
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Ester için yapılması gerekenlerin bir an önce yerine getirilmesi için hızlı davranmış, bu 
yönde gereken emirleri verip hizmetkârları sıkıştırmıştır. Bu da Ester’e diğer kızlara 
gösterdiğinden daha fazla ilgi göstermesinin bir örneğidir.

Ayrıcalık gösterdi – İbranice Vayşanea … LeTova. Tam çeviriyle “onu iyi için 
değiştirdi”. Yani ona diğerlerinden farklı bir ihtimam gösterdi. Ya da “ona iyilik 
olması amacıyla onun için değişiklik yaptı”. Yani ona iyilik için, diğerlerinden farklı 
yiyecekler verdi.

Bazı çeviriler bu ayrıcalığı pasuktaki “haremde” sözcüğüyle birleştirir: “Ona ve 
hizmetçi kızlarına haremde ayrı bir bölüm verdi”. “Haremde” sözcüğünün çevir-
imizdeki anlamı ise “aslında o da diğer tüm kızlarla birlikte aynı haremde olmasına 
rağmen, Egay ona özel muamelede bulundu” şeklindedir (krş. İbn Ezra).

Ester Haremde
Kralın yeni bir kraliçe aradığı duyulduğunda herkes kelimenin tam anlamıyla kralın 
görevlilerinin gözlerinin içine sokarcasına kızlarını gösterdi. Mordehay ise bunun tam 
tersini yaparak Ester’i yapabildiği en iyi şekilde sakladı.

Bunun öncesinde bile Ester insan içine pek az çıkan mütevazı bir kişiliğe sahipti. 
Ama birçok Persli kadın onu görmüştü ve güzelliği dilden dile dolaşıyordu. Bu neden-
le kralın görevlilerinin onun ününü duyması için fazla zaman geçmesi gerekmedi. 
Ester’i daha önceden görmüş olanlar yoluyla, toplanan genç kızların arasında, kökeni 
bilinmeyen bu gizemli kızı aradılar ama bulamadılar. Herkesin bahsedeceği düzeyde 
bir güzelin tam da Şuşan’da olduğunu bilmek, ama onu bulamamak onları rahatsız 
etmişti. Aralarında “Bu vilayette güzelliği ile tanınan ve buradaki tüm kızların top-
lam güzelliğinden çok daha güzel olan bir kız varken diğer vilayetlerle uğraşarak 
boşuna vaktimizi harcıyoruz” diyorlardı. Durumu Ahaşveroş’a bildirdiler ve o iki 
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ferman çıkardı: “Kralın sözü ve hükmü”. “Hüküm”, kralın görevlilerinden saklanan 
bir kızın, eninde sonunda bulunduğunda idam edileceği şeklindeydi. “Söz” ise, kralı 
memnun edecek kızın Pers imparatoriçesi olacağını belirtmekteydi. 

Kralın fermanı her ülkeye yayılınca imparatorluğun her tarafından kızlar Şuşan’a 
akın etmeye başladı. Ester ise saklanmaya devam etti. Saraya kendi isteğiyle gitmeye 
hiç niyeti yoktu. Dolayısıyla bulunduğu takdirde herkesin saraya zorla alındığını 
bilmesini istiyordu.

Başlarda Mordehay da Ester’in görüşündeydi. Ne de olsa halkına ve Tora’ya bağlı 
“Yahudi Mordehay”dı o ve Pers imparatorluğunun tüm ihtişamını görmüş olmasına 
rağmen tüm bunlar onun Yahudilik’e bağlılığında bir değişiklik yaratmamıştı. Bir 
Yahudi olarak, hiçbir kaderin Ester’in Yahudi olmayan biriyle evlenip asimile 
olmasından daha kötü olamayacağının farkındaydı.

Ama kralın, görevlilerden saklananların idam edileceğine dair hükmü duyulduğu za-
man Mordehay bundan çok işkillendi. Bu nedenle Ester’i o bölgede kızların toplandığı 
yere götürüp, oradakilerin arasına karışmasını tembih etti. Onun gözden kaçabileceğini 
umuyordu. Ama kralın görevlileri onu gördükleri anda, aradıkları kişinin o olduğunu 
anlamışlardı. Vakit kaybetmeden onu haremağası Egay’ın eline teslim ettiler.

Bazı kızlar çok çekici olmalarına rağmen iki çift laf ettikten sonra itici hale gelirler. 
Kişilik ve görünüm her zaman bir arada olmayabilir. Ancak Ester, Egay’ın üzerinde 
kuvvetli bir etki bırakmıştı. Egay Ester’e iki konuda avantaj sağladı. İlki fiziksel 
konulardaydı. İhtiyacı olan her şeyi karşılıyor, diğerlerine verilen normal kozmetik 
malzemeler yerine ona saraydan özel kozmetik maddeler sağlıyordu. Onun kraliçe 
olacağından emin olduğundan, her açıdan ona kraliçe gibi davranıyordu.

İkinci konu ise maneviydi. Ester tamamen Yahudilik-dışı bir ortamda bir Yahudi 
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olarak yaşama mücadelesindeydi. Üstelik Yahudi olduğunu açıklayamıyordu. Kaşer 
olmayan yiyeceklerden kurtulabilmek için tek çaresi vejetaryen olduğunu ve yalnızca 
pişmemiş doğal yiyecekler yediğini söylemekti. Egay bu konuda onu hiç sorgu-
lamayarak isteklerine saygı gösterdi.

Şüphesiz Ester için bu da büyük bir sınavdı. Kraliyet sarayında bir Yahudi olarak 
ödün vermeden yaşamak son derece zordu, ama o, Yahudilik’e olan ödünsüz bağlılığı 
nedeniyle Yahudiler’in kurtarılmasında başrolü oynamaya layık olmuştur. Ester sa-
rayda Kaşerut kurallarına bağlı kalabilmek için küçük taneli yiyecekler ve tohumlarla 
yetiniyordu.

Egay Ester’e yedi hizmetçi kız sağladı. Persler’de yedi günden müteşekkil bir hafta 
kavramı olmadığından, Ester günleri şaşırmamak için bu yedi kızın her birini ayrı 
bir günde görevlendirdi. Böylece Şabat gününü doğru bir şekilde uygulayabilecekti. 
Ayrıca diğer her hizmetçi kız onu sadece kendi gününde gördüğü için, Şabat günü 
hizmet eden kız Ester’in bu günde farklı davrandığını anlamayacak, her gün aynı 
şekilde işten uzak durduğunu düşünecekti.

Hareme alınan diğer kadınlar Ester’in garip davranışlarının elbette farkındaydılar. 
Ancak Yahudilik hakkında fazla bilgileri olmadığı için, Ester’i seçilme olasılığı yük-
sek aristokratik bir yabancı, garip davranışlarını da esrarengiz imajını güçlendirme 
amaçlı gösteriş hareketleri olarak değerlendiriyorlardı.
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(2:10-11)
Ester halkını ve ailesini açıklamıyordu, zira Mordehay
ona [bunu] açıklamaması yönünde talimat vermişti.

 Her gün ve gün Mordehay,Ester’in selameti ve ona 
ne yapıldığı hakkında bilgi almak için harem avlusunun 

önünde dolaşıyordu.

Halkını – Yahudi olduğunu.

Ailesini – Mordehay’ın ailesinden olduğunu. Her ne kadar Mordehay’ın evinde 
büyüdüğü ve onun evlatlığı olduğu biliniyor idiyse de, onunla ne tip bir bağı olduğu 
bilinmiyordu (Daat Mikra). Olasılıkla Yahudiler konunun bilincindeydi, ama ağız 
birliği yapmışçasına onlar da bunu kimseye açıklamıyorlardı.

Öte yandan birçok kaynaktaki açıklamalar, Mordehay ile Ester arasındaki evlatlık 
ilişkisinin bile bilinmediğini belirtmektedir. Bu konuda iki versiyon vardır. Ester 
Yahudiler’in yoğunlukta olduğu bölgede yaşayan ve evden pek çıkmayan biriydi. 
Güzelliği başkaları tarafından da bilinmekteydi, ama Yahudi olmayanların, onun 
kimin nesi olduğu hakkında pek bir fikri yoktu. Bir versiyona göre kızlar arandığı 
sırada Mordehay onu saklamıştı ve Ester aramalar sırasında bulunmuştu. Bu versi-
yon doğrultusunda Ester’in Mordehay’ın evlatlığı olduğu biliniyor olmalıdır. Ama 
yukarıda değindiğimiz diğer bir versiyona göre Mordehay kaçış olmadığını anladığı za-
man Ester’i diğer kızların toplandığı yere götürüp bırakmış ve tespit edilme olasılığını 
azaltma ümidiyle kalabalığa karışmasını tembihlemiş, ancak bu işe yaramamıştı. Yine 
de bu doğrultuda Mordehay’la Ester arasındaki evlatlık ilişkisi bile bilinmiyor olabilir.
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Açıklamaması yönünde talimat vermişti – Tam çeviriyle “… emretmişti”. 
Böylece onun alt tabaka bir aileye mensup olduğunu düşünmelerini istiyordu. Bu 
şekilde onu istemeyip bırakacaklarını düşünmüştü. Zira eğer Ester’in, Kral Şaul’un 
hanedanına mensup olduğu bilinseydi onu mutlaka tutarlardı (Raşi). Şüphesiz, Ester 
aynı zamanda Yahudi olduğunu açığa çıkaracak şekilde de davranmamış, Tora’ya 
bağlı yaşadığını açıkça gözler önüne sermemiş, mitsvaları gizlice uygulamıştır. Yahudi 
olduğu bilinseydi Tora’yı açıkça ihlal etmeye zorlanabilir, hatta bu onun hayatına 
mal olabilirdi (İbn Ezra).

Mordehay, Ester’in kraliçe olması ve Yahudi olduğunun bilinmesi durumunda, bu-
nun, “Yahudiler bizim hayatımıza egemen oluyorlar” şeklindeki, tarih boyunca 
sık rastlanan antisemitik sav doğrultusunda Yahudiler’e karşı yeni bir nefret dalgası 
yaratabileceğinden çekinmiş olabilir (Daat Mikra).

Benzer bir olasılık daha vardır.  Bir versiyona göre, “Kralın sözü ve hükmü duyulduğu 
zaman” (p. 8), Mordehay, Ester’i, bulunamaması için gizlemişti ve görevliler onu 
arayıp bulduktan sonra da büyük bir direnç gösteren Ester’i zorla alıp götürmüşlerdi. 
Bu da Ester’in kralla evlenme olasılığını istemediğini göstermekteydi – ki bu, kralın 
kulağına gittiği takdirde Ester’e karşı büyük öfke yaratabilecekti. Ama ne yazık 
ki bu konuda yapabilecek fazla bir şey yoktu; Ester artık alınmıştı. Mordehay bu 
nedenle bunun getirebileceği zararı sınırlı tutmak için Ester’e, en azından halkını ve 
ailesini açıklamamasını tembihlemiştir; zira tarihin çok kez gösterdiği – ve bizzat 
Megila kitabında göreceğimiz gibi – insanlar her bir Yahudi’yi, tüm Yahudiler’in 
temsilcisi olarak görürler ve onda beğenmedikleri bir şey olduğu zaman, bunu he-
men tüm Yahudiler’in kolektif özelliği olarak kabul edip, Yahudiler’i toptan hedefe 
koyarlar [bunun tersi de doğru olabilir]. Burada da Mordehay, Ester’in hangi halka 
mensup olduğunun bilinmesi durumunda, ona yönelik bir öfkenin Yahudiler’in tü-
münü hedefler hale gelebileceğinden endişe etmiştir. Bu nedenle “halkını ve ailesini” 
açıklamamasını söylemiştir.
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Ama bu durumda bir soru daha ortaya çıkmaktadır. Eğer öfkenin halkın tümünü 
hedefleyebileceğinden korkuyorsa, ailesini açıklamamasını söylemeye ne gerek vardır? 
Aile de halkın içinde olduğuna göre, aile de otomatik olarak hedefe dâhil demek 
değil midir?. Ancak olasılıkla Mordehay, bir öfke yayılması olursa, öncelikle ailenin 
hedeflenme olasılığının, tüm ulusun hedeflenmesi olasılığından daha yüksek olduğunu 
fark etmiştir. Özellikle de Ester’in Şaul’un hanedanına mensup olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bu reddinin ailesiyle ilgili olduğu yorumunun yapılması daha 
mantıklı olacaktır – ki bu durumda ailenin tümüyle imha edilmesi olasılığı vardır. Bu 
nedenle sözlerini buna göre sıralamıştır: “Halkını sakın açıklama! Ama eğer çaresiz 
kalıp açıklarsan, bari aileni açıklama” (Yosef Lekah).

Harem avlusunun önünde dolaşıyordu – Erkekler ne hareme ne de avlusuna gire-
bilirdi. Bu nedenle Mordehay avlunun önünde dolaşıp, gelip geçen hizmetkârlardan 
durum hakkında bilgi almaya çalışmaktaydı. Bu da Mordehay’ın saray çevresinde 
tanınan ve belli yerlere girmeye yetkili olan bir şahsiyet olduğunun bir başka gösterge-
sidir (İbn Ezra).

Ester’in selameti … ona ne yapıldığı – Yukarıdaki, “Açıklamaması yönünde tali-
mat vermişti” konu başlığının en son paragrafında belirtildiği üzere Mordehay, kralla 
evlenmek istemediğini açık bir şekilde ortaya koyan Ester’in çekeceği tepkinin, halkını 
ve özellikle de ailesini etkilemesinden korktuğu için bu konuda açıklama yapmaması 
yönünde talimat vermiştir. Ester bu konuda başarılı olacaksa, ailesi ve halkı teh-
likede değil demektir; ama bu, şahsen Ester’in içinde bulunduğu tehlikeyi ortadan 
kaldırmamıştır. Bu nedenle Mordehay, iki şeyi merak etmiştir: “Ester’in selameti” 
ve “ona ne yapıldığı”. Ester fiziksel kuvvet kullanılarak zorla alındığı için, Morde-
hay, “Ester’in selameti”, yani onun herhangi bir şekilde yaralanıp yaralanmadığı 
[dolayısıyla örneğin doktora ihtiyacı olup olmadığı (İbn Ezra)] konusunda endişelidir. 
Bunun yanında, diğer tüm kızlar, kraliçe olma olasılığı nedeniyle hevesle ve keyifle 
gitmişken Ester’in böylesi açık bir direnç göstermesi nedeniyle, ona zarar verilmesinden, 
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aşağılanmasından, onurunun çiğnenmesinden, hatta belki de öldürülmesinden – “ona 
ne yapıldığı” konusunda – korkmuştur. Yukarıda p. 8’de kullanılan ifadeler de, 
onun bu korkusunu haklı çıkarır niteliktedir: “Kralın emri ve hükmü duyulduğu ve 
çok sayıda genç kız başkent Şuşan’a toplanıp Egay’ın sorumluluğuna [teslim edildiği] 
zaman, Ester [de] kralın sarayına alınıp, haremağası Egay’ın sorumluluğuna [teslim 
edildi].” Tüm kızlar doğrudan Egay’ın sorumluluğuna teslim edilmişken, Ester önce 
“kralın sarayına” alınmış ve ancak sonra Egay’a teslim edilmiştir. Anlaşılan bunun 
sebebi de Ester’in en başta gösterdiği şiddetli dirençtir ve Mordehay bu nedenle çok 
endişelenmiştir (Yosef Lekah).

İfadenin tam çevirisi “… onunla ne yapılacağı” şeklinde de yapılabilir. Mordehay, 
Ester’in tam bir tsadeket olduğunu biliyordu. Bu nedenle bir sonuca vardı: “Es-
ter gibi bir tsadeket, bir putperestin yatağına girmeye zorlanacak kadar ağır bir du-
ruma düştüyse, bunun mutlaka geçerli bir sebebi olmalı. Belki de Tanrı, Yisrael’in 
kurtuluşunu sağlamak için onun konumunu kullanacak.” Bu düşünceyle Mordehay, 
Tanrı’nın Ester yoluyla ne gibi bir mucize yapmayı planladığını merak ettiği için 
durumu yakından takip etmekteydi (Raşi).

Bilgi almak için – Mordehay her ne kadar Ester’e kimliği hakkında açıklama 
yapmamasını tembih ettiyse de, onu yetiştirdiği bilindiği için, her gün hakkında bilgi 
almaya çalışmaktan çekinmemiştir. Ya da eğer onunla ilgisi hiç bilinmiyorsa, dillere 
destan güzelliğiyle kraliçeliğin en büyük adayı olan genç kız hakkındaki bilgileri 
dolaylı sohbetler yoluyla almış olabilir. Belki de, bilgi alışverişi daha ileride Ester ile 
aralarında aracılık yapan görevlisi ve sırdaşı Atah (bkz. 4:5) ya da bir başka sadık 
hizmetkâr yoluyla yapılıyordu.
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(2:12-14)
Her bir kızın Kral Ahaşveroş’a gelme sırası geldiği
zaman – [ki bu,] kadınlara dair usul doğrultusunda
onun için on iki ayın bitimindeydi; zira altı ay mür 

yağıyla, altı ay da parfümler ve [diğer] kadın
kozmetikleriyle [yapılan] kozmetik bakım süresi bu

şekilde doluyordu – [sırası gelen] kız, krala şu
[prosedürle] geliyordu: Haremden kralın binasına kadar 

yanında gelmesini istediği her şey ona veriliyordu.
Akşam [krala] geliyor ve sabah dönüp ikinci hareme

[getirilerek] kralın cariyelerden sorumlu görevlisi 
Şaaşgaz’ın eline [teslim ediliyordu.

Sırası geçen kız,] Kralın onu arzu etmesiyle
ismen çağrılmadıkça bir daha krala gelmeyecekti.

Kadınlara dair usul – Kralın bu kadınlar için belirlemiş olduğu kural. Alternatif 
olarak burada kadınlara dair genel bir usulden bahsediliyor olabilir. O dönemde kızlar 
evlenmeden önce bir yıllık bir hazırlık döneminden geçerlerdi. Burada söz konusu 
hazırlık döneminden bahsediliyor olabilir. On iki aylık kozmetik prosedür ise bu bir 
yıl tamamlandıktan sonra başlayacaktı (Meam Loez).

Mür – Bkz. Tora – Şemot Kitabı, 30:23 açk.

Bu şekilde – On iki aylık bir bakım prosedürüyle. 

Kralın binasına – Tam çeviriyle “kralın evine”.
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İstediği her şey – Tam çeviriyle “söyleyeceği her şey”. Yanında onun neşelendirecek 
insanlar veya müzisyenler gelmesini isterse, bunlar kıza verilecekti (Raşi). Bunun 
yanında istediği güzel giysiler, parfümler veya mücevherler olursa o da verilecekti. 
Amaç kızın olası isteksizlik duygularını gidermekti (İbn Ezra).

Dönüp – Buradaki “dönme”nin anlamı, geldiği yere geri dönme değil, gittiği yerden 
çıkma şeklindedir, zira kızlar Ahaşveroş’un yanından çıktıktan sonra başka bir 
hareme alınmaktadır.

İkinci hareme – Raşi. Ya da “başka bir hareme” (Daat Mikra). Bir görüşe göre ise 
“tekrar hareme” (İbn Ezra). Aynı hareme ikinci kez gelecek, ama başka bir bölüme 
alınacaktır.

Cariyelerden sorumlu – Tam çeviriyle “cariyelerin nöbetçisi”. İbranice Şomer 
A-Pilagşim. “Pilegeş – Cariye”, normal eşe göre daha düşük düzeyde kabul edilirdi.

Böylece ikinci haremdeki kadınlar “cariye” sınıfına düşmüştür. Anlaşıldığı üzere 
Ahaşveroş’un iki haremi vardı. İlki, “eşlerinin” bulunduğu ve Egay tarafından 
yönetilen, ikincisi ise “cariyelerine” ayrılmış olup Şaaşgaz tarafından yönetilen 
haremdi. Ahaşveroş’un bir kez ilişkiye girdiği kız, bir daha hayatı boyunca başka bir 
erkekle ilişkiye giremeyeceği için, burada tutulurdu. Kızların, kendilerinden daha iyisi 
çıkmadığı takdirde kraliçe olmaları olasılığı da devam ediyordu (İbn Ezra).
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(2:15-16)
Onu kendisine kız [evlat] olarak almış olan

Mordehay’ın amcası Avihayil’in kızı Ester’in krala
gelme sırası geldiğinde, [Ester,] kralın görevlisi

haremağası Egay’ın söyleyecekleri haricinde hiçbir şey
istemedi. Ester onu gören herkesin gözünde beğeni

topluyordu. [Böylece] Ester, krallığının yedinci yılında, 
onuncu ayda, yani Tevet ayında, Kral Ahaşveroş’a, onun 

kraliyet dairesine getirildi.

Avihayil – Ester daha önce tanıtılırken babasının ismi söylenmemişti. Şimdi 
söylenmesinin olası bir sebebi, Ester’in kraliçe olmak üzere olmasıdır (Daat Mikra).

Egay’ın söyleyecekleri haricinde – Kendisi aslında gerçekten yanına hiçbir şey 
almak istemiyordu. Ama mutlaka bir şeyler almak gerekiyorsa bu konudaki kararı 
Egay’a bırakmıştı. “Egay haremdeyken nasıl gereksinimlerimi biliyor idiyse, şimdi 
neye ihtiyacım olduğunu da en iyi bilen odur” kanısındaydı (Daat Mikra).

Hiçbir şey istemedi – Ester yanına kendisini rahatlatacak ya da krala beğendirecek 
bir şey almak istememesiyle, tüm bu olaydaki isteksizliğini ortaya koymaktadır. 
Kralın yanına gitmektedir, ama bunun tek sebebi bunu yapmak zorunda bırakılmış 
olmasıdır (Daat Mikra). 

Beğeni topluyordu – Daha önce Ester’in Egay’ın takdirini kazandığı söylenmişti. 
Burada ise söz konusu beğeninin Egay’la sınırlı olmadığı, gören herkesin onu beğendiği 
belirtilmektedir. Olasılıkla burada, onu Ahaşveroş’a giderken yolda görenlerden 
bahsedilmektedir. Bu özel beğeni, Ester’in yanına özel bir şey almak istememesinden 
kaynaklanmış da olabilir (Daat Mikra).
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Yedinci yılında – Vaşti’nin ölümünün üzerinden dört yıl geçmiştir. Böylece Ester 
Ahaşveroş’la 3399 yılının Tevet ayında (Aralık, MÖ 363) evlenmiştir.

Tevet ayında – İbranice’de aylar, ilk ay Nisan olmak üzere numaralandırılarak 
sayılır. Pasuğun önce “onuncu ay” demesinin nedeni budur. Günümüzde kullanılan 
ay isimleri, Babil sürgünü sonrasında, orada kullanılan isimlerin benimsenmesiyle 
kullanılmaktadır. Başka bir deyişle bu isimler Babil kökenlidir.

Bu ay, Miladi takvimdeki Aralık-Ocak aylarına yani kışa denk gelir. Raşi’ye göre 
Ester’in sırasının özellikle bu zamanda gelmesi de Tanrı’nın planının bir parçasıdır. 
Ester Ahaşveroş’un yanına, yazın insanları rahatsız eden sıcağında değil, havanın 
soğuk olduğu bir zamanda gelmiştir.

Getirildi – Tam çeviriyle “alındı”. Böylece Megila, Ester’in, hareme alınması gibi 
(p. 8), Ahaşveroş’un yanına götürülmesinin de, buna zorlanmasının bir sonucu 
olduğunu vurgulamaktadır. 

Ester Kralın Huzurunda
Ester’in babasının ismi ilk kez burada verilmiştir. Ayrıca daha önce belirtilmiş olmasına 
rağmen, onun Mordehay tarafından evlat edindiği bir kez daha tekrarlanmaktadır. 
Bunlar Ester’in isteksizliğine işaret etme amacını taşımaktadır. Ester kendisini 
Ahaşveroş’a beğendirecek hiçbir şey istememişti. Kraliçe, hele de bir putperestin karısı 
olma gibi bir isteği yoktu. Kendi kendine “Tsadik bir insan olan babam Avihayil’in 
[yaklaşık anlamı: “başarı sahibi”] kızıyım ben. Babam Tanrı’ya bağlılıkta son de-
rece başarılı büyük bir insandı. Bunun yanında büyük insan Mordehay’ın yanında 
yetişmiş biriyim ben. Nasıl olur da kendimi bir putpereste beğendirme amacı güde-
rim?” diyordu. Aklında bu düşüncelerle kendisine teklif edilen güzel giysileri, mak-
yaj malzemelerini ve parfümleri istemedi. Krala herhangi bir şekilde çekici görünmek 
istemiyordu.
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Egay ise onun bu düşüncelerini duyduğunda irkildi. Kralın karşısına hiçbir şekilde 
süslenmeden çıkması durumunda kral bundan onu sorumlu tutabilirdi. Bu nedenle 
Ester, kendisine çok yardımcı olmuş olan Egay’ın zor durumda kalmaması için sadece 
onun lüzumlu gördüğü şeyleri almayı kabul etti. Aslında hiçbir şey olmadan bile 
yeteri kadar karizması vardı. İyi ve asil kişiliği ne giyerse giysin herkesin göreceği 
şekilde parıldamaktaydı.

Bu önemli bir derstir. Ester güzelliğine bel bağlamamış, ama buna rağmen güzelliği 
sayesinde bütün bir ulusun kurtuluşuna vesile olmuştur. Vaşti ise kendi güzelliğine 
çok güvenmişti, ama bu güzellik onun kendisini bile kurtarmasına yetmemişti.

Normal şartlarda bazıları tarafından çekici bulunanlar, başkalarının gözünde beğeni 
bulmaz. İnsanların zevkleri farklıdır. Oysa hiçbir çaba göstermemesine rağmen “Es-
ter onu gören herkesin gözünde beğeni topluyordu”. İçinde bulunduğu durumdan 
kaynaklanan kederi bile güzelliğini veya kişiliğini gölgeleyememişti. Ester’in çekiciliği 
evrensel nitelikteydi ve etnik bir özelliği yoktu. İmparatorluğun her yanındaki farklı 
uluslardan kim onu görse kendisine yabancı bulmuyordu. Sarayda onu gören herkesin 
içinde ona karşı samimi duygular belirmişti.

Ester’in bu sıra dışı özelliği, onun tüm insanlığa yönelik derin sevgisinden 
kaynaklanmaktaydı. Tora’nın belirttiği üzere her bir insan Tanrı’nın suretinde 
yaratılmıştır ve bu nedenle Tanrı’yı nasıl seviyorsa tüm insanları da aynı şekilde 
sevmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle kraliçe olduktan sonra bile tevazuunu 
korumuştu. En düşük tabakadaki insanlara bile ailesinin köklü bir üyesiymiş gibi 
davranıyor, herkesin hatırını soruyor, dertlerine ortak oluyordu.

Dört yıldır kraliçesiz olan Ahaşveroş, Ester saraya getirildiği andan itibaren onu çok 
çekici bulmuştu. Buna rağmen aceleci olmadı. Vaşti’nin olayından ders almıştı ve 
güzelliğin ötesinde önemli olan şeylerin varlığını öğrenmişti. Bu nedenle Ester’i en 
baştan beri fark etmesine rağmen onu hemen getirtmemiş, kişisel özelliklerini de kont-
rol etmek üzere bir süre geçmesini beklemişti.
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Bu da Tanrı’nın planının bir parçasıydı. Tanrı Ester’i, Ahaşveroş’un yaptığından 
bile daha dikkatli incelemekteydi. Ahaşveroş yalnızca bir kraliçe peşindeydi, Tanrı 
ise Halkı için bir kurtarıcı arıyordu. Sarayda geçirdiği süre boyunca Ester en ufak bir 
ihlalde bulunmamış, mitsvaları yerine getirme konusunda en az eskisi kadar özenli 
davranmıştı. Bu nedenle “Ester onu gören herkesin gözünde beğeni toplamıştı” – ve 
Tanrı da buna dâhildi.

*   *   *

(2:17-18)
Kral, Ester’i [diğer] tüm kadınlardan [çok] sevmişti.

[Ester, kralın] Önünde, [diğer] tüm bakirelerden [çok] 
beğeni ve takdir kazandı ve [Ahaşveroş,] onun başına 

kraliyet tacını yerleştirerek onu Vaşti’nin yerine kraliçe
ilan etti. Kral, tüm bakanlarına ve kullarına büyük bir 
şölen düzenledi: “Ester’in Şöleni”. Ayrıca eyaletlere 

[yükümlülük] indirimi yapıp, krala yaraşır [bollukta] 
armağanlar verdi.

Tüm kadınlardan – Biraz sonra da “tüm bakirelerden” denmektedir. Dolayısıyla 
genç hizmetkârlar özellikle bakire kızların toplanmasını tavsiye etmelerine rağmen, 
Ahaşveroş için toplananlar arasında bakire olmayan kızlar da vardı (Raşi).

Beğeni ve takdir kazandı – İbranice Vatisa Hen VaHesed Lefanav. Kullanılan 
Hen ve Hesed sözcükleri daha önce de geçmişti. İkisi Megila’daki kullanımda 
birbirine yakın anlamlar içermektedir, ama Hen’in daha çok dış güzelliği, Hesed’in 
ise zarafet ve asaleti vurguladığı düşünülebilir. Daha önce Ester’in haremağası 
Egay’ın takdirini kazandığı söylenirken Hesed sözcüğü kullanılmıştı – zira birçok 
güzel kız arasında Ester, özellikle zarif ve asil davranışlarıyla ön plana çıkmıştır. 
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Ahaşveroş’a götürülürken, onu gören herkesin beğenisini kazandığı söylendiğinde ise 
Hen sözcüğü kullanılmıştı – zira bunlar Ester’i sadece anlık gördükleri için, karakter 
ve davranışlarından çok dış görünüşüne odaklanmışlar demektir. Burada Ahaşveroş 
için ise her iki yön vurgulanmaktadır (Daat Mikra).

Vaşti’nin yerine kraliçe ilan etti – Krş. p. 4.

Büyük bir şölen – Kitabın başında ise yalnızca “bir şölen” denmiştir (1:3). Bura-
daki “büyük bir şölen” olduğuna göre, ilkinden bile daha görkemlidir (Daat Mikra).

Düzenledi – Tam çeviriyle “yaptı”.

Eyaletlere [yükümlülük] indirimi – Ahaşveroş, Ester’in onuruna [veya durum-
dan duyduğu sevincin bir ifadesi olarak (İbn Ezra)] vergi indirimi yapmıştır (Raşi). 
Orduların kutlama günlerinde yaptıkları görevlerde de indirim yapılmış olabilir (Daat 
Mikra). Bu, Pers imparatorluğunda görülen bir uygulamaydı (krş. Herodotus 3:67).

Armağanlar verdi – Tüm eyaletlere. Böylece Ester’in açıklamadığı kendi halkı da 
yapılan bu armağanlardan yararlanmıştı. Ahaşveroş’un bunu yapmaktaki amacı, 
Ester’i, halkına yapılan bu jestler sonrasında kimliğini açıklaması için teşvik etmek-
ti. Ama buna rağmen, p. 20’de vurgulandığı üzere bu da işe yaramamıştır (Raşi). 
Bazılarına göre ise, kullanılan Maset sözcüğünün anlamı “yiyecek porsiyonları” 
şeklindedir (krş. Bereşit 43:34) ve kral, şölendeki yiyecekleri, basit halka dağıtarak 
onlara jestte bulunmuştur (Daat Mikra).
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Kraliçe Ester
Ahaşveroş Ester’in o zamana kadarki isteksiz tavrından haberdardı. Bu tavır 
karşılaştıklarında da devam etti. Ona geçmişi hakkında sorular sorduğunda Ester 
konuyu değiştirdi. Ona cevap vermek istemediği belliydi. Böyle bir durumda kralın 
Ester’i en azından kovup bir daha yüzünü görmemesi daha mantıklı olurdu. Ancak 
bu duruma rağmen kral ona kuvvetli bir aşkla tutulmuştu.

Kraliçe bulma macerasını gözünün önüne getiren Ahaşveroş o ana kadar bunun baştan 
sona bir hayal kırıklığı olduğunu anladı. Ester’le diğerleri arasında kıyaslama yapacak 
hiçbir şey yoktu. İmparatorluğun dört bir yanından bakire kızlar getirtmiş, hepsiyle 
tecrübe yaşamış ama hiçbirinden memnun olmamıştı. Bunun üzerine belki bir şey 
çıkar ümidiyle evli kadınlar da toplatmış ama Ester’e kadar hiçbiri onu etkilememişti.

Ahaşveroş’u etkileyen başlıca noktalardan biri Ester’in hiç soru sormaması oldu. Kral 
onun cömert, bencillikten uzak karaktere sahip olduğunu anlamıştı. Bir eşte bulmayı 
umduğu en önemli karakter özelliği de buydu. Diğer kızlardan farklı olarak, güzel 
görünüm ve güzel karakter Ester’in kişiliğinde bir araya gelmişti. Düşünecek başka 
bir şey yoktu. Kral hemen kraliyet tacını Ester’in başına yerleştirdi. Vaşti’nin kralın 
odasındaki portresi kaldırılıp yerine Ester’inki kondu. Ester’in geçmişi hakkında hiçbir 
şey söylememesi Ahaşveroş’u rahatsız etmesine rağmen pek bir şeyi değiştirmiyordu. 
Bu denli mükemmel bir kişilik söz konusu olduktan sonra, geçmişinin de pürüzsüz 
olduğu Ahaşveroş için açıktı. Bu konuyu daha sonra halledebilirdi.

Ahaşveroş en iyi yaptığı şeyi Ester için de yaptı: Saray eşrafı için onun onuruna 
büyük bir şölen düzenledi. İlk şölende meydana gelenleri hatırladı. Vaşti’yi öldürtmüş 
ve dört yıldır kraliçesiz yaşamıştı. Ama bu kez durum farklıydı. Ester’e olan sev-
gisi, Vaşti’ye olan tüm duygularının üstündeydi. Bu bakımdan ilk şölen hakkındaki 
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görüşü de değişmişti. Artık Vaşti’yi öldürtmüş olmak onu rahatsız etmiyordu. Bir 
bakıma ilk şölende olanlar, bu asıl şölen için bir hazırlık gibiydi.

Ahaşveroş’un bu şöleni verme amaçlarından biri Ester’in kimliği hakkında biraz 
daha bilgi almaktı. Şölendeki rahat atmosferde bir iki kadehin ardından dilinin 
çözüleceğinden emindi. Ayrıca Ester’e bu şölenin onun onuruna olduğunu ve istediği 
herkesi davet edebileceğini söyledi. Onun en yakınlarını davet edeceğini, gelenler 
içinde en azından kendi ulusunun mensuplarına biraz daha yakınlık göstereceğini 
bekliyordu. Ancak şölen günü geldiğinde Ester gelen herkese aynı yakınlığı gösterdi.

Kral bu şekilde bir sonuç alamayınca kimliğini açıklaması için bastırdı. Ama Ester 
geri adım atmadı. “Size açıklamayı çok isterdim, ama ben yetimim. Annem doğum 
sırasında, babam da ben çok küçükken öldü” diye cevap verdi.

Ahaşveroş Ester’in mensup olduğu millete de bir jest yapmak istiyordu; fakat bunu 
bilmediği için, genel bir vergi affı ilan etti ve imparatorluğun tüm eyaletlerine krala 
yaraşır bollukta armağanlar gönderdi.  Böylece Ester’in halkının da dolaylı olarak da 
olsa ödüllendirilmesini sağlamaya çalışmıştı. Ama tüm bunların ardında Ahaşveroş’un 
Ester’in kimliği hakkındaki merakı da vardı. Vergi affıyla armağan dağıtımının 
Ester’in onuruna olduğunu önemle vurguladı. Böylece Ester’in yakınlarının ya da 
onun ulusundan olanların “Hepsi bizim Ester sayesinde” diye böbürlenerek ken-
dilerini belli etmelerini umuyordu. Ama bunlardan da bir sonuç alamadı. Ester’in 
kimliği, Tanrı aksini isteyene kadar bir muamma olarak kalacaktı.
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(2:19-20)
Bakireler ikinci kez toplandıklarında, Mordehay Kral 
Kapısı’nda oturmaktaydı. Mordehay’ın ona emrettiği 
şekilde, Ester [hâlâ] ailesini ve halkını açıklamıyor ve 
onun yanında yetiştirildiği zamanki gibi, Mordehay’ın 

sözüne itaat ediyordu.

Bakireler ikinci kez toplandıklarında – Megila’nın bu sözleri kapalıdır ve bakirele-
rin neden ikinci kez toplandıkları açık değildir. Belki Ahaşveroş kendisine başka eşler ve 
cariyeler alma isteğindedir. Belki de toplanmalarının amacı, Ester’in şölenine katılmaktır 
(krş. Şir Aşirim 3:11). Yine bir başka olasılığa göre amaç Ester’e yardımcı olacak cariye-
ler seçmektir (krş. Teilim 45:15-16). Belki de, bu toplanmanın amacı dağılmaktır; zira 
artık kraliçenin Ester olduğu kesinleştiğine göre, henüz Ahaşveroş’un yanına gelmemiş 
olan bakirelere gerek kalmamıştır. Bu nedenle hepsi bir araya toplanıp salıverilmiş de 
olabilir (Yosef Lekah). Bu, Ahaşveroş’un Ester’e yönelik bir jestidir de. Bu şekilde ona 
artık başka kimseyi görüp denemeye ihtiyacı kalmadığı mesajını vermiştir.

Mordehay Kral Kapısı’nda oturmaktaydı – “Kral Kapısı”, imparatorluk 
üst düzey danışmanlarının toplanma yerini ve makamını tanımlar. Dolayısıyla, 
daha önceden saray çevrelerinde tanınan biri olan Mordehay, “bakireler ikinci kez 
toplandıklarında” artık kralın başdanışmanlarından biri olarak atanmıştır.

Mordehay’ın bu yakın konumu, Ester’e ailesi ve halkı hakkında bilgi vermeme 
kararlılığını korumakta da yardımcı oluyordu (Raşi).

Bir başka olasılığa göre burada Mordehay’ın artık sakinleştiği söylenmektedir. Daha 
önce Ester hakkında duyduğu endişe nedeniyle sürekli olarak avlu önünde dolaşmakta 
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olan Mordehay, Ester kraliçe olup, ona zarar verilmesi olasılığı ortadan kalkınca rahat 
bir nefes almıştır. Artık endişeyle dolaşmasına gerek yoktur; sadece Ester’e yakın ol-
mak için Kral Kapısı civarındadır, ama artık “oturmaktadır” (Yosef Lekah).

[Hâlâ] – Daha önce haremde olduğu zamanki gibi, Ahaşveroş’la evlendikten sonra 
da bu tutumunda bir değişiklik yoktur.

Yanında yetiştirildiği zamanki gibi – Artık kraliçe olmasına ve Mordehay’ın ve-
sayetinin altından çıkmasına rağmen.

Mordehay’ın sözüne itaat ediyordu – Tam çeviriyle “Mordehay’ın sözünü/ 
söylediğini yapıyordu”.

Burada Megila ne söylemek istemektedir? Pasukta “Mordehay’ın emrettiği şekilde, 
Ester [hâlâ] ailesini ve halkını açıklamıyordu” dendikten sonra, “onun yanında 
yetiştirildiği zamanki gibi Mordehay’ın sözüne itaat ediyordu” sözleri hangi bil-
giyi eklemektedir? Mordehay’ın, “aile ve halkı açıklamamak”tan başka ne gibi bir 
talimatı vardır?

Bu soruya cevap bulmak için, sıradaki konuyu göz önünde tutmakta fayda vardır. Bi-
razdan okuyacağımız üzere, Kral Kapısı’nda oturan Mordehay, yapılan suikast planını 
duymuş, Ester’e haber vermiş, Ester de bunu Mordehay’ın adına krala bildirmiştir. 
Öncelikle, bunu gören okuyucu “madem Ester, Mordehay adına konuşmakta çekin-
miyor, demek ki bu aşamada halkını ve ailesini açıkladı” şeklinde bir kanıya vara-
bilir. Üstelik Ester artık kraliçe olduğuna ve böylece, onun kralla evlenmeye karşı 
gösterdiği şiddetli direncin, ailesine ve halkına karşı öfkeye sebep olması olasılığı ortadan 
kalktığına göre, bu açıklamayı yapmakta sakınca yok demektir. Ama pasuk, Ester’in, 
açıklama yapabileceğini henüz söylemiş olmayan Mordehay’a olan sadakatini vur-
gulamak için, bu açıklamayı hâlâ yapmadığını söylemektedir: “Mordehay’ın ona 
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emrettiği şekilde, Ester [hâlâ] ailesini ve halkını açıklamıyordu”. Ama Ester, halkını 
ve ailesini açıklamadıysa, Mordehay ile arasındaki ilişki nedir ki, onun sözcülüğünü 
yapmaktadır? Ester böyle bir soruyla muhatap olduğunda, Mordehay’la aile bağı 
olmadığını, sadece “onun yanında yetiştirilmiş olduğunu” söylüyordu. Dolayısıyla 
Mordehay’la arasında bir bağ olduğunu inkâr etmiyor, ama bu bağın aileden değil, 
Mordehay’ın onu evlat edinmiş olmasından kaynaklandığını söylüyordu. Sürekli Es-
ter hakkında sorular soran Mordehay da benzer bir soruya muhatap oluyor, o da aynı 
cevabı veriyordu. Dolayısıyla Ester, verdiği cevapla “Mordehay’ın [bu konudaki] 
sözlerini yapıyordu [=onaylamaktaydı]” (Yosef Lekah).

Bir başka olasılığa göre burada Ester’in Mordehay’dan aldığı yetişme tarzından bir 
saç teli kadar şaşmadığı vurgulanmaktadır. Ester Mordehay’ın, Şabat, bayramlar ve 
kaşerut gibi Yahudilik’in temel konularında Mordehay’ın öğrettiği her şeyi harfiyen 
uygulamaya özen gösteriyordu.

Mordehay’ın Yeni Konumu
Midraş, Ahaşveroş’un Ester’e doğrudan sorular sorarak kimliğini öğrenmeye çalıştığını 
belirtir. Ancak Ester ona istediğini vermeyecekti. Sorular bunaltıcı raddeye gelince 
Ester şöyle cevap verdi: “Bana bunu ilk sorduğunuzda doğruyu söylemiştim. Annemi 
ve babamı tanımadım ben. Onlar hakkında bildiklerimi de anlatmamak için iyi 
nedenlerim var. Vakti geldiğinde bunu öğreneceksiniz. Şimdilik benim de tıpkı 
sizin gibi asil kana mensup olduğumu bilmeniz yeterli. Eğer benden memnunsanız 
neden ayrıntılarla uğraşıyorsunuz? Beni de Vaşti gibi öldürmek isterseniz benim 
yapabileceğim hiçbir şey yok. Ancak gerçek bir kralın tarzı sabırlı olmak ve her şeyin 
sonunda açıklığa kavuşacağını bilmektir.

“Danışmanlarınızın hakkımda çok merakta olduklarının ve geçmişimi eşelemek için 
size telkinde bulunduklarının farkındayım. Ancak Vaşti’yi öldürme fikrini verenler 
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de danışmanlarınızdı. Tıpkı o zaman olduğu gibi, şimdi de eğer onları dinlerseniz bu 
size keder getirecektir.”

Ester’in sözleri kralda etkili olmuştu. “Danışmanlarım hakkında söyledikleri-
ni anlıyorum” dedi Ahaşveroş. Ancak bir kral ülkesini tek başına idare edemez. 
Danışmanlarım değerli kişilerdir ve onlara ihtiyacım var. Onları uzaklaştırırsam kime 
danışacağım?”

“Yisrael adlı bir ulusta çok bilge kişiler olduğunu duymuştum” dedi Ester. “Düşünce 
berraklığı ve iyi öneri vermeleriyle ünlüler. Siz de biliyorsunuz, Nevuhadnetsar’ın ve 
Belşatsar’ın da Yahudi bir danışmanları vardı. Sanırım ismi Daniyel’di. Koreş’in baş 
danışmanı Zerubavel de bir Yahudi’ydi. Size tüm danışmanlarınızı uzaklaştırmanızı 
söyleyecek değilim. Ama Yahudi bir danışmanınızın olması önemli avantajlar 
sağlayabilir.”

“Bu tipte Yahudi bilgeler kaldı mı ki?” diye ağız aradı Ahaşveroş.

“Doğrusu Şuşan’da Kral Şaul’un soyundan gelmiş biri var. Adı Mordehay. 
İmparatorluğunuzdaki en keskin zekâlardan biri olduğu söyleniyor.”

Ahaşveroş, saray görevlileri içinde olan Mordehay’ı zaten tanıyordu. Mordehay onun 
için geçmişte de önemli görevlerde bulunmuştu. Bu nedenle kraliçenin önerisinden 
etkilenmişti. Mordehay’ı çağırtıp onu kraliyet danışmanlarından biri olarak tayin etti 
ve kendisine Kral Kapısı’nda yargıçlık görevi verdi.

Ancak Ester’in Mordehay’ı böylesine ateşli bir şekilde tavsiye etmesi Ahaşveroş’ta 
kuşku uyandırmıştı. Bir gün Ahaşveroş Mordehay’ı çağırdı ve “Sana danışmak 
istediğim bir konu var” dedi. “Kraliçe Ester’den hangi ulusa mensup olduğu bilgisini 
bir türlü alamadım. Ona bunu söyletmek istiyorum. Mensup olduğu ulusa özel bir 
jest yapma niyetindeyim. Ne dersin?”
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Mordehay atılan yemi görmüştü. Hiç tereddüt etmeden “Kıskançlık, majesteleri” 
dedi. “Anahtar bunda. Her kadın kocasını yalnız kendisine ister. Ester’e, sizden 
sır sakladığı için ondan memnun olmadığınızı ve kendinize başka bir eş aradığınızı 
düşündürecek bir şeyler yapın. Sanki yeni bir güzellik yarışması yapıyormuşsunuz 
gibi Şuşan’a tekrar çok sayıda genç kız toplayın. Bu Ester’in dilini kısa sürede 
çözecektir.”

Mordehay’ın bu zeki ve çekingenlikten eser olmayan cevabı Ahaşveroş’un ve 
danışmanlarının kuşkularını dağıtmaya yetmişti. Eğer Ester Yahudi olsaydı Mor-
dehay ona potansiyel rakibeler getirme fikrini vermezdi. Ahaşveroş öneriyi mantıklı 
buldu. Bunun üzerine “bakireler ikinci kez toplandılar” ki o dönemde artık “Morde-
hay Kral Kapısı’nda oturmaktaydı”.

Aslında Mordehay’ın bu öneride bulunmasının ardında Ahaşveroş’un şüphelerini 
dağıtmaktan daha önemli şeyler de vardı. Ester’in bir yabancıyla evli olması fikri 
onu son derece rahatsız etmekteydi. Bu nedenle içinde Ester’in bu duruma boşuna 
düşmediği yönünde bir his vardı. Ama bu his yeterince kuvvetli değildi. Bu nedenle 
ikinci bir deneme yapmak için bu fırsatı kullandı. Kral yeni bir eş seçtiği takdirde tüm 
bu olayların talihsiz bir senaryodan ibaret olduğu anlaşılacak, Ester saraydan atılacak 
ve bu tatsız tecrübe sona erecekti. Ama kral, imparatorluğun en güzel kızlarının 
seçilebileceği bir ortamda bile Ester’in sır saklamasına karşı bıkkınlık göstermediği tak-
dirde, bu Mordehay için her şeyin Tanrı’nın Planı’nın bir parçası olduğu şeklindeki 
hissinin doğru olduğuna dair bir işaret teşkil edecekti.

Mordehay’ın planı işe yaradı. Olayların gelişimi, Ester’in bu beklenmedik ve normal 
şartlarda hiç istenmeyen konumunun, aslında Tanrı’nın Yisrael’i kurtarma planının 
önemli bir parçası olduğunu ortaya koyar nitelikteydi. Artık telaş düzeyini indirebilir 
ve söz konusu planın gelişiminde başka ne tür katkıda bulunabileceğini dikkatle izle-
meye başlayabilirdi.
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Kraliçe olmasına rağmen Ester Mordehay’ın sözünden çıkmıyor, ona bir ebeveyne 
gösterilmesi gereken saygıyı eksiksiz bir şekilde gösteriyordu. Kraliçe olması onda en 
ufak bir değişiklik yapmamıştı ve Mordehay’ın öğretilerine, tıpkı onu yetiştirdiği za-
man olduğu gibi bağlıydı. Sırrını gizli tutmak onun yaşamına mal olabilirdi, ama 
Mordehay’a karşı gelmeyecekti.

Zamanla kral olanları birbirine ekleyerek Ester’in Mordehay’ın evinde yaşamış ve 
onun tarafından büyütülmüş olduğunu öğrendi. Ester’i bu bilgiyle yüzleştirdiğinde Es-
ter, Mordehay’ın kendisini evlat edinmiş olduğunu kabul etti, ama akraba olduklarını 
açıklamadı. Böylece etnik geçmişi bir bilinmez olarak kalmaya devam etmesine rağmen 
bazı sorular açıklık kazanmış oldu. Kral için artık Ester’in Mordehay’ı neden böyle-
sine ateşli bir şekilde tavsiye ettiği de açık bir hal almıştı. Bu ilişki, Mordehay’ın 
Bigtan ve Tereş hakkındaki ihbarını neden doğrudan krala iletmektense Ester yoluyla 
yaptığını da açıklamaktaydı.

Yine de, nereden bakılırsa bakılsın, Ester’in bir Yahudi olduğuna dair yeteri kadar 
ipucu vardı, ama Tanrı, zamanı gelene kadar kimsenin bu gerçeği kesin olarak bil-
mesine meydan vermeyecekti.

*   *   *

6. Peraşanın Sonu

Bu peraşa Megila’nın konusu için asıl açılışı teşkil etmektedir. Megila’da anlatılan 
olayların başrolündeki Mordehay ve Ester ile bu peraşada tanışmaktayız. Megila’nın 
başından buraya kadar anlatılanların tümü, Mordehay ile Ester’in sahneye çıkışı için 
hazırlığı oluşturuyordu. Mordehay tanıtılırken, laf arasında Yeruşalayim’in yıkılışı 
ve sürgünden de bahsedilmektedir. Ve bu her ne kadar laf arasında söylenmişse de 
aslında büyük öneme sahiptir ve gözden kaçırılmaması gereken bir noktanın altını 
çizmektedir: Megila’da anlatılan her şey, Aman’ın planı, bunu yürürlüğe sokması 
ve sonra iptali gibi konuların hepsinin temelinde yıkım ve sürgün vardır. Eğer sürgün 
olmasaydı Purim olaylarına ve mucizesine de gerek olmayacaktı.
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Ester’in Ahaşveroş’a alınmasının tanımında, tekrar Ahaşveroş’a yönelik bir alay teması 
sezilmektedir. Sırf güzel bir kadınla evlenme amacıyla ülkesindeki güzel kızların hepsini 
bir araya toplayıp onlarla tam on ikişer aylık kozmetik bakımdan sonra birer kez ilişkiye 
giren biridir bu kral. İşi biten kızlar ise, cariyeler haremine atılıp hayatının sonuna kadar 
orada kalmaktadır. Dikkati çeken nokta, Ahaşveroş’un sonunda kraliçe olarak seçtiği 
kızın, uzak bir diyardan değil, hemen yanı başındaki Şuşan şehrinden olmasıdır.

Bu peraşa da Tanrı’nın olayları yönlendiren Eli hissedilmektedir. Zevk ve kadın 
düşkünü bu kralın çevresinde dönen olaylar içinde her olay ve her küçük ayrıntı, 
istenen sonuca doğru yönlenmektedir ve işin güzel yanı, tüm bu olaylarda aktif rol 
alanların bunun farkında olmamasıdır (Daat Mikra).

*   *   *

(2:21-23)
O günlerde, Mordehay Kral Kapısı’nda oturmaktayken, 

kralın, kapı nöbetçilerinden iki görevlisi, Bigtan ve Tereş, 
öfkeye kapıldı[lar] ve Kral Ahaşveroş’a suikast yapmayı 

tasarladılar. Konu Mordehay tarafından öğrenildi,
[o bunu] Kraliçe Ester’e anlattı ve Ester de Mordehay 

adına krala söyledi. Konu araştırıldı ve [gerçek olduğu] 
anlaşıldı. İkisini darağacına astılar ve [bu olay] kralın

huzurunda vakayinameye kaydedildi.

Kapı nöbetçilerinden – İç avlu nöbetçileri (İbn Ezra). Ya da “kraliyet dairesinin 
kapı nöbetçileri” (Daat Mikra).

Öfkeye kapıldı[lar] – Tam çeviriyle “öfkelendi”. Kullanım tekil olsa da, her iki-
sinin Ahaşveroş’a öfkelendiği söylenmektedir. Belki de ilk öfkelenen Bigtan olduğu 
için tekil çekim kullanılmıştır.
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Bigtan ile Tereş’in ne tip bir öfkeye kapıldığı açıklanmamaktadır. Ancak bulundukları 
konum nedeniyle Ahaşveroş’a yakındırlar ve planladıkları şekilde bir suikast yapma 
olanakları vardır. Belki de bu yakınlıkları nedeniyle saray entrikaları çeviren bazı 
bakan ya da yetkililer tarafından kışkırtılmışlardır (Daat Mikra).

Suikast yapmayı tasarladılar – Tam çeviriyle “el uzatmayı istediler”. Bigtan ve 
Tereş, Ahaşveroş’un içkisine zehir katmayı planlamışlardır (Raşi). Bazı kaynak-
lara göre ise planları kadehin içine küçük bir yılan koymak ve Ahaşveroş içmeye 
kalktığında yılanın onu sokması şeklindeydi (Patşegen Aketav).

Mordehay tarafından öğrenildi – İmparatorluğun uzak bir diyarından devşirilmiş 
olan Bigtan ve Tereş, planlarını çok az bilinen kendi lisanlarında konuşarak yaptıkları 
için, yakınlarında oturan Mordehay’ın anlayacağından şüphe etmemişlerdi. An-
cak Mordehay Sanedrin üyesiydi ve böyle biri, yeryüzünde konuşulan yetmiş temel 
dile [ya da en azından büyük bölümüne] hâkim olmalıydı. Bu nedenle Mordehay 
aralarında konuştukları planı anlamıştır (Raşi). Mordehay’ın bu planı Ruah Akodeş 
yoluyla öğrendiğini belirten kaynaklar da vardır (Patşegen Aketav).

Kraliçe Ester’e anlattı – Mordehay, olasılıkla ihbarı kimin yaptığının bilinmesini 
istemediği için, bunu açıkça yapmamış, Ester yoluyla haber göndermiştir.

Anlaşıldı – Tam çeviriyle “bulundu”.

Astılar – Pers İmparatorluğu’nda idamlar darağacına asma suretiyle gerçekleştirilirdi.

[Bu olay] – Mordehay’ın, kral Ahaşveroş’un hayatını kurtardığı (Raşi; bkz. 6:2).

Kralın huzurunda – Önce de belirtildiği üzere Megila’da Tanrı’nın İsmi geçmemek-
tedir. Ancak Hahamlarımız Megila’da “Kral” sözcüğünün, yanında “Ahaşveroş” 
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ile birlikte geçmediği birçok yerde aslında “Kralların Kralı” olan Tanrı’ya yöne-
lik imaların bulunduğunu belirtirler. Burada da böyle bir ima görülebilir. İnsanın 
yaşamındaki olaylar Tanrı’nın Huzuru’nda, sözün gelişi bir vakayinameye yazılır. 
Bunlar Yargı Günü geldiğinde açılıp okunacaktır.

Vakayiname – Pers krallarının, her gün gerçekleşen olayların kaydedildiği bir defteri 
vardı. Bu kitap “hatıralar kitabı” olarak da anılırdı (6:1 ve Ezra 4:15).

Kaydedildi – Tam çeviriyle “yazıldı”.

Sarayda Entrika
Anlaşılan iki saray muhafızı Bigtan ve Tereş’in Ahaşveroş’a suikast düzenlemek 
için kendilerince bazı sebepleri vardı. Bazı kaynaklara göre tüm komplonun başında 
Aman yer almaktaydı. Ancak bir imparatora suikast düzenlemek hiç de basit bir 
şey değildir. Bu nedenle ikisi planlarını dikkatlice yapmak durumundaydı. Başkaları 
tarafından duyulma olasılığı daima mevcut olduğundan kendi anadilleri olan “Tar-
sit” lisanında konuşmaktaydılar. Bu dilde konuştukları sürece kendilerini güvende 
hissediyorlardı, zira Şuşan’da bu lisanı konuşan kimse yoktu. Ya da neredeyse kimse 
yoktu…

Kural olarak Sanedrin üyelerinin yetmiş dilin önemli bir bölümünü bilmeleri gerek-
mekteydi. Bir Sanedrin üyesi olan Mordehay ise bu yetmiş dilin hepsini bilmekteydi. 
Bu özel yeteneği ve bilgisi nedeniyle Tanah’ta kendisinden “Bilşan – Dil Bilimci” 
olarak söz edilir (Ezra 2:2, Nehemya 7:7). Kral Kapısı’nda bulunan Mordehay, 
muhafızlar Bigtan ve Tereş arasındaki konuşmalara kulak misafiri oluyor, söyle-
dikleri her kelimeyi anlıyordu. Bu şekilde onların planından haberdar oldu.

Tora Yahudiler’e vatansever olmalarını ve kendilerine kucak açmış olan ülkelerin 
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refahı için çalışıp dua etmelerini emreder. Mordehay bu nedenle edindiği bilgiyi doğru 
yerlere ulaştırma gereği gördü. Hemen Ester’e haber gönderdi. Çünkü kralın hayatını 
kurtarmanın sağlayacağı kişisel yakınlıktan onun yararlanmasını istiyordu. Mordehay 
Ester’in tüm bunları krala kendi adına bildirmesi konusunda herhangi bir talimat 
vermemişti. Ama Ester de Mordehay hakkında aynı şeyi amaçladığı için entrikayı 
ortaya çıkaranın Mordehay olduğunu kayda geçirtti.

Bigtan ve Tereş kralı zehirlemeyi planlıyorlardı. Adamları onlara planlarının açığa 
çıktığını haber verdiklerinde ellerindeki zehirden kurtulmaya çalıştılar, ama yapılan 
aramalarda onları darağacına göndermeye yetecek kadar zehir izine rastlandı.

Bir bakıma Ester bu olayda ihbarı Mordehay adına yapmakla ona ilk kez itaatsizlik 
etmiştir. Ama bu noktada Mordehay’ın bunu bilmesini istemediğinden onun hemen 
ödüllendirilmesini istememiş, kraliyet arşivlerine Mordehay’ın uygun zamanda büyük 
ödül almaya hak kazandığının kaydedilmesini sağlamıştır.

Hahamlarımız, herhangi bir sözü, sahibinin adını zikrederek söyleyenin dünyaya 
kurtuluş getireceğini vurgularlar (Mişna – Pirke Avot 6:6). Bunun en bariz örneği 
buradadır. Ester kralın hayatını kurtaran ihbarın Mordehay tarafından yapıldığının 
kayda geçirilmesinde ısrar etmiştir. Bu kayıt ileride Yahudiler’in kurtuluşunda önemli 
rol oynamıştır.

Tanrı derdi vermeden devasını verir. Yahudiler kabahat işledikleri için Tanrı, Aman’ın 
yüksek pozisyon elde etmesini sağlayacaktı. Ancak bunun öncesinde Tanrı, Ester’i 
kraliçe Mordehay’ı da Ahaşveroş’un danışmanlarından biri yapmıştır. Şimdi de Big-
tan ve Tereş’in komplosunu ortaya çıkaranın Mordehay olmasını sağlayarak kralı ona 
borçlu kılmıştır. Aman’ın düşüşünün ve Yahudiler’in kurtuluşunun başladığı nokta 
işte budur.
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7. Peraşanın Sonu

Bu peraşa, öncekine bir tür ekleme içermektedir. Ahaşveroş’un yanında yükselmiş olan 
Ester ile Mordehay, ona olan sadakatlerini, kendisine yapılan suikast planını ihbar 
etmekle kanıtlamışlardır. Bu peraşanın temel işlevi, ileride perek 6’da anlatılacak olan 
olaya temel oluşturmaktır. Mordehay’ın kralın hayatını kurtarmasının ödülü orada 
verilecektir. Ancak bu peraşa, bunun yanında, okuyucuyu da birazdan olacaklara 
hazırlamaktadır: [1] Kral, kendi adamları içinde hayatına kastetmeyi düşünenlerin 
varlığından endişe etmektedir. [2] Bu tipte bir plan yapanın cezası, darağacında 
sallanmaktır (Daat Mikra).

PEREK 2 Sonu

Megila’nın başından bu yana anlatılanlar, merkezi olayın anlaşılması için gereken 
arka planı vermiştir. Buraya kadar olan bölümden çıkan belli sonuçlar vardır:
Muazzam Pers ve Med İmparatorluğu’nun başında içkiye, kadına, zevk ve eğlenceye 
düşkün bir imparator vardır.
Bu imparator, her ne kadar danışmanlarına danışıyorsa da, tek karar merciidir ve sözü 
kanundur.
İmparatorun kararı, değişmez niteliklidir [ve bu, olayların devamında önemli rol 
oynayacaktır].
İmparatorun yanında başka yöneticiler de vardır. Onlar da kralları gibi zevk 
düşkünüdür. Aralarında, kralın zaaflarını kendi çıkarlarına yöneltmek için çabalayan 
kurnaz ve dalkavuk kişiler vardır.
İmparator çok kuvvetli olmasına rağmen, entrikalar ve ona karşı suikast planları mev-
cuttur; yakalananların cezası idamdır.
Bu imparatorlukta, Yeruşalayim’den sürülmüş Yahudiler vardır. Aralarında krala ve 
yönetime yakın konuma gelmiş olanlar da bulunmaktadır.
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Yahudiler dışarıya karşı kendilerini çok belli etmemektedir [hatta yerel isimler bile 
kullanmaktadırlar]. Buna rağmen içten içe, yabancıların nefretinden korkmaktadırlar.

Tüm bunlar, Megila’nın merkezi olayı için önemli olan arka planı oluşturmuştur. 
Ancak en önemli esas, bu açılış kısımlarının ve Megila’nın tümünün bir noktayı 
ortaya koyduğudur: Tanrı, olayları gizli Eli’yle, belirli bir sonuca yönlendirmek-
tedir ve tüm bu plan içinde aktif olarak yer alan kimse bunun farkında değildir. 
Tanrı bu amaçla, derde önceden deva da vermiştir. Birazdan tanışacağımız, olayların 
kötü adamı Aman imparatorlukta yükselmeden önce, onu ve planladığı katliamı boşa 
çıkaracak olan araçlar hazırlanmıştır (Daat Mikra).

PEREK 3

(3:1)
Bu olaylardan sonra, Kral Ahaşveroş, Agagi [soyundan] 
Amedata-oğlu Aman’ı terfi ettirip yükseltti ve mevkiini, 
yanındaki [diğer] tüm bakanlar[ınkinden] üstün kıldı.

Bu olaylardan sonra – Aradan beş yıl geçmiştir (İbn Ezra; bkz. p. 7). Raşi’ye göre 
anlam, “Tanrı, böylece, Yahudiler için kurtuluşun alt yapısını hazırladıktan sonra” 
şeklindedir; zira Tanrı bir bela verecekse, önce bunun ilacını hazırlar.

Agagi [soyundan] – Kral Şaul zamanındaki Amalek kralı Agag’ın soyundan. Kral 
Şaul Tanrı’dan aldığı emirle Amalek’e saldırmıştı. Tanrı’nın emri Amalek ulusunu 
tamamen dünya üzerinden silme yönündeydi. Kimsenin “bu Amalek’in hayvanıydı” 
bile diyememesi için, bu imha emrine Amalek’in hayvanları bile dâhildi. Ancak 
Şaul bu emri bütünüyle yerine getirmemiş, bazı hayvanları ve kral Agag’ı hayatta 
bırakmış, bu da ona krallığına mal olmuştu. Agag, Şaul’u azarlayan Peygamber 
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Şemuel tarafından öldürülmüştü. Ancak Midraş, Agag’ın kampta esir olduğu sırada 
bir köle kadınla birlikte olduğunu, kadının hamileliğinden Amalek soyunun devam 
ettiğini belirtir. İşte, Amedata-oğlu Aman bu soydan gelmektedir. Bu durumda, 
Mordehay-Aman mücadelesine sahne olan Megila, bir bakıma, Şaul-Agag mücadele-
sinin ikinci perdesi niteliğindedir. Midraş, Aman’ın her nesildeki atalarının isimlerini 
Esav’a kadar geriye giderek listeler.

Aman – Pasuk, Ahaşveroş’un, Aman’ı “yanındaki [diğer] tüm bakanlardan” üstün 
kıldığını söylemektedir. Başka bir deyişle Aman, baş vezir olmadan önce de Ahaşveroş’a 
yakın bakanlar arasındaydı. Dolayısıyla, her ne kadar bu isimle anılmıyorsa da, 
Ahaşveroş’un verdiği şölende isimleri geçen yedi bakandan biridir (bkz. 1:14). 
Hahamlarımız onun, Vaşti’nin idamı hakkındaki öneriyi veren Memuhan olduğunu 
belirtirler. Bu, pasuktaki “[diğer] tüm bakanlardan” ifadesiyle de ima edilmektedir. 
“Tüm” sözcüğü, Aman’ın, bu terfiiyle, mevki bakımından mevcut bakanların “hepsi-
ni” geçtiğini gösterir. Memuhan da sayılan yedi bakanın en sonuncusudur, dolayısıyla 
en başa çıkarıldığı zaman, hepsini bu terfide geçmiş demektir (Yosef Lekah).

Terfi ettirdi – Tam çeviriyle “büyüttü”.

Yükseltti – Yüksek ve üstün bir konuma getirdi. Megila, Aman’ın bu mevkii neden 
hak ettiğini açıklamamaktadır; zira konunun içinde bunun bir önemi yoktur (Daat 
Mikra).

Mevkiini – Tam çeviriyle “sandalyesini”. Olasılıkla burada gerçekten sandalyeden 
bahsedilmektedir. Pers yönetiminde bakanların sandalyeleri, rütbelerine paralel olarak 
sıralanırdı. Yüksek rütbelilerin sandalyeleri daha yüksekte olurdu (İbn Ezra).

Yanındaki – Ahaşveroş’un yanındaki (Daat Mikra). Yani Ahaşveroş’a yakın olan 
tüm bakanlar (bkz. 1:14).

Üstün kıldı – Tam çeviriyle “üstüne yerleştirdi”.
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Aman’ın Yükselişi
Tanrı dertten önce devayı vermek için Aman yükselmeden önce onun düşüşü için 
tüm arka planı hazırlamıştı. Ester kraliçeydi. Mordehay Kral Kapısı’nda görevliy-
di ve kralı suikastten kurtarmıştı. Aman’ın güç kazanmasının amacı Yahudiler’i 
zor duruma sokup teşuva yapmaya sevk etmekti. Bu gerçekleştikten sonra Aman da 
yükseldiği yerden çakılacaktı.

Dikkatli bir hesaplama, Aman’ın en üst düzeydeki yetkisinin geçerli olduğu dönemin 
yetmiş gün olduğunu ortaya koyacaktır. Bu yetki Yahudiler’in imhası için gönderdiği 
mektupların yürürlükte olduğu dönem için geçerliydi. Mektupların gönderilme tarihi 
13 Nisan 3404’tü (12 Nisan MÖ 357) (3:12). Mordehay’ın bu fermanı iptal et-
tirmek üzere mektuplar gönderdiği tarih ise 23 Sivan’dı (21 Haziran) (8:9). Arada 
geçen gün sayısı tam olarak yetmiştir. Buna paralel olarak içinde bulunduğumuz pa-
suktan Aman’ın asıldığını anlatan pasuk arasında da tam yetmiş pasuk vardır.

Başlarda Ahaşveroş, Vaşti’yi öldürmeyi önerdiği için Aman’a karşı öfkeliydi. Ancak 
Ester ortaya çıktıktan sonra Ahaşveroş bu olayın olumlu tarafına odaklandı ve Aman’ı 
cömertçe ödüllendirerek onu baş vezirlik konumuna getirdi. Yine de kralın derinlerde 
bir yerde Aman’a karşı duyduğu kini tam olarak silinmiş değildi. Aman’ı yük-
sek konuma getirmesi tamamen Tanrı’nın planının bir parçasıydı. Aman, doğrudan 
Amalek kralı Agag’ın soyundan geliyordu. Tanrı Amalek’in hatırasını göklerin 
altından sileceğine dair söz vermişti (Şemot 17:14). Aman Amalek zihniyetinin en 
bariz temsilcisi olduğundan, Tanrı onun düşüşünü daha sert hale getirmek için önce-
likle yüksek konum elde etmesini sağlamıştır.

Daha önce ismi Memuhan olarak geçen Aman başlarda Ahaşveroş’un danışmanlar 
kurulunun en düşük düzeyli üyesiydi. Şimdi ise bunun başına getirildi. Rütbesinin 
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bir işareti olarak diğerlerinden kendisine daha yüksekte bir taht verildi ve istişarelerde 
şahsen hazır bulunmadığı zamanlarda bile bu onun yüksek rütbesini vurgulamaktaydı. 
Kendisine özel bir araba da verilmişti ve önünden biri sürekli olarak onun gelişini 
duyurmaktaydı.

Aman bu duruma geldiğinde Yargı Niteliği Tanrı’nın Huzuru’na gelip “Ey 
Evrenin Hâkimi” diye yakındı. “Aman sırf Bet-Amikdaş’ın inşasını engellemek 
için Şuşan’dan Yeruşalayim’e özel bir seyahatte bulunmuştu. Ayrıca lanetli Amalek 
soyuna mensup. Onu böylesine yüksek bir konumda görmeye nasıl dayanıyorsun?”

“Şimdiye kadar kimse Aman’ı tanımıyordu” dedi Tanrı. “Şimdi onu güçlü ve 
ünlü yapacağım. Böylece bu yükseklikten yere çakıldığı zaman tüm dünya, onun ve 
atalarının Yahudiler’e çektirdikleri karşısındaki intikamımın kuvvetini görecek.”
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(3:2-4)
Kralın, Kral Kapısı’ndaki tüm kulları Aman’ın önünde 

diz çöküp yere kapanıyorlardı, zira kral onunla ilgili
böyle emretmişti.

 Fakat Mordehay diz çökmüyor ve yere kapanmıyordu. 
Kralın Kral Kapısı’ndaki kulları Mordehay’a

“Neden kralın emrini çiğniyorsun?” diyorlardı.
 Ona her gün [aynısını] söylemelerine rağmen onları 
dinlemeyince, Mordehay’ın sözleri [aynı şekilde] duracak 

mı diye görmek için [durumu] Aman’a anlattılar;
zira [Mordehay] onlara kendisinin Yahudi olduğunu 

anlatmıştı.

Kral Kapısı’ndaki – Bakan ve danışmanların olduğu yerdeki.

Tüm kulları – Herhangi bir iş yapmak üzere orada bulunan her türlü görevli.

Aman’ın önünde – Tam çeviriyle “Aman’a”.

Diz çöküp yere kapanıyorlardı – Aman kendisini bir ilah gibi görüyordu (Raşi).

Mordehay diz çökmüyor ve yere kapanmıyordu – Sıradaki pasuktan anlaşıldığı 
kadarıyla, Mordehay, neden eğilmediğini soran diğerlerine, sebep olarak Yahudi 
olduğu açıklamasını yapmıştır. Olasılıkla, etten kemikten birinin önünde eğilmenin, 
putperestliği andırması sebebiyle bunu yapmamıştır (Daat Mikra). Midraş’a göre ise 
Aman, boynuna kendi küçük bir putunu asmıştı, dolayısıyla Mordehay’ın onun 
önünde eğilmesi söz konusu değildi (İbn Ezra). Tam çeviriyle “diz çökmeyecek ve 
yere kapanmayacak[tı]”.
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Kralın Kral Kapısı’ndaki kulları – Aman henüz Mordehay’ın eğilmediğini fark 
etmemiş görünmektedir; zira burada Mordehay’ı özellikle diğer görevliler uyarmaktadır.

Neden… – Bu, çıkışma içeren bir sorudur (krş. Şemot 1:18).

Kralın emrini – Soruyu soranlar, bu sözleriyle Aman’ın değil kralın onurunu ko-
ruyan bir konumdadırlar. Dolayısıyla bu şekilde Mordehay’a, cezasını doğrudan 
kraldan almayı hak ettiği imasında bulunmaktadırlar.

Çiğniyorsun – Tam çeviriyle “geçiyorsun”. Yani “kralın emrine aldırmıyorsun”.

Sözleri [aynı şekilde] duracak mı – Pasuğun devamında belirtildiği üzere Mor-
dehay onlara Yahudi olduğunu söylemiştir. Ama bunun onlar için yeni bir haber 
olmadığı açıktır. Mordehay’ın Yahudi olduğu zaten bilinmektedir. Dolayısıyla pasuk 
aslında, “Mordehay, bu davranışının sebebini Yahudi olmasıyla açıklamıştı” anlamını 
kastetmektedir. Mordehay bir Yahudi’nin putperestlik yasağı doğrultusunda böyle bir 
hareket yapmasının mümkün olmadığını vurgulamıştır. Şimdi diğerleri, Mordehay’ın 
aynı dirayeti, durumdan Aman haberdar olduktan sonra da göstermeye devam edip 
etmeyeceğini görmek için Aman’a bilgi vermişlerdir (Raşi).

Kriz Başlıyor
Kralın Aman’a saygınlık verdiğini gören halk doğal olarak ona saygı gösteriyordu. 
Antik doğuda yüksek rütbelilerin önünde eğilmek kabul edilmiş bir uygulamaydı 
ve kralın özel bir emir vermesine gerek yoktu. Ancak Aman için durum farklıydı. 
İnsanlar onu yeni tanımıyorlardı. Aman bu yüksek konumuna ulaşmadan önce çok 
badire geçirmişti. Kariyerinin başı hiç de parlak değildi. Başlarda tellaklık ve ber-
berlik yapmıştı ve bu uzun zaman önce olmasına rağmen Şuşan’da hâlâ saçlarını 
ona kestirmiş kişiler mevcuttu. Şimdi durup dururken neden gidip onun önünde 
eğilsinlerdi?
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Bu nedenle kral, Aman’a halkı pohpohlamasını ve gönüllerini kazanmasını em-
retti. Halkın kralın başvezirine saygı göstermemesi kabul edilir bir durum değildi. 
Dolayısıyla kral, herkesin, hatta Kral Kapısı’nda oturan yüksek rütbelilerin bile 
Aman’ın huzurunda eğilmesi yönünde bir ferman yayınladı. Normal şartlarda Kral 
Kapısı’ndakilerin sorumlu olduğu tek merci kralın kendisiydi. Ancak bu özel durum 
için istisnai bir yasa çıkarılmıştı.

Pasuk “zira kral onunla ilgili böyle (Ken) emretmişti” demektedir. Buradaki “Ken – 
Böyle” sözcüğünün sayısal değeri 70’tir ve bir açıklamaya göre Megila’da Tanrı’nın 
İsmi geçmese de birçok yerde sadece “Kral” sözcüğü kullanıldığı takdirde bu Tanrı’ya 
da işaret eder. Böylece pasuk, Tanrı’nın Aman’ın güçlü olacağı süreyi [bir önceki 
paragrafa ait açıklamalarda belirtildiği üzere] 70 günle sınırladığını ima etmektedir.

Verilen kanuna göre Aman’ın önünde yüksek düzeydekilerin diz çökmesi, sıradan 
insanların ise yere kapanması gerekiyordu. Aman bu konumunu başka bir konu 
için fırsat olarak kullanma niyetindeydi. Boynuna kendi inancına ait küçük bir put 
takmıştı. Böylece kralın emri doğrultusunda herkes onun önünde eğilirken, aynı za-
manda puta da eğilmiş oluyordu. Aman kendisine bu konumu bu putun sağladığına 
inanıyor, böylece kendince o putu onurlandırıyordu.

Aslında kralın emirleri böyle değildi. Pers İmparatorluğu tebaasına dini hürriyet 
tanımıştı ve kimse bir başkasının ilahına tapınmaya zorlanamazdı. Kralın emri sadece 
Aman’la ilgiliydi ama Aman bunu kendi amaçları için kullanmaktaydı.

Mordehay ise durumun farkındaydı ve Aman’ın önünde eğilmeye hiç niyeti yoktu. 
Kral Kapısı’ndakiler Mordehay’ın Aman’ın önünde eğilmemesi üzerine “Senin biz-
den ne farkın var ki biz Aman’ın önünde eğilirken sen eğilmiyorsun?” diye sordu-
lar. “Kanunu bilmediğini iddia edemezsin. Sen kralın sırdaşlarındansın. Kral sana 
Yahudi olmana rağmen böyle yüksek rütbe vermişken böyle mi teşekkür ediyorsun?”
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Mordehay da onlara şöyle cevap verdi: “Aman da bir annenin doğurduğu, ölünce 
de toprağa karışacak olan sizin benim gibi bir fani. Ben sadece Göklerin Efendisi 
Tanrı’nın önünde eğilirim.”
“Ama senin atan Yaakov Aman’ın atası Esav’ın önünde eğilmedi mi? Sen atan 
Yaakov’dan daha mı büyüksün?”
“Yaakov’un Esav’ın önünde eğildiği doğru. Ama o sırada Esav’ın boynunda asılı bir 
put yoktu! Bunun yanında ben Binyamin’in soyundan geliyorum. Binyamin, Yaa-
kov ve oğulları Esav’ın önünde eğildikten sonra doğmuş, hiçbir zaman hiç kimsenin 
önünde eğilmemişti. Bunun ödülü olarak da, tüm Yisrael’in Tanrı’ya eğildiği yer 
olan Bet-Amikdaş, Erets-Yisrael’de onun payına düşen topraklarda inşa edilmişti. 
Atam Binyamin Esav’ın önünde eğilmediği gibi ben de Aman’ın önünde eğilmem.”

Bunun üzerine diğerleri Mordehay’ın, sırf Yahudi olması nedeniyle hayatı pahasına 
Aman’ın önünde eğilmeyi reddetmekte kararlı olup olmadığını görmek için Aman’ın 
dikkatini çekmeye karar verdiler.
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(3:5-6)
Aman, Mordehay’ın ona diz çöküp yere

kapanmadığını gördü.
 Aman hiddetle dolmuştu; ancak salt Mordehay’a 
zarar vermeyi gözünde küçümsedi, zira ona Mordehay’ın 
halkını açıklamışlardı. [Böylece] Aman, Ahaşveroş’un 

imparatorluğunun bütünündeki tüm Yahudiler’i, 
Mordehay’ın halkını, imha etmek istedi.

Gördü – Dikkatini buna verdi.

Zarar vermeyi – Tam çeviriyle “el uzatmayı”.

Gözünde küçümsedi – Mordehay’ın Yahudi olduğunu öğrendiği için, yalnızca 
Mordehay’a zarar vermek onun için doyurucu olmayacaktı.

Ahaşveroş’un imparatorluğunun bütünündeki tüm Yahudiler’i – Burada 
yalnızca “Ahaşveroş’un imparatorluğunun bütünündeki Yahudiler’i” demek yeter-
li olurdu. Ama “Ahaşveroş’un imparatorluğunun bütünündeki tüm Yahudiler’i” 
denmektedir. Bu da o dönemde dünya üzerinde yaşayan “tüm Yahudiler’in”, 
Ahaşveroş’un imparatorluğunun bütünü içinde yaşadıklarını vurgulamaktadır. Bu 
da, Aman’ın planı işe yarasa, dünyada Yahudi diye bir şey kalmayacağı anlamına 
gelmektedir. Ama bu, aynı zamanda, Aman’ın tüm Yahudiler’i imha etme ko-
nusunda neden bu denli heyecanlı olduğunu da açıklamaktadır. Eğer Ahaşveroş’un 
imparatorluğunun dışında yaşayan Yahudiler de olsaydı, Aman, dünyadan Yahudi 
varlığını tamamen silemeyeceğini bildiği için belki de tüm bu plana girişmeyecekti. 
Fakat şimdi, tüm Yahudiler elinin altında olduğuna göre, bu, Amalek soyundan 
gelen Aman için oldukça iştah açıcı bir durumdur (Yosef Lekah).
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Mordehay’ın halkını imha etmek istedi – Mordehay’a olan öfkesini, onun 
halkının tümünden çıkarmak istedi. Belki de Aman, onun önünde eğilmeyi yasak-
layan bir inanca sahip insanları ortadan kaldırmak istemiştir.

Aman, Mordehay’ın sırf Yahudi olduğu için önünde eğilmediğini görmüştür. 
Başka bir deyişle, Yahudi olması, onun Ahaşveroş’un Aman konusundaki emri 
çiğnemesinin nedenidir. Dahası bu, onun yerinde inancına sadık başka bir Yahudi 
olsa, yine aynı şekilde davranacağı anlamına gelmektedir. Kısacası, kralın Aman’ın 
önünde yere kapanmayı emreden emri, Yahudiler’in hiçbirinin gözünde bağlayıcı 
değildir. Hepsi Ahaşveroş’un emrini hiçe sayacaktır. Dolayısıyla yalnızca Mordehay’ı 
öldürmeyi gözünde küçümsemiştir – zira bu yeterli değildir! Tüm Yahudiler ortadan 
kaldırılmalıdır. Ahaşveroş’a da tam olarak bunu söyleyecektir. Ülkesinde, kralın 
yasalarını yerine getirmeyi reddeden bir halk vardır ve bu halk ortadan kaldırılmalıdır.

Aman’ın Öfkesi
Aman yürürken genelde önüne bakıyor, etrafta önünde eğilenlerle ilgilenmiyordu. 
Ancak Mordehay hakkındaki ihbarı duyunca bunu şahsen görmek istedi. Özel-
likle Mordehay’ın bulunduğu yerin tam önünden geçti. Mordehay ise ona en ufak 
bir saygı ifadesi göstermedi, başını hafifçe eğmeye bile yanaşmadı. Bunu yaparken 
Aman’ı görmemiş gibi bile yapmadı, aksine, cüretkâr bakışlarını onunkilere dikti ve 
bir milimetre bile kımıldamadı. Böylelikle Mordehay, tüm halkına örnek olurcasına 
Tanrı’nın İsmi’ni kutsal kılma mitsvasını yerine getirmekteydi.

Aman başka bir yöntem deneyerek ona doğrudan selam verdi. Ama Mordehay 
“Kötüler için selamet yoktur” diye karşılık verince bu kez Aman öfkelendi. Midraş, 
Aman’ın öfkesinin biraz da çaresizlikten olduğunu belirtir ve Aman ile Mordehay’ın 
geçmişleriyle ilgili bir olayı aktarır.
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Ahaşveroş’un krallığının ikinci yılında Hindistan’daki bir eyalet baş kaldırmıştı. 
Ahaşveroş ayaklanmayı bastırmak için iki yönden saldırmak üzere altışar bin kişiden 
toplam on iki bin kişilik bir ordu göndermiş, iki kolordunun başına da Aman ile 
Mordehay’ı atayarak her birine üç yıllık erzak ve malzeme vermişti. Ancak Aman 
elindekileri çarçur edince ilk yılın sonunda tüm erzağı tükenmiş, kendi erzağını 
paylaşması için Mordehay’a başvurmuş, fakat Mordehay kendi askerlerinin selame-
ti için bu paylaşımı reddetmişti. Bir süre sonra Aman’ın kolordusunda ciddi ihti-
yaç baş gösterince başvuruyu tekrarlamış, Mordehay da ona bunu bir şartla kabul 
edeceğini söylemişti. Aman, haftanın bir günü Mordehay’ın kölesi olacaktı. Çaresiz 
kalan Aman bu şartı kabul etmiş, etrafta kâğıt parçası benzeri bir şey olmadığı için, 
sözleşmeyi diz altını korumak için kullanılan bir zırhın içine yazmışlardı.

Mordehay bu sözleşmeyi olasılıkla hiç hayata geçirmemiş ve konu aralarında kalmıştı, 
ancak Aman’ın önünde eğilme gerekliliği konusunda ferman çıktığından beri söz ko-
nusu zırhı diz altına takmaya başlamıştı. Böylece Aman’ın önünde eğilmediği zaman 
gözüyle imalı bir şekilde diz altına doğru işaret ediyordu. Aman çaresizdi, zira krala 
haber vermeden Mordehay’a bir şey yapma yetkisi yoktu ve durumu krala şikâyet etse 
savaştaki kontrolsüz harcamaları ortaya çıkabilirdi. Ayrıca kralın bu sözleşmeyi geçerli 
kabul etme olasılığı da vardı. Bu nedenle başka bir fırsat kollamaya karar verdi.

Belki de kraldan izin almaya hiç gerek yoktu. Bu işi kanuni yollardan halletmesi 
şart mıydı? Böylece Mordehay’ı ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başladı. Bu 
arada, aldığı haberlere göre Mordehay aslında herkese güler yüzle davranmakta, sınıf 
farkı gözetmeksizin gördüğü herkesi hafif bir baş hareketiyle selamlamaktaydı. Başka 
bir deyişle Mordehay’ın tavrı yalnızca Aman’a karşıydı.

Aman başlarda yalnız Mordehay’ı öldürme peşindeydi. Ancak öfkesi yükseldikçe 
bununla yetinmenin basit kaçacağını düşündü. Mordehay’ın Binyamin kabilesi men-
subu olduğu ve Kral Şaul’un soyundan geldiği bilinmekteydi. Şaul tüm Amalek 
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erkeklerini öldürmüş, sadece Aman’ın atası Agag’ı hayatta bırakmıştı. Buna kızan 
peygamber Şemuel ise Agag’ı kılıçtan geçirmiş, ancak bu olana kadar Agag bir cariyeyi 
hamile bırakmış ve böylece Amalek soyu devam etmişti. Böylece Mordehay’la birlikte 
en azından Binyamin kabilesini yok etmeye karar verdi.

Sonra bir adım daha ilerledi. Tüm Yahudi bilgeleri de öldürmeliydi. Mordehay on-
lardan biriydi ve olasılıkla Aman’ın önünde eğilmeme talimatı Sanedrin’den gelmişti. 
Onlardan kurtulduğu takdirde Yahudiler çobansız bir sürüye dönecekler, kısa sürede 
asimile olup yok olacaklardı.

Ancak Aman’ın öfkesi kabardıkça bu bile çok basit görünmeye başladı. Nereden 
bakılırsa bakılsın, Yahudiler, Amaleklerin can düşmanıydı. Bilgeleri olmasa bile bu 
nefret sürecekti ve Aman, Amalek soyunun bir daha Şaul zamanında olduğu kadar 
şanslı olamayabileceğinin bilincindeydi. Tek Yahudi bile kalmamalıydı. Tek çözüm 
onları kadın, erkek, çocuk demeden yeryüzünden silmekti. Bu kararı çıkartabilirse 
belki de Yahudiler, tüm bunlardan Mordehay’ın inatçı tutumunu sorumlu bulacaklar, 
onu kendi elleriyle öldüreceklerdi. Bu düşünce Aman’ın içinde heyecan yaratıyordu…
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(3:7)
Kral Ahaşveroş’un on ikinci yılında, birinci ayda,
yani Nisan ayında, [birisi] Aman’ın önünde pur,

yani kur’a [zarı], attı. Günden güne, aydan
[aya denemeler

sonucunda bu kura] on ikinci aya, yani Adar ayına [düştü].

[Birisi] – Bunu kur’alar çekerek, belli bir zamanın belli bir şey için uygun olup 
olmadığını belirleyen bir falcı yapmıştır. Midraş’a göre ise bu kişi, Aman’ın oğullarından 
olan yazıcı Şimşay’dır.

Aman’ın kararını bu kura’ya göre vermesi, eski Babil inancıyla paraleldir. Bu inanca 
göre bir insanın yapmak üzere olduğu her işte, başarılı olmasına uygun olan belli bir 
zaman vardı ve falcı bunu bir fal kur’asıyla belirleyebilirdi.

Pur – Pasuğun söylediği gibi “yani kur’a [zarı]”. Bkz. s.a. Pur sözcüğü Akad dili 
kökenlidir. Megila’nın devamında söyleneceği üzere Purim bayramına bu ismin ve-
rilmesi de bu sözcüğe bağlıdır (9:26).

Kur’a [zarı] – O dönemlerde çoğu fal kur’ası, günümüzdeki zarlar gibi, yan yüzey-
lerinde işaretler içeren taş ya da ahşap küplerle yapılırdı. Falcı küpleri atar, çıkan 
işaretlere göre tahminde bulunurdu.

Adar ayına [düştü] – p. 13’te imha için belirlenen tarih Adar ayının on üçü olarak 
belirtilmiştir. Ancak şimdiki pasukta çekilen kurada sadece aydan bahsedilmekte, 
kur’anın ayın hangi gününe rastladığı açıklanmamaktadır. Midraş bu konuda ayrıntılı 
bilgi içermektedir.
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Çeviri İbn Ezra’ya göredir. Buna göre Adar ayı kurada çıkan bir sonuçtur ve tüm 
kur’aların sonucunu Tanrı belirlediğine göre (bkz. Tora, Bamidbar Kitabı 26:55 
açk.), bu durum da Tanrı’nın Yahudiler’e yönelik bir şefkat gösterisidir; zira kur’a 
Nisan ayında çekilmiş ve sonuç Adar ayına çıkmıştır – ve bu, Yahudiler’e, teşuva 
yapmaları için bir yıla yakın bir süre anlamına gelmektedir.

Zarlar
Aman’ın kullandığı ilk pur, günümüzde kullanılan küp şeklindeki zarların aynısıydı. 
Bu zarda birbirinin karşısına gelen sayıların toplamı 7’dir.  Kübün her yüzünde, 
sayıların karşılığı İbranice olarak yazılıydı. Üç zar atıldı. Sonuç Alef (1), Gimal (3), 
Gimal (3) çıktı. Aman’ın gözleri parladı, zira bu üç harf, Aman’ın atası olan, eski 
Amalek kralı (Alef + Gimel + Gimel =) Agag’ı oluşturmaktaydı. Fakat Aman üste 
gelen bu harflerin karşılığında, alta gelenleri de incelemek istedi. Alef’in (1) karşısında 
Vav (6), Gimal’in (3) karşısında da Dalet (4) harfleri olduğunu fark etti. Başka bir 
deyişle elinde iki Dalet ve bir Vav harfi vardı. Aman bu harflerin de başka bir isme 
denk geldiğini fark etti: Dalet + Vav + Dalet = David. Aman çok heyecanlanmıştı. 
Zarın sonucuna göre Amalek kralı Agag üstte, Bene-Yisrael’in ebedi kralı David ise 
alttaydı! Sonuç cesaret vericiydi. Oysa Aman, tüm olayların sonucunda her şeyin tam 
tersine döneceğini görememişti (9:1 ve 9:22).

Aman gün ve aylar için de kur’a çekti. Buradaki yöntem kâğıt parçalarına ay isim-
lerini yazıp karıştırarak birini çekmek şeklindeydi. Ama Aman bununla yetinmek 
istemedi. Talihin kendisine gerçekten gülümsediğinden emin olmak istiyordu. Bu 
nedenle aylar ve günler için iki ayrı kur’a çekmeye karar verdi. On iki ayın yazılı 
olduğu bir takım hazırladı. Ayrıca bir ay yılındaki 354 gün için de ayrı bir takım 
hazırladı. İkisinden ayrı çekim yapacak, çıkan gün, çıkan ayla çakıştığı takdirde bu 
iyiye işaret olacaktı. Örneğin eğer aylardan Adar, günlerden ise 100 çıkarsa bu iyi bir 
kura sayılmayacaktı, zira yılın 100. günü Adar değil Tamuz ayına rastlar. Amaç 
ikisinin birbiriyle çakışmasıydı.
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Kur’ada aylardan Adar, günlerden 337 çıktı. İkisi çakışmaktaydı. Aman, kur’ayı 
çeken oğluyla birlikte bu kez de Adar’ın gerçekten uygun ay olup olmadığını kontrol 
etmeye başladı. Tüm ayları tek tek geçti. Nisan ayında Bene-Yisrael’in özgürlüğe 
kavuştuğu, Mısır esaretinden çıkışını kutladığı ve Tanrı’nın Yahudiler’e olan sevgi-
sinin en yüksek seviyelere ulaştığı Pesah bayramı olduğu için bu ay uygun değildi. 
İyar ayında ise kırk yıl boyunca çölde mucizevî yiyecek man ilk kez yağdığı için bu 
ay da konu dışındaydı. Sivan ayında Yahudiler, Mısır’dan Çıkış’ın tek amacı ve 
Yahudi hayatının temeli olan Tora’yı almışlardı… Bu şekilde tüm ayları gözden 
geçirdiler ve sonunda en uygun ayın gerçekten de Adar olduğunda karar kıldılar. Adar 
onlar için gerçekten mükemmel bir seçimdi çünkü Moşe Rabenu 7 Adar tarihinde 
ölmüştü. Anlaşılan bu ay Yahudiler için gerçekten talihsiz bir zamandı. Bilmedikleri 
ise Moşe’nin aynı tarihte doğmuş da olduğuydu. Annesi Yoheved, Moşe’yi üç ay 
boyunca saklamış, daha fazla saklayamayınca bir sepet içinde nehre bırakmıştı, bu 
nedenle Moşe’nin doğum tarihi o kadar da iyi bilinmekte değildi.

Aman’ı bir düşünce almıştı. Moşe’nin ölüm tarihi 7 Adar ise, kur’anın da bu tarihe 
çıkması daha iyi olmaz mıydı? Neden 13 Adar çıkmıştı? Ama biraz düşününce içi 
rahatladı. Moşe’nin ölümünü takip eden ilk yedi gün boyunca Bene-Yisrael onun 
için yas tutmuştu. Bu büyük insan için tuttukları yas, Bene-Yisrael adına önemli bir 
liyakat sebebiydi. Ama yas bitince, liyakati gerektiren durum da ortadan kalkmış, 
Bene-Yisrael kayıplarıyla kalmışlardı. Bu gün de 13 Adar’dan başkası değildi. [Not: 
Yedi yas gününde ilk ve son günler yedi sayısına dâhildir ve yas son günün sabahı 
sona erer.]

Biraz daha araştırınca, Tanrı’nın Mısır’a verdiği belalar içindeki karanlık belasının da 
13 Adar tarihinde başladığını öğrendi. Bu belanın en önemli özelliği, Yahudiler’den 
de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasıydı. Artık Aman’ın keyfine diyecek 
yoktu. Aynı ay Yahudiler için yine bir ölüm ayı olacaktı.
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Şimdi aylardan Nisan’dı. Adar’a kadar bir yıla yakın bir süre söz konusuydu. 
Aman bunu da hazırlıkların rahatça tamamlanabileceği bir süre olarak olumlu göz-
le değerlendirmekteydi. Tanrı’nın durumu bu şekilde ayarlamasının ardında ise 
Yahudiler’e teşuva yapmaları için yeteri kadar süre tanıma isteği vardı.

Tüm işaretler Aman’ın büyük bir yükseliş sağlayacağını göstermekteydi. Ve bu nok-
tada kimse bu yükselişin kendi hazırlayacağı darağacına doğru olacağını göremiyordu.

8. Peraşanın Sonu

Bu peraşanın başında Aman ortaya çıkmakta ve onunla birlikte anlatımın merkezi 
kısmı başlamaktadır. Aman, tanıtıldığı andan itibaren yüksek konumdadır ve Megi-
la, Ester ve Mordehay’dan farklı olarak, onun bu yüksek konumuna nasıl geldiği ko-
nusunda bilgi vermemektedir. Olasılıkla Megila bu şekilde, Aman’ın, bir anda yük-
sek konum elde eden fırsatçı ve kötü tiplerden olduğu imasını içermektedir. İnsanlar 
olan bitene yoğunlaşana kadar o tüm kuvvetiyle ipleri eline almış haldedir. Teilim’de 
bu tipteki kötü insanlara yönelik bir cümle vardır: “Kötüler ot gibi [hızla] biter, gü-
nah işleyenler [bu şekilde] filizlenirler [ve başarılı olurlar; ama tüm bunların amacı] 
onları ebediyen imha etmek[tir]” (Teilim 92:8).

Tanah’taki birçok örnekte olduğu gibi Megila, Aman’a herhangi bir kötüleyici sıfat 
yakıştırmamakta ve bize onu, davranışlarıyla tanımlamaktadır: Aman kibirli, onur 
düşkünü, çabuk ve ölçüsüz bir şekilde hiddetlenen, kin ve intikam duygusuna kapılıp 
kana susayan bir kişiliğe sahiptir. Aman, Yahudiler’den hıncını almak için duyduğu 
büyük tutku ve heyecanla, çekilen kur’aya bağlı kalmış ve aslında çıkan kur’anın hiç 
de iyi olmadığını görememiştir; zira ilk ay olan Nisan ayında çekilen kuranın sonucu, 
yılın son ayı olan Adar’ı beklemesi gerektiğini göstermiştir (Daat Mikra).
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(3:8)
Aman, Kral Ahaşveroş’a [şöyle] dedi: 

“İmparatorluğunuzun tüm eyaletlerinde, halklar arasına 
dağınık, bölünmüş bir halk var. Yasaları tüm halklar[ın 

yasaların]dan farklı. Kralın yasalarını da uygulamıyorlar. 
Onları [hayatta] bırakmanın krala bir yararı yok.

Dağınık, bölünmüş – “Her eyalette mevcutlar ve bulundukları yerlerde bile birlikte 
değil, birbirlerinden ayrı ve saçılmış halde yaşıyorlar.” Ya da “Her ne kadar halkların 
arasına dağılmış haldelerse de, kendilerine has özelliklerini korumayı bildiklerinden, 
yine de aralarında yaşadıkları halklardan ayrı ve farklılar” (Daat Mikra).

Bir halk – İbranice Am Ehad. Alternatif olarak “nevi şahsına münhasır bir halk”.

Bir başka alternatife göre: “Halklar arasında dağılmış ve ayrılmış olmasına rağmen 
yine de bir bütün olan halk.” İşte bu, tarih boyunca antisemitik söylemin başta 
gelen temalarından biridir: “Yahudiler tüm halklar arasına dağılmış durumdalar, 
ama birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Aralarında hiçbir konuda anlaşamasalar bile, 
bulundukları ülkelerin altını oymaya gelince hep birlikte hereket ederler” (Daat Mi-
kra).

Yasaları… farklı – “Tora’nın mitsvalarını uyguluyorlar” (Daat Mikra).

Tüm halklar[ın yasaların]dan – “Özellikle de putperestlik konusunda” (Daat 
Mikra). Mordehay’ın Aman’ın önünde eğilmeyi reddetmesinin temelinde de bu 
farklılık vardır.
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Kralın yasalarını da uygulamıyorlar – Aman’ın aklında, Ahaşveroş’un, Aman’ın 
önünde diz çöküp yere kapanılması konusundaki emri vardır. Ancak kurnazlığı ve 
hilekârlığı nedeniyle bunu açıkça söylememekte, basit bir genellemeyle tüm Yahudiler’i 
bir anda hain ilan etmektedir. Bu da tarihte birçok antisemitizm olayında görülen 
bir olgudur. Şahsen Yahudiler’le ilgili olumsuz bir tecrübe yaşamış, belki gerçekten 
haksızlığa uğramış veya zarar görmüş kişiler, bunu münferit bir olay olarak görmeyip, 
durumu sıklıkla “Yahudiler’in hepsi böyledir” düzeyine çıkarabilmişler, bu gibi olay-
lar çok ağır sonuçlara kadar ilerleyebilmiştir.

Krala bir yararı yok – Raşi; İbn Ezra. Ya da “kralın onları [hayatta] bırakmasına 
değmez”. Veya “kralın onları [hayatta] bırakması doğru olmaz” (İbn Ezra).

“Şu Yahudiler…!”
Planın yürürlüğe girmesi için resmiyet kazanması gerekiyordu. Bunun yolu da 
Ahaşveroş’tan geçmekteydi. Doğrusu Aman’dan daha iyi bir iftiracı ve provokatör 
bulmak güçtü. Buna rağmen o bile konuyu Ahaşveroş’a açarken sözlerini dikkatlice 
seçmeliydi. Yahudiler’den en az Aman kadar nefret eden kralın bu planı onaylayacağı 
kesin gibiydi; ancak ya Ester? Mordehay’a çok yakın görünüyordu ve kendisi Ya-
hudi değilse bile, en azından Yahudiler’e karşı sempati beslediğini düşünmek yanlış 
olmazdı. Onun geçmişiyle ilgili gizem tehlike arz edebilirdi. Yahudiler’in imhası 
açıkça teklif edilse, Ester son derece tehlikeli bir düşman olarak işi bozabilirdi.

Aman bu nedenle krala Yahudiler’in düşmanı olarak yaklaşmadı. Planını açıklarken 
Yahudiler’den açıkça bahsetmedi bile. Sadece normların dışında yaşayan ve kralın 
kanunlarına itaatsizlik ettiği konusunda şüphe uyandıran bir etnik gruptan bahsetti. 
Kral böyle bir gruptan kurtulmayı elbette isterdi. Yazıcılar imha fermanını yazdıkları 
zaman söz konusu etnik grubun Yahudiler olduğunu eklemek Aman için çocuk 
oyuncağıydı. Ferman kralın mührüyle mühürlendikten sonra artık geri alınamayacaktı.
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Ama bu olana kadar Yahudiler’den doğrudan bahsetmemek daha doğru olacaktı. 
Hem, kim bilir, Yahudiler’e olan nefretine rağmen kral onların imhasını istemeyebi-
lirdi. Ne de olsa Yahudiler imparatorluktaki ticarette önemli rol oynamaktaydı ve eko-
nomiye büyük yararları vardı. Aklında bu endişeler olmak üzere Aman Ahaşveroş’un 
huzuruna çıktı ve özenle hazırladığı iftira konuşmasına başladı:

“İmparatorluğunuzun tüm eyaletlerinde, halklar arasına dağınık ve ayrı bir halk var. 
Kendilerini farklı bir ulus olarak görüyorlar. Sözde seçilmiş milletmişler, bizi mur-
dar sayıyorlar. Bizim yemeğimizi yemezler, şarabımızı içmezler. Bizim dilimizde 
konuşmaya bile tenezzül etmiyorlar. Garip giyim tarzları da var. İmparatorluğunuzda 
daha birçok etnik grup var; hepsi birbiriyle karışır ve evlenir. Bunlar ise tamamen ayrı. 
Aramıza asimile olmamak için çocuklarını küçük yaşta sünnet edip sakatlıyorlar.

“Kendilerine ait gelenekleri ve bayramları da var. Gelenekleri geleneklerimizden 
farklı. Kralımızın emirlerini de yerine getirmiyorlar. Ayrıca tembeller. Çalışmamak 
için hep bir bahaneleri var. Ya Cumartesi günüdür ya da nereden çıktığı belli olmayan 
bir bayram günüdür. Onlara her gün tatil.

“Bu ulus diğer ulusların arasına saçılmış halde olduğundan her şehirde az nüfuslu 
cemaatleri var. Bu sebeple krala karşı büyük bir eylem yapacaklarından çekinmeye 
gerek yok. Dahası kendi içlerinde bile birlik halinde değiller. Birbirlerini çekemezler. 
Bilgeleri bile aralarında hemfikir değil. Aralarında farklı farklı gelenekler görebilir-
siniz. Bunu ben şahsen yaşadım. Bazıları benim önümde eğilirken, diğerleri ise inatla 
eğilmiyor. Bunlar tehlike anında bile uzlaşıp birlik olamazlar. Kendilerini savunacak 
güçleri yok. Onlara başkalarının da yardım etmesi söz konusu değil, çünkü garip 
inançları nedeniyle herkes onlardan nefret ediyor.

“Öte yandan fiziksel kuvvetleri olmamasına rağmen, maddi etkileri var. Ticareti el-
lerine geçirmişler. Bizi sürekli sömürüyorlar.
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“Kendilerinden olmayanı murdar sayar bunlar. Şaraplarına bir sinek düşse sineği 
çıkarıp şarabı içerler. Ama eğer siz o şarap kadehine sadece dokunursanız, şarabı 
dökerler, kadehi de bir daha kullanmadan önce iyice yıkarlar!

“Kibirlerine de diyecek yok. Tanrı’nın dünyayı sadece kendileri için yarattığına 
inanıyorlar. Ama işte bu kibirleri yüzünden Tanrıları onları her yere saçtı ya. O’nun 
kanunlarını yerine getirmedikleri için cezalandırdı onları. Kısacası, artık kendi 
Tanrıları’nın bile umurunda değiller. O’ndan korkmanızı gerektirecek bir durum 
yok. Ama onlara sorsanız Tanrı’nın onları tekrar kurtaracağına ve bizim engellemeye 
o kadar uğraştığımız tapınaklarını tekrar inşa edeceğine inanıyorlar. Gelecekte tüm 
dünyayı yönetecekleri bir zamanın geleceği hayaliyle yaşıyorlar. Bu aptalca inançları 
sürdükçe, sizi ve imparatorluğunuzu aşağılamayı sürdürecekler.

“Uzun lafın kısası, kralın onlara tahammül etmesi için bir neden yok. Üstelik o ka-
dar da kalabalık değiller, dolayısıyla varlıklarıyla yoklukları arasında çok bir şey fark 
etmeyecek. Her yerde az sayıda olduklarından, herhangi bir şehirde büyük bir eksiklik 
de hissedilmeyecek.”

Aman’ın konuşması hakkında Midraş daha çok şey yazmaktadır. Genel olarak 
bakıldığında burada antisemitik propagandanın kullandığı tüm savlar mevcuttur.    
Sözlerin yarısı yalandır, yarısı da doğruların çarpıtılmasından ibarettir. Ama tüm iyi 
antisemitler gibi, Aman lafını hiç sakınmamış, amacına kilitlenerek söylediklerinin 
doğruluğundan veya tutarlılığından endişe etmemiştir. Ve her iyi antisemit gibi, asıl 
amacı olan Yahudiler’e zarar verme aşamasına geçmek için, öncelikle onları birçok 
iftira ve çarpıtmayla kötülemiş, sanal bir düşman yaratmıştır. Şimdi de o düşmanın 
nasıl yok edileceğine dair parlak fikirlerini sunacaktır.
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(3:9)
“Eğer kral uygun görürse, ortadan kaldırılmaları için

[bir ferman] yazılsın; [ve ben,] kralın hazinelerine dâhil 
etmeleri için, bu işi yapanların ellerine [verilmek üzere]

on bin kikar gümüş tartacağım.”

Eğer kral uygun görürse – Tıpkı Aman gibi, Memuhan da Vaşti hakkında aşırı bir 
suçlamada bulunup, onu yaptıklarının etkilerini abartan bir giriş konuşması yapmış ve 
en ağır şekilde cezalandırılması yönündeki önerisine geçmeden önce buradaki sözlerin 
aynısını kullanmıştır (1:19). Bu da, Hahamlarımız’ın belirttikleri üzere Aman ile 
Memuhan’ın aslında aynı kişi oldukları açıklamasına destek olan bir başka paralel-
liktir (krş. Daat Mikra).

Ortadan kaldırılmaları için [bir ferman] yazılsın – “Ortadan kaldırılmaları için, eya-
letlerin yöneticilerine gönderilmek üzere fermanlar yazılsın” (Raşi).

Midraş, [melek mertebesine yükselmiş olan] Peygamber Eliyau’nun Tanrısal 
Mahkeme’de Yahudiler’i savunmaya teşebbüs ettiğini belirtir. “Yahudiler’e yöne-
lik çıkan karar Tanrı Katında nasıl mühürlendi?” diye sorar, “Kanla mı yoksa 
kille mi?”. Kendisine “Kanla değil; kille” şeklinde cevap verilince “Öyleyse bu 
kararı teşuva, oruç ve iyi davranışlarla iptal ettirme olasılığı sürüyor” der Eliyau. 
Megila, Yahudiler’e yönelik kararın “LeABeDaM – Ortadan Kaldırılmaları İçin” 
istendiğini belirtmektedir. Bu sözcük hem Aman’ın planını hem de Eliyau’ya ve-
rilen cevabı yansıtmaktadır. Aman kararın “LeAV DaM – Baba İçin Kan” şeklinde 
olmasını, yani Yahudiler’in Gökler’deki Babaları olan Tanrı’nın bu kararı kanla 
mühürlemesini istemişti. Ama Tanrı’nın cevabı böyle değildi: “LO BeDaM – Kanla 
Değil!” Dolayısıyla teşuva halen mümkündü. [Yukarıdaki üç İbranice ifade, aynı 
harf dizisinin farklı bölünmelerinden oluşur.]
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Dâhil etmeleri için – Tam çeviriyle “getirmeleri için”.

Bu işi yapanların – Hazine görevlilerinin.

Ellerine – Tam çeviriyle “ellerinin üstüne”. Alternatif olarak “bu işi yapanlar 
yoluyla”. Bu durumda Aman bu parayı kendi cebinden çıkarmayacak, Yahudiler’den 
kurtulmaya can atıp “bu işi yapacak” olanlardan toplayacaktır.

On bin kikar – Bir kikar 3000 şekele eşittir (bkz. Şemot Perek 29). Bir şekel, 
günümüzün ölçüleriyle, farklı görüşler arasında en düşüğüne göre 7,17 gramdır. Bu 
durumda, bu en düşük tahmine göre 10.000 kikar = 215,1 ton.

Baş vezir bile olsa tek bir insanda, öylesine verebileceği şekilde, bu denli yüklü 
bir gümüş miktarının olmasını akıl almamaktadır. Belki de Aman gerçekten akıl 
almaz düzeyde zengindir. Ama belki de amacı, Yahudiler’den elde edilecek çapu-
lu kullanmaktır. Düşük ihtimal olsa da, burada “çok yüklü bir para vereceğim” 
anlamına gelecek şekilde abartılı bir dil kullanılmış olabilir (Daat Mikra).

Aman’ın neden para teklif etme ihtiyacı duyduğu açık değildir. Eğer isteği öncesinde 
belirttiği üzere Yahudiler gerçekten ortadan kaldırılması gereken bir halksa, para tekli-
fine ne gerek vardır? Para motivasyonuna gerek varsa belki de Yahudiler hakkında 
söyledikleri yeteri kadar inandırıcı değildir? Üstelik, ne kadar yüklü olursa olsun, bu 
teklifin, zenginliği hakkında belli bir fikir sahibi olduğumuz Ahaşveroş’a bir moti-
vasyon etkisi yapması mümkün müdür?

Dolayısıyla bunun bir tür prosedür olduğu sonucuna varılabilir. Bir olasılığa göre 
Persler’de, kralın, imparatorluktaki saygıdeğer kişilerden, onların bir isteği olduğunda 
bir tür hediye alması usulün bir parçasıydı (bkz. Herodotus 7:27-29). Alternatif 
olarak Aman burada Yahudiler’i kendisine satın almak istiyor da olabilir. Eğer tüm 
imparatorluk vatandaşları kralın tebaası ve onun köleleri olarak görülürse, Aman’ın 
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Yahudiler’i imha etmek için onları kraldan satın alması gerekmektedir. Bir başka 
olasılık da paranın, Yahudiler’in yokluğundan doğacak vergi ödemelerinin tazminatı 
olarak verilmiş olmasıdır (Daat Mikra).

Tartacağım – O dönemlerde para sayılmaz, tartılırdı (Daat Mikra).

Aman’ın Teklifi

Aman “Yahudi meselesi”ni etraflıca tanımladıktan sonra “nihai çözüm”e geçti.

“Eğer kral uygun görürse bu parazit ve kibirli halkı yeryüzünden silme ayrıcalığına 
biz nail olalım. Bu uğurda çok büyük miktarda para çıkarmaya da hazırım. Tam 
10.000 kikar gümüş!”

Hahamlarımız, Aman’ın da bu miktarı rastgele dile getirmediğini öğretirler. Buna göre, 
Aman’ın bu miktarı ödemeye hazır olmasının temelinde, Bene-Yisrael’in Mişkan’ın 
inşası için yaptıkları bağışla elde ettikleri liyakati etkisiz kılmak vardı. Orada 20-
60 yaşları arasında yaklaşık olarak 600.000 erkek bağışta bulunmuştu. Tora’da bir 
insanın “kendi değerim kadar bağış yapacağım” şeklinde bir vaatte bulunması halinde 
ne ödemesi gerektiğini açıklayan sembolik rakamlar vardır. Bu listede, 20-60 yaş 
arasındaki erkekler için belirlenmiş olan en yüksek değer 50 şekeldir (Vayikra 27:3). 
Bu durumda 600.000 kişinin “değeri” [600.000 x 50 =] 30.000.000 şekele, 
yani 10.000 kikara eşit olur.

Aman hesabı başka şekilde de yapmış olabilir. Kardeşleri, Yosef’i 20 dinar gümüşe 
satmışlardır (bkz. Bereşit 37:28 açk.). Bu, 5 şekele denk gelir. Aman, Yahudiler’in 
atalarının işlediği bir günahı kullanıp, Tanrı’nın onları korumasını engellemeyi 
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amaçlamış, 600.000 kişi için 5’er şekel ödemeyi göze almıştır. Aklınca bu yolla 
Tanrı’ya, eski bir günahı “hatırlatacaktır”. Bu da toplamda 3.000.000 şekele, yani 
1000 kikara denk gelir. Böylece, kardeşlerin Yosef’in yalvarışları karşısında bir şey 
yokmuş gibi rahatça yiyip içmeleri günahının karşılığında, Tanrı da Yahudiler’in 
Aman’la Ahaşveroş arasındaki bir şarap ziyafeti sırasında “satılmasına”, geçici de 
olsa, göz yummuştur (bkz. Bereşit 37:25 açk.). Diğer yandan Aman, işin içine Altın 
Buzağı günahını da katmak istemiş ve bu günahla, Bene-Yisrael’in, “Eş – Ateş” 
ve “Kol – Ses” içinde verilmiş olan On Emir’in tümüne karşı geldiğini göz önünde 
tutarak, her kişi için, vereceğinin on katını, yani toplamda 10.000 kikar gümüş 
vermiştir. Teklifini de buna göre formüle etmiştir: “On bin kikar gümüş tartacağım 
(Eşkol)”. Buradaki Eşkol sözcüğü, Eş ve Kol sözcüklerine gönderme yapmaktadır.

Aman bu miktardaki gümüşün, eksilen nüfusun vergi bedelini rahatça kapatabileceğini, 
dolayısıyla bu konuda endişelenecek bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

“Lafı dolaştırmana gerek yok” dedi Ahaşveroş. “Yahudiler’den bahsettiğinin 
farkındayım. Onların ne kadar berbat olduklarını uzun uzadıya anlatmasan da olur, 
zaten ben de onlardan uzun süredir kurtulmak istiyorum. Ama iş senin göstermek 
istediğin kadar basit değil. Tanrıları onları benim elime emanet olarak verdi ve onlara 
bir şey olduğu takdirde bunun hesabını benden soracaktır. Daha önce Yahudiler’e 
zarar vermek isteyen benden büyük kralların başına neler geldiğini çok iyi biliyorum. 
Ne Nevuhadnetsar ne de Belşatsar bu işten ucuz kurtulabildi. Yahudiler’in Tanrısı 
ile oyun oynamaya gelmez. Mesele kalem alıp ferman imzalamakla bitmiyor.”

“Endişelenmeyin majesteleri” dedi Aman. “Yahudiler’in Tanrısı onları uzun süre-
dir terk etmiş durumda. Eskiden onlar için mucizeler gerçekleştirmiş olabilir, ama bu 
dönem artık kapandı.”

“Söylediklerini anlıyorum, ama içimden bir ses bu işin hiç de senin düşündüğün gibi 
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olmadığını fısıldıyor. Ne yaparsan yap onların Tanrısı’na üstün gelmen mümkün 
değil. Tanrı onları cezalandırıp düşmanlarının eline geçici olarak teslim etmiş olabilir. 
Ama onların tamamen yok olmasına asla izin vermeyecektir.

Aşağıda bu diyalog gerçekleşirken Gökler’de de başka bir diyalog vardı. Baş melek 
Mihael Tanrı’nın Huzuru’nda Yahudiler’i savunmaya başlamıştı. “Evrenin Hâ-
kimi” diyordu. “Bu kötü adam Senin Halkın’ı, Toran’ı ihlal ettikleri için değil, 
aksine, uyguladıkları için kötülüyor!”

“Haklısın” dedi Tanrı. “Ne olursa olsun onlara el sürmelerine izin vermeyeceğim. Ve 
bu kötü adam Halkım’a emretmiş olduğum bayramları hedeflediği için, buna kısasa 
kısas cevap vereceğim ve bundan böyle Aman’ın düşüşü şerefine yeni bir bayram 
kutlayacaklar. O, Bene-Yisrael’in çölde bağışlamış olduğu yarımşar şekellerin liyaka-
tini geçersiz kılabileceğini sanıyor. İsterse bunun bin katını versin. Bu hiçbir şey 
değiştirmeyecek!”

Zaten Tanrı, Aman’ın gelecekteki bu planını bildiği için Bene-Yisrael’e her yıl söz 
konusu bağışı Adar ayında yapmalarını emretmişti. Bu, Aman’ın yine Adar ayı için 
çıkartacağı imha fermanı karşısında onlara koruma sağlayacaktı. Bu nedenle Purim 
öncesinde yarım şekelin anısına bu miktardaki gümüşü bağışlama geleneği vardır.

Ahaşveroş Aman’ın sözlerine yanaşmak istememesine rağmen, Aman gece gündüz 
onun yakasını bırakmayınca, onun baskısından kurtulabilmek için “Bu konuda 
yapabileceğim en iyi şey, konuyu başka bilgelerin fikrine sunmak olacak” dedi. Böy-
lece kraliyet astrologları ve mistikleri çağrılıp fikirleri soruldu. Hepsi Aman’ın teklifine 
karşı bir şeyler söyledi. Ama Aman pes etmedi ve güçlü kişiliğiyle ağırlığını koyarak 
onları susturdu. Kurul dağılmadan önce en iyisinin Yahudiler’i imha etmek olduğu 
konusunda karar birliğine varmışlardı.
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(3:10-11)
Kral [mühürlü] yüzüğünü elinden çıkardı ve onu,

Agagi [soyundan], Yahudiler’in düşmanı,
Amedata-oğlu Aman’a verdi. Kral, Aman’a

“Gümüş sana verilmiştir” dedi, “ve [bahsettiğin]
halk da – ona uygun gördüğün şekilde yapman için [eline 

teslim edilmiştir].”

[Mühürlü] Yüzüğünü … çıkardı… Aman’a verdi – “Mühür kimdeyse Sü-
leyman odur” misali, bu, Aman’a her konuda yetki vermek anlamına gelmektedir 
(krş. Raşi). Bkz. Bereşit 41:42. Böylece Aman’ın sözlerinden hoşlanan kral, kralın 
iyiliğini düşünmesi karşısındaki müteşekkirliğini göstermek üzere, zaten başvezir 
konumunda bulunan Aman’a bu kez tam kraliyet yetkileri tanımış olmaktadır. 
Kralın mührü elinde olduktan sonra Aman’ın, Yahudiler’e yapmak istediği herhangi 
bir şeyi artık krala danışmasına gerek yoktur. Persler’de burada tarif edilen türde 
uygulamalara örnekler vardır (krş. Herodotus 3:128).

Yahudiler’in düşmanı – Burada Aman tam ismiyle çağrılmakta ve adına 
“Yahudiler’in düşmanı” sıfatı eklenmektedir. Megila bu şekilde Aman’ın, söz ko-
nusu gücü eline almasının temelinde “Yahudiler’in düşmanı” olmasının bulunduğunu 
ima etmektedir.

Bu da Hahamlarımız’ın şu öğretisiyle uyum içindedir: “Yisrael’e düşmanlık eden, 
baş olur.” Talmud’daki Hahamlarımız, insanın ve ulusların davranışları üzerin-
deki derin anlayış düzeyleriyle, bu dünyada tanınmışlık ve önem elde etmenin kısa 
yolunun, Yahudiler’e düşmanlık etmek olduğunu vurgulamışlardır. Bunun örnekleri 
tarihin her döneminde görülmüştür ve görülmeye devam etmektedir. Ancak tarih, bu 
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kısa yolu kullananların, devamlılık sınavında başarılı olamadıklarını göstermekte-
dir. Tarih boyunca bu yolu seçmiş olanlar artık yoktur, ama Yahudiler varlıklarını 
sürdürmektedir.

Kral … dedi – Yüzüğü onun eline teslim ederken.

Gümüş – “Bana söylediğin o on bin kikar gümüş”.

Sana verilmiştir – “Sende kalsın.” Alternatif olarak, “Yahudiler’den elde edilecek 
ganimet senin olsun”.

Uygun gördüğün şekilde – Tam çeviriyle “gözünde iyi olana göre”.

Aman Yetki Alıyor
Aslında Ahaşveroş Aman’ın yalan söylediğinin farkındaydı. Endişe gösterisine 
rağmen, Aman ne kralı ne de imparatorluğun iyiliğini düşünmekteydi. Yahudiler’in 
ezeli düşmanı olarak Kral Şaul ve Peygamber Şemuel’in geçmişte kendi ulu-
suna yaptıklarının öcünü alma peşindeydi. Ahaşveroş yine de anlamazdan geldi. 
Danışmanlarının da karşı çıkmaması sonucunda Aman’ın planına onay verdi. Ama 
bu konuda şahsen fazla rol almamaya özen gösterdi. Fermanda ne yazdığını merak 
bile etmedi. Kendisi de Yahudiler’den kurtulmak istemekteydi ve şimdi bu kirli işi 
yapmaya gönüllü biri olduğuna göre onun için hava hoştu. İşler sarpa sardığı takdirde 
Aman’ın talebinin tüm gerektirmelerinin farkında olmadığını iddia edebilirdi.

Konuyla ilişkisini asgariye indirmek için Aman’ın teklif ettiği gümüşü de kabul et-
medi. Aman zaten onun istediği bir şeyi yapıyordu. Aslında onun Aman’a para ver-
mesi gerekirdi! “Yerin kulağı vardır” dedi. “İnsanların rüşvet aldığımı düşünmesini 
istemiyorum. Herkes, bahsettiğin halk her kimse, suçları nedeniyle imha edilmelerine 
karar verdiğimi bilecek. O zaman sen de onlara dilediğini yaparsın.
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“Ben burada bir imha fermanı yazmayacağım. Sadece bahsettiğin etnik grubu senin 
emrin altına vereceğim. Onlar senin kulların olacak ve onlara istediğini yapma 
hakkına sahip olacaksın.” Ahaşveroş böylece kendini, tüm sorumluluğu üzerinden 
atmış sayıyordu. “Gümüş sana verilmiştir” dedi, “ve [bahsettiğin] halk da – ona 
canının istediğini yapman için [eline teslim edilmiştir].”

Ahaşveroş’un “Gümüş sana verilmiştir” şeklindeki sözleri farkında olmadan dile getirdiği 
bir kehaneti de içermekteydi: “A-Kesef – Gümüş” sözcüğünün sayısal değeri 165’tir – 
ki bu aynı zamanda “A-Ets – Ağaç [=darağacı]” sözcüğünün de sayısal değeridir. Bu-
nun yanında “Lah – Sana”  sözcüğünün sayısal karşılığı da 50’dir – ki bu, Aman’ın 
asıldığı darağacının yüksekliği olan 50 amaya denktir (5:14). Böylece Ahaşveroş’un 
sözlerinde “Sana 50 ama yüksekliğinde bir darağacı verildi” anlamı da gizlidir.

Her ne kadar Ahaşveroş, o dönemde Tanrı ile Yahudiler arasındaki ilişkinin gerçek-
ten de pek iyi olmadığını biliyor idiyse de, bu tarihte ilk kez olmuyordu. Yahudiler 
geçmişte de benzeri durumlara düşmelerine rağmen teşuva yapmışlar ve Tanrı’nın 
desteğini tekrar kazanmışlardı. Bu tekrar olabilirdi. Ve eğer olursa, Ahaşveroş ken-
dince akıllı davranıp “Benim amacım da Yahudiler’i buna sevk etmekti” diye işin 
içinden sıyrılabileceğini düşünüyordu. Aman’la arasında açık bir şekilde Yahudiler’i 
öldürmeye dair tek kelime geçmemişti. Aman nasıl isteğini kralın huzurunda tüm 
açıklığıyla ortaya koymadıysa, Ahaşveroş da aynı şekilde genel terimlerle cevap vermiş, 
kendisini Tanrı’nın önünde böyle temize çıkarabileceğini düşünmüştü.

Şu bir gerçektir ki, kralın mühürlü yüzüğünü parmağından çıkarması şeklindeki basit 
hareket, tarih boyunca görev yapan 48 erkek ve 7 kadın peygamberin tümünün tel-
kinlerinden daha etkili olmuştur. Ahaşveroş’un Aman’a vermiş olduğu büyük kudreti 
görmek hepsini içten bir teşuva yaparak tavırlarına çeki düzen vermeye itmiştir.

Eski bir deyişin dile getirdiği gibi: “İyi bir anneyi dinlemeyen, kötü bir üvey an-
neyi dinlemek zorunda kalacaktır.” Tora buna işaret ederek, “Onları düşmanlarının 
topraklarına getireceğim ve tıkanık kalpleri boyun eğecek” (Vayikra 26:41) demiştir. 
Yahudiler’i Tanrı’ya geri getirmeyi peygamberleri ve öğretmenleri başaramadığı za-
man, bunu düşmanları başaracaktır.
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(3:12-15)
İlk ayda, [ayın] on üçüncü gününde kralın yazıcıları 
çağrıldı ve Aman’ın tüm emrettikleri doğrultusunda,

kralın satraplarına, her bir eyaletin başındaki valilere ve 
her bir halkın idarecilerine – her bir eyalete kendine özgü 

yazıyla ve her bir halka kendine özgü diliyle – [talimatlar] 
yazıldı. [Bunlar] Kral Ahaşveroş’un adıyla yazılmış ve 

kralın [mühürlü] yüzüğüyle mühürlenmişti.
 Kralın tüm eyaletlerine hızlı ulakların eliyle,
gençten yaşlıya, çocuk ve kadınlar [da dâhil olmak üzere], 

tüm Yahudiler’i bir günde – on ikinci ayın, yani Adar 
ayının, on üçünde imha etme, katletme, ortadan kaldırma 
ve ganimetlerini çapullama [yönünde] fermanlar gönderildi.

Bu yazının bir kopyası, bu güne hazırlıklı olmaları 
amacıyla tüm halklar için açık olacak şekilde,

her bir eyalette yasa olarak ilan edilecekti.
 Hızlı ulaklar, kralın emriyle aceleyle çıktılar ve yasa 

başkent Şuşan’da ilan edildi. Kral ve Aman içmeye
oturdular ve Şuşan şehri şaşkına döndü.

İlk ayda, [ayın] on üçüncü gününde – 13 Nisan 3404.

Satraplarına – Satrap, Persler’deki genel valilere verilen addı. Megila’da Ahaşdarpan. 
Bu sözcük Pers dilindedir ve “devletin koruyucusu” anlamındadır.

Valilere – İbranice Peha veya Paha. Osmanlı’daki devlet yüksek idarecilerine verilen 
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Paşa sözcüğüyle ilgisi olabilir. Her eyaletin başında bu valiler vardı ve birkaç vali, 
kralın bir satrapına bağlıydı.

Her bir halkın idarecilerine – İmparatorluktaki her halkın kendi seçtiği ve halkı 
temsil eden yöneticileri vardı ve bunlar, eyaletteki valiye bağlıydı.

Kral Ahaşveroş’un adıyla yazılmış – Her ne kadar ferman tamamen Aman 
tarafından hazırlanmışsa da, metin “Ben, Kral Ahaşveroş, emrediyorum ki…” ben-
zeri bir ifadeyle başlamıştır. Alternatif olarak, ferman metninin başında kralın adı 
zikredilmiştir (krş. Ezra 7:12).

Hızlı ulaklar – İbranice Ratsim. Tam çeviriyle “koşucular”; “kuryeler”. Persler 
imparatorluk genelinde bir posta servisi kurmuşlardı ve bu hızlı ulaklar, mektupları bir 
posta merkezinden, komşu başka bir posta merkezine götürmekteydi (krş. Herodotus 
8:98).

Çocuk ve kadınlar – Eski dönemlerde galip uluslar düşmanların tüm erkeklerini 
öldürürler, ama kadın ve çocukları köle olarak hayatta bırakırlardı. Aman ise, kadın 
ve çocuklar dâhil, hayatta kimsenin kalmamasını istemektedir.

Bir günde – Yani “hepsini aynı günde”. Ya da “katliam başladığı gün içinde bitsin”.

On ikinci ayın, yani Adar ayının – Bu ifade, Yahudi takvimiyle ilgili temel bir 
bilgi vermektedir. Bilindiği üzere Yahudi takvimi ayın dünya çevresindeki hareketi 
üzerine kuruludur; ancak ay takvimine göre bir yıl 354 gündür ve 365 günlük 
güneş takvimi yılına göre her yıl 11 gün geri gider. Buna karşılık, Tora, Pesah 
bayramının daima baharda kutlanması gerektiğini söylemiştir (bkz. Devarim 16:1). 
Nisan ayının her yıl bahara rastlayabilmesi için, 11 günlük kaymadan doğan farkın 
kapatılması gerekir. Bu nedenle artık yıl uygulaması vardır ve buna göre 19 yılda 7 
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kez, normalde on iki aydan oluşan yıla bir ay daha eklenir. Bu noktada buradaki ifa-
de devreye girmektedir. “On ikinci ay” Adar olduğuna göre, eklenecek ay da buraya 
eklenir; zira ekleme aradaki başka bir aydan sonraya yapılırsa, Adar “on ikinci ay” 
olamayacaktır. Böylece artık yıllarda ek bir Adar ayı vardır. Çoğu cemaatte bu, “Adar 
Şeni – İkinci Adar” olarak adlandırılır. Türkiye’de ise bu ek aya VeAdar adı verilir.

Uygulamada, artık bir yıldaki asıl Adar ayı, bu eklenen ikinci Adar ayı olarak kabul 
edilir ve bu doğrultuda, normal yıllarda Adar ayına rastlayan herhangi bir tarihin 
artık yıldaki yıldönümü, VeAdar ayı içinde kabul edilir. 

Adar ayının on üçünde – 13 Adar 3405. Bu, fermanın çıktığı 13 Nisan ayından 
tam 11 ay sonradır. Aman’ın baktırdığı kura falında sadece Adar ayı açıkça söylenmiş, 
ama ayın hangi günü olduğu konusu açıklanmamıştır. Kurada sadece ay belirlenmiş 
ve Aman tam tarihi belirlemek için, bulunduğu ayda fermanın çıktığı tarihi temel 
almış olabilir (Daat Mikra). Önce de belirtildiği gibi bu konuda başka olasılıklar da 
vardır. Her durumda, bu tarihte beklenen olmamış, plan tersine dönmüştür.

İmha etme, katletme, ortadan kaldırma – Kullanılan anlamca birbirine çok 
yakın üç fiil, bu fermana göre Yahudiler’in arkada tek kişi bile kalmayacak şekilde 
yeryüzünden silinmesi gerektiğini vurgulama amaçlıdır (Daat Mikra).

Ganimetlerini çapullama – Bu ayrıntı, katliamı gerçekleştirecek insanları ayartmak 
için eklenmiş olabilir (Daat Mikra).

Kopyası – Megila’da Patşegen. Ya da “bir örneği”. Ya da “içeriği”. Halka açıklanan 
bu versiyonda tüm ayrıntılar yazmıyor, sadece halka 13 Adar’da önemli bir şey için 
hazırlıklı olmaları söyleniyordu.

Bu güne – 13 Adar tarihine.
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Hazır olmak üzere – Aman Yahudiler’in imhasını bir halk hareketi olarak planlamış, 
imparatorluk ordusunu bu konuda görevlendirmemiştir. Bu nedenle halkı, belirlediği 
güne hazırlanmaya çağırmıştır.

Açık olacak şekilde – Aman, valilere, fermanın bir kopyasını yerel halka kendi 
dilinde alenen açıklamalarını emretmiştir.

Yasa olarak ilan edilecekti – Tam çeviriyle “yasa verilmesi üzere”. Aman, bu 
fermanın kopyasının bir kanun olarak yayınlanmasını emretmiştir (Daat Mikra).

Kralın emriyle aceleyle çıktılar – “Kralın emri üzerine aceleyle çıktılar” veya “el-
lerinde kralın emri olmak üzere aceleyle çıktılar” (Daat Mikra).

Yasa – Yahudiler’i imha fermanı.

Başkent Şuşan’da ilan edildi – Aynı gün içinde ve diğer her yerden önce (Raşi). 
Tam çeviriyle “Başkent Şuşan’da verildi”. Ve böylece yürürlüğe girdi.

Kral ve Aman içmeye oturdular – Yahudi meselesi konusunda gerekeni yaptıkları 
düşüncesiyle artık bu konuyu kafalarından çıkardılar. Bu hareketleri, Yahudiler’in 
imhasını şimdiden kutlama olarak da görülebilir (Daat Mikra).

Şuşan şehri şaşkına döndü – Yani Şuşan şehrindeki Yahudiler şaşkına döndü 
(Raşi). Ancak şehirdeki Yahudi olmayanlar da böyle bir haber aldıkları için üzüntü 
duymuş olabilirler.

Önce de belirtilmiş olan bir görüşe göre “Başkent Şuşan” veya “Şuşan kalesi”  
kraliyetin yönetim yeriyken, onun içinde bulunduğu daha geniş çevre Şuşan şehridir. 
İlkinde sadece görevliler vardır ve tek Yahudi Mordehay’dır. Şuşan şehrinde ise çok 
sayıda Yahudi vardır (İbn Ezra). Alternatif olarak “Şuşan şehri kedere gömüldü / allak 
bullak oldu” (Daat Mikra).
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Ferman
Ahaşveroş’un tereddütünü gören Aman, onun fikrini değiştirmesinden korktuğundan 
elini çabuk tuttu ve fermanı hemen yazdırıp hızlı ulaklarla imparatorluğun tüm eya-
letlerine gönderdi. Ahaşveroş her ne kadar kendini bu işten temiz tutmak istediyse de, 
fermana onun ismini de açık bir şekilde katmayı ihmal etmedi. Bu aşamada ferman 
sadece yeryüzünde değil, aynı zamanda Gökler’de de mühürlenmişti. Yahudiler’in 
başı ciddi dertteydi ve teşuva yapmadıkları takdirde, günahlarının cezasını ağır bir 
şekilde çekeceklerdi.

Aman imparatorluktaki tüm Yahudiler’in aynı gün içinde öldürülmesini istiyordu. Bu 
sürpriz bir saldırı olacak, Yahudiler kendilerini savunmaya fırsat bulamayacaklardı. Bu 
amaçla fermanın tam metni tüm halkın bilgisine sunulmadı. Sadece herkese 13 Adar 
için hazır olmaları talimatı verildi. Güçlü kuvvetli erkeklerin toplanacağı merkezler 
belirlenecekti. Böylece herkesin o gün önemli bir şeylerin olacağını anlaması sağlandı.

Normal şartlarda böylesine geniş çaplı bir soykırım için uzun süreli propaganda ve beyin 
yıkama çalışmaları yapılarak kurbanların insan olmadıkları halkın zihnine yerleştirilir. 
Ama bu örnekte buna gerek olmamıştır, zira Yahudiler zaten aşağılanan, kıskanılan 
ve çekilmeyen sürgünlerden oluşan bir topluluk olarak görülüyordu. O ana kadar açıkça 
saldırıya uğramamalarının tek nedeni imparatorluğun asayiş kanunlarıydı. Ama şimdi 
imparatorluk bu konuda dizginleri elden bıraktığına göre her şey kolay olacaktı.

Ferman halka üstü kapalı bir şekilde ilan edilirken, imparatorluğun eyaletlerindeki 
tüm yönetim kademelerine ise fermanın tam metni gönderilmişti. Burada yapılacaklar 
daha açık bir şekilde anlatılıyordu. Yahudiler bu gün içinde ortadan kaldırılacaktı. 
Hazırlıklar gizlilik içinde yapılmalıydı, çünkü Yahudiler’in kendi aralarında orga-
nize olmaları veya kaçmaları durumu bertaraf edilmeliydi.
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Fermanın emirleri son derece acımasızdı. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı ayrımı yapılmayacak, 
Yahudiler’in hepsine birer haşereymiş gibi davranılacaktı. Çocuklar ebeveynlerinin 
gözleri önünde boğazlanacak, bebekler annelerinin koynundan çekip alınarak katle-
dilecekti. Daha sonra herkes, ele geçen ganimeti alabilecekti. İmparatorluğun diğer 
düşmanları söz konusu olduğunda yapılandan farklı olarak ganimet imparatorluk 
hazinesine irat kaydedilmeyecekti. Böylece bundan herkes kazançlı çıkacak, kimse 
Yahudiler’i korumaya gerek duymayacaktı. Ayrıca paraları zaten ellerinden alınacağı 
için hiçbir Yahudi de rüşvetle hayatını kurtaramayacaktı.

Hızlı ulaklar hemen yola çıkarıldı ve ferman kısa sürede imparatorluğun tüm köşelerine 
ulaştırıldı.

Ferman başkent Şuşan’da ilan edildi. Burada hiçbir şey gizli kalmazdı. Saray de-
likli bir süzgeç gibiydi ve sırlar daima dışarı kolayca sızardı. Halka açık versiyon 
üstü kapalı bir dil kullanmasına rağmen, artık herkes niyetin ne olduğunu biliyor-
du. Artık fermanın içeriği öğrenilmiş, Aman ile Ahaşveroş’un bunun şerefine kadeh 
tokuşturdukları duyulmuştu. Bu, fermanın artık kesinlik kazandığının işaretiydi. 
Kral ve Aman, sanki ferman uygulanmış gibi kutlama yapmaktaydılar.

Aynı gün içinde Şuşan sokaklarında antisemitik hava esmeye başlamıştı bile. Ya-
hudiler yolda yürürken imalı gülüşmelere ve “Yakında sizi öldürüp her şeyinize 
el koyacağız” sataşmalarına maruz kalıyorlardı. Şuşan’daki Yahudiler’i korku ve 
endişeyle karışık bir şaşkınlık kaplamıştı. Durum hiç de parlak görünmüyordu.
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9. Peraşa ve PEREK 3 Sonu

Bu peraşada Aman’ın yetkileri ve onunla birlikte kötülüğü artmaktadır. Her ne kadar 
diğer tüm bakanlardan üstün bir konumdaysa da, Yahudiler’i imha etmek için yine de 
kralın onayına ihtiyacı vardır. Bu nedenle krala, Yahudiler’i kötüleyen bir nutuk atar. 
Tıpkı Vaşti konusunda Memuhan’ın konuşması gibi, Aman da bu konuşmasında, 
öncelikle kralın ne gibi bir kayıp olasılığıyla karşı karşıya olduğunu vurgular, sonra da 
suçluların cezalandırılması için özel ve kalıcı bir kanun çıkarılmasını önererek, krala 
bunun yararlarını anlatır – ki bu örnekte krala yarar olarak sunduğu şey yüklü bir 
paradır. Yine Memuhan’ın konuşmasındaki gibi burada da konunun imparatorluk-
taki tüm eyaletleri ilgilendirdiği vurgulanmıştır.

Aman’ın bu provokatif konuşması kötü niyetli bir hilekârlık içermektedir. Söyledikleri 
tamamen yalan değildir. İçinde gerçek payı olan bazı konuları bir araya getirmiş ve 
bunları kullanarak, önemli ayrıntılarını açıklamadığı, yalan ve çarpıtmalardan oluşan 
bir senaryo yazmıştır. Bu açıdan Aman’ın bu konuşması, tarihin tüm dönemlerinde 
Yahudi düşmanlarının kullandıkları propaganda yöntemlerinin prototipidir. Aman, 
Yahudiler’e karşı kişisel bir kini olduğunu krala açıklamamaktadır, ama bunu tama-
men saklamakta da değildir; nitekim “kralın yasalarını uygulamıyorlar” sözleriyle, 
Mordehay’ın kralın emrini çiğnediğini ima etmiştir. Aman, hakkında konuştuğu 
halkın ismini belirtmemekte, Ahaşveroş da bunu sormamaktadır. Bazı görüşlere göre 
Aman, Ahaşveroş’u yanıltıp, Yahudiler’den değil, göçebe bazı kabilelerden bahsettiği 
izlenimini vermek istemiştir. Başkaları ise, Ahaşveroş’un, Aman’a olan büyük 
güveni nedeniyle, hangi halktan bahsedildiğini merak bile etmeden ona istediği imha 
iznini verdiği görüşündedir. Fakat akla daha yakın olan, hem Aman’ın hem de 
Ahaşveroş’un, sözlerinde Yahudiler’i kastetmiş olmalarıdır; sadece nefret ettikleri bu 
halkın ismini ağızlarına almaya tenezzül etmemişlerdir. Ahaşveroş, Aman’ın öneri-
sine olan şükranını belirtmek için, onun on bin kikar gümüşlük teklifinden feragat 
etmiş, üstüne Aman’a mührünü vererek onu tek yetkili haline getirmiştir. Sonuç 
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olarak görülmektedir ki, Aman’ı bu yüksek konuma getiren, onun Yahudiler’e olan 
nefretidir. Tanrı, gizli yöntemleriyle bu şekilde davranır. Yahudiler’in düşmanlarına 
kuvvet verip güçlendirir ve bu şekilde düşüşlerini de hızlandırıp sertleştirir.

Kaynaklarımız, Ahaşveroş’un da Yahudiler’den en az Aman kadar nefret ettiğini 
öğretirler. Ancak yine de tüm Megila sürecinden, Ahaşveroş temiz çıkmıştır. Hiçbir 
kararı kendisi vermemiş, Yahudiler’in imhasıyla ilgili kanun baştan sona Aman 
tarafından hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. Bu etkisizlik, Megila’daki Kral 
Ahaşveroş ve koca Pers İmparatorluğu’na yönelik hafif alay teması doğrultusunda 
tekrar Ahaşveroş’un bir başka zaafını göstermiş olsa da, Ahaşveroş, elini bu kararla 
kirletmediği için, Megila’nın devamında her şeyden Aman sorumluymuş ve hiçbir 
şeyden haberi yokmuş gibi bir tavır alması kolay olmuştur (Daat Mikra).
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PEREK 4

(4:1-3)
Mordehay tüm yapılanları öğrenmişti. Mordehay giysilerini 
yırttı, çul giyip [başına] kül [koydu] ve şehrin içine çıkarak 

güçlü ve acı bir çığlıkla haykırdı. Kral Kapısı’nın önüne 
kadar geldi, zira Kral Kapısı’na çul giyer halde girmek 

olmazdı.
 Her bir eyalette, kralın söz ve yasasının ulaştığı [her] 

yerde, Yahudiler için büyük bir yas, oruç, ağlama ve ağıt 
[havası hâkimdi]; birçoğu için [yere] çul ve kül serilmişti.

Tüm yapılanları – Olayların nasıl geliştiğini. Yahudiler’in imha kanunu bir anda 
çıkmıştı ve bunu herkes duymasına rağmen bunun ardında neyin yattığını, kanunun 
neden ve nasıl çıktığını kimse Mordehay kadar bilmemekteydi (Daat Mikra).

Öğrenmişti – Hızlı ulaklar çıkıp kanun Şuşan’da duyurulduğunda bunu ilk öğrenen 
Mordehay olmuştu. Ya da “öğrendiği zaman…” (İbn Ezra).

Raşi ise Mordehay’ın tüm bunları manevi bir tecrübeyle öğrendiğini belirtir. Göklerde, 
Yahudiler’in, Nevuhadnetsar zamanında putların önünde eğildikleri ve Ahaşveroş’un 
şölenine katıldıkları için böyle bir sıkıntıya girmeleri kararlaştırılmıştır ve bu, Ruah 
Akodeş sahibi olan Mordehay’a bir rüya yoluyla bildirilmiştir.

Giysilerini yırttı – Giysileri yırtmak, çul giymek ve başa kül serpmek yas ve 
Tanrı’dan merhamet dileme işaretidir (krş. Melahim II 2:7; Yoel 2:13; Yeşayau 
58:5 vs.).
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Çul – Ya da “çuval bezi”. Bu genelde keçi kılından yapılmış kaba örgülü bir kumaştı 
ve normalde çuvallarda veya hayvanların üstünü örtmekte kullanılırdı (Daat Mikra).

Şehrin içine çıkarak – Yasını herkesin bilmesini istedi. Ayrıca Tanrı’ya yapılan yakarış 
topluluk içinde olduğu zaman, evde gizli bir şekilde yapıldığından daha etkili olur.

Güçlü – Tam çeviriyle “büyük”.

Çul giyer halde girmek olmazdı – “Yakışık almazdı” (Raşi). “Çünkü bu, krala 
hakaret anlamına gelirdi” (İbn Ezra).

Her bir eyalette… – Önceki pasukta Mordehay’ın yasından bahsedilmişken burada 
haberi alan Yahudiler’in tepkisi aktarılmaktadır.

Kralın söz ve yasasının ulaştığı [her] yerde – Hızlı ulaklar, geçtikleri her yerde 
söz konusu kararı etrafa ilan ediyordu (Raşi).

Yas – Bir olasılığa göre bu yas bir araya toplanarak ifade ediliyordu (Daat Mikra).

Oruç, ağlama ve ağıt – Bunlar hem yastan kaynaklanan hem de Tanrı’dan mer-
hamet dileğini yansıtan uygulamalardır. “Ağıt” şeklinde çevrilen Misped sözcüğü, 
ağlamaklı sesle söylenen ağıtları veya dövünmeyi belirtir (Daat Mikra).

Birçoğu için – İbranice LaRabim. Buradaki sözcüğün kökü olan Rav, toplumun 
tümünü, büyük kısmını veya saygın şahsiyetlerini belirtebilir. Son olasılığa göre, 
normalde önemli konumlarını belirten sandalye veya sedirlerde oturan bu kişilerin, yas 
ifadesi olarak çul ve kül içinde oturdukları belirtilmektedir. Olasılıkla herkes kendi-
sine sıkıntı verecek bu tavrı aralıksız olarak sürdüremeyeceği için, çevirimiz “birçoğu” 
şeklinde yapılmıştır (Daat Mikra).

Çul ve kül serilmişti – Veya “serilmekteydi”.
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Mordehay’ın Tepkisi
Aman ve yandaşları mutlu bir şekilde saraydan çıkmışlardı. Biraz ileride Mordehay’ı 
gördüler. O sırada Mordehay Yahudi bir çocuğu durdurmuştu. Ona bugünkü 
öğreniminde Tanah’tan hangi pasuğu öğrendiğini sordu. Çocuk “Çekinme ani fela-
ketten ve geleceği zaman kötülerin yıkımından” (Mişle 3:25) diye cevap verdi. Bu 
pasuk, kötülerin yıkımının aniden geleceğinden bahsetmekte, ama iyilerin bundan 
etkilenmekten korkmalarına gerek olmadığı teminatını vermekteydi. İkinci bir çocuğu 
durdurup ona da aynısını sordu. Çocuk başka bir pasukla cevap verdi: “[İstediğiniz 
kadar] Tasarılar planlayın! [Hepsi] Boşa çıkarılacak! [Canınızın istediği] Sözü 
söyleyin! Yerine gelmeyecek! Çünkü Tanrı bizimle” (Yeşayau 8:10). Mordehay, 
durdurduğu üçüncü bir çocuktan da şu cevabı aldı: “Yaşlılığa kadar Benim O. Saç-
lar aklaşana kadar Ben yükleneceğim. Ben yaptım ve Ben taşıyacağım. Ben yükle-
necek ve Ben kurtaracağım” (Yeşayau 46:4). Bu sözlerle Tanrı Bene-Yisrael’e 
garanti vermekteydi: “Sizi ana karnından çıktığınızdan beri nasıl taşıdıysam, 
yaşlılığınıza, saçlarınız aklaşana kadar da taşımaya devam edecek, yükünüzü Şahsen 
yükleneceğim. Ezelden beri nasıl yanınızda idiysem, ebediyete kadar da yanınızda 
olacağım. İnananları, putlarını kendileri yapıp onları kendileri taşırlar ve bir düşman 
geldiğinde bu yük nedeniyle kaçıp kurtulamazlar. Ama Ben böyle değilim. Yisrael’i 
Ben yaptım ve onları Ben taşıyacağım. Yüklerini Ben yüklenecek, onları düşmandan 
Ben kurtaracağım.”

Bu üç pasuk, tarihte Amalek’le yapılan mücadeleye paraleldi. İlk pasuk, Amalek’in 
Mısır Çıkışı sonrasındaki ani saldırısını ima etmekteydi. Bu saldırıda Amalek büyük 
yenilgiye uğramıştı. Amalek ulusu, ikinci saldırısında, Bene-Yisrael’in tam olarak 
kime karşı zafer için dua edeceklerini bilemeyeceği düşüncesiyle Kenaani kılığına 
girmişti. Ama ikinci pasuk bu tipteki tasarıların işe yaramayacağını vurgulamaktadır. 
Mordehay bunu görünce üçüncü pasuğun şimdiki derdi konu ettiğini anladı. Aman 
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tüm Yahudiler’i imha etme planını, Tanrı’nın artık yaşlandığı ve Bet-Amikdaş’ı 
yıkılmaktan bu nedenle kurtaramadığı, dolayısıyla şimdi de Yahudiler’e yardım 
edemeyeceği şeklinde bir düşünceye dayandırmıştı. Böylece üçüncü pasuk, Aman’ın 
yanılgısını vurgulamaktadydı.

Çocuklardan duydukları Mordehay’ın yüreğine su serpmişti. Olayı deminden beri 
seyreden Aman Mordehay’a yetişerek sordu: “O çocuklar seni bu kadar mutlu edecek 
ne söylediler?”
“Haberler iyi!” dedi Mordehay. “Senin sinsi planlarından korkacak bir şey olmadığını 
söylediler.”
Cevaptan hoşlanmayan Aman dişlerini gıcırdatarak “İşe her şeyden önce çocukları 
hallederek başlayacağım. Sonra da sıra size gelecek” dedi.

Mordehay durumun ciddi olduğunun farkındaydı. Ama ne yapılması gerektiğini de 
biliyordu. Yahudiler teşuva yaptıkları ve Tanrı’dan af diledikleri takdirde, sonuçta her 
şey yoluna girecekti. Giysilerini yırttı, çullara sarınıp başına kül koydu. Halkı tekrar 
güvende olana kadar çulu çıkarmayacağına dair yemin etti. Acı çığlıklarla sokaklarda 
dolaşmaya başladı. Tüm bunlarda kendisini de biraz sorumlu görüyordu. Ne de olsa 
her şey – ne kadar haklı olsa da – Aman’ın önünde eğilmeyi reddetmesiyle başlamıştı. 
Halkı katledilecekse bunun sorumluluğu kendisine de aitti.

Sesini acı bir tonda yükselterek ağıt yakmaya başladı: “Vah! Başımıza gelenlere 
bakın! Kralın ve Aman’ın bizlere karşı yürürlüğe koydukları karar ne kadar ağır! 
Halkımızın yarısını ya da üçte birini yok etmeye kalksalar bu bile dayanılmayacak 
kadar korkunç olurdu. Ama karar hepimizin imhası yönünde!”

Liderlerini bu halde gören Yahudiler Mordehay’ın çevresinde toplanmaya başlamıştı. 
Büyük bir kitle toplanınca Mordehay da yüksek bir yere çıkarak durumun vehametin-
den bahseden bir konuşma yaptı:
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“Ey Göklerdeki Babamız tarafından sevilen ve değer verilen Yisrael Halkı! 
Etrafınızda neler olduğunun farkında değil misiniz? Hâlâ Aman’ın bizlere karşı 
yürürlülüğe koyduğu yasayı duymadınız mı? Bizleri yok etmek ve dünya üzerinden 
silmek istiyorlar. Silahımız yok. Kendimizi koruma altına alacağımız bir hisarımız 
yok. Kaçacak yerimiz yok. Bizler için dua edecek peygamberlerimiz yok. Kesilmeye 
götürülen bir kuzu, batmakta olan kaptansız bir gemi ve çöplüğe bırakılmış yetim bir 
bebek gibiyiz!”

Ardından, bu gibi durumlarda âdet olduğu üzere pazar yerine bir Tora dolabı getiril-
di. Mordehay içinden çula sarılıp küle bulanmış bir Sefer-Tora çıkarttı ve “Sıkıntıya 
düştüğünde ve tüm bu [felaketler] seni bulunca, günlerin sonunda Tanrın Aşem’e 
kadar dönecek, O’na itaat edeceksin” (Devarim 4:30) sözlerini içeren kısmı okudu. 
Ardından halk Tanrı’dan af dileyen dualar söyledi.

Mordehay bir kez daha halka şu sözlerle seslendi: “Kardeşlerim! Tüm kapılar ka-
pansa bile gözyaşı kapıları kapanmaz! Nineve halkını hatırlayın. Tanrı o şehrin 
yıkılmasına karar vermişti. Peygamber Yona krala bu haberi verdiği zaman, kral 
tahtından inmiş, tacını çıkartarak çullara sarınmış ve küllere bürünmüştü. Bizzat 
şehir sokaklarında dolaşarak oruç ve teşuva çağrısında bulunmuştu (Yona Perek 3). 
Sonuç olarak Tanrı da Nineve halkının yok olmasına dair koyduğu kararı geri almıştı. 
Gelin aynısını yapalım. Oruç tutup dua edelim ve teşuva yapalım. Tanrı sıkıntımızı 
görecek ve günahsız çocuklarımız uğruna bizleri affedecektir.”

Mordehay’ın konuşması halk içinde etkili oldu. Herkes, nerede hata yaptığını, 
Tanrı’ya daha yakın olmak için hangi davranışlarını düzeltmek gerektiği, ek olarak 
neler yapmanın uygun olacağı gibi konularda bir iç hesaplaşmaya girişti.

Mordehay, çıkan korkunç ferman hakkında kralla şahsen konuşmak için saraya git-
ti. Mantıklı bir tartışma kralı ikna edebilirdi. Ancak kurallar gereği çullarla Kral 
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Kapısı’ndan içeri giremedi. Bunun üzerine kapıda oturarak acı çığlıklar atmaya 
başladı. Kralın onu duyup kendisiyle konuşacağını ummaktaydı.

Gizlilik çabalarına rağmen, dedikodular Şuşan’dan dışarı taşarak tüm eyaletlere 
yayıldı. Pers İmparatorluğu’nun her yöresinde matem havası esiyordu. Yahudiler oruç 
tutuyor, ağlıyor, feryat ediyor ve birçoğu da çuvallara bürünmüş şekilde küller içinde 
oturuyordu. Kendilerini köle olarak satmak istiyorlar, ama Yahudiler’i korumanın ağır 
ceza getireceğinden endişelenen diğerleri onları satın almayı reddediyordu. Yahudiler 
Tora’daki “Kendinizi düşmanlarınıza köleler ve cariyeler olarak satışa çıkaracaksınız 
– ama alan olmayacak” (Devarim 28:68) sözlerini hatırladılar. Geçen her günle 
zamanları azalacak, endişeleri artacaktı. Yaşamları korku dolu bir bilinmeyen halini 
almıştı. Bir başka pasuğu hatırladılar: “Hayatın hep şüphede olacak. Gece-gündüz 
korku duyacaksın ve yaşamına güven duyamayacaksın” (Devarim 28:66).

Şuşan’daki Yahudiler için durum biraz daha çekilir haldeydi. En azından başkentte 
cinayetlerin 13 Adar’dan önce olma olasılığı çok düşüktü. Ancak uzak yerlerde an-
tisemitizm tırmanışa geçmişti. Yahudiler 13 Adar tarihinin beklenmeyebileceğinden 
endişe ediyorlardı. Hatta bazı yerlerde Yahudiler’e münferit saldırılar duyulmaya 
başlamıştı. Belki de bazıları şimdiden ölüleri için yas tutuyordu.
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(4:4-9)
Ester’in hizmetçi kızları ve görevlileri gelip [Mordehay’ın 

durumunu] anlattılar. Kraliçe çok sarsılmıştı.
Mordehay’ı giydirmek ve çulunu üzerinden çıkarması için 

giysiler gönderdi, ama [Mordehay] kabul etmedi.
 Ester, kralın, onun emrine verdiği görevlilerinden

Atah’ı çağırdı ve ona Mordehay’la ilgili olarak, ne 
olduğunu ve neden olduğunu öğrenmesi için talimat

verdi. Atah, Mordehay’a [ulaşmak üzere,]
Kral Kapısı’nın önündeki şehir meydanına çıktı. 

 Mordehay ona başına gelenlerin hepsini ve Aman’ın, 
Yahudiler’e karşılık, onları ortadan kaldırmak için 

kralın hazinelerine [vermek üzere] tartmaktan bahsettiği 
gümüşün hikâyesini anlattı. Onları imha etmek için 

Şuşan’da ilan edilen yasanın yazılı bir kopyasını da Ester’e 
vermesi için ona verdi. [Söylediklerini Ester’e] Anlatmasını 

ve ona, krala gelip yalvarması ve huzurunda halkı için 
arzda bulunması talimatını vermesini [istedi]. Atah gelip 

Mordehay’ın sözlerini Ester’e anlattı.

Hizmetçi kızları – Bkz. 2:9.

Görevlileri – Bunlar Ester’e, hizmetçi kızların normalde yapmadığı türdeki – örneğin 
dışarıdaki insanlara haber gönderme gibi – işlerde yardımcı oluyordu (Daat Mikra).

[Mordehay’ın durumunu] – Daat Mikra.
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Anlattılar – Sarayda bulunan Ester’in dışarıda olup bitenlerden haberi yoktur. 
Hizmetkârlar da kraliyetin işleriyle çok ilgili değillerdir. Dolayısıyla onlar da Yahu-
diler hakkında verilen kararı değil, Mordehay’ın sıra dışı davranışını gördükleri için 
Ester’e haber vermişler, o da durumu ancak hizmetkârları gelip anlatınca öğrenmiştir.

Sarsılmıştı – İbranice Vatithalhal. Sözcük, “dehşet”, “korku”, “titreme” anlamlarına 
gelebilen Hil sözcüğüyle yakındır (krş. Şemot 15:14). Ester neler olduğunu 
anlamamıştır, ama Mordehay hakkında anlatılanlar hiç de hayra alamet değildir.

Mordehay’ı giydirmek … için – Bir an önce yasını sona erdirmesi için.

Çulunu üzerinden çıkarması için – Ester Mordehay’a gönderdiği mesajla üzer-
indeki çulu çıkarmasını, giysilerin altına bile giymemesini söylemiştir. Onun neden 
bu şekilde yas tutup haykırdığını bilmemektedir. Ancak ona yardımcı olabileceğini 
düşünerek kraliçenin onun yanında olduğu mesajını göndermiştir (Daat Mikra).

Kabul etmedi – Mordehay bu şekilde, durumun bir giysi değiştirmekle bitecek kadar 
basit değil oldukça ciddi olduğu mesajını vermiştir (Daat Mikra).

Onun emrine verdiği – Tam çeviriyle “onun önünde ayakta/hazır/amade tuttuğu”. 
Bu, hizmet etme anlamına gelen bir deyimdir, zira hizmet ayakta yapılır (krş. Mela-
him I 1:2).

Bu vurgunun yapılma amacı, Ester’in önceki pasukta bahsi geçen görevlilerinin 
nereden geldiklerini belirtmek olabilir. Bir başka olasılık ise farklı düzeylerde görevliler 
olmasıdır: Ester’in emrine verilen sıradan görevliler ve kralın görevlendirdiği daha üst 
düzeyli olanlar. Bu olasılık doğruysa, Megila, Ester’in Mordehay’a üst düzeydeki 
bir görevliyi gönderdiğini vurgulamaktadır (Daat Mikra). Aşağıda ise Midraş’tan 
alıntıyla farklı bir olasılık verilecektir.
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Şehir meydanına – İbranice Rehov A-İr. Tam çeviriyle “şehrin caddesine”. Ama 
buradaki anlam meydan şeklindedir (Daat Mikra).

Başına gelenlerin hepsini – Aman’ın imha emri aslında tüm Yahudiler’i hedefle-
mektedir. Ancak bir bakıma tüm bu durum Mordehay’ın tutumu nedeniyle ortaya 
çıktığı için Mordehay bunu kişisel bir felaket olarak görmektedir (Daat Mikra).

Yahudiler’e karşılık – Yahudiler’in bedeli olarak (İbn Ezra).

Onları ortadan kaldırmak – İsimlerini silmek (İbn Ezra).

Bahsettiği – Tam çeviriyle “söylediği”. Alternatif olarak “vaat ettiği” (Daat Mikra).

Gümüşün hikâyesini – Daat Mikra; krş. İbn Ezra. Alternatif olarak “… gümüşün 
ne anlama geldiğini” (Raşi). Mordehay, Yahudiler’in ne büyük bir tehlikede 
olduklarının altını çizmek için özellikle gümüş konusunu aktarmıştır (Daat Mikra).

Onları imha etmek için Şuşan’da ilan edilen – Alternatif olarak, Şuşan’ın, 
çoğunluğu Yahudiler’den oluşan bir şehir olduğu görüşü doğrultusunda “Şuşan’da 
bulunan herkesi imha etmek üzere ilan edilen” (İbn Ezra).

Yazılı bir kopyasını – Ester’in, davranışını abartılı bulmasından endişelenen Mor-
dehay, ona imha emrinin bir kopyasını kendi gözleriyle görmesi için göndermiştir 
(Daat Mikra).

Halkı için arzda bulunması – Mordehay bu noktada Ester’in artık halkını ve kimliğini 
açıklamasının zamanının geldiğini söylemektedir. Mordehay aynı zamanda, tehlikede 
olanın “kendi halkı” olduğu gerçeğini Ester’e önemle vurgulamaktadır (Daat Mikra).

Talimatını vermesi – Tam çeviriyle “ona emretmesi”.

Mordehay’ın sözlerini Ester’e anlattı – Ve ona imha ilanının kopyasını gösterip 
Mordehay’ın talimatlarını aktardı.
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Kraliçe Durumu Öğreniyor
Mordehay’ın garip davranışlarıyla ilgili haberler Ester’e ulaştırıldığında, henüz konudan 
haberdar olmayan Ester endişelendi. Mordehay’ın bu davranışının sebebini öğrenmek 
istemekteydi. Mordehay’ın ne olduğunu bildirmek üzere saraya bir ulak gönderme-
kten çekineceğini düşündü. Saray avlusunda buluşabilmeleri için, Mordehay’a temiz 
ve kaliteli kıyafetler gönderdi. Ancak Mordehay, matemini bir an için bile bırakmaya 
yanaşmadı. Halkı güvende olana kadar yas kıyafetini çıkarmamaya yemin etmişti. 
Gönderilen giysileri kabul bile etmemesi Ester’e durumun ciddiyetini anlatır nitelikteydi.

Sorunun ne olduğunu öğrenmesi için kendisine sadık saray görevlilerinden Atah’ı 
Mordehay’a göndermeye karar verdi. Midraş’a göre, Atah aslında Daniyel ile aynı 
kişidir ve isminin sayısal değeri (95) “Aman” isminin sayısal değeriyle aynı olduğu 
için ismini Atah olarak değiştirmiştir. Bu aynı zamanda önceki yüksek konumundan 
uzaklaştırıldığını, bu konumunun kesilip sona erdiğini belirten bir isimdi [“Atah” 
sözcüğü “Hatah – Kesmek” ile yakındır]. Nitekim Daniyel Belşatsar, Daryaveş ve 
Koreş’in önemli danışmanlarından biriydi ve hükümetin kararlarında etkili olan bir 
şahsiyetti. Ama Ahaşveroş zamanında bu konumundan indirilmişti ve şimdi Ester’in 
hizmetinde görevliydi.

Ester Atah’la gönderdiği mesajda Mordehay’a bu kadar vahim olan şeyin ne olduğunu 
sordu. “Ladaat Ma Ze Veal Ma Ze – [Tüm] Bu [davranışın] ne olduğunu ve bu[nun] 
neden olduğunu öğrenmek” istiyordu. Kullandığı iki tane “Ze – Bu” sözcüğü başka 
imalar da içermekteydi. Bu sözcük hem Kızıldeniz’in yarılması sırasında [“Bu benim 
Tanrım’dır” (Şemot 15:2)] hem de On Emir levhalarını tanımlarken [“…[levhalar veya 
emirler] hem bu yandan hem de bu [=diğer] yandan [okunabilecek şekilde] yazılıydı” 
(Şemot 32:15)] kullanılmıştır. Dolayısıyla Ester sormaktaydı: “Davranışlarından 
tüm Yahudiler’i ilgilendiren bir felaketin söz konusu olduğu belli. Ne oldu? Yahudiler 
Kızıldeniz’de “bu” diye parmakla işaret edebilecekleri bir düzeyde algılamış oldukları 
Tanrı’yı inkâr edecek bir şey mi yaptılar? Yoksa On Emri mi ihlal ettiler?”
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Atah mesaj taşıyan biri gibi doğrudan Mordehay’a gitmedi. Ana caddede bir işi varmış 
gibi dolaştı ve Mordehay’a şans eseri rastlamış gibi davrandı. Şüpheleri uzaklaştırmak 
için onunla gizli bir yerde değil herkesin görebileceği bir yerde konuştu. Etrafta 
şokta oldukları yüzlerinden okunan başka Yahudiler olmasına rağmen Atah onları 
sorgulamadı ve sorunu doğrudan Mordehay’ın ağzından öğrenmek istedi.

Mordehay Atah’ı, nam-ı diğer Daniyel’i tanıyordu. Ona güveneceğini bildiğinden 
her şeyi anlattı. Yahudiler’in ezeli bir düşmanla, Amalek’le karşı karşıya olduğunu 
vurguladı. Bunu ima etmek için de “Karau – Başına Gelenleri” sözcüğünü kullandı, 
zira bu sözcük “Kara – Rast Gelmek” ile bağlantılıdır ve Mısır’dan Çıkış’ta Tora, 
Amalek için tam olarak bu sözcüğü kullanmıştır (bkz. Devarim 25:17). Morde-
hay Yahudiler’e bu sıkıntının Ahaşveroş’un şölenine katılmaları nedeniyle geldiğini 
söyledi. Ayrıca çocuklara sorduğu sorular sonrasındaki ümidini dile getirdi. Ancak bir 
şeyler yapılmalıydı. Her ne kadar normalde kralın bir fermanı yayınlandıktan sonra 
geri alınması mümkün değilse de bu şüphesiz olağandışı bir durumdu. Yahudiler’e 
iftira atılmıştı ve kral mührünü Aman’a verdiğinde bunun olası tüm sonuçlarını 
değerlendirmemiş olabilirdi. Birileri krala ulaşabildiği takdirde durumu etraflıca anla-
tabilir ve onu ikna edebilirdi.

Mordehay Ester’in artık kimliğini açıklama zamanı geldiğini belirtti. “Artık vakit geldi. 
Sana krala kimliğini, halkını ve doğduğun yeri açıklaman için izin veriyorum. Sen de 
Yahudi olduğuna göre bu fermanın seni de yakından ilgilendirdiğinin farkındasındır. En 
güzel elbiselerini giyin, ona samimi bir şekilde yaklaş ve içini dök. Kralın önünde yalvar. 
Önce kendin için merhamet dile, sonra da halkın için. Bunu başardıktan sonra kralla 
Aman’ın da bulunduğu bir ortamda konuş. Senin Yahudi olduğunu öğrenince o ortamda 
Yahudiler’e karşı konuşmaya cesaret edemeyecektir. Tüm halkımızın gözü sende.”

Mordehay böylece, imha fermanının bir kopyasıyla birlikte bu mesajı Atah’ın eliyle 
Ester’e gönderdi. Atah mesajı olduğu gibi Ester’e aktardı. Ester’in bir şeyler yapması 
gerekiyordu.
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(4:10-12)
Ester, Atah’a [şu sözleri] söyledi ve [bunları] Mordehay’a 

[aktarmasını] emretti: “Kralın tüm kulları ve kralın
eyaletlerinin halkı bilirler ki, krala, iç avluya, çağrılmadan 

gelen herhangi bir erkek veya kadın [olursa,] onun için 
yasa[nın belirlediği ceza] birdir: Öldürülmek! [Böyle bir 
durumda] Yalnız kralın kendisine altın asayı uzattığı 

[kişi] hayatta kalır. Oysa ben otuz gündür krala gelmek 
için çağrılmadım.” Ester’in sözlerini Mordehay’a anlattılar.

Kralın tüm kulları – Krala yakın tüm görevliler.

Kralın eyaletlerinin halkı – “Bu basit halkın bile bildiği bir şey” (İbn Ezra).

Bilirler ki – Ester bunu söyleyerek, krala çağrılmadan gittiği takdirde, bu konudaki 
yasayı bilmediğini iddia edip işin içinden sıyrılmasının mümkün olmayacağını belirt-
mektedir; zira bu herkesin bildiği bir yasadır (Daat Mikra).

İç avluya – Krala ait binanın önünde iki avlu vardır. Dıştakine çağrılmadan girmek 
yasak değilken, içerideki bu yasayla sınırlıdır (krş. 6:4). “Avlu” sözcüğüyle kastedi-
len, bildiğimiz türdeki üstü açık bir avlu veya sarayın içinde taht dairesinin dışındaki 
başka salonlar olabilir.

Çağrılmadan – Kral tarafından çağrılmadan.

Herhangi bir erkek veya kadın – “Dolayısıyla bir kadın, hatta kraliçe olmam, beni 
bu konuda ayrıcalıklı kılmıyor. Bu kanun böyle davranan herkes için geçerli.”
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Yasa[nın belirlediği ceza] birdir – “Kralın bu konudaki emirleri çok kesin.”

Öldürülmek – Tam çeviriyle “onu öldürmek”. Yani “yasa onu öldürmeyi gerektiri-
yor”.

Altın asayı – Bu kısa bir kraliyet asasıdır (krş. Bereşit 49:10).

Uzattığı [kişi] – Kralın asayı gelen kişiye uzatması, onun gelişini olumlu karşıladığının 
işaretidir. Ama bunun olup olmayacağı içeri girmeden önce bilinmediğinden hayati bir 
risk söz konusudur.

Otuz gündür çağrılmadım – “Böyle bir ara olmasaydı belki risk daha düşük        
olurdu. Ama otuz gündür çağrılmamış olmam, kralın bana olan sevgi ve ilgisinde 
azalmanın işareti olabilir. Ve böyle çağrılmadan girmek çok tehlikeli.” Alternatif 
olarak “Beni otuz gündür çağırmadığına göre, yakında beni çağırma olasılığı yüksek. 
O yüzden boş yere riske girmeme gerek yok”. Her durumda Ester, Mordehay’a, ken-
disini krala çağrılmadan gitmeye zorlamaması yönünde imada bulunmaktadır, zira 
onun görüşüne göre bundan yarar sağlama olasılığı düşük, risk ise yüksektir (Daat 
Mikra).

Anlattılar – Atah ve onun görevlendirdiği başka kişiler. Anlaşıldığı kadarıyla, Atah, 
birkaç kez Mordehay’a gitmesinin Aman’ın adamlarının dikkatini çekeceğinden 
korkmuş ve başkalarını da görevlendirmiştir. Midraş’a göre Atah, Aman’ın kendisi 
ya da adamları tarafından öldürülmüştür ve bu nedenle Ester’in mesajını Mordehay’a 
başkaları iletmiştir.
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Ester’in Olumsuz Cevabı
Ester’in cevabı, daha çok Mordehay’ın talimatını neden yerine getiremeyeceğini 
açıklar nitelikteydi. Bunun yanında Ester Mordehay’a Aman’la açıkça mücadele et-
memesi tavsiyesinde bulundu. Aman’ın nefreti, basitçe atası Esav’ın Yahudiler’in 
atası Yaakov’a olan nefretinin bir uzantısıydı. Bu durumda Mordehay’ın Yaakov’u 
kendine örnek alması daha doğru olurdu. Nitekim Yaakov savaşmak yerine orayı 
terk etmiş, geri döndüğünde de Esav’ı yatıştırmak için birçok yol deneyip savaşma 
olasılığını en sona bırakmıştı. Ayrıca Mordehay’ın Aman’ı açıkça kızdırması anlaşılır 
değildi. Düşmanların eli güçlü olduğu zaman onlara sataşmamak gerekir.

Kendisine gelince. Bu aşamada kralın huzuruna çıkması üç açıdan sorunluydu. Önce-
likle buna kalkıştığı takdirde hiçbir sorgu sual olmaksızın idam edilme olasılığı vardı. 
Kanun, kralın huzuruna başvezir aracılığıyla çağrılmadan gelenin idam edilmesi 
yönündeydi. Aman bu kanunu her şeyin kontrolü altında gelişmesini sağlamak için 
koydurtmuştu. Saray muhafızlarının aldıkları talimat bu yöndeydi ve kral elindeki 
asasını gelene uzatmadığı takdirde kurtuluş yoktu. Gelen kişinin kanunu bilmediğini 
ileri sürme hakkı da yoktu, zira bu “Kralın tüm kulları – [hatta] kralın [uzak] eya-
letlerinin halkı” tarafından bile bilinen çok açık bir kanundu.

İkinci sorun da şuydu: Ester bu ilk aşamadan kurtulsa bile fermanı geri aldırma 
olasılığı çok düşüktü. Başarısız olduğu takdirde şimdiki forsunu da kaybedecekti. Bu, 
kazanç bir yana, kayba sebep olacak, daha uygun bir zaman geldiğinde Yahudiler için 
çıkıp konuşabilecek birileri olmayacaktı.

Son olarak, ferman henüz yeniydi. Uygulamaya daha uzun bir zaman vardı. Teh-
like yakın olsa hiç düşünmeden hayatını riske atardı. Ama şimdi bol zaman vardı 
ve konuşmak için daha uygun bir zaman gelebilir veya kurtuluş başka bir kanaldan 
gerçekleşebilirdi. Şu anda her şeyi kaybetme riskine girmek akıllıca değildi.
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“Kralın yakında beni çağırtacağından eminim” dedi Ester. “Otuz gündür çağırmadı 
beni. Dolayısıyla eli kulağındadır. İnisiyatifi alıp hayatımı tehlikeye atmamın anlamı 
yok. Üstelik bu otuz gündür çağrılmamam, kral için eskisi kadar değer ifade etmemem 
anlamına da geliyor olabilir. O zaman da hiçbir etki yaratamayacağım apaçık orta-
da. Beni çağırmasını beklersem, çağrıldığımda en azından onun gözünde bir değerim 
olduğunun bilinci ve güveniyle giderim. Biraz bekleyelim. Hemen krala başvurursam 
Yahudiler, ‘sarayda hemşiremiz var’ düşüncesiyle kendilerini güvende hissedip teşuva 
yapma gereği duymayabilirler. Böyle bir durumda şimdi bunu savuştursak bile başka 
bir yerden daha büyük bir tehlike belirecektir. En iyisi bir süre hareketsiz kalıp 
Yahudiler’in benden ümidi kesmelerini ve tüm ümitlerini Tanrı’ya yöneltip samimi 
bir teşuva yapmalarını sağlamak olabilir. Belki Yahudiler’in teşuvası sayesinde işler 
kendiliğinden düzene girebilir.”

Atah Ester’in bu olumsuz mesajını götürmek istemedi. Bu nedenle “Ester’in söz-
lerini Mordehay’a anlattılar” – yani bu görevi başkaları yaptı. Bir başka görüşe 
göre ise Atah’ın Mordehay’la daha sık görülmesi dikkati çekmiş, haberi alan Aman 
[bir görüşe göre Daniyel ile aynı kişi olan] Atah’ı öldürtmüştür. Ancak bu Ester’in 
kararlığını bozmaya yetmedi. Mesajı gönderecek başka sadık kişiler buldu. Bu arada 
Daniyel’in ölümü Yahudiler için bir onarım sağladı, zira genel bir prensibe göre bir 
tsadik öldüğünde ardından gerektiği şekilde yas tutulduğu takdirde, bu ölüm arkada 
kalanlar için günah onarımı sağlar.
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(4:13-14)
Mordehay, Ester’e cevaben “Kralın sarayında

[olduğun için] Yahudiler’in tümünden [ayrı kalarak] 
kaç[ıp kurtul]abileceğini sanma” dedi, “zira bu

zamanda tamamen sessiz kalırsan, rahatlama ve kurtuluş 
Yahudiler’e başka yerden gelecektir; ama [bil ki, bu

durumda] sen ve babanın ailesi yok olacaksınız. Ve kim 
bilir; [belki de] kraliyete [tam da] böyle bir zaman için 

ulaşmışsındır!”

Cevaben – Tam çeviriyle “cevap vermek üzere”. Aradaki haberleşmeyi sağlayan 
kişilerin, birazdan söyleyeceklerini Ester’e cevap olarak iletmeleri için.

Yahudiler’in tümünden [ayrı kalarak] – “Şimdi kralın huzuruna çağrılmadan 
girmenin riskinden korkuyorsun, ama imha fermanı uygulamaya geçirildiği takdirde 
sırf kraliçe olduğun için diğer tüm Yahudiler’den farklı bir kaderin olacağını sanma.”

Alternatif olarak “Tüm Yahudiler içinde yalnız senin kurtulacağını zannetme. Zira 
Tanrı her halukârda Yahudiler’e kurtuluşu getirecek. Ama bunda sen rol almazsan, 
diğer herkes kurtulurken bu kez sen ve babanın ailesi ayrı tutulacak ve yok olacaksınız”.

Sanma – İbranice Al Tedami Benafşeh. Tam çeviriyle “canında/ruhunda/içinde 
tasavvur etme”.

Başka yerden – “Tanrı’nın kurtuluş getirmek için sayısız olanağı var. Yahudiler 
sen yardım etsen de etmesen de kurtulacaklar. Ama senin bunun bir parçası olup 
olmayacağın, kararına bağlı olacak.”
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Gelecektir – Tam çeviriyle “kalkacaktır”.

Sen ve babanın ailesi yok olacaksınız – “Tanrı olayları öyle düzenleyecektir ki, 
senin tüm Yahudiler’in hayatını kurtarmak için kendini riske atmaktan kaçınmana 
karşılık olarak, tüm Yahudiler kurtulacak ama sen ve ailen yok olacaksınız.” Ester’in 
“babasının ailesi”, Mordehay’ı da kapsamaktadır.

Kim bilir – “Tanrı belki de seni bu konuma tam da bu zor zamanlarda halkına 
yardımcı olman için getirdi!” (İbn Ezra).

Raşi bu ifadeyi farklı bir şekilde çevirir: “Gelecek yıl bu zamana [yani katliamın 
gerçekleşeceği güne] kraliyet konumunda ulaşıp ulaşmayacağını kim biliyor? [Belki 
de arada bu konumunu yitireceksindir! Dolayısıyla sırf kraliçe olduğuna bakarak tek 
başına katliamdan kaçabileceğinin garantisi yok. Zamanın ne doğuracağını bilemez-
sin; riski şimdi almalısın.]”
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Mordehay Bastırıyor
Mordehay’ın Ester’e cevabı çok sert oldu:

“Sen Tanrı’nın kraliçe olmanı sırf kraliçe olman için kararlaştırdığını zannediyorsun 
galiba ki tahtını kaybetmekten korktuğundan halkın adına yalvarmıyorsun! Ancak 
şunu iyice kavra: Eğer tek bir Yahudi’nin kılına dahi bir zarar gelirse, kraliçe olmanın 
zerre kadar değeri yok!

“Atan kral Şaul’un hatasına tekrar düşme. Eğer kral Şaul, peygamber Şemuel’in 
emrini layıkiyle yerine getirseydi, bugün bizleri tehdit edecek bir Aman olmazdı. 
Şimdiye kadar senin neden bir putperestin karısı olarak kraliçe konumuna geldiğin 
sorusu bizi meşgul etti. Şu anki durumla bulunduğun konum arasında hiçbir bağlantı 
olmadığını söyleyebilir misin? Kim bilir, belki de tam olarak bu an için oradasın! 
Belki de tam da atan olan Şaul’un hatasını düzeltmek için bu konuma geldin!

“Sarayda olduğun için başka herhangi bir Yahudi’den daha güvende olduğunu san-
ma. Er ya da geç bu işin ucu sana da dokunacaktır. Bu yüzden kendine gel ve hiç 
vakit kaybetmeden harekete geç. Bil ki, Halkı’nı kurtarmak için Tanrı’nın olanakları 
tükenmedi. Ama sen bu konumda iken parmağını oynatmazsan herkes kurtulurken 
bu kez sen ve babanın ailesi yok olacaksınız, zira Tanrı, başkalarını kurtarabilecek 
konumdayken hiçbir şey yapmayanları onların başına gelenlerden sorumlu tutar.

“Kralın seni çağırmasını bekleme. Yahudiler her gün ümitsizliğe daha da batıyor. 
Belki aralarında bazı zayıf olanlar var ve sırf yaşamlarını kurtarmak için kimlikler-
inden vazgeçip asimile olmanın yollarını arıyorlar. Asimilasyon bazen fiziksel imha 
yöntemlerinden daha ağır sonuçlar verir. Bunun yanında eğer gecikirsen kral fermanı 
iptal ettirecek haberleri uzak vilayetlere gönderene kadar iş işten geçebilir ve bu birçok 
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kişinin yaşamına mal olabilir. Ayrıca şu anda kraliçe olman gelecek hafta da aynı 
konumda olacağının bir garantisi değil. Ya arada kral seni boşarsa? Ya şu anki konu-
munu kullanmadığın için Tanrı seni konumundan ederse?

“Yahudiler’in sana güvenerek teşuva yapmaktan imtina edebileceklerini öne sürüyor-
sun. Pekâlâ! Senin krala gittiğini kimsenin bilmesine gerek yok ki! Yahudiler bunu 
bilmezlerse yine de teşuva yapacaklardır. Ama sen elinden geleni yapmakla yüküm-
lüsün. İnsan gücünün yettiğini samimi bir çabayla yaparsa ve yapamadıkları ko-
nusunda Tanrı’ya güvenirse, Tanrı bu güveni boşa çıkarmayacaktır.

“Ve dua etmeyi ihmal etme. Bizi önceki düşmanlarımızdan kurtaran Tanrımız, 
şimdiki düşmanlarımızdan da kurtaracaktır. Dudaklarını asla dinlendirme, sürekli 
olarak Yaradan’ın merhameti için dua et. Nesiller boyunca Yisrael, Atalar’ın liyakati 
sayesinde kurtarılmıştır. Şimdi de aynısını yapacaktır. Ama bu bizi sorumluluk al-
maktan muaf kılmıyor.”
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(4:15-17)
Ester, Mordehay’a cevaben [şöyle] dedi:

“Git, Şuşan’da bulunan tüm Yahudiler’i topla.
Benim için oruç tutup,

üç gün boyunca, gece ve gündüz, yemeyin ve içmeyin.
Ben ve hizmetçi kızlarım da aynı şekilde oruç tutacağız. 
Bu şekilde, usule aykırı olarak krala geleceğim ve eğer

yok olacaksam, olurum.”
 Mordehay gitti ve Ester’in ona emrettiklerinin

tümünü yaptı.

Git – “Şehre git.” Alternatif olarak “haydi” gibi bir anlama sahip de olabilir (Daat 
Mikra).

Yahudiler’i topla – Sıkıntı zamanlarında Yahudiler bir araya gelip dua etmeli ve 
oruç tutmalı – ve elbette teşuva yapmalıdır.

Benim için – Tanrı’nın bana merhamet etmesi için.

Üç gün boyunca, gece ve gündüz – Yetmiş iki saatlik bir oruçtan bahsedilmektedir. 
Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Hele böyle bir şeyi tüm halktan beklemek 
oldukça ağırdır. Ancak olasılıkla durumun vehameti nedeniyle bu yolu denemek zo-
runda kaldıkları söylenebilir. Bazıları “gece ve gündüz” sözlerine dayanarak, orucun 
sadece gece ile gündüzün kesin olduğu zamanlarda tutulduğunu öne sürerler. Bu 
durumda güneşin batışı ile yıldızların çıkışı arasındaki yaklaşık on sekiz dakikalık 
sürenin gece veya gündüz olduğu kesin olmadığı için bu aralıkta yemek yenmiş ola-
bilir. Rabi Avraam İbn Ezra ise buradaki anlamın “üçüncü güne kadar “şeklinde 
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olduğu görüşündedir – ki bu durumda kırk sekiz saat oruç tutulmuştur. Farklı bir 
görüşe göre ise oruç üç ardışık günde değil, bir Pazartesi, sonrasındaki Perşembe ve 
sonra bir daha Pazartesi günü tutulmuştur.

Ben – Ester de aynı süre boyunca oruç tutacağını söylemektedir. Oruç şüphesiz onu 
yorup görünümünü bozacaktır ve bu, Ahaşveroş’la yapmayı planladığı görüşmede bir 
dezavantaj anlamına gelmektedir. Ancak Ester güzelliğine değil, Tanrı’nın yardımına 
güvenmiştir (İbn Ezra).

Hizmetçi kızlarım – Bu kızların, hanımlarının sıkıntısına ortak olma yükümlü-
lükleri vardır. Dolayısıyla bu ifade, kızların da Yahudi oldukları yönünde kesin bir 
kanıt sayılmaz (Daat Mikra).

Aynı şekilde – Üç gece ve üç gün.

Purim’e dair mitsvalardan bir tanesi de Purim ziyafetidir. Bu ziyafet Purim günü 
akşama doğru yapılır. Vilna’lı Gaon, ziyafete akşama doğru başlama uygulamasına 
buradan bir ipucu bulmuştur. Ester kendisinin de “Ken – Aynı [ya da: Bu] Şekilde” 
oruç tutacağını söylemektedir. Bu sözcüğün sayısal değeri 70’tir. Dolayısıyla Ester 
herkes gibi 72 saat değil, 70 saat oruç tutmuş ve Ahaşveroş’la Aman’ı davet ettiği 
ziyafete üçüncü günün batımından iki saat önce başlamıştır (Sefer Atodaa).

Bu şekilde – Ya da “bunun [=üç günlük orucun] sonrasında” (Targum).

Usule aykırı olarak – Ya da “yasaya aykırı olarak”. Basit anlamda, Ester 
“çağrılmadan gelmek kanuna aykırı olmasına rağmen gideceğim” demektedir. Es-
ter bu şekilde Ahaşveroş’a geldiği anda, onu buraya getiren konunun kendisi için 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamış olacaktır. Ahaşveroş, Ester’in ölüm anlamına 
gelebilecek bir riski aldığını gördüğü zaman, konunun çok önemli olduğunu görecektir 
(Daat Mikra).
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Eğer yok olacaksam, olurum – Krş. Bereşit 43:14. “Artık her türlü riski göze 
alıyorum.” Tam çeviriyle “yok olduğum gibi yok olacağım”. “Artık nasıl yok olacak 
olmamın bir önemi yok. Gitmezsem Aman’ın eliyle yok olacağıma göre, onun elinde 
nasıl olacaksam, Ahaşveroş’un elinde yok olmaya da aynı şekilde hazırım.” Al-
ternatif olarak “Ahaşveroş’un sarayına alındığım andan itibaren zaten yok olmuş 
sayılırım; zira halkımdan ayrıyım. O zaman nasıl yok olduysam, şimdi de, eğer 
Ahaşveroş ölmeme karar verirse aynı şekilde yok olurum” (İbn Ezra).

Mordehay gitti – Çeviri basit anlam doğrultusunda yapılmıştır. Ancak tam çeviri 
“geçti” şeklindedir. Belki de anlam “Mordehay duyuru yaparak şehrin içinden geçti” 
şeklindedir. Ya da “Şuşan’daki kraliyet kompleksi ile şehir arasındaki sınırı veya su 
yolunu geçti” (Daat Mikra; krş. Talmud – Megila 15a).

Bu fiil, kurallarla ilişkili olarak kullanıldığında “kuralı çiğnemek” anlamına gelir 
(bkz. 3:3). Talmud’a göre buradaki anlamı da böyledir; zira Mordehay, Ester’in 
buradaki emrini kabul etmiş, üç günlük oruç ilan etmiştir – ancak bu, Tora’nın bazı 
kurallarına aykırı olacaktır. Şöyle ki; Aman’ın fermanı 13 Nisan tarihinde ilan 
edilmiştir (bkz. 3:12). Aynı gün Mordehay yasa bürünmüş ve Ester’le aralarında, 
burada anlatılan diyalog geçmiştir. Dolayısıyla oruç tutulacak üç gün 14, 15 ve 16 
Nisan [ya da oruca hemen o gün başlandığı görüşüne göre 13, 14 ve 15 Nisan] 
tarihleridir – yani Pesah! Bu bayramın ilk gecesinde matsa ve maror (marul) yeme ve 
dört bardak şarap içme mitsvaları vardır. Bunlardan özellikle matsa yemek, Tora’nın 
613 emrinden biridir. Üstelik bayramda oruç tutulmaz. Dolayısıyla gece ve gündüz 
tutulacak olan bu oruç söz konusu mitsvaların “çiğnenmesi” anlamına gelmektedir. 
Mordehay buna rağmen Ester’in isteğini kabul etmiş ve Yahudiler bu üç günde oruç 
tutmuşlardır.
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Ester’in Talimatları
Mordehay’ın kararlılığını gören Ester onu sakinleştirecek bir mesaj gönderdi:

“Kişisel bir tehlikeden korktuğumu düşünme. Halkımı kurtarma şansım varsa 
hayatımın bir önemi yok. Ancak ben, krala Aman tarafından nasıl kandırıldığını 
anlatabileceğim uygun bir zamanı bekleme taraftarıyım. Bu olana kadar Aman’a 
sanki en iyi arkadaşımmış gibi davranacak, onun yanında olduğum imajını vereceğim. 
Ayrıca Yahudiler’in de bana güvenmelerini istemiyorum. Benim tavrımı gördüklerinde 
onlar da yalnızca Tanrı’ya güvenebileceklerini anlayacaklar ve teşuva yapacaklardır.”

Ester daha sonra mesajının geneli ilgilendiren kısmına geçti: “Şimdi gidip Şuşan’daki 
tüm Yahudiler’i bir araya getir. Yahudiler’in [Aman’ın iddia ettiği gibi] birbiriyle 
geçinemeyen bir topluluk olmadığını, aksine gerektiğinde tek vücut halinde, karşılıklı 
sevgi ve birlik duygularıyla hareket edebileceklerini göster. Özellikle Ahaşveroş’un 
şöleni sırasında birçok Yahudi ödün vermeyip şehri terk etmişken bu şölene katılmakla 
hata eden Yahudiler’i sinagog ve öğrenim yerlerinde bir araya toplayarak onlara teşuva 
yolunu öğret.

“Hepiniz benim için oruç tutup dua edin ki Ahaşveroş kanuna karşı gelerek izinsiz 
kraliyet dairesine girmem nedeniyle beni idam ettirmesin. Beni görmekten memnun 
olması ve beni dinlemesi için dua edin.

“Sizin gibi ben ve hizmetçi kızlarım da oruç tutacağız. Tanrı’nın, Ahaşveroş’un 
şöleninde yiyip içenleri affetmesi için dua edeceğiz. Bu, benim dualarımın kabulünü 
de sağlayacaktır, zira büyüklerimizin öğrettiği üzere, bir kişi başkası için dua ediyorsa 
ve aynı şeye kendisi de muhtaçsa, Tanrı ilk olarak ona cevap verir.”

Ester’in mesajı Mordehay’ı tereddüte düşürdü. Bunun nedeni ise içinde bulundukları 



261

tarihti. Aman’ın fermanı 13 Nisan tarihinde yayınlanmış, Mordehay ve Ester 
arasındaki diyalog da hemen bunu müteakip gerçekleşmişti. Ester’in talimatı üzerine 
oruç tutulacaksa bu oruç 14-15-16 Nisan tarihlerinde tutulacaktı.

Bu nedenle Mordehay tepki verdi: “Ama Pesah geldi! Halka bayramda oruç tutmalarını 
nasıl söyleriz? Üstelik Diaspora’da olduğumuz için Pesah’ın ilk iki gecesinde matsa 
yeme yükümlülüğümüz var!”

“Sen Yahudiler’in liderisin” diye geldi Ester’in cevabı. “Böyle bir talimatı verme yet-
kin var! Madem durum senin söylediğin kadar acil ve beklemek mümkün değil, o za-
man bu oruç hemen şimdi tutulmalı. Yahudiler yok olursa gelecek yıl Pesah bayramını 
kim kutlayacak?! Herkese oruç tutmalarını söyle. Ne matsa yesinler ne de dört kadeh 
şarap içsinler. Bunda bir günah olacaksa bunun sorumluluğunu üstleniyorum.”

Mordehay Ester’in sözlerini kabul etti ve Pesah olmasına rağmen üç günlük bir oruç 
ilan etti. İnsanların yaşamı tehlikedeydi ve tek günlük gecikme bile tehlikeli olabilirdi. 
Bu işi başkasına bırakmayıp herkesi bizzat bir araya topladı ve Ester’in talimatlarını 
iletti.

Mordehay’ın bir araya topladığı Yahudiler arasında on iki bin genç Koen de vardı. 
Sağ ellerine birer Şofar sol ellerine de birer Sefer-Tora aldılar, ağlayıp dua etmeye 
başladılar: “Ey Evrenin Hâkimi! Bize Tora’yı öğrenip uygulamamız için verdin. 
Yok edilirsek Tora’yı kim muhafaza edecek? İsmin’i kim anacak?”

Sonra Koenler yere kapandılar ve haykırmaya başladılar: “Anenu Avinu Anenu 
– Cevap ver bize ey Babamız; cevap ver bize! Herkesin, bizi hiçbir zaman yok 
etmeyeceğine dair verdiğin sözünün geçerli olduğunu bilmesini sağla.” Sonra Şofarları 
çaldılar ve halk da onların duasına katıldı. Ağlamaları, gökleri delecek kadar kuv-
vetliydi. Mordehay diğer eyaletlerdeki Yahudiler’e de hızlı ulaklar gönderdi ve oruç 
tutup dua etmeleri talimatını verdi.
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Ester de sarayda oruç tutup halkı için dua ediyordu. Tüm güzel giysilerini çıkarmış, 
o da çul ve küle bürünmüştü. Üç gün boyunca oruç tutup dua etti: “Ey Yisrael’in 
Tanrısı. Dünyayı yarattın ve onu yönetirsin. Lütfen bana yardımcı ol! Sen’den başka 
kimsem yok. Bu amansız düşmandan beni ve halkımı kurtar. Günahlarımızı affet ve 
dert anında sana seslendiğimizde bizi dinle. Kralın beni hoş karşılamasını ve dinle-
diklerime kulak vermesini sağla. Selametle gireyim ve selametle çıkayım.”

Ester duasını uzattı, Atalar Avraam, Yitshak ve Yaakov’un liyakatlerini andı. Tanrı 
tüm bu duaları karşılıksız bırakmayacaktı.

PEREK 4 Sonu

Mordehay ile Ester’in buradaki diyaloglarında, Tanrı’nın yakın nezaretine yönelik 
sarsılmaz bir inancın işaretleri görülmektedir. Buradan Yahudiler için tüm nesillerde 
geçerli olan dersler öğrenilmektedir.

1. “Rahatlama ve kurtuluş Yahudiler’e buradan değilse başka yerden, ama 
mutlaka gelecektir”: Her Yahudi, Yahudiler’in sıkıntılardan eninde sonunda 
kurtulacaklarına, Tanrı’nın tüm zorluklar için kurtuluş senaryosunu ustaca yönet-
mekte olduğuna ve dertlerin devasını önceden hazırladığına sarsılmaz bir inançla 
inanmalıdır. Ancak bu inanç, her bir Yahudi’nin, kendi halkını kurtarmak için tüm 
gücüyle çaba gösterme ve gerekirse bu uğurda canını feda etme yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz. Halkına yardımcı olabilecek konumda olan her kişi mutlaka “Belki de 
Tanrı’nın, halkıma yardımcı olması için belirlediği kişi benim ve belki de bu konu-
ma gelmemin amacı da budur” şeklinde düşünmelidir. Ama böyle biri ihmalkârca 
davranır, kuvveti doğrultusunda çaba göstermezse, Tanrı’nın Yargı Niteliği’ni ken-
disine karşı uyandırma riskini göze almış olur. O, Tanrı’nın getireceği kurtuluşta 
alabileceği rolü kaybetmiş olur ve Yisrael’in kurtuluşu başka bir yoldan gelir.
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2. “Yahudileri topla. Benim için oruç tutun”: Sıkıntı zamanlarında toplumun 
bir araya gelip oruç tutması ve dua etmesi, Gökler’de verilmiş ağır bir kararı iptal ettire-
bilir. Her ne kadar kurtuluştan eminsek ve buna ek olarak bize düşen çabayı gösteri-
yorsak da, Tanrı’nın Merhameti’ni uyandırmak üzere dua edip oruç tutma ve teşuva 
yapma yükümlülüğü de vardır. Rambam’ın belirttiği üzere: “Toplumun başına gele-
bilecek her türlü sıkıntı durumunda, [Tanrı’ya duayla] haykırmak, Tora’nın ‘yap’ 
şeklindeki bir emridir… ve bu, teşuva yöntemlerindendir… Ancak eğer [böyle bir du-
rumda] haykırmazlar… ve ‘Bu başımıza gelen dünyanın normal halinin bir parçası’ 
derlerse, bu, gaddarca bir tutumdur ve onların hatalı tutumlarını devam ettirmele-
rinin yolunu açar ki bu da söz konusu sıkıntıya başka sıkıntıların eklenmesine neden 
olur… Ayrıca Hahamlarımız, her türlü sıkıntı durumunda, Gökler’den merhamet 
gelene kadar toplumsal oruç tutma kuralını koymuşlardır…” (Yad – Taaniyot 1:1-
4). Dua ve oruç, Tanrı’ya güven ve kişisel çaba ile tezat teşkil etmez. Aksine, oruç 
ve dua, Tanrı’ya yönelik güvenin birer işareti, aynı zamanda bahsi geçen çabaların 
önemli bir öğesidir (Daat Mikra).
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PEREK 5

(5:1-2)
Üçüncü günde, Ester kraliyet [kıyafetini] giydi ve kralın 

dairesinin iç avlusunda, kralın dairesinin karşısında
durdu. Kral, kraliyet dairesinde, dairenin girişinin 

karşısında kraliyet tahtında oturmaktaydı.
 Kral, kraliçe Ester’in avluda durduğunu görünce

[Ester, onun] gözünde beğeni kazandı. Kral, elindeki
altın asayı Ester’e uzattı ve Ester yaklaşarak asanın

ucuna dokundu.

Üçüncü günde – Bu ifade farklı şekillerde anlaşılabilir. İlk bakışta orucun üçüncü 
gününden bahsediliyor gibidir. Eğer öyleyse, iki gündür sürekli oruç tutmuş olan 
Ester, halen oruçlu haldeyken çıkmıştır Ahaşveroş’un karşısına. Bu da onun, bu 
kritik anda bile Tanrı’nın Merhameti’ni uyandırma ümidiyle orucuna devam ettiği 
anlamına gelmektedir.

Ancak bazı otoriteler, Ester’in üçüncü oruç günündeki fiziksel durumunun pek iyi 
olmayacağını, dolayısıyla kralın beğenisini kazanmasının zor olduğunu öne sürerek, 
Ester’in bundan nasıl olup da endişelenmediğini merak ederler. Bazıları, uzun oruca 
rağmen bir mucize olduğunu ve Ester’in güzelliğinde bir kusur olmadığını söylerler. 
Başkaları ise, mucize olmasa bile, oruç tutmuş bir kişinin yüzünde ve davranışlarında 
belli bir kutsiyetin gözleneceğini, dolayısıyla Ester’in bu konuda endişe duymadığını 
belirtirler. Yine bazı otoriteler, Ester’in Ahaşveroş’a geldiğinde oruçlu olmadığını öne 
sürerler. Örneğin İbn Ezra, orucun “üçüncü güne kadar” olduğu, yani sadece iki gün 
sürdüğü görüşündedir.

Megila’nın geniş Aramca çevirisi ise buradaki ifadeyi “Pesah’ın üçüncü gününde” 
şeklinde açıklar – yani 17 Nisan. Önce de belirtildiği gibi, üç günlük oruç, 14, 15 ve 
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16 Nisan tarihlerinde tutulmuştur. Bu durumda 17 Nisan, üç günlük orucun ertesi 
günü de olabilir (Daat Mikra).

Kraliyet [kıyafetini] giydi – Yapılan ekleme pasuğun basit anlamına göredir (Raşi; 
İbn Ezra). Hahamlarımız ise daha derin bir bakışla buradaki “kraliyet giydi” ifa-
desini, “asalete büründü” şeklinde açıklarlar. Buna göre Ester’in tüm çevresi Ruah 
Akodeş ile kaplanmıştır (Raşi).

Kralın dairesinin iç avlusunda – Yani çağrılmadan girmenin yasak olduğu yerde.

Kralın dairesinin karşısında durdu – Normal şartlarda muhafızların böyle 
bir girişe izin vermemesi gerekirdi. Ancak gelen kraliçe olduğu için müdahalede 
bulunmamışlardır (İbn Ezra). Megila, Ester’in buraya girdiğini değil, burada 
“durduğunu” vurgulamaktadır. Bu da Ester’in girişinin muhafızlarca fark edilmemiş 
olabileceğini ima etmektedir. Ancak yine de Ester, iç avluya izinsiz girdiği için, 
daha da cüret edip kraliyet dairesine girmemiş, onun yerine kralın onu fark etmesini 
beklemiştir (Daat Mikra).

Dairenin girişinin karşısında – Kralın bu konumu, kapının ötesinde avluda 
bekleyen Ester’i görebilecek bir noktadadır.

Ester’in avluda durduğunu – Ya da “Ester’i, avluda dururken”, “avluda dur-
makta olan Ester’i”.

Görünce – Yani “fark edince”. Midraş’taki bir açıklamaya göre ise Ahaşveroş 
bir rahatsızlık nedeniyle son otuz gündür görme güçlüğü çekmekteydi. Ama Ester 
karşısına çıktığında görüşü açıldı ve ilk gördüğü kişi Ester olduğu için, Ester onun 
“gözünde beğeni kazandı”.
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Gözünde beğeni kazandı – İbranice Nasea Hen Beenav. Buradaki Hen sözcüğü 
daha önce de değinildiği üzere letafet ve güzellik belirtir. Ama aynı zamanda “Hani-
na – Bağışlama” ile bağlantılıdır. Dolayısıyla buradaki ifade, Ester’in güzelliğinden 
etkilenmenin yanında, onun çağrılmadan gelmekle yaptığı ihlal karşısında hoşgörü de 
belirtmektedir (Daat Mikra).

Kral, elindeki altın asayı Ester’e uzattı – “Kral” sözcüğü kullanılmasaydı da 
bunu kimin yaptığı anlaşılırdı. Sözcüğün yine de kullanılması, Ahaşveroş’un Ester’in 
ihlalini kral olmasından kaynaklanan yetkisiyle bağışladığını vurgular (Daat Mikra).

Asanın ucuna – Tam çeviriyle “asanın başına”. Ester krala, ona saygının bir ifadesi 
olarak, kendisine uzatılan asanın ucuna dokunacak kadardan fazla yaklaşmamıştır.

Üçüncü Gün
Ester üç gün boyunca kraliyet giysilerini giymek istememişti. Mordehay’ın talimatı 
üzerine, üçüncü gün kralın gözüne hoş görünmek için en şık kıyafetini giydi, en 
değerli mücevherlerini taktı. Üç günlük oruç ve dua kürü Ester’i yüksek bir ma-
nevi aydınlanma düzeyine getirmişti. Ruah Akodeş yüzünden okunuyordu. Kraliyet 
dairesine doğru ilerlerken Şehina onunlaydı, ama putlarla dolu olan daireye ulaştığında 
Şehina da onun yanından ayrıldı. Eksikliği hisseden Ester hemen “Tanrım! Tanrım! 
Neden beni terk ettin?” (Teilim 22:2) diye ağlamaya başladı. Orada, kral dairesinin 
girişinde durup tüm benliğiyle duaya daldı.

Kraliyet dairesine girmek için yedi kapıdan geçmek gerekiyordu. Ester o kadar kuv-
vetli bir otoriteyle yürüyordu ki muhafızlar onu durdurmadılar. Durumun farkına 
varılana kadar o kraliyet dairesine ulaşmıştı bile. Etraftaki muhafızların duruşu teh-
ditkâr görünüyordu, ama onlar da ne yapacakları konusunda tereddütteydiler. Ester 
dua etti: “Benden uzaklaşma [Tanrım], zira dert yakında ve yardımcı yok” (Teilim 
22:12).
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Ester’in yüzü içten gelen bir ışıltıyla parlıyor, bu da onun içinde kopan korku fırtınasını 
açığa vurmuyordu. Yüzü son derece sakin ve endişesizdi. Muhafızlara aldırmayarak 
ilerledi. Bu şekilde kraliyet dairesinin iç avlusuna ulaştı ve dairenin karşısında durdu.

Ahaşveroş genellikle, yargı konularının görüşüldüğü özel bir salonda bulunurdu. An-
cak Tanrı o gün Ahaşveroş’un, sarayın, muhteşem tahtın bulunduğu büyük salo-
nunda bulunmasını sağlamıştı. Bu yer değişikliği Ester’in işine yaradı. Yüksek ve 
görkemli tahtında otururken, Ahaşveroş kendisini görmeye gelenleri hemen görebil-
mekteydi. Yargı salonunda olsa böyle bir olanak olmayacaktı.

Ahaşveroş kraliyet giysileriyle görkemli tahtına kurulmuştu. Altın asasını elinde tutu-
yordu. Gözlerini kaldırdığında karşısında Ester’i gördü. İlk tepkisi öfke oldu. Kraliçe 
bile olsa, emirler kesindi. Kral çağırmadığı takdirde huzuruna çıkanın layıkı idamdı. 
İçinden sıkıntı duyguları geçti. Hayat ne kadar da garipti. Vaşti’yi kaç kez çağırmış, 
ama o gelmeyi reddetmişti. Şimdi ise Ester kanuna karşı gelerek o çağırmamasına 
rağmen karşısına çıkmıştı.

Ester başını kaldırıp kralın yüzüne baktı. Ahaşveroş’un öfkesi gözlerinden okunu-
yordu. Bir an için kendisini çok güçsüz hissetti. Olduğu yerde donakalmıştı. Artık 
her şey birkaç saniye içinde anlaşılacaktı. Ester çevredeki muhafızların fısıltılarını du-
yabiliyordu. Aralarında Ester’in artık bir ölüden farklı olmadığını konuşuyorlar, onu 
öldürdükten sonra ödül olarak üzerindeki mücevherleri alacaklarını düşünerek bunu 
nasıl paylaşacaklarını hesaplıyorlardı. Saray efradı olayı ilgiyle izlemekteydi. Kral 
yüzünü Ester’den öte yana çevirmişti ve asasını uzatmaya niyeti yok gibi görünü-
yordu. Muhafızlar kanunu uygulamak için yaklaşmaya başlamışlardı.

Birden Ahaşveroş’un yüzü Ester’e döndü. Sanki biri ona tokat atmış gibiydi. Ona 
baktıkça sakinleşti. Ester’in yatıştırıcı güzelliği öfkeden eser bırakmamıştı. Gülüm-
seyerek asasını ona uzattı.



268

(5:3-5)
Kral ona, “Neyin var kraliçe Ester?” dedi,

“Arzun nedir? Kraliyetin yarısına kadar [isteyebilirsin]
ve [isteğin] sana verilecektir.”

 Ester “Eğer kral için uygunsa, kral ve Aman,
bugün kendisi için hazırladığım içki ziyafetine gelsin” 

dedi.
 Kral, Ester’in isteğini yerine getirmek için

“Hemen Aman’ı getirin” dedi.
 Kral ile Aman, Ester’in hazırladığı içki ziyafetine 

geldi.

Kral ona … dedi – Kralın huzuruna gelen bir kişi, kral konuşmadan söze 
başlayamaz.

Neyin var – “Seni buraya getiren nedir?” (krş. Şemuel II 14:5; Melahim I 1:17).

Kraliçe Ester – Ahaşveroş, Ester’e, hem ona yönelik sevgisi nedeniyle ismiyle hem 
de kraliçe olarak özel konuma sahip olduğunu vurgulamak için bu ünvanıyla hitap 
etmiş, isteğini yerine getirmeye hazır olduğu sinyalini vermiştir (Daat Mikra).

Kraliyetin yarısına kadar – Ahaşveroş Ester’in çok önemli bir isteği olduğunu anlamıştır 
ve ona olan sevgisinin ifadesi olarak cömert olacağını bildirmektedir (Daat Mikra).

Basit anlamda “Benden kraliyetin yarısını bile istersen sana veririm”. Midraş’a göre 
ise buradaki anlamı “Kraliyetin yarısında ve ortasında bulunan bir şey hariç ne di-
lersen dile” şeklinde açıklar. Pers İmparatorluğu’nun Hindistan’dan Etyopya’ya ka-
dar uzanan topraklarının orta kesimine yakın bir yerde, Ahaşveroş’un, Ester’e bile 
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vermeye yanaşmayacağı bir yer vardır: Bet-Amikdaş. Ahaşveroş, Koreş zamanında 
inşaatına başlanan ama kendi zamanında işleri durdurulup iptal edilen Bet-Amikdaş’ı 
egemenliği için bir tehdit olarak görmektedir. Bet-Amikdaş’ın inşasının krallığını 
bölebileceğinden endişe etmektedir ve bu yüzden, Yahudi Mordehay ile yakınlığını 
bildiği Ester’i, isteği her ne olursa olsun, Bet-Amikdaş’ın konu dışı olacağı konusun-
da uyarmaktadır: “Sana krallığımın yarısını vermeye hazırım, ama krallığımı ikiye 
bölebilecek böyle bir isteği kabul etmeyeceğim” (krş. Raşi).

Sana verilecektir – Ya da “yerine getirilecektir”.

Eğer kral için uygunsa – Konuşmanın bu aşamasında Ahaşveroş’un anlayacağı 
şekliyle Ester “Kraliyetin yarısını istiyor değilim. Kral ile en yetkili bakanının, 
hazırladığım davete teşrif etmeleri benim için en büyük hediye olacak” der gibidir.

Kral ve Aman – Hahamlarımız, Ester’in neden Aman’ı da bu davete çağırdığı ko-
nusunda farklı olasılıklar öne sürerler. Örneğin kralı, Aman ile arasında gizli bir ilişki 
olduğu konusunda şüphelendirip kıskandırmayı düşünmüş olabilir. Nitekim Midraş, 
Ester’in kendisi için sunulan kadehi Aman’a verdiğini ve bunun Ahaşveroş’un 
kıskançlığını uyandırdığını kaydeder. Başka olasılıklara aşağıda değinilecektir.

Pasuk “Yavo Ameleh VeAman Ayom – Gelsin Kral ve Aman Bugün” demek-
tedir. Kullanılan dört sözcüğün baş harfleri – Yod, kE, Vav ve kE – Tanrı’nın 
İsmi’ni oluşturur. Kısacası Ester, verdiği davete sadece Ahaşveroş ve Aman’ı değil, en 
çok desteğine ihtiyaç duyduğu Tanrı’yı da çağırmaktadır.

Kendisi için – Kral, Aman’dan daha yüksek konumda olduğuna göre burada kral 
kastediliyor olmalıdır. Ancak Ester bunu açıkça söylemeyip, kralı, “Acaba bu daveti 
benim için mi yoksa Aman için mi veriyor?” şeklinde düşünmeye sevk etmiştir ki bu 
da Ahaşveroş’un kafasında Ester ile Aman arasında özel bir şey olabileceği şüphesini 
yaratma planının bir parçasıdır.
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Hazırladığım – Tam çeviriyle “yaptığım”.

İçki ziyafetine – İbranice Mişte. Sözcük “Şata – İçmek” köküyle bağlantılıdır. Bu 
aslında yiyecek de içeren bir davettir, ama içki davetin önemli kısmı olduğu için tüm 
davet bu isimle anılır (Raşi). Ahaşveroş’un verdiği, Megila’nın başında anlatılan 
büyük şölen için de aynı sözcük kullanılmıştır, ancak Ester’in verdiği elbette çok daha 
küçük çapta bir davettir.

Ester’in isteğini yerine getirmek için – Tam çeviriyle “Ester’in sözünü yapmak 
için”. Çevirimize göre bu ifade Ahaşveroş’un sözüne dâhil değildir ve Megila’nın 
anlatımının bir parçasıdır. Ancak sözler Ahaşveroş’un sözlerine dâhil de olabilir: 
“Ester’in isteğini yerine getirmek için hemen Aman’ı getirin!” veya “Ester’in isteğini 
[davete katılma suretiyle] yerine getirmesi için hemen Aman’ı getirin!”.

Hemen Aman’ı getirin – Tam çeviriyle “Aman’ı acele ettirin”.

Kral ile Aman … geldi – Hiç vakit kaybetmeden gelmişlerdir. Belki de bu nedenle 
bu yeni bir pasuk yerine aynı pasuk içinde söylenmiştir (Daat Mikra).
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Ester Kralın Huzurunda
Kral tahtından inerek Ester’in yanına geldi. Ona kolundan destek olarak “Neyin 
var Kraliçe Ester? Buraya gelmek için neden kendini tehlikeye attın?” diye sordu. 
Ama onu sakinleştirmek için, kendisinin kraliçe olduğunu, dolayısıyla kanunun onu 
bağlamayacağını, isteği her neyse söylemekten çekinmemesini söyledi.

Ester krala baktı, ama ağzını açamadı. Kral “Neden benimle konuşmaktan korku-
yorsun?” deyince Ester “Yüzünüze baktığımda küçük dilimi yuttum. Hiç bu denli 
heybetli bir hiddet görmemiştim” diye cevap verdi. Bu sözleri duyunca kralın içinde 
ılık sevgi duyguları kabardı. Etraftakiler Ester’in neden bu şekilde geldiğini merak 
ediyordu.

Kendini toparlayan kral tekrar sordu. “Neyin var Ester? Neden bu kadar solgun 
ve bitkin görünüyorsun? Kendini böyle bir tehlikeye attığına göre önemli bir isteğin 
olmalı. Söyle bana. Krallığımın yarısına kadarını istesen bile veririm. Ama bir 
konu var ki, kim olursa olsun o konudaki isteği kabul etmem. Bet-Amikdaş’ın inşa         
edilmemesi konusunda yeminim var, krallığımın yarısını kaybetsem bile buna izin 
vermeyeceğim. Bunun dışında dile benden ne dilersen.”

Kralın son sözlerini duyan Ester bir ürperme hissetti. Acaba kral onun Yahudi 
olduğundan şüphelenmiş miydi? Aman onun kimliğinden haberdar mıydı? Şimdi 
kuşkuları giderme zamanıydı.

Ester ölüme ne kadar yaklaştığının farkındaydı. Şimdi halkı için istekte bulunma 
zamanı değildi. Ahaşveroş asasını son anda uzatmaya karar vermişti. Bu konunun 
açılması onu tekrar öfkelendirebilirdi. Olasılıkla Aman’la aynı görüşteydi. Daha de-
min onun hayatını bağışlamışken, halkının tümünün hayatını bağışlamasını istemesi 
şansını fazla zorlamak olurdu.

Ester tüm bunları önceden düşünüp bir şarap ziyafeti için hazırlık yapmıştı. En iyisi 
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kralı bir partiye davet etmek, orada gerginlikten uzak bir ortamda konuşmaktı. Bu 
Ester’e kendini ve görünümünü toparlamak için zaman da verecekti. Bu sayede kralla 
sakin ve uygun bir şekilde konuşabilirdi.

Aman’ı da çağırmalıydı. Krala onu şikâyet ettiği bir ortamda Ahaşveroş Aman’ın 
Vaşti’nin ölümünden de sorumlu olduğunu hatırlayabilirdi. Ayrıca geçmiş tecrübeler 
Ahaşveroş’un içkiliyken öfkesini dizginleyemediğini kanıtlamıştı. Belki de bu vesi-
leyle Aman’a öfkelenmesini sağlarsa, Aman’dan bir an önce kurtulabilirlerdi.

Kendisiyle Mordehay arasındaki iletişimi sağlayan Atah’ın öldürülmesinden 
Aman’ın sorumlu olduğunu biliyordu. Başka bir deyişle Aman hiç kuşku yok ki 
Ester’e karşı önemli şüpheler duymaktaydı. Böylece Aman’ı davet etmek, onun 
gardını da düşürecek, şüphelerini azaltacaktı. Aman bu şekilde Ester’in kendisine 
karşı olduğunu anlayamayacak, arkasından dolap çevirme gereği duymayacaktı. Hatta 
ona biraz yakınlık göstermesi kralın öfkesine kıskançlık boyutu da katabilirdi.

Ester’in Aman’a yakınlık göstermesinin bir amacı daha vardı. Haberlerin çabuk 
yayıldığı Şuşan’daki Yahudiler, saraydaki güvenceleri olarak gördükleri Ester’in ken-
di keyfine bakıp parti üstüne parti düzenlediğini, üstelik bu partilere Aman’ı da davet 
ettiğini duydukları zaman kendisinden ümidi kesecekler, tüm umutlarını Tanrı’ya 
bağlayarak tam bir teşuva yapacaklardı.

“Kendim için bir şey istemiyorum” dedi Ester. “Ama eğer kralın gözünde beğeni 
bulduysam, kral ve Aman’ın hazırladığım davete gelmelerini dilerim.”

“Eğer her şey hazırsa vakit kaybetmeyelim” dedi kral. Hemen Aman’ı çağırttı. Ama 
Aman’a kraliçenin de emrinde olduğu mesajını vermek için çağrıyı kendi adına değil 
Ester adına yaptırdı. Aslında Aman’ın bu davete çağrılması pek hoşuna gitmemişti, 
ama Ester’in isteği böyle olduğu için kabul etti.

Ahaşveroş ve Aman, Ester’in davetine vakit kaybetmeden geldiler.
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(5:6-8)
Kral, şarap ziyafetinde Ester’e“Dileğin nedir?

Sana verilecektir. Ve arzun nedir?
Kraliyetin yarısına kadar [isteyebilirsin] ve yapılacaktır” 

dedi.
 Ester cevap verip [şöyle] dedi:

“Dileğim ve arzum [şudur:] Eğer kralın gözünde beğeni 
bulduysam ve eğer dileğimi bahşedip arzumu yerine

getirmek kral için de uygunsa,
kral ile Aman kendileri için hazırlayacağım içki
ziyafetine gelsin ve yarın, kralın emrini yerine 

getireceğim.”

Şarap ziyafetinde – İbranice BeMişte A-Yayin. Kullanılan Mişte sözcüğü zaten 
içkili bir daveti belirtir ve böyle davetlerde şarap başrolü oynadığı için ayrıca “Yayin – 
Şarap” sözcüğünü kullanmaya gerek yoktur. Belki de burada kullanılmasının amacı, 
kralın cömertliğinde şarapla çakırkeyif bir hal almasının da payı olduğunu ima etme-
ktir (Daat Mikra).

Dileğim ve arzum – “Evet; gerçekten de son derece önemli bir dilek ve arzum var; 
ancak bunu açıklamadan önce, kraldan, gerçekten onun gözünde beğeni bulduğumu 
gösteren bir işaret istiyorum. Eğer kral yarın vereceğim davete gelirse, bu benim için 
gereken işareti verecek ve dileğimi açıklayacağım” (Daat Mikra).

Bahşedip – Tam çeviriyle “vermek”.

Yerine getirmek – Tam çeviriyle “yapmak”.
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Kendileri için hazırlayacağım – Ester, önceki davetinde “kendisi için” demiş ve bu, 
her ne kadar “Ahaşveroş için” şeklinde anlaşılabilecekse de, “Aman için” anlamı da 
içerebileceğinden, Ahaşveroş’un kafasında bir kuşku doğurma amacını taşımıştı. Ama 
Ahaşveroş belki de şüphelenmemişti. Ester şimdi “kendileri için” diyerek Ahaşveroş 
ile Aman’ı bir tutmakta, kuşku uyandırma taktiğini bir adım ileri götürmektedir.

Yarın – Ester’in dileğini neden ertesi güne ertelediği açık değildir. Bir görüşe göre, 
Ester, Yahudiler’in üç gün oruç tutması sonrasında, henüz olumlu yönde somut bir 
gelişme olmadığı için biraz beklemeyi uygun görmüştür. Arada geçen bir günlük süre 
içinde ise gerçekten beklediği gelişme olmuş, kral, Mordehay’ı onurlandırmıştır ve bu, 
Ester için yeterli bir işarettir (İbn Ezra). Bu konuda başka görüşler de vardır.

Kralın emrini yerine getireceğim – Tam çeviriyle “Kralın sözüne göre yapacağım”. 
Ester bu sözleriyle, kralın “Dileğin nedir?” şeklindeki sorusuna cevap vermeyi bir 
emir addettiğini ima etmektedir (Daat Mikra).

Basit anlamda Ester, dileğini ertesi gün bildireceğini söylemektedir (İbn Ezra). Ancak 
burada daha derin bir mesaj da vardır: “Kralın o kadar zamandır benden istediği şeyi 
yapacak, halkımı ve ailemi açıklayacağım” (Raşi).



275

İlk Davet
İnsanlar birlikte içtikleri zaman aralarındaki bağ da kuvvetlenir. Kral bu nedenle 
Ester’i de kendisiyle içmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak daveti veren olmasına rağmen 
Ester, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle orucunu kesmedi. İyi bir ev sahibesi 
olarak Ahaşveroş’la Aman’a servis yaptı.

Kralın merakı iyice uyanmıştı. Artık sadede gelmek istiyordu: “Kraliçe Ester” dedi, 
“daha önce sana kendini kötü mü hissettiğini sordum, ama sen cevaben beni ve 
Aman’ı davet ettin. İşte geldik. Tüm bunları boşuna yapmadığın ortada. Kendini 
sırf bizi bir partiye davet etmek için tehlikeye atacak değilsin. Böylesi bir risk aldığına 
göre ya konu senin için ölüm-kalım meselesi ya da büyük miktarda paraya ihtiyacın 
var. Aman hazineden de sorumludur. Eğer parasal bir isteğin varsa hiç çekinmeden 
söyle; sana verilecektir. Birinin yaşamını kurtarmak istiyorsan, isteğin kabul edilecek. 
İstediğin yardımı alacaksın. İsteğin nedir?”

“Krallığın yarısını istiyor değilim” diye söze başladı Ester. “Evet, önemli bir 
isteğim var; ancak bu isteğimi yarın sizin için hazırlayacağım ikinci bir davette dile 
getireceğim. Bu vesileyle sizin eskiden beri süregelen isteğinizi de yerine getirecek ve 
gerçek kimliğimle doğum yerimi açıklayacağım.”

Ester ikinci daveti, uzun bir süre sonra kralla iki gün arka arkaya görüşmenin kralın 
ona yönelik sevgisini tekrar uyandıracağını bildiği için vermişti. Bu sevgi güçlen-
dikten sonra kral onun isteğini daha yakınlıkla karşılayacaktı. Buna rağmen, Ester 
kralın kıskançlığını uyandırmayı da amaçlamaktaydı. Bu nedenle ikinci daveti kral ve 
Aman’ın her ikisi için verdiğinin altını çizdi.
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(5:9-11)
Aman o gün neşeli ve halinden memnun bir şekilde çıktı. 
Ama Aman Kral Kapısı’nda Mordehay’ı görünce – ve 
[Mordehay] onun için ne kalkmış ne de kımıldamıştı – 

Aman, Mordehay’a karşı hiddetle doldu.
 Aman [yine de] kendisini tuttu.

Evine geldi; [birilerini] gönderip, sevenlerini ve karısı 
Zereş’i getirtti. Aman onlara servetinin

saygınlığından ve oğullarının bolluğundan,
kralın onu terfi ettirmesine dair her şeyden ve kendisini 

bakanlarla kralın kullarından
daha üstün kıldığından bahsetti.

O gün – Böyle bir davete çağrılmak ve ertesi gün için davetin yinelenmesi, o günü 
Aman için önemli bir gün haline getirmiştir.

Halinden memnun bir şekilde – Tam çeviriyle “iyi bir kalple”. Yani huzur, başarı 
ve tatmin duyguları içindeki bir adamın memnun haliyle. Krş. Melahim I 8:66; 
Yeşayau 65:14.

Çıktı – Ester’in davetinden.

Kral Kapısı’nda Mordehay’ı görünce – Buradan, Mordehay’ın, Ester harekete 
geçmeyi kabul eder etmez yasına son verip Kral Kapısı’ndaki görev yerine döndüğü 
görülmektedir.

Onun için – Tam çeviriyle “ondan”.
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Ne kalkmış ne de kımıldamıştı – Onun önünde diz çöküp yere kapanmadığı 
zaten biliniyordu. Ama Mordehay, başvezire gösterilmesi mantıklı olan bir saygıyla 
ayağa kalkmamış, hatta yerinden kımıldamamış, başını bile selam vermek için 
oynatmamıştır.

“Kımıldamak” şeklinde çevirdiğimiz Za sözcüğü, “korkmak” anlamına da gelebilir: 
“[Mordehay] ne yerinden kalkmış ne de ondan korkmuştu”.

Aman, Mordehay’a karşı hiddetle doldu – Aman daha önce de hiddetle dolmuştu 
(3:5). Ama buradaki ifadede bu hiddetin “Mordehay’a karşı” olduğu özellikle 
vurgulanmaktadır. Aslında önceki hiddeti de Mordehay’ın onun önünde diz çöküp yere 
kapanmaması sonrasında ortaya çıkmıştı; ancak buna rağmen Aman’ın “Mordehay’a 
karşı” hiddetlendiği söylenmemişti. Bu da Aman’ın, o örnekteki hiddetinin sadece 
Mordehay’a değil, onun ve Yahudiler’in temsil ettikleri değerlere yönelik olduğunu 
göstermekteydi. Oradaki sorun Mordehay’ın “Yahudi olması sebebiyle” Aman’ın 
önünde eğilmemesindeydi – dolayısıyla Aman da bunu anlamış ve Mordehay’ın 
davranışını bir bahane olarak kullanarak, zaten düşman olduğu Yahudiler’in tü-
münü hedeflemişti. Mordehay’ın şimdiki hareketi ise, Aman’ın şahsına karşı kişisel 
bir saygısızlık ve küçümseme şeklindedir. Bu nedenle Aman özellikle “Mordehay’a 
karşı” hiddetle dolmuştur. Sıradaki pasuklar da Aman’ın Mordehay’ın şahsından 
duyduğu rahatsızlığı dile getirmesine, buna karşılık yine Mordehay’ın şahsının 
cezalandırılması için öneri almasına sahne olacaktır.

Kendisini tuttu – “Ve Mordehay’a zarar vermedi.” Birazdan alacağı öneri 
doğrultusunda Aman, Mordehay’ın idamı için kraldan izin alma gereği duyacaktır. 
Dolayısıyla sözü edilen hiddetine rağmen Mordehay’ı muhafızlarına vereceği tek bir 
emirle öldürtmemesi de, Aman’ın, kralın onayı olmadan onun önemli danışmanlarından 
birine el uzatmaya cesaret edememesinin bir sonucudur. Aman bu nedenle “kendisini 
tutmak” zorunda kalmıştır (krş. Raşi). Alternatif olarak “Eve gelene kadar hiddetini 
kimseye belli etmedi” (İbn Ezra).
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Karısı Zereş’i getirtti – Anlaşılan Aman da bir kral gibi kendisine harem kurmuştur 
ve eşleri orada yaşamaktadır. Bu doğrultuda, öncelikli karısı olan Zereş de Aman’ın 
evinde değildir ve Aman’ın emri üzerine getirtilmiştir (Daat Mikra).

Ve oğullarının bolluğundan – İbranice VeRov Banav. Bazıları burada Aman’ın, 
karısı Zereş’le konuştuğu, dolayısıyla oğullarının bolluğunu ona anlatmasına gerek 
olmadığı düşüncesiyle bu ifadeyi “oğullarının büyüklüğünü”; yani “onların yüksek 
konumlarını”, şeklinde anlarlar. İbn Ezra ise dinleyenlerin Zereş’ten ibaret olmadığı 
ve başkalarının da orada bulunduğundan yola çıkarak burada gerçekten Aman’ın 
oğullarının bolluğundan bahsedildiği görüşündedir.

Talmud’da Aman’ın kaç oğlu olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Birine göre 
bu sayı otuzdur – ki olayların sonunda bunların onu ölmüş, onu asılmış, onu da 
kapı kapı dolaşıp dilenecek hale gelmiştir. Diğer bir görüşe göre dilenenlerin sayısı 
yetmiştir. Başka bir görüşe göre ise oğullarının toplam sayısı, Rov sözcüğünün sayısal 
değeri doğrultusunda 208, bir başkasına göre ise de VeRov sözcüğünün sayısal değeri 
doğrultusunda 214’tü.

Bahsetti – Tam çeviriyle “anlattı”. Tüm bunlar, Mordehay için kesin bir çözüm 
arayan Aman’ın konuya girme amacıyla söylediği hazırlık sözleridir.

Keyif ve Öfke
Yahudiler’in imhasına yönelik ferman henüz önceki gün çıkarılmıştı ve şimdi Ester 
birden bire partiler yapıp Aman’ı da davet etmekteydi. Durum Aman’ın şüphelerini 
iyice arttırmıştı. Bu nedenle ani davet karşısında kaygılanmaktaydı. Ester krala ne di-
yecekti? Onu suçlayacak mıydı? Aman, saklayacak çok şeyi olduğunun bilincindeydi.

Ama Ester’in kendisine cana yakın davrandığı parti sona erip hiçbir sorun çıkmayınca, 
Aman partiden inanılmaz bir mutluluk ve gururla çıktı. Ester onunla ilgili kötü bir 
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şey söylemek bir yana, onu samimi bir şekilde ertesi günkü partiye de davet etmişti. 
Belki Ester ona hayrandı bile! Artık kraliçe ile arasının çok iyi olduğundan şüphesi 
yoktu; ne de olsa iki gün arka arkaya kraliçenin verdiği davete, kraldan başka da-
vet edilen tek kişi kendisiydi. İkinci davet ise onu endişelendirmiyordu. Ona göre 
açıklama basitti. İlk gün Ester kendisini iyi hissetmemişti, dolayısıyla konuklarıyla 
rahatça yiyip içebileceği ikinci bir parti vermekteydi. Aman gerçekten mutluydu. Ama 
mutluluğu ancak Kral Kapısı’na gelene kadar sürdü.  

Kapıda eski bir dost vardı. Mordehay, Aman’ı görünce ayağa kalkmadığı gibi hiçbir 
ürpeti belirtisi göstermedi. Onun yerine Mordehay nispet yaparcasına sağ ayağını 
uzatarak Aman’a, dizinin altına koyduğu zırhı işaret etti. Mordehay’ın bu şekilde 
aralarındaki kölelik anlaşmasını ima etmesi, kendisini neredeyse dünyanın yaratıcısı 
konumunda gördüğü böyle bir anda Aman’ın öfkeden küplere binmesi için yeterliydi.

Aman bir yandan da Mordehay’ın tavrı karşısında şaşırmıştı. Yahudi Ulusu’nun 
tümü, sırf Mordehay Aman’ın önünde eğilmeyi reddettiği için imha tehlikesiyle karşı 
karşıyaydı; ama işte Mordehay hâlâ aynı tavrı sürdürme cüretini göstermekteydi. Bel-
ki de Mordehay, Ester’le olan bağlantılarını kullanarak fermanı iptal ettirebileceğini 
ummaktaydı; onun bu gururlu ve umursamaz tavrının sebebi bu olabilirdi.

Öte yandan Ester’in kendisine karşı olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Aksine, Ester 
onu onurlandırmış ve kralla birlikte çok özel davetlere çağırmıştı. Bir şeyler yolunda 
değildi, ama Aman bunu tespit edemiyordu.

İşler yolunda gitmez ve Yahudiler’i imha kararı iptal olursa ne olur diye düşünmeye 
başladı. Bu durumda Mordehay da hayatta kalacaktı. Buna katlanamazdı. Mor-
dehay konusu bir an önce halledilmeliydi – özel bir çözüm gerekiyordu. Daha önce 
yalnız Mordehay’a el uzatmaya tenezzül etmemişti. Ama Aman artık Mordehay’a 
karşı özel bir önlem almak gerektiğine kaniydi. Mordehay’ın ölümü katliam gününü 
beklememeliydi.



280

Aman öfkesine hâkim oldu. Eve gelerek eşini ve dostlarını bir araya topladı ve 
bir övünme seansına başladı. Bitmek bilmeyen malvarlığından ve çok sayıdaki 
çocuklarından böbürlenerek bahsetti. Onlara, kralın kendisini nasıl mevkiden mevkiye 
yükselttiğini, imparatorlukta ne kadar güçlü bir konumda olduğunu anlattı.

Gerçekten de o gün Aman’ın kariyerinin zirvesine ulaştığı gündü. Ancak bu duru-
mun ömrü inanılmaz derecede kısa olacaktı. Aman ertesi gün ölecekti.

*   *   *

(5:12-13)
“Kraliçe Ester bile, hazırladığı içki ziyafetine kralla 

birlikte yalnızca beni getirdi” dedi Aman, “üstelik ben 
kralla birlikte ona yarın da davetliyim. Fakat Yahudi 
Mordehay’ı Kral Kapısı’nda oturur halde gördükçe,

tüm bunların benim için değeri yok!”
Karısı Zereş ve tüm sevenleri ona “Elli ama yüksekliğinde 

bir darağacı hazırlasınlar. Sabaha krala söyle ve 
Mordehay’ı onun tepesine assınlar. [Sonra da] Kralla 

birlikte içki ziyafetine neşeyle gelirsin” dedi.
Bu fikir Aman’ın hoşuna gitti ve darağacını hazırladı.

Aman … dedi – Aman, sözlerinin asıl konusuna geçmektedir.

Yalnızca beni getirdi – Yani “gelmem için çağırdı”. Tam çeviriyle “[kimseyi] ge-
tirmedi… yalnızca beni”. “Kralla birlikte benden başka kimseyi çağırmadı”.

Üstelik – Aman “Saydığım tüm şeylere ek olarak Ester’in davetine katılmam da 
bana verilen önemin bir tezahürü” demiştir. Aman, kendisi için üçlü bir saygınlık 
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işareti görmektedir: “Kralla birlikte” davet edilmiştir, “kraldan başka yalnızca o 
çağrılmıştır” ve “ertesi gün bir kez daha davetlidir” (Daat Mikra).

Kral Kapısı’nda oturur halde – Aman, Mordehay’ın onun önünde eğilmemesinden 
veya saygı göstermemesinden hiç bahsetmemektedir. Onu rahatsız eden, Mordehay’ın, 
yani bir Yahudi’nin, kralın görevlilerinden biri konumunda olmasıdır (İbn Ezra; Daat 
Mikra). Anlaşılan, Mordehay’a zarar vermekten çekinmesinin temelinde de bu vardır.

Gördükçe – Tam çeviriyle “gördüğüm her zaman”.

Benim için değeri yok – “Sahip olduğum tüm bu şeylerin keyfine varamıyorum” 
(Raşi). “Canımı sıkan bu şeyin etkisini gidermeye elimdekilerin hiçbiri yetmiyor” 
(Daat Mikra).

Talmud, Tora’da Aman’a yönelik imanın nerede yer aldığını sorgular ve cevap olarak 
şu sözleri alıntılar: “Amin Aets Aşer Tsivitiha Levilti Ahol Mimenu Ahalta – Sana 
yememeni emrettiğim ağacın meyvesinden mi yedin?” (Bereşit 3:11). Buradaki Amin 
sözcüğü farklı noktalandığı takdirde Aman şeklinde de okunabilir. Böylece Tora, 
tıpkı Mordehay (bkz. 2:5-6 açk.) ve Ester (bkz. 2:7 açk.) için olduğu gibi, Aman’a 
yönelik de bir ima içermektedir.

Fakat elbette konu sadece benzer yazımdan ibaret değildir. Öyleyse Tanrı’nın Adam 
ile Hava’ya yasakladığı ağaçla Aman arasında ne bağlantı vardır? Bu soruya verile-
bilecek cevaplardan biri Megila’nın tam olarak bu noktasında yer almaktadır. Tanrı, 
Adam ile Hava’ya istedikleri tüm ağaçların meyvesini yiyebileceklerini söylemiş, 
sadece bir ağacın meyvesini yasaklamıştı. Bu onlar için yeterli olmalıydı. Ama 
olmadı; yılan kılığındaki Yetser Ara, onlara “her şeye” sahip olmaları, hiçbir şekilde 
sınırlanmamaları gerektiğini fısıldadı ve bu da onların yüksek manevi düşüşleriyle 
sonuçlanan günaha yol açtı. Benzer bir durum Aman için de geçerliydi. Kralın em-
riyle herkes onun önünde eğilmekteydi. Bulunduğu konum nedeniyle ne zenginliği ne 
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de şerefi eksikti. Bunun tek istisnası Mordehay’ın tavrıydı. İşte, her şeye sahip olan 
Aman buna tahammül edemedi ve düşüşü de bundan oldu.

Zereş ve tüm sevenleri – Fikir Zereş’ten çıkmış, dinleyenler de ona katılmıştır.

Elli ama – Farklı görüşlere göre 25 ila 35 metre. Darağacının bu yükseklikte yapılma 
amacı, uzaktan bile görülebilmesidir. Böylece Aman, intikamını en etkili şekilde 
almış olmaktan tatmin olacaktır (Daat Mikra).

Tepesine – Tam çeviriyle “üstüne”.

Neşeyle gelirsin – “Kraliçenin verdiği davete böyle asık suratla gitmek durumunda 
kalmazsın.”

Fikir – Tam çeviriyle “söz”, “şey”, “konu”.

Darağacını hazırladı – Yani “hazırlattı”. Ama duyduğu nefretle bunu bizzat 
yapmış bile olabilir.

İstişareler
Aman elde ettiği şerefli konumu tanımlamaktaydı: “Kraliçe Ester bile hazırladığı 
ziyafetlere tüm devlet büyükleri arasında sadece beni davet ediyor. Yarın da kral ile 
birlikte yeni bir ziyafete davetliyim. Ancak tüm bunlara rağmen Mordehay’ı Kral 
Kapısı’nda öylece otururken görmeyi hazmedemiyorum. O varken, elimdekilerin 
hepsi gözüme değersiz görünüyor!”

Aman’ın karısı Zereş, Aman’ın imha gününü beklemesi halinde Ester’in kralı fermanı 
iptale ikna edebileceğinden endişe etmekteydi. “Mordehay’dan bir an önce kurtulmak 
gerekiyor” dedi. “Ama onu ateşe atarak kurtulamazsın, çünkü atası Avraam ateşten 



283

kurtulmayı başarmıştı. Kılıç da işe yaramaz; ne de olsa atası Yitshak da kurban 
edilmek üzereyken iş yarım kalmıştı. Suda boğsan, o da yaramaz. Hem Moşe’ye 
Nil Nehri’nde bir şey olmadı hem de Bene-Yisrael Kızıldeniz’e girdiklerinde deniz 
açıldı ve onlar değil Mısırlılar boğuldu. Onu aslanlara da atamazsın, çünkü Daniyel 
aslanlara atılmasına rağmen aslanlar ona bir şey yapmamıştı. En iyisi onu asmayı 
denemek. Yahudi büyüklerine karşı diğer yöntemler daha önce boşa çıktı; ama asma 
yöntemi hiç denenmemişti.

“Adamlarına söyle hemen işe koyulsunlar. Sabahın erken saatlerinde krala gidip ko-
nudan bahset. Ester o sırada orada bulunmayacağı için Mordehay’ı savunacak kimse 
de olmayacaktır. Ama Mordehay’ı asmak için izin almaya gelmiş gibi yapma. Başka 
işler için orada iken bunu yapacağını da laf arasında söylemen yeterli. Başka işler 
arasında buna itiraz etmeyecektir, sen de dilediğini yapabilirsin.

“Mordehay ortadan kalktıktan sonra artık elindeki her şeyin tadına varabilirsin. Bu 
sıkıntıdan kurtulmuş bir şekilde yarınki davete de keyifle katılabilirsin. Ester’den 
çekinmene de gerek yok. Eğer sana yine de yakın davranırsa hiç sorun yok demektir. 
Ama Yahudiler’e karşı imha emrini geri aldırmayı başarsa bile Mordehay için artık 
çok geç olacak.

“İbret-i âlem teşkil etmesi için darağacı olabildiğince yüksek olsun. Elli ama bence 
yeteri kadar yüksek. Böylece Şuşan’daki her yerden, hatta saraydan bile görülecektir.”

Zereş’in bu sözleri, Aman’ın orada toplanmış olan dostları tarafından da onaylandı. 
Ama darağacının saraydan bile görülebilecek yükseklikte olması, Aman’ın düşüşünde 
pay sahibi olacaktı. Böylece Harvona, Aman’ın, kralın hayatını kurtaran kişi için 
hazırladığı darağacını Ahaşveroş’a kolayca gösterebilecek, Ahaşveroş da hemen 
Aman’ın oraya asılmasını emredecekti (bkz. 7:9-10).
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Öneri Aman’ı keyiflendirmekle kalmamış, zevkten çılgına çevirmişti. O gece gözüne 
uyku girmedi. Marangozlar ve demir ustaları çağırtarak darağacının inşaatına başladı. 
Aman ve çocukları zevkten dans ederken, Zereş ise getirdiği başka kadınlarla birlikte 
onlara arp çalarak eşlik ediyordu. Aman gelişmelerden o kadar mutlu oldu ki, sanki 
bir şaka gibi, darağacına bağlanan ipin yeterli sağlamlılıkta olup olmadığını kontrol 
etmek için kendi üzerinde denedi. O anda Tanrı Katı’nda bir Ses yankılandı: “Tam 
sana göre Aman!”

10. Peraşa ve PEREK 5 Sonu

Megila’nın genelinde olduğu üzere bu uzun peraşada da hikâyenin gelişimi içinde 
Tanrı’nın olaylara yön veren Eli hissedilmektedir. Evet, açık mucizeler yoktur ve 
dünya normal gidişatında devam etmektedir, ama buna rağmen konu, Yahudiler’in 
kurtuluşu ve düşmanların cezalandırılması hedefine doğru düzgün bir gelişim serg-
ilemektedir. Tanrı bu hedef için insanların en düşük düzeyli özelliklerini, örneğin 
Ahaşveroş’un içki düşkünlüğünü ve kıskançlık duygularını da kullanmaktadır.

Tanrı’nın olayları arka planda yönlendirdiği prensibi, metin boyunca Tora ve 
mitsvalarından da açıkça bahsedilmeyip, onlara sadece imalar yoluyla değinilmesinin 
de nedenidir. Örneğin Mordehay’ın Aman’ın önünde eğilmeme nedeni açıkça be-
lirtilmemektedir, ama okuyucu bunun Tora’nın putperestlik yasağıyla ilgili olduğunu 
anlamaktadır. Aman’ın Yahudiler’i toptan ortadan kaldırma isteğinin temelinde, 
Tanrı’ya ait onurun insana yönlendirilmesine karşı çıkan Yahudi inancını silmek 
olduğu da anlaşılmaktadır. Ancak Megila’nın yazarı, olayları olduğu gibi anlatıp, 
bunların ardındaki nedenleri anlamayı okuyucuya bırakmayı tercih etmiştir. Benzer 
şekilde, Megila açıkça bağlantı kurmasa da, Yahudiler’in oruç ve dualarının Tanrı’nın 
merhametini uyandırmayı hedeflediği bellidir.

Peraşanın sonunda Aman’ın, Mordehay’ı öldürecek olmanın verdiği zevkten uçtuğu 
söylenmektedir. Darağacını hazırladığı ve ertesi gün kraliçenin ikinci içki ziyafetine 



285

davetli olduğu bu noktada Aman kendisini başarı ve saadetin zirvesinde görmektedir. 
Öte yandan Aman, Ester’in onu davet etmesinin ardındaki – olayların gidişatını 
kuşbakışı gözlemleyebilen okuyucunun bildiği – sebeplerden habersizdir. Bu da 
kötülerin kendi büyüklük ve başarılarının işaretleri olarak gördükleri şeylerin, aslında 
Tanrı’nın onları daha sert bir şekilde düşürmek için hazırladığı birer yanılsama 
olduğunun çarpıcı örneklerindendir. Kötü insanın kendisini yaşamının zirvesinde 
gördüğü an, onun için yok oluş sürecinin tetiklendiği andır (Daat Mikra).

PEREK 6

(6:1-2)
O gece kralın uykusu kaçtı. Anılar vakayinamesinin

getirilmesini söyledi. [Bu anılar] Kralın
huzurunda okunurken, Mordehay’ın Kral Ahaşveroş’a

suikast yapmayı tasarlamış olan, kralın kapı
nöbetçilerinden iki görevlisi Bigtana ve Tereş hakkında

ihbarda bulunduğuna dair bir kayıt keşfedildi.

Uykusu kaçtı – Burada Tanrı’nın müdahalesi söz konusuydu (Raşi). Bir 
görüşe göre ise Ahaşveroş’un canı, Ester’in her iki davete Aman’ı da çağırmasına 
sıkılmıştır. Aklında binbir düşünceyle ikisinin bir olup kendisine komplo kuruyor olup 
olamayacağını düşünmekten bir türlü uyku tutmamıştır.

Aşağıda değinilecek Midraş’a göre ise burada “Kral” sözcüğü aynı zamanda Tanrı’yı 
ima etmektedir. Tanrı sürgün boyunca takındığı umursamaz tavrından vazgeçmiştir. 
Pasukta söylendiği gibi: “İşte, uyuklamaz ve uyumaz Yisrael’in Koruyucusu” (Teilim 
121:4). Artık kurtuluş çarklarının dönmesine karar veren Tanrı müdahalede bulu-
narak Ahaşveroş’un uykusunu kaçırmış, Ahaşveroş da geçmiş olayları hatırlamasına 
neden olacak şekilde eski kayıtların getirilmesini emretmiştir (İbn Ezra).
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Anılar vakayinamesinin – İbranice Sefer Azihronot Divre Ayamim. Yani anıların 
ve önemli olayların kaydedildiği vakayiname. Bu defterden daha önce de bahsedilmişti 
(2:23). Burada ise “Zihronot – Anılar” sözcüğü de eklenmiştir, zira vakayina-
menin getirilme amacı, Ahaşveroş’un uykusunu getireceği umuduyla eski anıların 
okunmasıdır (Daat Mikra).

Getirilmesini söyledi – Basit anlamda amaç vakayinamede yazılı olan sıkıcı listeyle 
Ahaşveroş’un uykusunu getirmek, (Raşi; İbn Ezra) ya da aksine, uyumadığı bu süre 
zarfında kralın canının sıkılmasını önlemektir (Daat Mikra). Raşi’nin aktardığı ve 
aşağıda Midraş kaynaklı anlatılarda yer vereceğimiz bir açıklamaya göre ise Ahaşveroş 
geçmişte kendisine iyilik yapmış birine borçlu olup olmadığını kontrol etmek istemiştir.

Kralın huzurunda okunurken – Anılar veya vakalar, vakayiname sorumluları 
tarafından okunurken.

Çevirimiz bu sözlerin sonraki pasuğa giriş niteliğinde olduğu görüşünü takip etmektedir. 
Ancak tam çeviri “Ve kralın huzurunda okunmaktaydılar.” Midraş’a göre, Aman’ın 
oğullarından biri olan görevli Mordehay’ın isminin kayıtlı olduğu yeri görünce vakayina-
me rulosunu ileri döndürmeye devam etmiş, ancak Ahaşveroş bunu fark edince “Daha 
ne kadar çevireceksin? Ne yazıyorsa oku!” diye çıkışmıştır. Ancak o “Okuyamıyorum” 
diye kaçmaya çalışınca orada yazılanlar kendiliğinden okunmaya başlamıştır.

Bigtana – Daha önce ismi Bigtan olarak geçmiştir.

Hakkında ihbarda bulunduğuna dair – Tam çeviriyle “Bigtana ve Tereş hakkında 
anlattığı”.

Kayıt – Tam çeviriyle “yazılı”.

Keşfedildi – Tam çeviriyle “bulundu”. Kral için tamamen unutulmuş bir kayıt 
olduğundan yeni bulunmuş bir şeymiş gibi söylenmektedir. Alternatif olarak, ödüllen-
dirmeyi ihmal ettiği birileri olduysa diye vakayinameyi getirten kral, aradığını bulmuştur.
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Uykusuz Bir Gece
Önce de belirtildiği üzere, Mordehay’ın sonunu getirme hevesindeki Aman o gece 
heyecandan uyuyamamıştı. Megila bize o gece kralın da uykusunun kaçtığını söy-
lemektedir. Ancak o gece bir türlü uyuyamayan başkaları da vardı.

Aynı gece Ester de Aman ile Ahaşveroş için hazırladığı ziyafetten dolayı uyuyamamıştı. 
Gece boyunca Tanrı’ya, ağzına doğru sözleri yerleştirmesi için dua ediyordu. 
Şuşan’daki Yahudiler ise, Ester’in Aman’ı ziyafete davet ettiğini duydukları andan 
itibaren büyük bir gerginlik içine girmişlerdi. Mordehay’ın kapısına dayanarak tüm bu 
olaylardan onu sorumlu tuttular: “Başımıza gelenlerin nedeni sensin. Eğer Aman’ın 
karşısında biraz olsun saygı ile dursaydın başımız belaya girmeyecekti!” dediler. Mor-
dehay ise, “Aman’ın kıyafetleri iki put ile süslenmişti ve onun huzurunda saygıyla 
kalkıp eğilenler putlara eğilmiş oluyordu. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, putlara 
tapanların bu dünyada da, Gelecek Dünya’da da payı yoktur!”

Bunun üzerine oraya toplanan Yahudiler’i bir sessizlik kapladı. Bir yandan da 
akılları başka bir yerdeydi. “Aman darağacı hazırlıyor, Ester ise ziyafetten ziyafete 
koşuyor. Biz de ona güvenmiştik” şeklinde bir hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Sonunda 
güvenlerini insana değil yalnız ve yalnız Tanrı’ya yaslamaları gerektiğini anlayarak 
bir araya geldiler ve gece boyunca herkes tüm kalbiyle Tanrı’ya dua etmeye başladı:

“Bize ve başı belada olan herkese cevap ver ey Kutsal ve Mübarek Tanrımız! Köle-
lerin gözleri efendilerinin eline nasıl bakarsa, bizim gözlerimiz de, bizi kurtarana 
dek Sana yönelmiş durumda. Düşmanlarımız bizleri lanetleyip, ‘Yakında sizden 
kurtulacağız’ diyerek alay ediyorlar. Dualarımızı dinle ve bizi, Paro’nun, Asur 
kralı Sanheriv’in ve bizi yok etmek isteyen başkalarının elinden nasıl gece vakti 
kurtardıysan, şimdi de bu gece içinde kurtar!”
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Aman darağacını tamamladıktan sonra son bir kez ne yapıyor diye görmek için 
Mordehay’a gitti. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Mordehay’ı, çula 
bürünmüş halde çok sayıdaki (22.000) küçük çocuğa ders verirken buldu. Mordehay 
“Hasımlarına karşı kuvvet temelini bebeklerin ve emziktekilerin ağızlarıyla attın, 
düşmanı ve hınç sahibini etkisiz kılmak için” (Teilim 8:3) pasuğu doğrultusunda 
hareket etmekteydi; zira sarsılmaz bir prensibe göre bir yerde küçük çocukların Tora 
ve dua sözlerinin mevcut olması, devamlılığın anahtarlarındandır.

Bu sahne Aman’ın hoşuna gitmediği gibi, zalim dürtüleri de uyanmıştı. Adamlarına 
çocukları zincire vurmalarını emretti. Sabah Mordehay’ı öldürmeden önce çocukları 
katledecekti. Haberi alan anneler çocuklarına yiyecek ve su yetiştirmeye çalıştılar. Ama 
çocuklar kitaplarını kapatıp kalplerinin üstüne yerleştirerek oruç tutarak öleceklerine 
yemin ettiler. Hapiste otururken geceyi dualar ve gözyaşlarıyla geçirdiler.

O gece genç çocukların gözyaşları ile karışık sesleri davar yavrularının melemeleri 
gibi göklere kadar ulaştı. Bunun üzerine, Yahudiler’in hatalı ve kabahatli tutumları 
nedeniyle o zamana kadar Yüzü’nü gizleyen ve olayların bu sıkıntılı raddeye gelme-
sine izin veren Tanrı’nın kalbi halkın yaptığı içten teşuva sonrasında merhametle dol-
du ve Tanrı Yargı Tahtı’ndan kalkıp Merhamet Tahtı’na oturarak kararın yırtılması 
emrini verdi. Aslında kurtuluş için gereken tüm zemini hazırlamış olduğunu bilme-
dikleri Tanrı’nın olayları bu noktaya getirmesini, endişeyle, O’nun bir tür kayıtsızlığı 
olarak değerlendiren Yahudiler için, kurtuluş sürecinin tetiklendiği bu gece, Evrenin 
Kralı’nın sözün gelişi “uykusundan uyandığı” gece olarak hatırlanacaktı.

Artık kurtuluş süreci başlamıştı. Melek Mihael, Ahaşveroş’un uykusunu kaçırmak 
üzere gönderildi. Her uyuyakalışında aynı rüyayı görüp hemen uyanıyordu. Rüyada 
Aman ona doğru yürüyor, tacını ve kraliyet giysilerini çıkarıyor ve onu öldürecekmiş 
gibi eline bir hançer geçiriyordu. Soğuk terler döken Ahaşveroş bu rüyayı Aman’ın 
kendisine komplo kuruyor olabileceği şeklinde değerlendirdi. Yine uyumaya çalıştıysa 
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da, tam uykuya dalacakken sanki sürekli biri onu sarsıp “Nankör! Nankör! Kalk 
da sana iyilik yapanı ödüllendir!” diye bağırıyordu. Aklı iyice karışan Ahaşveroş’un 
keyfi de uykusu da kaçmıştı. Yatağında uzanmış dururken aklına olur olmadık fikir-
ler gelmeye başladı. Acaba Ester her davete neden Aman’ı da çağırıyordu? Belki de 
ikisi bir olmuş ona karşı bir komplo düzenliyorlardı.

Ama bir komplo varsa bunun haberi ona bir şekilde ulaşmış olurdu. Böyle bir şeyi 
bilip de Ahaşveroş’u haberdar edecek kişinin cömertçe ödüllendirileceğini herkes bili-
yordu. Ama Ahaşveroş’un aklına bir olasılık geliyordu. Belki de geçmişte biri ona 
iyilik yapmış ama karşılığını almamıştı. İnsanlar da, bir komplo varsa bile bunu ihbar 
etmenin bir kazanç sağlamadığını gördükleri için bunu yapmamış olabilirlerdi. Acaba 
geçmişte borçlandığı birileri mi vardı? Belki de kendisini nankörlükle suçlayan o sesin 
anlamı da buydu.

Aklı bir yandan da Ester’in esrarengiz tavrına takılmıştı. Hayatını riske edecek bir 
şekilde kendisine geldiğine göre çok önemli bir isteği olsa gerekti. Üstelik bu isteğini de 
bir türlü söylememiş, sanki bunun için de geçerli bir sebebi var gibi iki kez ertelemişti. 
Acaba ne istiyordu? Her şeye sahip bir kraliçe ne isterdi? Olsa olsa dileği bir başkasıyla 
ilgiliydi. Ama hiçbir akrabası olmayan yetim ve öksüz bir kızdı Ester. Tek yakını, 
onu evlat edinmiş olan Mordehay’dı… Evet! Mordehay!

“Yarın davette Ester mutlaka Mordehay’la ilgili bir şey isteyecek” diye düşündü 
Ahaşveroş. “Ama bunu yerine getirmek çok zor olacak. Tüm Yahudiler’in ölüm 
fermanı yola çıktı bile.” Kraliyet fermanının geri alınması mümkün değildi. Mor-
dehay için bir istisna yapmak da çok geçerli sebepler gerektirmekteydi. Bilinçaltında, 
kralın aklına belki de borçlu olduğu kişinin Mordehay olduğu düşüncesi belirdi. Eğer 
Mordehay kral için bir şey yaptıysa, o zaman bir şeyler yapılabilirdi. Böyle bir du-
rumda Ester’in onun adına isteyeceği bir şey varsa yerine getirmek mümkün olabilirdi.
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Aklında bu düşüncelerle, vakayinamenin huzuruna getirilmesini emretti. Bu, kralın 
onur borcu olduğu olayların kaydedildiği küçük bir defterdi. Bir borç ödendiği zaman 
bu deftere işaret konuyor, ödeme de saray vakayinamesine kaydediliyordu. Ahaşveroş, 
Ester’le görüşmeye hazırlıklı gitmeye karar verdi.

Vakayinameyi getiren görevli kayıtları okumaya başladı. Gerek olayların tekdüzeliği 
gerekse de okuyan kişinin monoton sesi yeterince sıkıcıydı. Çok geçmeden Ahaşveroş’un 
uykusu geldi. Uykuya dalmak üzereydi ki hayal meyal duyduğu bir ses kulaklarında 
yankılandı. “… Bigtan ve Tereş krala suikast planladılar ve Yahudi Mordehay bunu 
ihbar ederek kralın yaşamını kurtardı…” Ahaşveroş, o gece kim bilir kaçıncı kez, ama 
bu seferinde uykusundan tamamen arınmış bir halde uyandı. Mordehay’ın ödülü hak 
ettiğinden habersizdi. Mordehay suikast hazırlığını Ester’e bildirdiği zaman Ester’in 
bunu krala kendi adına bildirmesini, Mordehay’dan bahsetmemesini söylemişti. Ester 
ise bu konuda itaat etmeyerek ihbarı Mordehay’ın adına yapmıştı. Ahaşveroş ken-
disiyle konuştuğunda ise Mordehay konunun tamamen Ester’in sayesinde olduğunu 
vurgulamış, Ahaşveroş da olayı bu şekilde kapatmıştı. Ancak olay kayda geçirilirken 
Ester, kendi değil Mordehay’ın ismini kaydettirmişti. Bunu ne Mordehay ne de 
Ahaşveroş biliyordu. Ve kral şimdi olayla Mordehay’ın ilişkili olduğunu duyunca 
irkilmişti.

Ama bu duyduğu Ahaşveroş’u oldukça rahatlatmıştı da. O ana kadar Ester ve 
Aman’la ilgili birçok komplo teorisi aklını kurcalamaktaydı. Ama şimdi Ester’in sa-
dakatinin açık bir örneğini görmüştü. Mordehay da açık bir şekilde sadıktı. Dolayısıyla 
bu yönden endişeye yer yoktu.
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(6:3-5)
Kral “Mordehay’a bunun karşılığında onur ve büyüklük 

[adına] ne yapılmış?” diye sordu ve kralın hizmetkâr
gençleri “Onun için bir şey yapılmamış” dediler.

 Kral “Avluda kim var?” dedi.
[O sırada] Aman, krala Mordehay’ı kendisi için 

hazırlamış olduğu darağacına asma [konusunu] söylemek 
üzere kralın dairesinin dış avlusuna gelmişti.

 Kralın gençleri ona
“İşte Aman avluda duruyor” dediler ve kral

“Gelsin” dedi.

“Ne yapılmış?” diye sordu – Tam çeviriyle “dedi”. Mordehay’la ilgili kayıt 
okunurken onun ödüllendirildiğine dair bir şey duymayınca Ahaşveroş merak ederek 
sormuştur.

Avluda kim var? – Kraliyet usulleri doğrultusunda bakanların bazıları kral kend-
ilerine ihtiyaç duyabilir diye kraliyet dairesinin avlusunda [veya onun önünde bulu-
nan ve yönetim kademelerinin oturduğu yer olan salonlarda] hazır beklerdi. Kral bu 
doğrultuda “Şu anda divanda bakanlardan kimler var?” diye sormuş olabilir (Daat 
Mikra). Alternatif olarak krala avluda birinin davet edilmeyi beklediği haber verilmiş 
ve Ahaşveroş bunun kim olduğunu soruyor da olabilir.

Aman … gelmişti – Sabahın erken saatleridir. Aman Mordehay’dan bir an önce 
kurtulabilmek için vakit kaybetmeden Ahaşveroş’a gelmiştir.

Bir olasılığa göre Ahaşveroş gecenin başında uyuyamamış, kendisine geçmiş olayların 
kayıtları okunduktan ve Mordehay’ın ödüllendirilmediğini öğrendikten sonra uyumuş 
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ve sabah olduğunda da ne yapılması gerektiğine dair danışabileceği birini aramıştır. 
Diğer bir olasılığa göre Ahaşveroş’un uykusu sabaha karşı kaçmış ya da gece boyunca 
uyuyamamış olabilir. Bu durumda kayıtların okunmasına sabaha karşı başlanmış, 
Mordehay’ın ödüllendirilmediğini öğrenince o konuyu düşünürken sabah olmuş ve 
Aman gelmiştir.

Kendisi için hazırlamış olduğu – Aman’ın bu darağacını kimin için hazırlamış 
olduğu önceden bilindiğine göre bunu burada tekrarlamaya ne gerek vardır? Ama 
Megila aslında burada tekrar yapmamaktadır. “Kendisi için” sözleri iki şekilde 
anlaşılabilir: Mordehay için veya Aman’ın kendisi için. Daha önceki kullanımda 
Aman’ın niyeti doğrultusunda “Mordehay için” anlamı söz konusuydu. Burada ise 
bu darağacının gerçekte kimin olduğu ima edilmektedir: “Aman için” (Yosef Lekah).

Dış avlusuna – Ama iç avluya çağrılmadan gelmek yasaktı (bkz. 4:11).

İşte Aman avluda duruyor – Buradaki “işte” sözcüğü Aman’ın sabahın bu erken 
saatinde, diğer tüm bakanlardan önce orada olmasından kaynaklanan hayreti belirti-
yor olabilir (Daat Mikra).

Aman’ın Gelişi
Yaşamını kurtaranın Mordehay olarak kaydedildiğini gören kralın aklı karışmıştı. 
Onu ödüllendirmiş miydi yoksa ödüllendirmemiş miydi? Kayıtlarda herhangi bir 
ödül verildiğinden bahsedilmemekteydi. “Mordehay’ı bu hizmetinden dolayı nasıl 
ödüllendirmişiz?” diye sordu. “Eğer yaşamımı kurtardıysa, mutlaka ödüllendirmiş 
olmam gerekir. Ama böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ayrıca her ne ödül 
verdiysem, bunun yaşamımı kurtarmanın karşılığı olamayacağı açık. Ona daha kalıcı 
ve büyük bir ödül vermem gerekir. Onu Kral Kapısı’nda yargıç olarak atamıştım 
ama bunu ödül olarak değil Ester’in tavsiyesi üzerine yapmıştım. Mordehay’ın hem 
onurlandırılması hem de kendisine büyüklük ve rütbe verilmesi gerekir.”
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Kralın yanındaki hizmetkârlar Aman’dan nefret etmekteydi. Aman başvezir 
olduğundan beri kendilerine üstünlük taslıyor, sürekli onları ezer bir tavır takınıyordu. 
Devamlı olarak Aman’a saygı göstermek ve onu övmek zorunda bırakıldıkları için 
kendisine diş bilemekteydiler. Aman’ın Mordehay’a duyduğu kinin de farkındaydılar. 
Aman’ı bir şekilde küçük düşürmek için bir fırsat çıktığı takdirde, bunu kullanmak 
için tereddüt etmeyeceklerdi. Ve işte, şimdi kralın Aman hakkındaki şüphelerini daha 
da beslemenin tam vaktiydi.

Mordehay için hiçbir şey yapılmadığını belirttiler. Mordehay ne onurlandırılmış ne 
de terfi ettirilmişti. Buna karşılık Vaşti’nin ölümünden sorumlu olan Aman yüksek 
rütbeyle ödüllendirilmişti. Burada bir adaletsizlik var gibiydi.

Kral laf arasında gördüğü rüyadan da bahsetti. Hizmetkâr gençler “Rüyanız oldukça 
açık majesteleri” dediler. “Mordehay’ın büyük hizmetine karşılık kadirşinaslık göster-
meniz gerekirdi. Bunun yanında Aman’ın sizin tahtınızda gözü olma olasılığı da yok 
değil. Bigtan ve Tereş’in idam edilmesi konusunda onu pek aktif görmemiştik. Öte yan-
dan Mordehay sizin hayatınızı kurtaranın kendisi olduğunu bilmenizi bile istememiş. 
Şüphesiz bunu ödül için değil, size olan sadakatinin bir sonucu olarak yapmış.”

Ahaşveroş biraz rahatlamıştı. Ester’in davet nedenini bulduğundan emindi. Mutlaka 
Mordehay için bir şeyler isteyecekti. Dolayısıyla sabah vakit kaybetmeden Mordehay’a 
olan borç ödendikten sonra Ester’in karşısına eli güçlü bir şekilde çıkabilirdi. Zihni 
rahatladıkça uyku ağır basmaya başladı ve sonunda sızdı. Aynı rüya geri gelmişti. 
Aman elinde bir hançerle Ahaşveroş’u öldürmeye çalışıyordu ve bu kez Ester’de 
hedefteydi. Gün doğmak üzereydi ve rüyanın etkisiyle tekrar uyandığında dış avluda 
bekleyen birinin olduğu haber verildi. Bu saatte çıkagelen münasebetsiz de kimdi?

“Avluda kim var?” diye sordu. Aldığı cevap rüyasını kâbusa çevirir nitelikteydi. 
Aman’dan tam anlamıyla nefret eden hizmetkârlar, daha kısa bir süre önce hakkında 
olumsuz imada bulundukları Aman’ı gördüklerinde içlerindeki intikam duyguları daha 
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da kuvvetlendi. Büyük bir zevkle “İşte, Aman geldi” dediler. Seslerinde “Böylesine 
garip bir saatte geldiğine göre bu işin içinde bir bit yeniği var” iması vardı. Paranoya 
çemberine artık iyice girmiş olan Ahaşveroş’un üzerinde etkili olan bir imaydı bu. Rüya 
gerçeğe mi dönüşüyordu? Hizmetkâr gençlerin yüzündeki imalı bakışlar “Rüyanız 
gerçekleri yansıtıyor” der gibiydi. Ahaşveroş da buna kuvvetle inanmaya başlamıştı. 
Kafasındaki yapbozun parçaları kendince yerine oturmuştu. Temkinli olmakta fayda 
vardı. Mordehay’ın ne şekilde onurlandırılması gerektiğini sorarken bir yandan da 
Aman’ın ağzını aramalıydı. Kapı görevlilerine “Gelsin” dedi.

*   *   *

(6:6-9)
Aman geldi. Kral ona “Kralın onurlandırmayı arzuladığı 
kişiye ne yapılmalı?” diyince, Aman içinden “Kral kimi 

benden daha çok onurlandırmayı arzular ki?” diye geçirdi.
Aman krala “Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişi [için], 

kralın giymiş olduğu kraliyet kıyafeti ve kralın, başına 
kraliyet tacı takılı halde binmiş olduğu bir at getirilmeli 
ve kıyafetle at kralın asil soya mensup bakanlarından 
bir kişinin eline teslim edilmelidir. [Görevliler] kralın 

onurlandırmayı arzuladığı kişiyi [bu giysilerle] giydirmeli, 
onu şehir meydanında [söz konusu] ata bindirmeli ve 

önünde ‘Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişiye [işte] 
böyle yapılır!’ diye duyuruda bulunmalıdırlar.

Aman geldi – Ama Mordehay’la ilgili isteğini söyleyemedi, zira kralın huzuruna 
gelen kişi ilk sözü alamaz. Ama kral başka bir soruya girişince, diyalogun konusu 
ilerleyerek Aman’ın isteğini dile getirmesine fırsat bırakmamıştır (Daat Mikra).
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Onurlandırmayı – Tam çeviriyle “kralın, onurunu arzuladığı”. Yani “ona onur 
verecek bir şeyler yapmak istediği”.

Arzuladığı – Ya da “onurlandırmaya karar verdiği”; ya da “onurlandırmaktan 
memnun olacağı” (Daat Mikra).

İçinden – Tam çeviriyle “kalbinde”.

Diye geçirdi – Tam çeviriyle “dedi”. Talmud’da Megilat Ester’in peygamberlik 
gücüyle yazılmış, dolayısıyla kutsal nitelikte olduğu belirtilir ve bunu kanıtlayacak 
bazı deliller öne sürülür. Bir görüşe göre bu konudaki bir delil bu pasuktadır. 
Aman’ın düşüncelerini bilmek ancak Ruah Akodeş ile mümkün olduğu için bu bir 
delil sayılabilir. Başkaları ise Aman’ın sözlerinden, aklından geçenin kolayca tah-
min edilebileceğini belirterek bunu delil saymaz. Bunun gibi delil sayılabilecek başka 
pasuklar da vardır, ama çoğuna Ruah Akodeş’le yazılmış olmayabileceği yönünde 
açıklama getirilebilir. Öte yandan Megila, Purim’in hiçbir zaman Yahudiler’in soyu 
tarafından unutulmayacağı iddiasını da içermektedir (9:28) ve gelecekle ilgili böyle bir 
iddiada ancak Ruah Akodeş sahibi biri bulunabilir (Talmud – Megila 7a).

Başına kraliyet tacı takılı halde binmiş olduğu – Burada, kralın taçlandırılma töreni 
sırasında bindiği attan bahsedilmektedir (Daat Mikra). Bazılarına göre ise Aman, krali-
yet at ve kıyafetinin yanında, onurlandırılacak kişinin başına taç takılması gerektiğini de 
söylemektedir. Yine de Aman taçtan bahsettikten hemen sonra bunu söylediğine pişman 
olmuştur, zira bunun Ahaşveroş’u sinirlendirdiğini algılamıştır. Bunun taçta gözü 
olduğu izlenimi vermesinden korktuğu için sözlerine devam ederken taçtan bahsetmemiş, 
“kıyafetle at … teslim edilmelidir” demekle yetinmiştir (Raşi; İbn Ezra).

Alternatif olarak çeviri “Kralın binmiş olduğu ve başına kraliyet tacı takılı olan bir at” 
şeklinde de olabilir (Daat Mikra). İbn Ezra da, kralın özel geçit törenleri sırasında 
bindiği atın başına bir tür taç takılmasının eskiden sık görülen bir uygulama olduğunu 
kaydeder.
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Asil soya mensup – Tam çeviriyle “kralın bakanlarından, asiller”. Yani “kralın 
asiller arasından seçmiş olduğu bakanlarından biri”.

Getirilmeli … teslim edilmelidir… giydirmeli … bulunmalıdırlar – Edilgen 
çatıda çekilen bu fiillerin tam karşılığı “getirsinler … teslim etsinler/versinler … giy-
dirsinler … bulunsunlar” şeklindedir. Tüm bunları hizmetkârlar (İbn Ezra) ya da 
bahsi geçen asil kana mensup bakan (Daat Mikra) yapacaktır.

Şehir meydanında – Bkz. 4:6. Alternatif olarak “şehrin ana caddesinde”.

Kralın Onurlandırmayı Arzuladığı
Kişiye Ne Yapmalı?

Ahaşveroş gördüğü rüyanın da etkisiyle Aman’ın sabahın bu erken saatinde gelmesin-
den işkillenmişti. Aman’a “hoş geldin” benzeri bir selamlamaya bile gerek duymadan, 
doğrudan sorusunu sordu. Aman’ın gerçekten rüyasında gördüğü gibi onun düşmanı 
olup olmadığını merak ediyordu. Acaba Aman’ın hırsı ne düzeylere erişmişti? Bu 
nedenle Ahaşveroş sözlerini dikkatlice seçti ve Mordehay’ın ismini özellikle zikret-
medi. “Aman’ın kendisini onurlandırılmaya layık görüp görmediğini ve bu yöndeki 
taleplerinin ne düzeyde olacağını görelim bakalım” diye düşündü. Eğer Aman tacı 
isterse asıl niyetinin ne olduğu anlaşılacaktı.

 “Kralın onurlandırmak istediği kişiye ne yapılmalı?” diye sordu. “Ya da şöyle sorayım: 
Kendisine zaten yüksek bir rütbe verilmiş olan bir kişi daha nasıl onurlandırılabilir? 
Senin önerine ihtiyacım var.”

Vakayinamede olay okunduğu sırada Ahaşveroş hizmetkârlarına Mordehay için 
“onur ve büyüklük” adına ne yapıldığını, yani nasıl onurlandırıldığını ve rütbesinde 
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ne tür bir terfi verildiğini sormuştu (6:3). Şimdi pratik bir öneri isterken ise büyüklük-
ten değil, sadece onurdan bahsetmektedir; zira Mordehay’ı terfi ettirme niyeti yok-
tur. Ancak kralın şimdiki söz kullanımının, Aman’ın kendisinden bahsedildiğini 
sanmasındaki rolü büyüktür; zira terfiden bahsedilseydi, zaten Ahaşveroş’tan son-
raki en kuvvetli kişi olan Aman’ın kendisinden bahsedilmediği açık olurdu. Bunun 
yanında kralın herhangi bir ödülden bahsetmemesi de Aman’ı yanıltan bir noktadır. 
Herhangi biri olsa onu bir kerelik onurlandırmaktansa, yüklü bir parasal ödül ver-
mek daha mantıklı bir karşılık olurdu. Ama kral ödül vermeyi düşünmediğine göre, 
aklındaki kişi, parasal ödülden etkilenmeyecek düzeyde zengin biri olmalıydı – ve 
Aman böyle biriydi. Sonuç olarak kral ödül ve terfiden değil, sadece onurdan bahsettiği 
için, Aman da “benden bahsediyor olmalı” diye düşündü. Megila’da çok rastlanan 
türdeki bir ironiyle, Aman’ın düşüşüne ve Mordehay’ın onun yerini almasına neden 
olacak olan, tam da kralın Mordehay’ı terfi ettirme niyetinde olmamasıydı.

Kralın ondan bahsettiğinden emin olmasına rağmen Aman farklı biri söz konusu 
olabilir düşüncesiyle sözlerini iyi tarttı. Öyle bir şey istemeliydi ki, bahsedilen onur 
bir yandan asalet ve kraliyet düzeyinde olup kendisini iyice pohpohlayacak, diğer 
yandan da başkasına verildiği takdirde tamamen geçici nitelikte olmalı, kalıcı bir güç 
ihtiva etmemeliydi. Eğer bu bir başkasıysa bu büyük onuru o gün alacak, ertesi günse 
normal yaşantısına geri dönecekti. Fakat eğer onurlandırılacak kişi Aman ise, onu 
halkın gözünde daha da ulaşılmaz ve bir nevi veliahtmış gibi gösterecek bir şeyler 
söylemeliydi.

“Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişi için kralın taçlandırma töreninde giymiş 
olduğu ve daha sonra çok özel vesileler için özenle saklanmış olan asalet giysilerinin 
getirilmesi uygun olur. Sadece üst kıyafetten bahsetmiyorum, kralın o gün baştan 
aşağı giymiş olduğu tüm giysiler olmalı. Kralın o gün bindiği at da, tıpkı o günkü gibi 
süslenerek getirilmeli.”



298

Bu sözleri söylerken Aman, arzu dolu gözlerinin kralın tacına doğru kaymasına engel 
olamadı. Gerçekte istediği buydu. Ama bunu doğrudan dile getirmeye cüret edemezdi. 
Bu nedenle sadece “taçlandırma gününden” bahsedebildi.

Ancak “taç” sözcüğü Aman’ın ağzından çıkar çıkmaz, bir şey tetiklenmişçesine kralın 
yüzü değişti. Aman bunu fark etmişti. Hemen geri adım attı ve sonraki sözlerinde 
sadece giysiler ve attan bahsederken tacın sözünü etmedi. “Kıyafetle at, herhangi 
bir hizmetkârın değil, kralın en üst düzeyli bakanlarından birine teslim edilmeli, o 
da onurlandırılacak kişiyi bizzat giydirerek ata bindirmeli ve şehrin ana caddesinde 
dolaştırmalıdır.”

Aman kralın şüphelerini gidermek gerektiğini biliyordu. Hemen bir çare buldu: “Bu 
kişinin önünde ‘Kralın onurlandırmayı arzu ettiği kişiye işte böyle yapılır!’ şeklinde 
duyuruda da bulunulmalıdır.” Bu da üstü kapalı olarak “en nihayetinde bu kişi kral 
tarafından onurlandırılıyor; ama elbette şahsen kral değil. Kralın yeri bambaşka” 
mesajını içermekteydi.

Midraş’a göre Aman ek bir istekte daha bulunmuştu: “Bu kişi kralın kızıyla 
evlendirilmeli, ayrıca onun önünde eğilmeyen kimse idam edilmeli.” Aman 
onurlandırılacak kişinin kendisi olduğu inancına öylesine kapılmıştı ki, sanki bu 
gerçekmiş gibi planlar yapmaya da başlamıştı. Kralın kızıyla evlendiği takdirde, kra-
la Mordehay’dan çok daha yakın bir konum elde edecek, Ester’i etkisiz kılacaktı. 
Dahası, Mordehay onun önünde eğilmediğine göre, bu onun idamını garanti altına 
alacak, böylece doğrudan kraldan istekte bulunmaya gerek kalmayacaktı.
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(6:10)
Kral Aman’a “Çabuk ol!” dedi,

“Söylediğin gibi kıyafeti ve atı al ve Kral Kapısı’nda 
oturan Yahudi Mordehay’a böyle yap. Söylediklerinden 

hiçbirini eksik bırakma!”

Çabuk ol! – Ya da “Çabuk!”. Veya “acele et!”.

Söylediklerinden hiçbirini eksik bırakma – Tam çeviriyle “tüm konuştuklarından 
[tek] sözü/şeyi [bile] düşürme”.

Perek 6’nın buraya kadar olan kısmı, kurtuluş sürecinin ikinci aşamasını 
tanımlamaktadır. İlk aşamada Ester Ahaşveroş tarafından ölüme mahkûm edilmekten 
kurtulmuşken burada ise Mordehay Aman tarafından öldürülmekten kurtulmuştur.

Bu kısım, Midraş’ın eşliğinde değil de sadece metinsel bazda değerlendirildiğinde, 
Tanrı’nın, Megila boyunca görülen, olayları belirli bir hedefe doğru yönlendirmek 
amacıyla rastlantıları kullanması prensibinin Megila’nın belki de diğer tüm yerlerin-
den daha kuvvetli örneklerine sahne olmuştur. Kralın uykusunun kaçması olağan bir 
durumdur. Eski olayların krala okunması da hiç şaşırtıcı değildir. Aman’ın sabahın 
erken saatinde gelip Mordehay için izin isteyeceği de daha önceki pasuklardan bil-
inmektedir. Ama bu üçünün bir araya gelmesi ve Aman Mordehay’ı astırmak için 
gelirken, kralın kaçan uykusu nedeniyle getirttiği anılar defterinde Mordehay’a borçlu 
olduğunu öğrenmesi Tanrısal senaryoyu ortaya koyar niteliktedir. Olaylar hızlı bir 
şekilde gelişecek, Aman kendisi için istediği onuru Mordehay’a hem de şahsen vermek 
zorunda kalırken, Mordehay için tasarladığı ölümle şahsen yüzleşecektir. Megila bu-
nun yanında, Aman’ın sert düşüşünün hemen öncesinde, kibiri ve onur peşinde koşan 
karakterini vurgulayarak onu en çirkin haliyle sergilemektedir.
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Hahamlarımız arasında Ahaşveroş’un akıllı mı yoksa aptal bir sarhoş mu olduğu 
konusunda eskiye dayanan bir görüş ayrılığı vardır. Yukarıdaki açıklamalarımız 
Ahaşveroş’un zeki bir kral olduğu görüşünü takip etmektedir. Öte yandan aptal 
olduğunu ileri sürenlerin gözünde bu kısımda anlatılanlarda özel hiçbir şey yok-
tur. Ahaşveroş’un uykusunun kaçmasının sebebi derin düşünceleri değil, Ester’in 
verdiği davette aşırı miktarda içtiği şarabın verdiği rahatsızlıktır. Aman’a “Kralın 
onurlandırmayı arzu ettiği kişiye ne yapılmalı?” diye sorduğunda saflıkla Aman’ın, 
başvezir olarak, kralın sevdiği birini onurlandırmaktan mutluluk duyacağını 
düşünmüştür. Aman’ın taçtan bahsetmesi Ahaşveroş’u hiç rahatsız etmemiş, atın 
başına konan türdeki taçlardan bahsedildiğini farz etmiştir. “Söylediklerinden hiçbiri-
ni eksik bırakma” derken de amacı Aman’ı teşvik ederek, söylediklerinin hepsini 
beğendiğini ve onayladığını vurgulamaktır (Daat Mikra). Eğer bu görüş doğruysa ve 
Ahaşveroş tüm bu diyalogu çakırkeyif bir saflıkla yapmışsa, Aman’ın beklentilerinin 
tamamen tersi bir cevapla karşılaşması daha da traji-komik bir hal almaktadır.

Soğuk Duş
Aman kendisini kraliyet giysileri içinde kraliyet atının üstünde düşlerken, kulaklarında 
anlamayı kabul etmek istemediği bir emir yankılandı: “Çabuk ol! Söylediğin gibi 
kıyafeti ve atı al ve Kral Kapısı’nda oturan Yahudi Mordehay’a böyle yap. Söyle-
diklerinden hiçbirini eksik bırakma!”

“Sarsılma” ve “şok” sözcükleri, başına yıldırım düşmüşe dönen Aman’ın durumunu 
tanımlamaya yetmiyordu. Kralın zalim bir zevkle gözlerinin içine baktığını gördü. 
Bu gözlerde kendisine bir mesaj var gibiydi: “Onurlandırmak istediğim kişinin sen 
olduğunu mu sanıyordun? Hayır! Hemen gidip bahsettiğin giysi ve atı alarak, kendin 
için düşündüğün onuru Mordehay’a sağla!”
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Düşüncelerinden Ahaşveroş’un kükremesiyle uyandı: “Acele et! Ester bugün partiye 
gelecek ve şüphesiz bana hayatımı kurtarmasının karşılığında Mordehay’ı neden ödül-
süz bıraktığımı soracak. Onun karşısında bir cevabım olması gerekiyor. Bu nedenle 
hızlı davran ve davet başlamadan önce bu işin bittiğinden emin ol!

“Hayal kırıklığına uğradın! Ama bu emrimi geciktirmek için geçerli bir bahane değil. 
Sırf Mordehay’ın düşmanı olduğun için ayağını sürüme lüksün yok. Bahsettiğin giy-
siler ve at son derece değerlidir. Bu konuda herhangi birine güvenemem. Bu işi biz-
zat sen yapacaksın. Onu arka sokaklarda dolaştırmayı da aklından geçirme. Söyle-
diklerinden hiçbiri eksik kalmamalı, onu ana caddede yürütmeli, önünde giderken de 
bahsettiğin duyuruda bulunmalısın.”

Şakakları zonklayan Aman’ı ter basmıştı. Başı dönüyor, bir türlü düşüncelerini 
toparlayamıyordu. Kendisine zaman kazandıracak bir şeyler söylemeliydi. “Ha… 
hangi Mordehay, majesteleri?” diye soracak oldu.
“Yahudi Mordehay’dan bahsediyorum.”

“A-ama ismi Mordehay olan birçok Yahudi var. Hem, o Yahudi’yse bu isteğiniz 
biraz sıra dışı değil mi? Tüm Yahudiler’e canımın çektiğini yapabilme yetkisini bana 
siz vermiştiniz. Madem ki Yahudi, o zaman bana ait demektir. Benden ona hizmet 
etmemi nasıl beklersiniz?”

“Hangi Mordehay’dan bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun, Aman. Kral Kapısı’nda 
oturan Mordehay!”

Kralın iması açıktı: “Kendine gel, Aman. Tüm Yahudiler’i senin eline teslim etmiş 
olmam bu satışa kendi danışman ve bakanlarımı da dâhil ettiğim anlamına geliyor mu 
sanıyorsun? Mordehay’ın Yahudi olduğu doğru, ama aynı zamanda benim üst düzey 
danışmanlarımdan biri. Onun üzerinde hiçbir yetkin yok!”
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Aman kolay pes etmeyecekti. “Ama majesteleri” dedi. “Evet; bir kişiyi onurlandırmak 
istiyorsanız, tüm bunları yapmak mantıklı olabilir. Ama ben aklınızda Yahu-
di Mordehay’ın olduğunu bilmiyordum. Ne de olsa sizinle aramızda Yahudiler 
hakkındaki duygular açısından bir görüş birliğinin var olduğunu sanıyordum. Ben 
sadece tebaanızdan birini onurlandırmak istediğinizi düşündüm. Ama sizin isteğiniz 
aslında onurlandırmak değil bir borç ödemek. Onurlandırma ve borç ödeme iki farklı 
şeydir. Majestelerinin verebileceği onurun sınırı yok. Ama mesele sadece bir borç öde-
mekse, borçlandığınızın ötesinde bir şey ödememeniz gerekir. Aksi takdirde bu ile-
risi için kötü bir emsal teşkil edecektir. Mordehay’ı bu şekilde onurlandırmak sizin 
şanınıza yaraşmaz. Onu ödüllendirmek istiyorsanız, ona bir şehir verin; ne bileyim, 
para verin. Nasılsa çok parası yok. O bunu yeterli bulacaktır.”

Kralın sabırsızlığı sesinden anlaşılıyordu: “Fikir senin dudaklarından çıktı ve ben de 
tam olarak söylediklerini yapmanı istiyorum.” Aklında ise başka bir düşünce vardı: 
“Benim çıkarlarımın senin umrunda olmadığının farkındayım. Ben birini seversem 
sen ondan nefret edersin ve ben birinden nefret edersem sen onu kendine müttefik 
alırsın. Ama şimdi senin değil benim isteğim olacak!”

“Majesteleri, yalvarırım beni böyle küçük düşürmeyin. Bakın itiraf ediyorum. 
Onurlandırmamı istediğiniz bu adam benim can düşmanım. Ama siz kendimi onun 
önünde küçük düşürmemi istiyorsunuz. Yahudiler benim ezeli düşmanım. Bunu 
yaparsam atalarımdan aldığım tüm eğitime karşı gelmiş olurum. Lütfen; ona on bin 
kikar gümüş vereyim de bana bunu yapmayın.”

“İyi fikir. Ne de olsa bu paraya hakkı var. Söylediklerinin yanında bunu da yap! 
Ama söylediklerini en ince ayrıntısına kadar yapma emrim halen geçerli.”

Aman kralın kararlı olduğunu görmüştü. Ümitsizce, “Beni öldürün de bunu 
yaptırmayın!” dedi.
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Kral “Dramatik ifadeleri bırak” diye kestirip attı. “İstersen seni öldürürüm de. Ama 
önce bu işi halledeceksin.” Sonra da alaycı bir gülüşle ekledi. “Görüyorsun ya Aman. 
Sen ne istersen yapıyorum. Mordehay için sözünü ettiğin her türlü onurlandırma 
şeklini kabul ettim. Ama kimse seni benim emirlerimi yerine getirmekten muaf 
kılmayacak.”

Ahaşveroş, Yahudiler’den nefret etmesine rağmen Mordehay’ın bu şekilde ödüllen-
dirilmesini istemekteydi. Yahudiler’e olan nefreti alışılageldik antisemitizimden farklı 
olarak yersiz önyargıların eseri değildi. Astrologları onun kraliyet tacını bir Yahudi’nin 
giyeceğini söylemişlerdi bu nedenle Yahudiler’in isyan edip imparatorluğu elinden 
almalarından korkuyordu. Ahaşveroş, astrologların aslında kendi oğlu, ama annesi 
Ester nedeniyle Yahudi olan II. Daryaveş’ten bahsettiklerini aklına getirememişti.

Ama şimdiki olay astrologların söyledikleri için daha basit bir çözüm gibi görünüyor-
du. Mordehay şimdi onun tacını giyecek ve astrologların kehaneti gerçekleşmiş olacak, 
böylece korkacak bir şeyi kalmayacaktı. Bu nedenle Aman, kralın Mordehay’a bu onuru 
vermesini engellemek istedikçe kral ısrar etti. [Bazı kaynaklara göre ise Ahaşveroş 
Aman’ın önerisini taç haricinde uygulatmıştır.]

“Bu kadar laf yeter” diye konuyu kapattı kral. “Vakit kaybediyorsun. Hemen git ve 
dediklerini harfiyen uygula.”
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(6:11-12)
Aman kıyafeti ve atı aldı, Mordehay’ı giydirip şehir 

meydanında [ata] bindirdi ve önünde
“Kralın onurlandırmayı arzuladığı kişiye [işte] böyle 

yapılır!” diye duyuruda bulundu.
 Mordehay Kral Kapısı’na döndü,

Aman ise yaslı ve başı örtülü [halde] kendini
evine zor attı.

Mordehay Kral Kapısı’na döndü – Hiçbir şey olmamış gibi, çuluna ve orucuna geri 
döndü (Raşi).

Yaslı – Olanlardan dolayı kederli ve çökmüş bir halde.

Başı örtülü – Yastaki insanların yaptığı şekilde başını örterek (krş. Şemuel II 15:30).

Zor attı – Tam çeviriyle “itildi”. Başka bir deyişle “sanki biri iteliyormuş gibi telaş ve 
aceleyle koşup gitti”. Ama Midraş Aman’ın gerçekten itildiğine dair bir görüşe de yer verir.

Yükselenler ve Alçalanlar
Kralın son derece kararlı olduğunu gören Aman çaresizce yenilgiyi kabul edip kraliyet 
depolarına gitti. Zar zor yürüyordu. Kralın taçlandırıldığı törende giydiği özel giysile-
rini alıp omzuna attı. Sonra kraliyet ahırına giderek kralın ilk görkemli atını ardına 
katıp sinirden titreyerek Mordehay’a gitti.

Mordehay’ın başı talitle örtülüydü ve sabah dualarıyla Şema’yı söylemekteydi. 
Bitirdiği zaman uzaktan Aman’ın ardında bir atla geldiğini gördü. Artık öldürülme 
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vaktinin geldiğini düşünerek yanındaki öğrencilerine kaçın canınızı kurtarın dedi. 
Ama onlar bunu reddettiler. Bunun üzerine Mordehay, normal öğrenim düzenine 
geçti ve Omer kurallarından (Vayikra 23:9-14) bahsetmeye başladı. Pesah bayramı 
içindeydiler ve Bet-Amikdaş olduğu zaman Pesah’ın ilk gününde yılın ilk arpa 
hasadıyla Omer-korbanı yapılırdı. Bet-Amikdaş’ın yokluğunda en azından bu ko-
nudaki kuralları öğrenmek onu yerine getirmekle eşdeğer kabul edildiğinden Mordehay 
da bu gün bu kuralları öğretiyordu.

Yaklaşan Aman, öğrencilere dersin konusunu sordu. “Omer” dediler. “Tanrı’nın 
bize Bet-Amikdaş’a getirmemizi söylediği bir sunudur bu.”
“Ne sunusu bu? Altın mı gümüş mü?”
“Hayır, öyle bir şey değil. Arpa ile getirilirdi.”
“Arpa mı?! Ve Tanrınız sizi bunun için mi koruyor? Ah, sizin şu bir avuç arpanız 
benim on bin kikar gümüşüme üstün geldi!”

Aman yüksek sesle konuştuğu için Mordehay onu duymuştu. Aman bu sözleri söyle-
yerek herhalde kendileriyle alay ediyordu. Ne de olsa herkes onun Yahudiler’in imha 
fermanında imzası olduğunun bilincindeydi. Hangi kurtuluştan bahsediyordu Aman?

Aman yanına geldiğinde “Bırak bir lokma ekmek yiyip biraz su içeyim” dedi. 
“Nasılsa bize istediğini yapacaksın. Tanrı’nın isteği buysa bizim de bunu kabullen-
mekten başka çaremiz yok. O kadar çok günah işledik ki dualarımızı kabul etmemesi 
bir sürpriz değil.”

Aman dudaklarını zorlukla araladı. Alttan alması gerektiğini biliyordu. “Morde-
hay. Kutsal adam. Kalk. Tanrı sizin için hep mucizeler yapıyor. Ben size kötülük 
yapmayı tasarladım, ama işte bunun acısını çekiyorum. Kalk da sana şu kraliyet giy-
silerini giydireyim. Sonra da kralın atına bineceksin. Kral bana kesin emir verdi ve 
buna karşı gelemem.”
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“Sende hiç saygı yok mu?” dedi Mordehay. “Benim çul ve kül içinde olduğumu 
görmüyor musun? Kralın giysilerini bir banyo olmadan mı giyeyim yani? Ayrıca bu 
giysileri giymeden önce yıkanıp bir saç tıraşı olmam gerekir. Üç gündür aralıksız oruç 
tutmaktan halsiz düştüm.”

Ester Mordehay’ın ana caddede dolaştırılacağını haber almıştı. O gün tüm dükkânların 
ve iş yerlerinin kapatılması emrini verdi. Herkesin bunu görmesini istiyordu. Aman 
bir hamam ve berber dükkânı aramasına rağmen açık hiçbir yer bulamadı. Sonunda 
mecburen su kaynatıp Mordehay’ı kendi eliyle yıkamak zorunda kaldı. Bu kralın 
emrinin bir parçası olmadığı için, daha da zoruna gidiyordu. Mordehay’ın saçlarını 
kesecek bir berber de yoktu. Kendi kölelerinden birine bunu yapmasını söylediyse 
de Mordehay bunun ince iş olduğunu ve bedeninde kesik olmasını istemediğini öne 
sürerek bunu reddetti. Bunu bizzat Aman yapmalıydı, zira kralın emri karşısında 
kesinlikle özen göstermesi gerektiğini biliyordu.

Aman çaresiz bir şekilde evine gidip makas ve diğer tıraş malzemelerini aldı. 
Mordehay’ı tıraş ederken sürekli iç çekip inliyordu. Mordehay onun neden şikâyet 
ettiğini sorunca “Düşünsene” dedi Aman. “Benim gibi önemli birinin düştüğü hale 
bak. Kralın diğer tüm bakanlardan üstün kıldığı birine bu reva mı? Kralın bu şekilde 
onurlandırdığı kişinin kaderi basit bir berber olmak mıdır?”

“Sanki bunu daha önce hiç yapmamış gibi konuşma” dedi Mordehay. “Hem senin 
hem de babanın, doğduğun şehirde berberlik ve tellaklık yaptığınızı bilmiyor muyum 
sanki? Berberlik malzemelerini de bunun için evinde tutuyor değil misin?”

Tıraş bitti. Aman, Mordehay’a kendi elleriyle kralın özel giysilerini giydirdi. Sıra ata 
binmeye gelmişti. Mordehay “Ben yaşlı bir adamım” dedi. “Hem üç gündür de oruç 
tutuyorum ve hiç halim yok. Beni sen bindir” deyince, Aman içinden lanet okudu, 
ama bir yandan da çaresiz eğilip Mordehay’ın ata binmesine yardımcı olmak üzere 
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sırtını ona basamak yaptı. Bir yandan da Mordehay’a serzenişte bulunuyordu: “Mor-
dehay; kitabınızda ‘Düşmanın düştüğünde sevinme’ (Mişle 24:17) diye yazmıyor 
mu?” Mordehay altta kalmadı: “Üzgünüm, ama bu durum başka bir pasuğa daha 
uygun: ‘Düşmanların senin önünde ezilip büzülecek ve sen onların yükseklerini ayak 
altına alacaksın’ (Devarim 33:29).”

Ata bindikten sonra Mordehay kendi iç dünyasına daldı. Tanrı’ya övgüler sun-
maya başladı. “Seni yücelteceğim ey Tanrım, çünkü beni derinlerden yükselttin ve 
düşmanlarımı bana karşı sevindirmedin” (Teilim 30:2) dedi.

Mordehay’ın önünde ellerinde altın kupalar ve pahalı yastıklar olan yirmi yedi bin 
kişi yürüyor ve bir ağızdan “Kralın onurlandırmayı arzu ettiği kişiye böyle yapılır” 
diyordu. Şehirdeki Yahudiler de gururla Mordehay’ın ardına takılmıştı. Ester geçit res-
mine katılıp Mordehay’ı selamladı. Onu kraliyet kıyafeti içinde kralın atının üstünde 
görünce “Tanrı yoksulu tozun içinden kaldırır, zavallıyı çöp yığınından yükseltir” 
(Teilim 113:7) pasuğuyla Tanrı’yı övdü ve Mordehay’a “Çula ve küle bürünüp 
Tanrı’ya samimi bir şekilde yakardığın için Tanrı seni bu şekilde yükseltti” dedi.

Geçit alayı Aman’ın evine doğru ilerliyordu. Aman’ın pencereden bakan kızı uzak-
tan kraliyet giysileri içinde ata bindirilmiş birini ve onun önünde iki kat büzülmüş 
halde yürüyen ikinci bir kişiyi görünce, babasının Mordehay’ı astırmak için izin iste-
meye gittiğini hatırladı. Evet… İzin alınmıştı ve Mordehay kendisini asılmaya geti-
ren asil babası Aman’ın bindiği atı çekmekteydi! Olaya kendisi de katkıda bulunmak 
istedi. Mordehay’la Aman pencerenin önünden geçerken, bir yandan okkalı bir küfür 
edip, bir yandan da odasında tuvalet ihtiyacını karşılamak için bulundurduğu kovanın 
içeriğini atı çeken adamın kafasından aşağı boşalttı. Neler olduğunu anlayamayan 
Aman can havliyle bu pisliğin nereden geldiğine bakmak için başını kaldırınca kızı 
babasını tanıdı ve girdiği şokla pencereden düşüp öldü.
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Geçit tamamlandıktan sonra Mordehay hiçbir şey olmamış gibi çula ve küle bürü-
nerek orucuna devam etti. Anlık heyecanlar ve yükselişler, gerçek sorunları bir an 
için unuttursa da onları ortadan kaldırmaz. Aksine, insanların hataya düşüp re-
havete kapılmalarına neden olmaları tehlikesi vardır. Bunun bilincindeki Mordehay 
diğer Yahudiler’e de bugün yaşananların bir şey değiştirmediğini hatırlattı. Hatta tüm 
bu yaşananlar onu biraz rahatsız da etmişti. Halka “Kralla bir araya gelip imha 
emrini iptal ettirmek üzere konuşmayı planlıyordum” dedi. “Ama şimdi hayatını 
kurtarmamın karşılığını bu şekilde ödediğine göre kral karşısında bir forsum kalmadı. 
Artık tek ümidimiz Tanrı’dır. Gidin ve dualarınıza devam edin.”

Bu arada hayatının en berbat – ve aslında son – gününü geçiren Aman da bir an önce 
eve gitmek için acele ediyordu. Kalabalık içinde yolunu yararak ilerlemeye çalışırken 
kimse onu tanımıyor, üstelik üzerindeki pislik ve ağır koku nedeniyle onu kendilerin-
den uzaklaştırmak için itip kakıyorlardı. Pasuk bu nedenle Aman’ın [tam çeviriyle] 
“itildiğini” söylemektedir.

Kızının beklenmedik ölümü de onu fena halde sarsmıştı. Onun kraliçe olacağını 
ummuştu; oysa sonuç ne kadar da acıydı. Bir yandan da kendi kızının küfrüne maruz 
kalıp başına pislik dolu bir kovanın dökülmesi de ağırına gitmişti. Hem tanınmamak 
için hem de kederinden başını örterek kendini eve zor attı. Sabahın ilk birkaç saa-
ti içinde en yükseklerden ne kadar alçaklara düşmüştü. Ama onun tüm kalbiyle 
umduğunun ve inandığının aksine, bu düşüş henüz bitmiş değildi.
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(6:13-14)
Aman karısı Zereş’e ve tüm sevenlerine başına

gelenlerin hepsini anlattı.
Bilgeleri ve karısı Zereş ona Eğer Mordehay Yahudiler’in 

soyundansa, önünde düşmeye başladığına göre gücün
ona yetmeyecektir; aksine, önünde düşüş üstüne düşüş 
yaşayacaksın” dediler. Daha onunla konuşuyorlardı ki 

kralın görevlileri geldiler ve Aman’ı, Ester’in düzenlediği 
içki ziyafetine getirmek için acele ettirdiler.

Zereş’e ve tüm sevenlerine – Öncekinden (5:10-14) farklı olarak burada onları 
çağırdığı söylenmemektedir. Belki de Aman’ın gelip olayların nasıl bu hale geldiğini 
anlatmasını beklemekteydiler (Daat Mikra).

Başına gelenlerin hepsini – Aynı ifade daha önce de Mordehay için kullanılmıştı 
(4:7). Burada Aman için kullanılması işlerin tam tersine döndüğüne işaret etmektedir 
(Daat Mikra).

Bilgeleri – Bunlar gelecek hakkında tahminlerde bulunan astrologlar olabilir. 
Anlaşıldığı kadarıyla bunlar da “sevenleri” arasındaydı. Diğer sevenler ise anlaşılan 
söyleyecek bir şey bulamayıp sessiz kalmışlardır (Daat Mikra). Bu nedenle pasuk 
Aman’ın başına gelenleri “Zereş ve tüm sevenlerine” anlattığını söyledikten sonra, 
cevap verenleri “bilgeleri ve karısı Zereş” olarak tanımlamakta, ama “sevenler”den 
bahsetmemektedir.

Karısı Zereş – Kocasının başarısız olduğunu görünce o da onu kötü bir geleceğin 
beklediğini söyleyenlere katılmıştır (Daat Mikra).

Eğer – Mordehay’ın Yahudi olduğu bilindiğine göre buradaki “İm – Eğer” sözcüğü 
şart cümlesine girişten çok “madem” anlamında olabilir. Ama belki de Mordehay’ın 



310

Yahudi olduğu sadece duyulmuştu, ama kimse bundan tam olarak emin değildi. Öy-
leyse sözcük normal anlamındadır (Daat Mikra).

Yahudiler’in soyundansa – Söz konusu bilgeler tahminde bulunmaktadırlar ve ken-
di inançlarına göre insanın kaderi de babadan oğula geçer niteliktedir (Daat Mikra). 
“Yahudiler Tora’da hem toprağın tozuna hem de göklerdeki yıldızlara benzetilmiştir 
(Bereşit 13:16 ve 15:5. Düştükleri zaman toprağın tozu gibidirler. Ama yüksel-
meye başladıkları zaman en tepeye çıkana kadar durmazlar. Bunun yanında Esav’la 
Yaakov’un mücadelesinde ikisinin aynı anda üstün olmayacağı, biri yukardayken 
diğerinin aşağıda olacağı vurgulanmıştır (Bereşit 25:23). Dolayısıyla eğer Esav’ın 
soyundan gelen sen düşmeye, Yaakov’un soyundan gelen Mordehay da yükselmeye 
başladıysa, bu iş sonuna kadar böyle gidecek demektir” (krş. Raşi; krş. Meam Loez).

Önünde düşmeye başladığına göre – Ya da “Eğer önünde düşmeye başladığın 
Mordehay …”. Ya da “onunla uğraşmaya başladığın anda düşüşün kesinleşmişti”. 
Ya da bu tahminciler “Bir iş nasıl başladıysa öyle gider” mantığında da olabilir. 
“Mordehay’la ilk dalaşmanda başarısız olduğuna göre bu sonuna kadar böyle gide-
cektir” (Daat Mikra).

Gücün ona yetmeyecektir – “Onunla başa çıkamayacaksın.”

Düşüş üstüne düşüş yaşayacaksın – İbranice Nafol Tipol. Bu ikileme, Aman’ın 
düşüşünün sürekli olacağını vurgulama amaçlıdır. Alternatif olarak “mutlaka 
düşeceksin [bundan kaçışın yok]”.

Daha onunla konuşuyorlardı ki – Konuşmaları sırasında Aman’a bahsettikleri 
düşüşten nasıl kurtulabileceği konusunda öneride de bulunacaklardı, ama buna fırsat 
bulamadılar.

Acele ettirdiler – Ya da “sıkıştırdılar”. İbranice Vayavilu. Ancak bu fiil ettirgen 
çatıda olmayabilir de: “Acele ettiler”.
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Eğer Yahudiler’in Soyundansa…
Önceki akşam Aman ilk davetin ardından muzaffer bir edayla dönüp karısıyla se-
venlerini çağırmıştı. Şimdi ise onları çağırmadı. Verdikleri öğütten bir şey çıkmamıştı 
ve şimdi onları görmeye pek hevesli değildi. Yine de Aman’ın başına gelenleri duyan 
sevenleri acısını paylaşmak ve kızının ölümünün ardından onu teselli etmek için 
evine toplandılar. Aman nasıl küçük düşürüldüğünü dostlarına anlatırken olanlara 
inanamıyordu.

Aman’ın ailesi ve dostları ona bazı önerilerde bulunmak istiyorlardı, ama onlar da 
o kadar allak bullak olmuşlardı ki düşüncelerini toparlamakta güçlük çekiyorlardı. 
Onların halini gören Aman güçlü olmaya çalışıp olanların önemini hafifletmeye 
çalıştı. “Mordehay’la yüzleşip yenildiğimi sanmayın” dedi. “Ben Mordehay’ı yine 
de asacağım. Bu mesele tümüyle kralın bir can borcuydu. Ama artık bu iş bittiğine 
göre Mordehay’ın herhangi bir forsu da kalmadı. Hakkı olduğundan fazlasını aldığına 
göre ben de bir bahane bulup onu asacağım. Elimden bir kez kurtuldu, ama bu bir 
daha olmayacak. Talihi her zaman ona gülecek değil.”

Onun sözlerini düşünen bazı bilgeler cesaretlerini toplayıp ağızlarını açtılar: “Bu 
söylediklerin başkaları için doğru olabilir. Ama Yahudiler için değil. Onların kaderi 
talihe veya burçlara bağlı değil. Onlar hem toprağın tozuna hem de yıldızlara benzer. 
Toprağın tozu gibi alçak ve düşük bir konumdayken bir anda fırlayıp yıldızlar gibi 
yükselebilirler. Bu senin düşündüğün gibi bir kerelik bir şans meselesi değil, senin 
düşüşünün başlangıcıdır. Mordehay’ın düşeceğini düşünüyor olabilirsin, ama önce sen 
düşeceksin.

“Yahudiler’in tarihini sen de biliyorsun. Onların Tanrısı karşısında en kuvvetli kral-
lar bile duramadı. Ayrıca Hananya, Mişael ve Azarya’ya ne olduğunu da biliyorsun. 
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Nevuhadnetsar onları ateşe atmış ama mucize eseri hiç zarar görmeden kurtulmuşlardı. 
Mordehay işte bunlardan biri. Onu ve Tanrısı’nı mağlup edebileceğini düşünmek 
hayalcilikten öte değil.

“Hem, Mordehay’ı asabileceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Onu ana 
caddede dolaştırıp kralın onurlandırmayı arzuladığı bir kişi olduğunu bizzat sen ilan 
etmedin mi? Kralın bu denli kuvvetli bir şekilde onurlandırdığı birini asmak o kadar 
kolay mı sanıyorsun? Bize sorarsan yapacağın en doğru şey hazırladığın daracağını 
söküp canını kurtarman. Hem Mordehay’dan hem de kraldan sakınsan iyi olur. 
Hatta git ve Mordehay’ın ayaklarına kapan ve kendisinden bağışlanma dile.”

Daha önce 50 amalık darağacı dikip Mordehay’ı asma önerisi Zereş’ten çıkmış, bilgeler 
de ona katılmıştı. Ancak o öneriden bir şey çıkmayınca bu kez Zereş suskun kaldı ve 
bilgelerin sözlerine katılmakla yetindi. Bilgeler başka öneriler verme niyetindeydi ama 
sözleri, saray görevlilerinin gelmesiyle yarım kaldı. Aman bilgelerin sözlerini bitirme-
lerini beklemek istiyordu. Ayrıca artık Ester’in davetinden kendi namına iyi bir şey 
çıkmayacağından adı gibi emindi. Belki de gitmemek için bir bahane uydurmalıydı. 
Ama gelen görevlilerin onu dinlemeye niyeti yoktu. Emirler kesindi ve görevliler de 
tüm olanlardan sonra Aman’a karşı özel bir saygı gösterme gereği görmüyorlardı. 
“Haydi, gidiyoruz!” dediler sertçe. “Kral ve kraliçe hazır seni bekliyorlar, sen ise 
burada dost sohbetindesin!”

Aman’a zaman bırakmama fikri Ester’e aitti. Kendisini toparlayamaması için 
görevlilere onu derhal getirmeleri yönünde kesin emirler vermişti. Aman’ın partiyi 
kaçırmasını istemiyordu.
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PEREK 6 Sonu

Bu perek Aman’ın sert düşüşünü ve olayların nasıl tersine döndüğünü ortaya 
koymaktadır. Aman’ın düşüş yolu yükseliş yolunun tersi niteliğindedir. Mordehay’ın 
“başına gelenlerin hepsini” anlatmasına karşılık, bu kez “başına gelenlerin hepsini” 
anlatma sırası Aman’a gelmiştir. Dertli zamanında Mordehay yaslı bir şekilde yol-
larda dolaşıp acı çığlıklar atmaktaydı. Şimdi ise Aman Mordehay’ı aynı yollarda 
kraliyet atına bindirmiş kraliyet giysileri ve tacıyla dolaştırmış, ardından da yasa 
bürünen o olmuştur. Aman kendisini başarısının zirvesinde gördüğünde sevenlerini ve 
karısını çağırmışken, o zaman kalbine mutluluk veren önerilerde bulunan aynı kişiler 
şimdi düşüşünün kaçınılmaz olduğu tahmininde bulunmaktadırlar. Ve bu tahmin 
de bir bakıma Aman’ın Yahudiler’in düşüşü için en uygun zamanı tahmin etmekte 
kullandığı kur’anın aksi yöndeki paralelidir. O zaman tahmin Yahudiler’in sonu 
hakkındayken, şimdi Aman’ınki hakkındadır.

Midraş da bu tersine dönüşü Aman’ın ağzından şöyle aktarır: “Meğer ben Mordehay’ın 
asılması için hazırlık yaparken, Tanrı onun için bir taç hazırlığındaymış. Ben onun için 
yağlı ip ve çiviler hazırlarken Tanrı ona kraliyet giysileri hazırlamış. Ben Mordehay’ı 
asma izni almak için kralın huzuruna geldim, ama o bana Mordehay’ı bir at üstünde 
şehir içinde onurlandırmamı emretti.”
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PEREK 7

(7:1-4)
Kral ve Aman, Kraliçe Ester’le içmeye geldi.
Kral Ester’e ikinci günde de şarap ziyafetinde

“Dileğin nedir Kraliçe Ester? Sana verilecektir.
Ve arzun nedir? Kraliyetin yarısına kadar [isteyebilirsin] 

ve yapılacaktır” dedi.
Kraliçe Ester cevap verip [şöyle] dedi: “Eğer gözünüzde 

beğeni bulduysam kralım ve eğer kral için de uygunsa, bana 
dileğime karşılık canım ve arzuma karşılık

halkım[ın canı] bağışlansın. Çünkü ben ve halkım, imha 
edilmek, katledilmek, ortadan kaldırılmak üzere satıldık

ve eğer köleler ve cariyeler olarak satılsaydık sessiz
kalırdım – zira hasım, kralın kaybına değmiyor.

Dileğin nedir Kraliçe Ester – Önceki davette soru sadece “dileğin nedir?” 
şeklindeydi ve kral, Ester’in ismiyle unvanını kullanmamıştı. Şimdi ise kullanmakta 
ve bu şekilde isteğini yerine getirmeye özellikle istekli olduğunu ve bunu bir kraliçenin 
emri olarak addedeceğini vurgulamaktadır (Daat Mikra).

Kraliçe Ester cevap verip… – Önceki davette ise sadece “Ester cevap verip…” 
(5:7) denmiş, kraliçelik unvanı vurgulanmamıştı. Bu noktada kullanılması Ester’in 
kraliçe olarak kendine güvenen ve otoriter bir tavırla konuştuğunu göstermektedir. 
Aynı doğrultuda Ester şimdiki isteğini doğrudan dile getirmiş, önceki davette olduğu 
gibi “dileğim ve arzum [şudur]” (5:7) girişine gerek duymamıştır (Daat Mikra).

Eğer gözünüzde beğeni bulduysam kralım – Bu da Ester’in kendine güvenli ve 
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direkt konuşmasının bir tezahürüdür. Önceki davette Ester “Eğer kralın gözünde 
beğeni bulduysam” (5:8) demişken burada krala doğrudan hitap etmektedir.

Dileğime karşılık canım – Yani “dileğimi yerine getirmek için hayatımı bağışlayın, 
yeter” (İbn Ezra). “13 Adar’daki imha fermanı doğrultusunda öldürülmeyeyim” (Raşi).

Halkım[ın canı] – “Yalnız beni değil halkımı da bağışlayın” (Raşi).

Bağışlansın – Tam çeviriyle “verilsin”.

Ben ve halkım – Ester, tüm Yahudiler’i hedefleyen fermana kendisinin de dâhil 
olduğunu vurgulamaktadır.

Satıldık – Ester bu sözcüğü deyimsel anlamda kullanmıştır: “Bize istediğini yap-
ma yetkisi tanınan birinin eline teslim edildik.” Ancak kullandığı sözcük, Aman’ın 
Ahaşveroş’a teklif ettiği on bin kikar gümüşü de ima eder niteliktedir.

Sessiz kalırdım – Kralı rahatsız etmezdim.

Hasım, kralın kaybına değmiyor – “Söz konusu hasım, kralın kayba uğramasını 
haklı çıkaracak kadar değerli biri değil. Eğer köleler ve cariyeler olarak satılsaydık bari 
sizin bundan bir kazancınız olurdu ve değersiz hasmımız yüzünden bu kaybı çek-
meniz gerekmediğinden sizi rahatsız etmezdim. Ama şimdiki durumda, kral tüm Ya-
hudi tebaasını kaybettiği zaman bu onun için çok büyük bir zarar anlamına gelecek” 
(İbn Ezra; Daat Mikra). Şüphesiz Ester fermanın içeriğinin imha yerine köleliğe 
satılma olarak değiştirilmesini istiyor değildir. Yalnızca kralın büyük bir iş gücünü 
kaybetmesinin imparatorluğun tümü için kayıp anlamına geleceğini vurgulamaktadır.

Alternatif olarak “Kralın kaybı, hasmın umurunda değil. Zira eğer sizin yararınızı 
düşünseydi, halkımı imha etmek yerine köleler ve cariyeler olarak satıp karşılığını 
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almanızı veya onları ebediyen tüm nesillerinde sizin köleleriniz haline getirmenizi 
önerirdi” (Raşi).

“Hasım” olarak çevrilen Tsar sözcüğü “dert” veya “sıkıntı” anlamına da gelir 
[“Hasım” anlamı da bundan türemiştir zira bir hasım, dert ve sıkıntı kaynağıdır]. 
Bu doğrultuda alternatif bir çeviri şöyledir: “Eğer imha edilmek üzere değil de köleler 
ve cariyeler olarak satılsaydık bir şey söylemezdim, zira o durumdaki sıkıntı, her ne 
kadar ölümden sonraki en büyük sıkıntı ise de, kralın şimdi olduğu gibi ciddi kaybına 
yol açmayacağı için, şimdiki derdimizle karşılaştırıldığında çok da ağır sayılmazdı” 
(İbn Ezra).

İkinci Davet
Ester artık Aman’la yüzleşmeye hazırdı. Tanrı’dan beklediği işareti almıştı. 
Mordehay’ın onurlandırılması pahasına Aman’ın küçük düşmesi, bir anlamda, 
Yahudiler’i kurtarma gayretini gösterme zamanının gelişini müjdelemekteydi.

Kral ve Aman Ester’in davetine geldiler. Ester orucunu tamamlamıştı ve ziyafete 
onlarla birlikte katılabilecekti. Yine de isteğini açık bir zihinle dile getirmek için şarap 
içmemeyi tercih etti. Öte yandan Aman günün ilk yarısındaki olaylardan dolayı son 
derece tedirgin, kral da diken üstündeydi. Bu nedenle her ikisi de kafalarını biraz 
hafifletmek için kendilerini şaraba verdi. Ester ise şarap doldurduğu kadehi ara sıra 
ağzına götürüp, onlara eşlik eder görünüyordu.

Kralın kafası çok karışık olmasına rağmen şarap onu biraz olsun rahatlatmıştı. So-
nunda konuya girdi ve Ester’e dileğini sordu. Bir yandan da Mordehay konusundaki 
borcunu hallettiğinden memnundu. Bakalım Ester ne diyecekti?
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“Dileğin ve arzun nedir Kraliçe Ester? Sen kraliçesin. Hiçbir şeyin eksik olmamalı. 
Bu imparatorluk seninle benimdir. Krallığın yarısına kadarında hakkın var. Çekin-
meden söyle lütfen.”

Ester kralı anlayışlı ve cömert bir havada gördüğünden, artık kimliğini ve 
halkını açıklayabileceğini düşündü. Bir yandan gözlerinde yaşlar birikirken 
“İmparatorluğunuzdan ve gücünüzden nasıl mutluluk duyabilirim kralım?” dedi. 
“Hem beni hem de halkımı, imha edilmek üzere acımasız bir düşmanın eline teslim 
ettiniz.”

Ester dileğine geçip “Eğer gözünüzde beğeni bulduysam Kralım ve eğer kral için de 
uygunsa, bana dileğime karşılık canım ve arzuma karşılık halkım[ın canı] bahşedilsin” 
derken, aslında Ahaşveroş’a değil, Kralların Kralı Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya hitap 
etmekteydi: “Ey Evrenin Kralı” diyordu içinden. “Eğer Gözün’de beğeni bulduysam 
ve Evrenin Kralı uygun görürse, lütfen, yalvarıyorum, hayatımı ve halkımın hayatını 
bağışla ve düşmandan kurtar bizi!”

Titreyerek krala baktı. “İsteyebileceğim tek şey kendi hayatımdır. Bunun ötesinde bir 
şey isteme hakkım yok. Arzum, halkımın ezeli düşmanıyla ilgilidir. Siz onlardan 
birini imparatorluğun sizden sonraki en yetkili konumuna getirdiniz. Bu nedenle 
size bu konuda konuşmak benim için oldukça zor. Kralın bu denli yükselttiği birine 
karşı nasıl konuşabilirim? Ama madem bana imparatorluğun yarısını vermeye hazır 
olduğunuzu söylediniz, artık serbestçe konuşabilirim.

“Bende olmayan bir şey istiyor değilim. İsteğim bendeki bir şeyin alınmaması yönünde-
dir. Ben, ünlü Kral Şaul’un soyundan geliyorum. Düşman beni halkımın tümüyle 
birlikte ortadan kaldırma niyetinde. Sizden tek isteğim hayatımı bağışlamanızdır. Ve 
eğer bana bir hediye vermek, benim için bir jest yapmak istiyorsanız, halkımın canını 
da bağışlayın.
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“Eğer köleler ve cariyeler olarak satılsaydık sessiz kalır, çağrılmadan kralın huzuruna 
çıkmazdım. Bu durumda yeteri kadar vakit olduğundan çağrılmayı beklerdim, o za-
man da tüm ferman iptal edilirdi, zira kral elbette kraliçesinin bir cariye olmasına 
izin vermeyecekti. Ama ferman imha ve katliam için çıkarıldı. Bu durumda sabredip 
çağrılmayı bekleyemezdim. Geçen her gün birçok insanın yaşamının tehlikeye gireceği 
anlamına gelirdi.

“Köleler ve cariyeler olarak satılsaydık kral hazretleri de bu kadar büyük bir kayba 
uğramazdı. Bu kadar çok insanın yok edilmesinden imparatorluğun büyük kayba 
uğrayacağına şüphe yok. Ama ne var ki hasım, kralın kaybını düşünüyor değil. O 
kendi egosunu tatmin etme peşinde ve size tazminat olarak on bin kikar gümüşün 
yeterli olacağını söyleyerek durumu hafif gösterdi. Oysa imparatorluğun kaybı bunun 
çok ötesinde olurdu. Dolayısıyla köleler ve cariyeler olarak satılsaydık sessiz kalırdım, 
çünkü o zaman sıkıntı, kralı rahatsız etmemi gerektirecek kadar büyük olmayacaktı.

11. Peraşanın Sonu

Kitabın başından beri en çok bu kısımda Ester’in “Kraliçe Ester” olduğu 
vurgulanmaktadır. Ester artık çekingen ve içine kapanık görüntüsünü terk etmiş, 
içine girdiği kabuğu kırarak otoriter ve iradesini kabul ettiren bir kraliçe edasına 
bürünmüştür. Bu sadece onun sözlerinde değil, diğerlerinin ona yönelik tavırlarında da 
görülmekte ve Ahaşveroş’un Ester’e hitabının da “Kraliçe Ester’e” yönelik yapıldığı 
vurgulanmaktadır. Ester’in bu kabul ettirici ve kabul edilen otoriter tavrı, Aman’ı 
kendisini savunabilecek bir konuma girmekten alıkoyarak onu tamamen savunmasız 
bırakmış ve sonunu hızla getiren etkenlerden biri olmuştur.
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 (7:5-6)
Kral Ahaşveroş “Kimmiş bu?” dedi,

“Hangisidir böyle [bir şey] yapmaya cüret eden?” dedi 
Kraliçe Ester’e.

“Hasım ve düşman biri! [İşte] Şu kötü Aman!”
dedi Ester.

Aman kral ile kraliçenin huzurunda korkuya kapılmıştı.

Kral Ahaşveroş… – Cümlenin tam çevirisi şöyledir: “Ve Kral Ahaşveroş dedi, 
Kraliçe Ester’e dedi: ‘Kimdir bu? Hangisidir o ki kalbi onu böyle [bir şey] yapmaya 
doldurmuş?’”

Pasukta “dedi” sözcüğünün ardı ardına iki kez kullanılması, Ahaşveroş’un sözle-
rindeki heyecanı ve hışmı göstermektedir. Benzer şekilde “Kimdir bu? Hangisidir o?” 
şeklindeki tekrarlı ifade de cevabın hemen verilmesini talep eden öfkeli bir ruh halini 
ima etmektedir: “Kimmiş bu? Hemen söyle, kim?” (İbn Ezra).

Raşi ise “dedi” sözcüğünün tekrarının başka bir şeye işaret ettiğini belirtir. Ahaşveroş 
her ne kadar Ester’i seviyor idiyse de, onu yine de kendisinden düşük statüde gördüğü 
için resmi konuşmalarda kendisine doğrudan hitap etmiyor, konuşmalarında araya 
bir sözcü koyuyordu. Ama şimdi Ester kimliğini ve Kral Şaul’un soyundan geldiğini 
açıklayınca artık onunla doğrudan konuşabilirdi. Burada da alışkanlıkla ilk sözü 
sözcüsüne söyletmiş [“dedi”], sonra ise Ester’e doğrudan hitap edebileceğini görüp 
böyle yapmıştır: “Kraliçe Ester’e dedi” (Meam Loez).

Kimmiş bu? – “Bu kişinin adı nedir?”

Hangisidir – Ya da “Nerededir?”



320

Cüret eden – Tam çeviriyle “kalbi onu doldurmuş”. Bu bir deyimdir ve bahsedilen 
kişinin, kalbinin kibirle dolmasıyla, arsızca ve sorumsuzca hareket ettiğini ima eder.

Hasım ve düşman – Aynı anlamdaki bu iki sözcük de anlamda kuvvetlendirme 
amaçlıdır.

[İşte] Şu – Ester, parmağıyla Aman’ı işaret etmiştir.

Korkuya kapılmıştı – İbranice Niv’at. Bu daha çok, bir kişinin korkudan elinin, 
ayağının ve nutkunun tutulmasını tanımlar. Aman, bir insan kraliçenin onu krala 
çok ağır bir suçla şikâyet ettiği bir ortamda kendisini nasıl hissederse işte tam olarak 
o korkuya kapılmıştır. Pasuk bunu vurgularcasına “kral ile kraliçenin huzurunda” 
korkuya kapıldığını söylemektedir.
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J’Accuse
Ahaşveroş Yahudiler’den nefret etse de, Aman’a onları imha etmesini söylemiş 
değildi. Tanrı’dan korkuyordu ve fermanı geri çekmek için bir bahane aramaktaydı. 
Ahaşveroş’un Yahudiler’den nefret etme nedeni astrologların, yerini bir Yahudi’nin 
alacağı yönündeki fallarıydı. Ama Ester’in Yahudi olduğunu öğrenince bu bir sorun 
olmaktan çıkmıştı; zira falda bahsi geçenin kendi oğlu olduğunu hemen anlamıştı.

Yahudiler’e yönelik nefretinin temelsiz olduğunu anlayan Ahaşveroş, Yahudiler’in 
imhası için fermana göz yumarak günah işlediğini anladı. Ester’in Yahudi olduğunu 
açıklarken kullandığı nazik sözleri, içinde pişmanlık çanlarının çalmasına neden olu-
yordu. İşin doğrusu, Aman lafı o denli dolaştırmıştı ki fermanın tam içeriğinden 
kendisinin de haberi yoktu. Aman bir soykırım imasında bulunmuştu, ama fermanın 
son örneği sanki bunun bir tehditle sınırlı kalacağını gösteriyor gibiydi; Ahaşveroş 
uygulama için somut planlar yapıldığını aklına getirmemişti. Kim planlarından krala 
açıkça bahsetmeden bir ulusu tümüyle yok etmeye cüret edebilirdi? Üstelik bahsi geçen, 
kraliçenin halkıydı! Böyle bir şeye hoşgörü gösterecek değildi.

“Kimden bahsediyorsun?” diye sordu kral, “ben mi Aman mı? Yoksa her ikimizi mi 
suçluyorsun? Bir başkasıysa, söyle hangisi? Nerede? Sana ve halkına zarar vermeye 
kalkanı nerede olursa olsun bulup cezalandıracağım. Senin ve Mordehay’ın yaşamımı 
kurtarmış olmanızın bu şahsın gözünde hiç mi önemi yok? Böyle bir şeye kim cesaret 
edebilir? Bunun planını tasarlamak bile ihanettir; bu ne cüret?!”

Kral sonra Aman’a döndü: “Senin bu işten haberin var mı? Kraliçeyi ve halkını imha 
etme şeklinde bir ferman duydun mu?”

Aman, kralın neden bahsettiğini bilmiyormuşçasına sessiz kaldı. Kralın kafası 
karışmıştı. Acaba Yahudiler’in imhasına dair bir ferman imzalamış mıydı yoksa 
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imzalamamış mıydı? Unutmuş olabilir miydi? Mordehay’ı ödüllendirmeyi unutmuştu, 
ama koca bir halkı yok etme yönündeki bir fermanı şahsen imzalamadığından        
emindi. Tekrar Ester’e döndü. “Böyle bir şeye kim cüret edebilmiş? Söyle, hemen 
cezalandıracağım!”

“İşte, burada! Hasım ve düşman!” diye parmağını aniden Ahaşveroş’a uzattı Es-
ter. Tanrı’ya, Ahaşveroş’un gözünde lütuf bulma amacıyla ettiği dualara o den-
li yoğunlaşmıştı ki, sadece Ahaşveroş’u düşündüğünden, parmağı da istem dışı bir 
şekilde krala çevrilmişti. Bilinç altında tüm bu olaylarda Ahaşveroş’u suçluyor olması 
da bunda rol oynamıştı. Yahudilerin kaderinin, kendilerini kralın önünde temsil 
eden Ester’e bağlı olduğu böylesi bir anda, Ester, ölümüne yol açabilecek bir hareket 
yapmaktaydı. O anda bir melek gelip Ester’in elini doğru yöne, Aman’a doğru çe-
virdi. Bu mucize, Ester ve tüm halkın, kurtuluşun eşiğine gelindiği bu anda yok 
olmasını engellemişti. Böylece Ester’in, görevinde başarıya ulaşmasının gerçek sebebi, 
Şuşan kentindeki halkın içten yaptığı teşuva ve dualardı.

“Şu kötü Aman!” dediği anda Ester’in parmağı Aman’ı göstermekteydi. “Yahudiler 
hakkındaki suçlamalarının hepsi yalan. O sırf Mordehay’a – yani sizin yaşamınızı 
kurtarmış olan kişiye – karşı nefretinden dolayı onun halkının tümünü ve beni ortadan 
kaldırmak istiyor. Üstelik gözü sizin tahtınızda! Daha sabah bile olmadan dairenize 
gelip bu sabah Mordehay’a gösterilen onuru kendisi için istememiş miydi? Aklınca 
sizin taçlandırma törenine özel giysilerinizi ve tacınızı giyip atınıza binerek halka 
yeni kralın kendisi olduğu izlenimini verecek, halkın bilincine bunu yerleştirdikten bir 
süre sonra da harekete geçerek sizi tahttan indirecekti. Bu gözünün sizin tacınızda 
olduğunun en iyi kanıtıdır!”

Aman yerinde büzüldü. Yalanları ortaya çıkmış, kral ve kraliçeyi bir anda karşısında 
bulmuştu. Kellesini kurtarmak için pek şansı kalmadığını görebiliyordu. Aslında 
Aman basitçe Ester’in Yahudi olduğunu bilmediğini, bilseydi böyle bir şeye kesinlikle 
cüret etmeyeceğini ileri sürebilir, bunu bahane olarak kullanabilirdi. Ama o kadar 
korkmuştu ki nutku tutulmuştu ve ne yapacağını bilmez haldeydi.
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 (7:7-8)
Kral hiddetiyle şarap ziyafetinden kalktı [ve] saray
bahçesine [çıktı. Bu sırada] Aman Kraliçe Ester’den 

canı[nı bağışlaması] için dilekte bulunmak üzere ayağa 
kalktı, çünkü kraldan kendisine [gelecek] kötülüğün kesin 
bir hal aldığını görmüştü. Kral saray bahçesinden şarap 
ziyafeti[nin düzenlendiği] salona döndü[ğünde] Aman, 
üzerinde Ester’in bulunduğu sedirin üzerine kapanmış

haldeydi. Kral “Bir de evde benimleyken kraliçeye 
saldırmak [ha]?!” dedi. [Bu] Söz kralın ağzından çıktı

ve Aman’ın yüzü örtüldü.

Kral kalktı – Hiddetini biraz dindirmek için bahçede hava almaya çıktı.

Aman… kalktı – Kralın kalkışını tanımlayan sözcük Kam, Aman’ın kalkışını 
belirten ise Amad’dır. Bunlardan ilki, kalkışın bulunulan yeri terk etme amaçlı 
olduğuna işaret ederken ikincisi ise bulunulan yerde oturma pozisyonundan ayakta 
durma pozisyonuna geçildiğini belirtir. Bunun yanında Amad fiili bir yakarma ve 
yalvarma teması da içerir ve Aman’ın kalkış amacı da budur (Daat Mikra).

Kötülüğün kesin bir hal aldığını görmüştü – “Kralın yüz ifadesinden, ona bir 
kötülük yapmaya kesin olarak karar verdiğini anlamıştı.”

Döndü[ğünde] – Kızgınlığı biraz dindiği zaman.

Üzerinde Ester’in bulunduğu sedirin – Kitabın başında da görüldüğü üzere bu tip 
ziyafetlere katılanlar sedirlerin üzerinde rahatça yanlarına uzanırlar veya otururlardı 
(Raşi).
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Üzerine kapanmış – Tam çeviriyle “düşüyor”. Basit anlamda Aman Ester’in 
önünde bağışlanmak için yere kapanmak istemiştir. Midraş’a göre ise bir melek gelip 
Aman’ı itmiş ve o da tam Ester’in uzandığı döşeğin üzerine düşmekteyken Ahaşveroş 
içeri girmiştir.

Evde benimleyken – “Benim himayem altındayken.” Ya da “ben evdeyken;         
gözlerimin önünde, utanmadan”.

Kraliçeye saldırmak – İbranice Lihboş. Bunun tam anlamı “ele geçirmek” veya 
“kontrolü altına almak” şeklindedir ve bir kadını ilişkiye zorlama manası da verir. 
Şüphesiz Aman’ın niyeti Ester’in önünde yalvarmaktır, ama Ahaşveroş onu bu 
pozisyonda görünce kraliçeye zarar verme, hatta tecavüz etme niyetinde olduğunu 
düşünerek Aman’ı ipe göndermiştir.

Bir kaynak buradaki sözcüğü “kraliçenin kalbini kazanmaya çalışmak” olarak 
değerlendirir. Aman tek kurtuluşunu Ester’den af dilemekte görmüştür. Ahaşveroş 
için ise bu da bir hakarettir. Aman Ester’i ikna ederse bile, bu Ahaşveroş için yeterli 
olmayacaktır: “Kraliçeyi ikna ederek işin içinden çıkabileceğini sanıyor ama yanılıyor! 
Ben bu sarayda olduğum sürece asla!” (Dena Pişra; Meam Loez).

Aman’ın yüzü örtüldü – Deyimsel olarak bu “Aman’ın başından aşağı kaynar 
sular döküldü” gibi bir anlam içerir. Aman içine düştüğü durumla tam bir şoka girmiş, 
bir anda tüm gücü tükenmiştir.

Öte yandan İbn Ezra, eskiden Pers usulleri doğrultusunda kralın öfkelendiği bir 
kişinin yüzünün hemen görevlilerce örtüldüğünü belirtir. Bu, kralın artık o kişiyi 
görmek istemediğini simgelerdi. Kralın sözleri, görevlilerin Aman’ın idamına karar 
verildiğini anlamalarına yetmiştir.
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Suç Üstü
Aman kral ile kraliçenin önünde titriyordu. Krala kendisini anlatabilecek sözleri 
bulamayacağının farkındaydı. Yahudiler hakkında yalan söylemiş ve kralın yetkile-
rini en üst düzeyde kullanmıştı ve Ahaşveroş’un bahane dinleyecek durumda olmadığı 
açıktı. Kralın artık onu bitirmeye karar verdiğini anlamıştı. Tek çare olarak Ester’e 
yönelmeye karar verdi. Ona gerçek kimliğini bilmediğini, bilse böyle bir işe kesinlikle 
karışmayacağını söyleyecekti. Öyle ya; onun Yahudi olduğunu nereden bilebilirdi?

Aman’a öfkelenen tek kral Ahaşveroş değildi. Krallar Kralı, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı da Aman’ın sonunu getirme zamanının geldiğine karar vermişti. Pasukta-
ki “Ki Haleta Elav Araa – [Kral’dan kendisine gelecek] Kötülüğün kesin bir hal 
aldığını [görmüştü]” sözlerinin son harfleri (Yod-kE-Vav-kE = Tanrı’nın İsmi) 
aslında hangi Kral’dan bahsedildiğini ortaya koyar niteliktedir.

Ahaşveroş’un öfkesi, Aman’ın böylesi bir işe cesaret edebilmesi nedeniyle alevlenmişti. 
Aman kendisini aptal yerine koymuştu. Önce kraliçesinin halkını yok etmek için 
mührünü almış, sonra da kraliyet tacına göz koymuştu. Hiddeti, davette içtiği şarabın 
etkisiyle iyice kontrol edilemez hale gelmişti. Önceki gece gördüğü rüyayı bir kez daha 
hatırladı. Öfkeden yüzü kıpkırmızı olan kral orada, Ester’in gözü önünde bu şekilde 
duramayacağını görünce ayağa fırladı ve biraz hava alıp sinirinin yatışmasını bek-
lemek için bahçeye çıktı. Doğrusu Aman’ı öldürmek istemiyordu ve öfkesini dindir-
meye çalışarak başka bir çözüm bulacağını umuyordu.

Bir an için Ester’i Aman’la yalnız bırakmanın akıllıca olup olmadığını düşündü. 
Ama o kadar öfkeli ve içkiliydi ki, bu düşünce aklına girdiği hızla çıktı.

Bu sırada bahçede bazı insanların güzelim ağaçları kesmekte olduğunu gördü.        
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Gidip durumu soruşturunca oradaki adamlar emri Aman’dan aldıklarını söylediler. 
Öfkesi iyice tüten Ahaşveroş, aslında bu adamların insan kılığına girmiş melekler 
olduğunu bilmiyordu. Aman’a bunun da hesabını soracaktı. Bahçeye çıkmak da ona 
yaramamıştı. Davetin verildiği salona geri dönüp biraz daha şarap içse belki yardımcı 
olurdu. Adımlarını o yönde sıklaştırdı.

O salona doğru gelirken Aman Ester’in önünde iki büklüm durmuş canını bağışlaması 
için yalvarmaktaydı. Onun Yahudi olduğunu bilse böyle bir şeyi aklından bile 
geçirmeyeceğini birkaç dakika içinde kim bilir kaçıncı kez söylemişti. Kralın mührüyle 
gönderilen fermanları geri çekmek için elinden geleni yapacaktı.

“Kendimi şu an nasıl hissettiğimi düşünün” dedi Ester’e. “Daha demin, siz öldürül-
mekten korktuğunuz için krala yakardınız. Şu anda benim durumum da aynı. 
Ben Yahudiler için imha emrini geri çekersem, siz de kralın eminim ki benim için 
hazırlamakta olduğu idam fermanını iptal ettirebilirsiniz. Her şeyimi alın. Yalnız 
hayatımı bağışlayın. Kral bana sizin yüzünüzden kızıyor, ama siz affederseniz o da 
affedecektir.”

Aman hayatında ilk kez Yahudiler’i ortadan kaldırma fikri nedeniyle gerçek bir 
pişmanlık duyuyordu. Olayları gözden geçirirken Tanrı’nın her şeyi onun düşüşüyle 
sonuçlanacak şekilde ayarladığını görebiliyordu.

Biraz daha yaklaşmak isterken melek Gavriel gelip Aman’ı Ester’in üzerine doğru 
itti. Ahaşveroş hışımla içeri girerken Ester’in üzerine düşmekteydi. Tanık olduğu 
manzara karşısında Ahaşveroş’un gözleri büyüdü.

Ne yapacağını bilemeyen Aman, sanki kraliçe ona fiziksel yakınlık gösteriyormuş gibi 
hareketler yapmaya başladı. Varsın kral onların gizli aşıklar olduğunu düşünsündü. 
Ölecekse, Ester’i de yanında götürecekti.
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“Majesteleri!” diye çığlığı bastı Ester. “Aman bana saldırıyor!”
“Ne biçim bir insan bu!” diye kükredi Ahaşveroş. “Ben buradayken kraliçeme de mi 
saldırıyor?! Hem de benim sarayımda!”

Kral gördüklerine inanamıyordu. Aman ne yapmaya çalışıyordu? Ester’e tecavüz 
etmeye mi yelteniyordu? Onu boğmak mı istiyordu? Aman’ın sabah bile olmadan 
saraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir miydi? Ester’de de gözü vardı demek! 
Ve şimdi onu hiç elde edemeyeceğini görünce onu öldürmeye veya daha kötüsüne mi 
kalkışıyordu?! Önce Vaşti, şimdi de Ester!

Sözler Aman’ın dilinin ucundaydı: “Hayır; kraliçeye zarar verme niyetim yoktu. 
Ben onun Yahudi olduğunu bilmiyordum…” Ama bu sözler, dili tutulan Aman’ın 
ağzından hiçbir zaman çıkamadı. Aman’ı suçüstü yakaladığı yönündeki görüşü güçle-
nen Ahaşveroş muhafızları çağırdı. Muhafızlar Aman’ı yakalayarak kafasına bir ku-
kuleta geçirdiler ve dışarı doğru sürüklediler. Aman bir daha dünyayı göremeyecekti.
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(7:9-10)
Kralın huzurundaki görevlilerden biri [olan]

Harvona, “İşte Aman’ın, kral hakkında iyi konuşmuş 
olan Mordehay için hazırladığı darağacı da

Aman’ın evinde duruyor – elli ama yüksekliğinde!” dedi.
Kral, “Asın onu tepesine!” dedi.

Aman’ı, Mordehay için hazırlamış olduğu darağacına 
astılar ve kralın hiddeti dindi.

Kralın huzurundaki görevlilerden – Bkz. 1:10. Alternatif olarak “Görevlilerden 
Harvona, kralın huzurunda … dedi” (krş. 1:16).

Harvona – Adı 1:10’da geçmektedir, ancak orada isim Alef harfiyle biterken bu-
rada ismin sonunda E harfi vardır. Harvona orada Vaşti’yi getirmek için gönderilen 
görevliler arasındayken, burada da Aman’ı Ester’in davetine getirmek için gönderilen 
görevliler arasındadır. Harvona Aman’ı almaya geldiğinde Mordehay için hazırlanmış 
olan yüksek darağacını görmüştür ve şimdi da krala bundan bahsetmektedir (Daat Mikra). 
Başka bir açıklamaya göre ise, 50 ama yüksekliğindeki darağacı şu anda kralın 
bulunduğu noktadan bile görülebilmektedir ve Harvona onu kolayca gösterebilmiştir. 
Ama bu, Harvona’nın bu darağacının Mordehay için olduğunu nereden bildiğini 
açıklamamaktadır. Midraş’taki bir görüşe göre bu noktada, Harvona’nın bedenine 
bürünerek buradaki sözleri söyleyen, [melek mertebesine yükselmiş olan] Peygamber 
Eliyau’dan başkası değildir.

İşte – “Aman’ın hazırlık yaptığı bir başka kötülük daha var. Kralı seven ve onu 
ölümden kurtarmış olan Mordehay’ı öldürmek için bir de darağacı hazırladı” (Raşi). 
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Bu da Ahaşveroş’un öfkesine katkıda bulunmuştur. Aman cüretkâr bir şekilde Ester’e 
el uzatmış, yine cüretkâr bir şekilde – kraldan izin almadan – Mordehay’a da el 
uzatmaya hazırlanmıştır.

Kral hakkında iyi konuşmuş olan – Yani “kralın iyiliğine olacak bir ihbarda 
bulunmuş olan”. Pasuğun bu kısmının tam çevirisi şöyledir: “Ayrıca, işte, Aman’ın 
Mordehay için – ki kral için iyi konuşmuştu – hazırladığı ağaç Aman’ın evinde du-
ruyor – elli ama yüksekliğinde”. Cümlenin ortasındaki ifade, farklı bir bakışla “– ki 
‘kral için iyidir’ demişti –” şeklinde de anlaşılabilir. Bu yöndeki bir anlayış “Aman 
Mordehay için hazırladığı bu ağaç hakkında ‘kral için de uygundur’ demişti” şeklinde 
bir anlama neden olur ve Midraş buna da değinmektedir.

“Asın onu” – Vaşti’de olduğundan farklı olarak Ahaşveroş burada konuyu 
danışmanlarına getirme gereği duymamıştır, zira Aman’ın suçlarını tartışmasız olarak 
sabit görmüştür (Daat Mikra).

Aman’ı … astılar – Vakit kaybetmeden, kralın emrini hemen yerine getirdiler.

Aman’ın Sonu
Megila’nın daha önce belirttiği üzere, Harvona, kralın huzurunda hizmet eden yedi 
görevliden biriydi. Harvona aslında Aman’ın, onunla işbirliği yapan yakın bir dos-
tuydu. Bu durum, Vaşti’nin öldürülmesinden sonra oluşmuştu. Talmud’a göre, Har-
vona, Aman’a Mordehay’ı asmak için yüksek bir darağacı hazırlanması fikrini veren-
ler arasındaydı. Burada söz konusu darağacının 50 ama yükseklikte ve Mordehay 
için olduğunu söylemesi de, bu yüksekliği bilmesi açısından bu konudaki ipuçlarından 
biridir.
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Ancak Harvona fırsatçı biriydi. Aman’ın düşüşünü gördüğü zaman kendisini hemen 
ondan tamamen ayırdı. Aman mahkemeye götürülseydi, işbirlikçileri arasında kendi 
adı da geçecek, başı derde girecekti. Dolayısıyla Aman’ın konuşma fırsatı bulamadan 
ölmesi en iyisiydi.

Harvona Megila’da anlatılanların başından beri işin içindeydi. Yeni bir kraliçe 
aranması konusunda krala öneride bulunanlar arasında o da vardı (2:2). Aman’ı 
Ester’in davetine getirmek üzere gönderilen görevlilerin başındaydı (6:14). Aman’ın 
bilgelerinin onun düşüşünün başladığını söylediklerini de duymuştu. Kendisini riske 
atamazdı.

“Aman’ın yaptığı tek kötü şey bu değil” diye söz aldı. “Bigtan ve Tereş’in komp-
losunda da parmağı vardı onun. Zaten bu nedenle Mordehay bu komployu ortaya 
çıkardığı için onun can düşmanı kesilmişti. Onu öldürmek için bahane arıyordu. Kralı 
da Yahudiler’i toptan imha etme yönünde bir ferman çıkması yönünde kandırdı. 
Ayrıca Vaşti’nin yerine kendi kızının geçmesini planlarken bu gerçekleşmediği için 
Kraliçe Ester’in öldürülmesini de planlıyordu.

“Ama en kötüsü, Mordehay’ı – kralın yaşamını kurtaran kişiyi – öldürmek isteme-
si. Çünkü Mordehay’ın krala suikast planlarını açığa çıkarmasından korkuyordu. 
Kısacası Aman’ın asıl hedefi kraliyet tahtıydı.

“İşte Aman’ın, kral hakkında iyi konuşmuş olan Mordehay için hazırladığı darağacı 
da Aman’ın evinde duruyor – elli ama yüksekliğinde!”

Bu ana kadar Ahaşveroş, “bir çıkış yolu bulup Aman’ı öldürtmesem mi?” diye 
düşünmekteydi. Fakat Ahaşveroş, Harvona’nın bu cümlesindeki virgülleri kendi 
kafasında değişik yerlere yerleştirince, kral bu sözleri “İşte, Aman’ın Mordehay için 
yaptığı ve [bunu yaparken] ‘kral için de iyidir [=uygundur]’ şeklinde konuştuğu 
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darağacı Aman’ın evinde duruyor – elli ama yüksekliğinde” şeklinde anladı. Demek 
gerçekten de Aman bu darağacını sadece Mordehay için hazırlamış değildi. Nihai 
hedef Ahaşveroş’tu. Öyle ya, elli ama yüksekliğe ne gerek vardı? Buraya rahatça 
on kişi asılabilirdi! Tabii... En tepeye Ahaşveroş’u asacak, altına da hükümetinin 
ona bağlı bakanlarını sıralayacaktı. Böylece onlar sallanırken Şuşan’ın her yerinde 
Ahaşveroş’un artık bittiği ve Aman’ın yeni kral olduğu görülecekti. Ahaşveroş allak 
bullak kafasıyla bunları düşünürken Harvona son önerisini dile getirdi:

“Kral hazretleri… Halkın, en yakın bakanınızın size suikast düzenlediğini duyması 
imparatorluk çapında bir skandala yol açacaktır. Bu nedenle idam gerekçesi olarak 
Aman’ın, kralın yaşamını kurtaran Mordehay’ı asma niyetini gösterin.”

Kral Mordehay’ı çağırttı. “Düşmanın Aman’ı al ve onu senin – ama aslında kendisi 
– için hazırlamış olduğu darağacının tepesine as. Ona canının istediğini yapabilirsin” 
dedi.

Aman sıkı koruma altında ve Mordehay’ın gözetiminde saraydan sürüklenerek kendi 
evine götürüldü. Yüzü örtülü olsa da, Aman Mordehay’ın eline teslim edildiğini 
duymuştu. Yalvarmaya başladı: “Ölmeden önce sana yalvarıyorum Mordehay. Beni 
sıradan bir suçlu gibi asma. En azından ölümüm büyük insanlar, hükümdarlar ve 
prensler gibi olsun. Ben kralın sağ koluydum. İmparatorluğun en kuvvetli kişisiydim. 
İnsanlar ağzımdan çıkan iki sözden titrerdi. Sana yapmak istediğimi bana yapma. 
Sana yalvarıyorum Mordehay. Beni öldürmekte kararlıysan, bari soylulara yakışır 
şekilde bunu kralın kılıcıyla yap.”

Aman ağladı, haykırdı. Mordehay ise onu darağacına götürmeye devam etti. Aslında 
Aman bu şekilde yalvarırken de aklında olabildiğince çok zarar verme amacı vardı. 
Yahudiler’e yönelik nefretinde azalma olmamıştı. Eğer onları imha emri uygula-
nacaksa, kendi idamı boşuna olmayacaktı. Asılarak idam edilmesi halinde bu onu 
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insanların gözünde basit bir suçlu konumuna sokacak, yolladığı fermanlar da cid-
diye alınmayabilecekti. Ama bir soylu gibi idam edildiği zaman insanlar en azından 
fermanın yürürlükte olduğunu düşüneceklerdi.

Ancak Mordehay Aman’ın niyetini sezmiş, ölüme giderken bile aklında Yahudiler’e 
yönelik nefretinden başka bir şey olmadığını anlamıştı. Bu nedenle Aman’ın 
yalvarmalarına kulağını tıkadı ve onu emredildiği üzere kendisi için hazırladığı 
darağacına astı. Bunu Aman’a yönelik şahsi nefretinden değil, Yahudiler’i fermanın 
ciddi etkilerinden mümkün olduğunca koruyabilmek için yapmıştı. Aman, herkesin 
tanıyabilmesi için başverizlik giysileriyle asıldı.

Kralın hiddeti bir anda dindi. Artık aklında soru işaretleri yoktu. Vaşti’nin ölümü 
ve Aman’ın ihaneti karşısındaki öfkesinden eser kalmamıştı. Bir anda gözünde her 
şey bambaşka oldu. Dünyaya sükûnet hâkim olmuş gibiydi. Sanki Kralların Kralı 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın öfkesi de dinmişti.

12. Peraşa ve PEREK 7 Sonu

Aman’ın düşüşü seri olayların birbirini kovalamasıyla çok ani ve hızlı olmuştur. 
Bilgelerinin ona “düşüş üstüne düşüş yaşayacağını” söylemelerinin hemen ardından 
kralın görevlileri gelmiş ve kendi idam fermanının çıkacağı yere götürmüşlerdir. Bu 
aciliyetin başka bazı sonuçları da vardır. Görevlilerden Harvona Aman’ın evin-
deki darağacını görmüştür. Tahminen Aman’ın bilgelerinin sözlerinden bazılarını 
da duymuş, darağacının Mordehay için olduğunu anlamıştır ve bilgelerin Aman 
hakkında düşüş kehanetinde bulunduklarını görünce bu onu kralın önünde söz alma-
ya sevk etmiştir. Bunun yanında görevlilerin Aman’a az bir zaman bile bırakmayıp 
onu hemen Ester’in davetine getirmeleri, kendisine bu durumdan çıkış için tavsi-
yede bulunma niyetindeki bilgelerinin söylediklerini sonuna kadar dinlemesine fırsat 
vermemiştir. Yine, Mordehay için hazırlamış olduğu darağacını indirmek için de 
zamanı olmamıştır.
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Aman’ın aceleyle götürülmesi, onun davete asık suratla gelmesine de sebep olmuştur 
ve bu, bir gün önce onun Ester’in davetine neşeyle gideceğini söyleyen sevenlerinin 
sözlerinin tam tersidir. Tüm bunların ardından, Aman söz konusu davette ken-
disini bekleyenlerden de habersizdir. Bu nedenle Ester parmağını ona uzatıp onu 
“Hasım ve düşman biri; işte şu kötü Aman!” sözleriyle itham ettiği anda ne 
olduğunu anlayamamış, irkilerek ani bir korkuya kapılmıştır. Kral hiddetinin din-
mesi için hava almak üzere bahçeye çıktığında da, kralın yüz hatlarından artık ken-
disi için ümit olmadığı izlenimini alan Aman’ın, baş başa kaldığı Ester’in önünde 
yalvarmaktan başka bir çare bulamadığını görüyoruz. Kral gelmeden önce Ester’den 
bir bağışlanma kopartabilmek için, yalvaranların normalde yaptığı gibi güç sahibi-
nin önünde yere kapanıp eteğine sarılmaya başlayan Aman’ın üstünü çizen işte bu 
hareketin ta kendisi olmuştur. Genellikle, sarhoş [ve aptal] kralın anlayışının bir an 
için kendisini terk ederek, Aman’a aslında aklında hiç olmayan, kraliçeye saldırma 
şeklindeki bir davranışı atfettiği düşünülür. Gerçekten de olasılıklardan biri budur, 
ama tek olasılık bu değildir. Aman’ı Ester’in üzerine düşmüş halde gördüğünde onun 
amacının gerçekten de Ester’e yalvarmak olduğunu anladıysa bile, Ahaşveroş’un 
daha da hiddetlenmesi ve onu cezalandırması için bir neden vardır; zira Aman’ın 
bu davranışında, kralın sevgili kraliçesine saygısızlık teması da vardır. [Homeros’un 
Odysseia destanının altıncı kitabında bunun bir örneği görülebilir. Orada Odysseus, 
prensesin önünde yalvarmak durumundayken önüne yere kapanmak veya ayaklarına 
sarılmak arasında tereddüt ettiği anlatılmaktadır (ayrıca bkz. Şemuel I 25:23-24 ve 
Melahim II 4-7). Sonunda Odysseus prenses gibi güzel bir genç kızın ayaklarına 
sarılmanın uygunsuz ve sözlerini onun önünde ayakta dile getirmenin daha doğru 
olacağına karar vermiştir.]

Aman kendi kararında hata etmiş ve Ester’in sedirinin üstüne kapanmıştır. Belki de 
Midraş’ta Aman’ın bir meleğin itmesiyle düştüğü söylenirken kastedilen de budur: 
Göklerden Aman’ın karar verme yeteneğine müdahale edilmiş ve onun aptalca bir davranış 
göstermesi sağlanmıştır. Ayrıca Aman’ın sedirin üstüne “düşmesinde”, Aman’ın bilge-
lerinin “düşüş üstüne düşüş yaşayacaksın” sözlerine bir gönderme görülebilir.
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Harvona, Aman’ın artık bitmiş olduğunu gördüğü anda atılarak Ahaşveroş’un Aman’a 
yönelik hiddetini son noktaya çıkarmış ve böylece Tanrı’nın verdiği, Aman’ın Mordehay 
için tasarladığı ölümle ölmesi yönündeki karar yürürlüğe girmiştir. Harvona’nın sözleri 
üç farklı şekilde anlaşılabilir: [1] Aman’ın asmak istediği Mordehay, kral hakkında 
iyi konuşmuş olan biridir. [2] Aman Mordehay’ı, kral hakkında iyi konuştuğu için 
asmak istemiştir. [3] Aman, Mordehay’ı asmak için hazırladığı darağacının kral için 
de iyi olduğunu söylemiştir. Her üçünde de Aman’ın, Ahaşveroş’un düşmanı olduğu 
iması vardır ve özellikle üçüncüsünde, Aman’ın Ahaşveroş’u öldürmek için aktif 
planlar içinde olduğu anlamı görülmektedir. Sonuç olarak Aman, Mordehay’ın yerine 
asılmıştır ve bir sonraki kısımda Mordehay’ın payına nelerin düştüğü anlatılacaktır 
(Daat Mikra).

Evet; Aman şanssız bir günündedir. Ancak olayların geneline bakıldığında, Aman’ın 
bir anlamda kendi sonunu hazırladığı görülecektir. Aman ilk olarak, kralın ken-
disi ile ilgili kararları verebileceği şeklindeki kanun konusunda Ahaşveroş’u ikna 
etmiştir. Kral, kendisinin de bir şekilde taraf olduğu bir davada karar yetkisine sa-
hip olmasa, Aman’ın davası bir yargı kuruluna gidecek ve büyük ihtimalle de ölüm 
cezası çıkmayacaktır. Bunun yanında, normalin üstünde yüksekliğe sahip bir darağacı 
dikmiş olmasa, Harvona bunu Ahaşveroş’a kolayca gösteremeyecek, Ahaşveroş belki 
söylenenleri yanlış anlamayacak, Aman için ölüm kararı çıksa bile bu denli çabuk-
lukla uygulanmayacak ve af dilemek için süreye sahip olacağından Ester’in eteklerine 
yapışmayacaktır. Harvona’nın darağacını Ahaşveroş’a kolayca gösterebilmesinin tek 
sebebi, Aman’ın Mordehay asılırken tüm şehrin şahit olmasını istemesi ve bunun 
için aşırı yüksek bir darağacı dikmesidir. Ve son olarak, Aman’ın sadece, bilgeleriyle 
karısının darağacını indirmesi yolundaki önerilerine kulak asmış olması durumunda, 
darağacı orada bulunmayacaktır. Aman’ın inadı kendi sonunu getirmiştir. 
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PEREK 8

(8:1-2)
O gün Kral Ahaşveroş Yahudiler’in düşmanı Aman’ın 

evini Kraliçe Ester’e verdi. Mordehay da kralın huzuruna 
geldi, zira Ester onun kendisi için ne olduğunu açıklamıştı.

Kral, Aman’dan geri almış olduğu [mühürlü] yüzüğünü 
[parmağından] çıkarıp Mordehay’a verdi ve Ester 

Mordehay’ı Aman’ın evinin yönetimine atadı.

O gün – Aman’ın asıldığı gün (Daat Mikra).

Aman’ın evini – Yani tüm mal ve mülkünü. Kraliyet emriyle öldürülenlerin ser-
vetleri krala aittir. Aman Yahudiler’e, yani Ester’in halkına düşmanlık ettiği için 
idam edildiğinden, Ahaşveroş bu hakkını Ester’e devretmiştir (Daat Mikra).

Kendisi için ne olduğunu – Ne şekilde akraba olduklarını (Raşi).

Geri almış olduğu – Tam çeviriyle “geçirmiş olduğu”. Ahaşveroş yüzüğü Aman’dan 
geri alıp kendi parmağına aktardığı için böyle bir sözcük kullanılmıştır.

[Parmağından] Çıkarıp – Krş. 3:10.

Yönetimine atadı – Tam çeviriyle “üstüne yerleştirdi; koydu”. Aman kraldan sonra 
ülkedeki en güçlü ve zengin kişi olduğu için, ona ait mal ve mülkün ciddi bir yönetime 
ihtiyacı olacaktı (İbn Ezra).
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Mordehay’ın Yükselişi
Aman’ın idamından sonra Ahaşveroş Ester’i yatıştırdı. Onun çok endişeli olduğunu 
görüyordu. Partiye Aman’ı da davet etmiş olmasının kralda şüphe uyandırmasından 
korkmuştu Ester. Onu yatıştırmak için Ahaşveroş “Bugün çok öfkeli davrandığımın 
farkındayım” dedi. “Ama öfkem sana yönelik değildi. Bunun bir göstergesi olarak 
Aman’ın malikânesiyle tüm mal varlığını sana veriyorum. Ayrıca Aman’ın ailesinin 
kaderine de sen karar ver.”

Ahaşveroş’un bu sembolik davranışı önem taşımaktaydı. Yahudiler’i imha fermanı 
Şuşan’da artık herkes tarafından bilinmekteydi ve bazı fanatiklerin, katliam için be-
lirlenen tarih gelmeden bile Yahudiler’den bazılarını öldürme hevesine kapılmaları 
olasılığı yüksekti. Bu nedenle Aman’ın her şeyinin Ester’e teslim edilmesi söz konusu 
kişiler için önemli bir gözdağı olacaktı. Kraliçenin Yahudi olduğunun da öğrenilmesi, 
halkın genelinin Yahudiler’in yanında saf tutmasında önemli rol oynayacaktı.

Burada şiirsel bir adalet söz konusuydu. Aman Yahudiler’i öldürüp mal varlıklarını 
yağmalamayı tasarlamıştı (3:13). Ama şimdi Aman bir Yahudi tarafından idam 
edilmiş, mal varlığı da başka bir Yahudi’nin eline teslim edilmişti.

Bazı otoriteler Ahaşveroş’un Aman’ın mal varlığını Ester’e vermesinin Aman’ın 
idamından önce gerçekleştiği görüşündedir. Aman imparatorlukta kraldan sonraki en 
zengin kişiydi. Kral Aman’ın tüm mal varlığını onun gözleri önünde Ester’e vererek, 
Aman’ın, tüm servetinin bir işe yaramadığını ve elinde artık ne mallarının ne de aile-
sinin kaderini tuttuğunu gözleriyle görmesini istemiştir.

Aralarındaki konuşma sırasında Ester Mordehay’la olan gerçek yakınlığını da dile ge-
tirerek, onun kendisini yetiştiren bir yabancı olmadığını, doğrudan kuzen olduklarını 
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belirtti. Ama bunun ötesinde Mordehay için hiçbir dilekte bulunmadı, zira kralın 
tüm bunları sırf Mordehay’ı yükseltmek için düzenlediğini düşünmesini istemiyor-
du. Kral duyduklarından memnun oldu. Hayatını kurtarmış olan sadık danışmanı 
Mordehay’ı çağırtarak rütbesini Aman’ın eski konumuna yükseltti. Bu aynı za-
manda Mordehay’a, Ester’i kraliçeye olmaya layık olacak şekilde yetiştirmesinin 
karşılığında verdiği bir tür ödüldü. Ahaşveroş bunun yanında Aman’ın yandaşlarının 
saldırı olasılığını göz önünde bulundurarak, ona bağlı kuvvetler kontrol altına alınana 
kadar Mordehay’ın sarayda koruma altında tutulmasını emretti.

Mordehay’ın yeni rütbesinin işareti, kralın o zamana kadar Aman’da bulunan mü-
hürlü yüzüğünün kendisine verilmesiydi. Tanrı Yahudiler’i teşuva yapmaya sevk 
etme amacıyla Aman’a bu yüksek rütbeyi vermişti. Ama halk teşuva yapınca hemen 
Tanrı da merhamet gösterdi ve yüzük Yahudiler açısından emin ellere geldi. Yeni 
başvezir olarak Mordehay saraya serbest giriş hakkına sahip olacaktı.

Ester de Mordehay’ı bu yeni konumu nedeniyle taltif etmek istiyordu. Aman’ın, 
Ahaşveroş tarafından kendisine teslim edilen mal varlığının yönetimine Mordehay’ı 
atadı. Ester’den aldığı talimat doğrultusunda Mordehay Aman’ın tüm servetini 
Yahudiler’e dağıtacaktı. Bu da Aman’ın fermanı doğrultusunda büyük sıkıntı ve 
zarar yaşamış olan Yahudiler’e yönelik bir tür tazminat niteliği taşıyacaktı. Midraş’a 
göre Aman’ın servetinin bir kısmı Bet-Amikdaş’ın inşası için kurulan fona aktarılmış, 
bir kısmı da Tora öğrenimini güçlendirme amacına adanmıştır.

13. Peraşanın Sonu

Bu kısa peraşa, Aman’ın idamının ardından çarkların hızla dönmeye başladığını ve 
ondan boşalan yerin hiç vakit kaybedilmeden Mordehay tarafından doldurulduğunu 
vurgulamaktadır. Zaten kralın önde gelen danışmanlarından biri olan Mordehay, 
Ester’in aralarındaki akrabalık ilişkisini Ahaşveroş’a açıklamasının da sonucunda, 
kralın mühürlü yüzüğünün kendisine takdim edilmesiyle imparatorluğun yönetim 
kademesinde Aman’ın eskiden sahip olduğu rütbeye yükseltilmiştir.
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(8:3-6)
Ester kralın huzurunda tekrar konuştu, onun ayaklarının 

önünde yere kapandı. Ağlayıp Agagi [soyu mensubu] 
Aman’ın kötülüğünü ve Yahudiler hakkında tasarlamış 

olduğu planını geçersiz kılması için ona yalvardı.
Kral altın asasını Ester’e uzattı ve Ester kalkarak kralın 

huzurunda durdu.
“Eğer kral için uygunsa ve eğer huzurunda beğeni 
bulduysam ve konu kralın huzurunda münasipse ve 

[kralın] gözünde iyiysem,” dedi, “Agagi [soyundan] 
Amedata-oğlu Aman’ın, planı [doğrultusunda], kralın 

tüm eyaletlerindeki Yahudiler’i yok etme yönünde yazmış 
olduğu fermanların geri alınması için [yeni bir ferman] 
yazılsın. Zira halkımı bulacak kötülüğü görmeye nasıl 
dayanabilirim? Ve ailemin yok oluşunu görmeye nasıl

dayanabilirim?”

Yere kapandı – Tam çeviriyle “düştü”. Yani “kendini yere attı”.

Aman’ın kötülüğünü – Yani “çıkarmış olduğu kötü fermanı”. Zira her ne kadar 
Aman idam edildiyse de, imparatorluğun tüm eyaletlerine göndermiş olduğu imha 
fermanı geri alınmamıştır ve geçerliliğini korumaktadır.

Pasuk “Aman’ın kötülüğünü ve Yahudiler hakkında tasarlamış olduğu planını” 
demektedir. Olasılıkla aynı şeyden bahsedilmektedir ve buradaki “ve” sözcüğü bir 
olasılığa göre “yani” anlamındadır: “Aman’ın kötülüğünü, yani Yahudiler hakkında 
tasarlamış olduğu planını”. Benzer bir alternatife göre “ve” burada bağlaç görevi 
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yapmakta, öncesindekilerle sonrasındakileri birbirine bağlamaktadır: “Aman’ın Ya-
hudiler hakkında tasarlamış olduğu kötülük planını”. Bir başka alternatife göre 
Ester’in isteği iki yönlüdür: [1] “Aman’ın kötülüğünü … geçersiz kılması” – yani 
çıkarmış olduğu fermanı iptal etmesi ve [2] “tasarlamış olduğu planını geçersiz 
kılması” – yani Yahudiler’i imha planının boşa çıkarılması. Zira ilk isteğin yerine 
getirilerek fermanın iptal edilmesi, düşmanların Yahudiler’i imha planını ferman ol-
madan da gerçekleştirme girişiminde bulunmasının önüne geçemeyebilir. Bu nedenle 
fermanın iptalinin yanında, her ne şekilde olursa olsun, Yahudiler’i imha niyetinin 
uygulanmaması da garanti edilmelidir (Daat Mikra).

Tasarlamış olduğu – Tam çeviriyle “düşünmüş olduğu”.

Planını – Tam çeviriyle “düşüncesini”.

Geçersiz kılması – Tam çeviriyle “geçirmesi”. Bu, “iptal etmek” anlamındaki 
deyimsel bir kullanımdır. Bir hastalığın iyileşip ortadan kalkmasının “hastalığın 
geçmesi” olarak tanımlanmasına benzer şekilde burada Aman’ın kötü tasarısının 
uygulanmasının engellenmesinden bahsedilmektedir (krş. Raşi).

Asasını Ester’e uzattı – Bkz. 5:2. Bu, Ester’in yere kapanmasının gerekli olmadığı, 
ayakta konuşabileceği yönünde bir işarettir (Daat Mikra).

Kralın huzurunda durdu – Yani bir kralın huzurunda söz alan kişinin ayakta 
saygıyla durduğu şekilde ayakta durdu. Otoriteler burada da “Kral” sözcüğünün 
Tanrı’ya atıfta bulunduğu görüşündedir. Bu bakışla, Ester ayağa kalktığında Tanrı’ya 
dua etmiştir.

Münasipse – İbranice Kaşer. Yani “uygun; yerinde”. Bu sözcük Tanah’ta sadece 
burada geçmektedir.
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Kralın gözünde iyiysem – Tam çeviriyle “kralın gözlerinde iyiysem”. Ester daha 
önce olduğu gibi (5:8 ve 7:3) burada da isteğine giriş sözleri söylemekte, ancak diğer 
yerlere göre daha fazla ifade kullanmaktadır.

Geri alınması – Yani “iptali”. Ama sözcük normal anlamıyla “ulaklar, 
imparatorluğun her yanına götürdükleri fermanı geri getirsinler” şeklinde de anlaşılabilir; 
zira bu da fermanın iptali için yeterli olacaktır (Daat Mikra).

[Bir ferman] Yazılsın – Bu, Aman’ın Ahaşveroş’tan isteğine paraleldir (bkz. 3:9). 
Aman Yahudiler’in imhası için ferman isterken, Ester bu fermanın geri alınmasını is-
temektedir.

Nasıl dayanabilirim? – Tam çeviriyle “nasıl yapabilirim?”. Ester daha önce (7:3-
4) kendisi ve halkı için yalvarmıştı. Bu noktada kendi canının tehlikede olmadığı açık 
bir hal alınca yalvarışlarını halkı üzerine odaklamıştır: “Ben hayatta kalsam neye 
yarar? Kendi ailemin ve halkımın yok oluşuna tanık olmak ölümden beter! Buna 
nasıl dayanabilirim?”

Ailemin yok oluşunu – Yani “ailemdeki canların yok oluşunu” (İbn Ezra). Krş. 2:10.

Ester’in Yalvarışları
Aman’ın asılmasının hemen ertesinde yeni bir istekte bulunmanın akıllıca olmayacağını 
düşünen Ester, krala yeni bir istekle yaklaşmak için iki ayı biraz aşkın bir süre bekledi. 
Bu süre zarfında Yahudiler’e oruç tutup teşuva yapmalarını ve Tanrı’dan merhamet 
dilemelerini, Yahudiler’in imhasına dair fermanın iptali için krala başvurduğunda 
kralın ona yakınlık göstermesini sağlaması için Tanrı’ya dua etmelerini öğütledi. 
Kendisi de dua etmekten vazgeçmiş değildi. Kendisinin ve halkının hatalarını affet-
mesi ve onları imhadan kurtarması için Tanrı’ya sürekli dua etti.
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Ester, Ahaşveroş’un yeni bir isteğe sıcak bakmayacağından endişe etmekteydi. Kral 
ona Aman’ın evini vermişti ve bunu, Ester’in olası bir başka isteğini kabul etmemek 
için bir bahane olarak öne sürebilirdi. Aman’ın imha fermanı iptal ettirilemediği tak-
dirde hiçbir şey başarılmış sayılmazdı. Bu nedenle bu ikinci kerede Ester kralın hu-
zuruna ilk kez olduğundan daha büyük bir eziklik ve gözyaşlarıyla çıktı. “Majes-
teleri” dedi, “Bir dileğim var, ancak onu bana bahşedip etmeyeceğinizden emin 
olamıyorum. Kralın adına yazılmış ve kralın mührüyle mühürlenmiş bir fermanın 
geri alınamayacağının farkındayım (8:8). Ama size yalvarıyorum efendim, lütfen 
bu ikinci dileğimi de kabul edin. Benim hayatımı bağışladınız; ama halkımın geri 
kalanı yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle bir şeyi görmeye dayanamam. 
Aman imparatorluğunuzun bir numaralı yalancısıydı. Nasıl olur da Yahudiler’in 
onun iftiraları doğrultusunda imha edilmesine göz yumabilirsiniz?

“Aman’ın sizinle konuşurken Yahudiler’i imparatorluğa sadakatsizlikle suçladığını 
biliyorum. Oysa bu büyük bir yalan. İnancımız, üzerinde yaşadığımız memlekete 
sadakati emreder. Her Şabat ve bayramda sinagoglarımızda içinde yaşadığımız dev-
leti ve yöneticilerini mübarek kılarak Tanrı’ya onları koruması ve yüceltmesi için 
dua ederiz. Ayrıca Toramız’da tüm insanlara iyilik etmemiz emredilmiştir. Aman 
bizimle ilgili her ne söylediyse, tamamen yalan ve yanlıştır.”

Kralın yüz hatları ciddiydi. Düşünceyle başını iki yana salladı. Kralın mührünü taşıyan 
bir fermanı geri almak söz konusu olamazdı. Böyle bir şey, imparatorluk için olum-
suz bir emsal teşkil ederdi. Ester’in gözlerinin içine baktı ve bir şey söylemedi. Ester 
ümitsizliğe kapılmak üzereydi. “Ama majesteleri” diye yalvardı. “Aman size hangi 
halktan bahsettiğini bile açıkça söylememişti. Evet, aklında Yahudiler olduğu belliydi 
ama böylesi bir imha emri sırf düşünceye dayanılarak verilebilir mi? Bu durumu fermanı 
iptal ettirmek için kanuni bir boşluk olarak kullanmak mümkün değil mi?”

Ester cüretkârlığının krala saygısızlığın sınırlarında gezdiğinin farkındaydı. Hemen 
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merhamet dilercesine kendisini onun ayaklarının dibine attı. Kralın yüzüne bakmaya 
cesaret edemiyordu. O kadar şiddetle ağlıyordu ki, konuşmakta güçlük çekmekteydi. 
“Halkım çok büyük bir sıkıntı yaşıyor” diye hıçkırdı. “Düşmanlarımız her gün bizi 
‘Yarın sizi öldüreceğiz ve tüm mallarınızı alacağız’ diye taciz ediyorlar. Her gün 
tekrarlanan böylesi bir manevi baskıya ne kadar dayanılabilir? Aman ölmüş olabilir; 
ama kötü planı halen yerinde duruyor. Lütfen bu konuda bir şey yapın.”

Kral, Ester’den hoşnut olduğunu belirtme amacıyla altın asasını ona uzattı. Bu, 
Ester için aynı zamanda korkmadan konuşabileceğinin işaretiydi. “Korkma” dedi. 
“Yahudi olmana rağmen sen kraliçesin ve bu fermana dâhil değilsin. Halkın için 
de endişelenme. Ferman geri alınamaz; ama iyi bir plan yaparsak, Pers ve Med 
kanunlarının dışına çıkmadan bu konuyu halledebiliriz.”

Altın asanın Ester’e uzatılması, onun kraliçe olarak yetkilere de sahip olduğunun göster-
gesiydi. Ancak Ester Ahaşveroş’a sadakatini göstermek için bu yetkiyi kullanmayacağını, 
kralın emri olmadan hiçbir şey yapmayacağını belirtircesine asayı almadı. “Her 
şeyin kralın görüşüne uygun yapılması taraftarıyım” dedi. “Ben şahsen hiçbir şey 
yapmayacağım. Dileğimi yerine getirme konusundaki tüm kararı siz vermelisiniz. Ancak 
lütfen bir konuyu göz önünde bulundurun. Bana her türlü isteğimi yerine getireceğinizi 
söylemiştiniz. Halkımın acısı benim acımdır. Sevdiklerime bir şey olursa bu şahsen 
benim başıma gelmiş gibi olacak. Onların yok oluşlarına nasıl seyirci kalabilirim?”

14. Peraşanın sonu

Aman’ın asılması Yahudiler’e kurtuluşu getirmiş değildir. Ne de olsa Aman’ın 
Yahudiler’in imhası yönünde göndermiş olduğu fermanlar eyalet yöneticilerine 
ulaşmıştır ve bunlar kralın ismini ve mührünü taşımaktadır. Dolayısıyla Ester bu 
konuda krala özellikle yalvarma zorunluluğu hissetmiştir. Aman’ın asılmasının 
Ahaşveroş’un öfkesini dindirdiğini görmüştür. Bu açıdan Ahaşveroş’un Ester ve 
Mordehay’ın selametini garanti altına alıp onları onurlandırmayı yeterli görerek 
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Yahudiler’in imhası konusunu aklından tamamen atması olasılığı mevcuttur. Ester bu 
nedenle kendi selameti ile halkının selameti arasında bir ayrım yapmasının mümkün 
olmadığını, halkının yok olmasına seyirci kalamayacağını vurgulamaktadır. Böylece 
Ester krala, gerçekten Ester’in selametini ve iyiliğini istiyor ise, onun halkını da bu 
selametten ayrı tutmaması gerektiği mesajını vermektedir (Daat Mikra).

*   *   *

(8:7-8)
Kral Ahaşveroş, Kraliçe Ester’e ve Yahudi Mordehay’a 
“İşte” dedi, “Aman’ın evini Ester’e verdim ve onu da 
Yahudiler’e el uzattığı için darağacına astılar. [Şimdi] 

Siz de Yahudiler hakkında uygun gördüğünüz şekilde kral 
adına [bir ferman] yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin; 
çünkü kral adına yazılıp kralın yüzüğüyle mühürlenmiş bir 

yazıyı geri almak olmaz.”

Kraliçe Ester’e – Önünde yalvardığı için.

Yahudi Mordehay’a – Fermanın mühürlenmesinde kullanılan yüzüğü elinde 
tuttuğu için (Daat Mikra). Ester yalvardığında Mordehay’ın orada olup olmadığı 
açık değildir. Belki başvezir olarak o da o sırada kralın yanındaydı. Belki de kral yeni 
fermanın mühürlenmesi için onu sonradan çağırtmıştır.

Ester’e  verdim – “Aman’ın evini Ester’e vermiş olmam herkes için, sizi desteklediğime 
dair bir mesajdır. Ayrıca herkes Aman’ın Yahudiler’e el uzatma teşebbüsü nedeniyle 
asıldığını da biliyor. Dolayısıyla siz ne derseniz, herkes bu söylediklerinizin benden 
kaynaklandığına kani olacaktır. Bunun bir sonucu olarak eski fermanı geri çekmeye 
gerek yok. Onun yerine gözünüzde iyi olanı yazıp yeni bir ferman gönderin” (Raşi). 
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Alternatif olarak “Aman’ın evini Ester’e vermekle sizin için yapabileceğimi yaptım. 
Bundan sonra konu sizin elinizde. Yeni bir ferman çıkarın…” (Daat Mikra).

Yahudiler’e el uzattığı için – “Başaramamış olsa da, sadece bunu tasarlaması bile 
mahkûm olması için yeterliydi” (Daat Mikra).

Uygun gördüğünüz şekilde – Ahaşveroş daha önce Aman’a, Yahudilere kendi 
“uygun gördüğü şekilde” davranabileceğini söylemişti (3:11). Burada ise Morde-
hay ile Ester’e, kendi uygun gördükleri şekilde bir ferman hazırlayabileceklerini                     
söylemektedir.

Kral adına – “Size bir hak daha vereceğim. Yeni bir ferman çıkarıp istediğinizi  
yazarak altına benim adımı ve benim mührümü koymanıza izin veriyorum.”

Geri almak olmaz – “Kralın adına yazılıp kralın yüzüğüyle mühürlenmiş bir 
fermanı geri almak yakışık almaz. Böyle bir şey kralın fermanını güvenilmez kılar ve 
otoritesini sarsar” (Raşi).

Ahaşveroş’un burada kralın isim ve mührünü taşıyan bir fermanın geri alınamayacağı 
şeklindeki yasayı hatırlatması iki şekilde anlaşılabilir: [1] “Eski fermanı iptal et-
meniz mümkün değil, çünkü kanun bu şekilde. Ama başka bir şey yapılabilir. Es-
kisini gölgede bırakacak yeni bir ferman hazırlanabilir. Böylece kanunen olmasa da 
fiili olarak eski ferman geçerliliğini yitirecektir.” [2] “Yeni bir ferman yazıp ismimi 
ve mührümü koyun. Böylece yeni ferman da yüksek öneme sahip geri alınamaz bir 
ferman niteliği kazanacak” (Daat Mikra).



345

Ahaşveroş’un Çözüm Önerisi
Kral, Ester’in endişesini gidermeye çalıştı. “Şu anda kadar Yahudiler’in kurtarılmaları 
için pek bir şey yapmadığımdan endişe etmeni anlıyorum. Ancak şunu bilmelisin ki 
bunun sebebi benim Yahudiler’e karşı herhangi bir nefretim olması değil, sadece Pers ve 
Med kanunlarındaki sıkıntılı bir durum. Şu sıralarda Yahudiler’in selameti için endişe 
etmene gerek yok. Aman’ın Yahudi düşmanı olduğu için asıldığı duyulduğundan, şu 
an için Yahudiler’e yönelik bir saldırı beklentisi yok.”

Kralın önünde çözülmesi güç bir mesele vardı. Aman’ın göndermiş olduğu fermanların 
geri alınması mümkün olmadığından, onu etkisiz kılacak kanuni bir manevra bulmak 
gerekiyordu. Aklına gelen çözüm olasılıklarını danışmak üzere imparatorluğun en 
kıvrak zekâsına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Mordehay’ı da çağırttı.

Aman’ın Yahudiler üzerinde otoritesi vardı, zira onlara uygun gördüğü şekilde yap-
ma yetkisini kraldan bizzat satın almıştı. Ama şimdi Şuşan’daki herkes Aman’ın 
tüm mal varlığının Ester’e verildiğini ve Yahudiler’in de artık Ester’in otoritesi altına 
girdiğini bilmekteydi. Bunun yanında Aman’ın Yahudiler’e el uzatma teşebbüsü 
nedeniyle asıldığı da gayet iyi biliniyordu. Bu nedenle Şuşan’daki Yahudiler için teh-
like daha düşüktü. Ama tüm bunların pek bilinmediği uzak eyaletlerde durum farklı 
olabilirdi. Bu nedenle özel fermanlar çıkarma gereği vardı.

Kanuna göre, bir imparatorluk yetkilisi herhangi bir ferman çıkardıktan sonra idam 
edildiği takdirde, çıkardığı ferman da geçerliliğini yitirirdi. Buna bağlı olarak şimdiki 
fermana her şeyden önce ilk fermanı göndermiş olan Aman’ın ihanet nedeniyle asıldığı 
notunu düşmek şarttı. Bunun yanında fermana “Yahudiler’e el uzattığı için asılan 
Aman’ın tüm mal varlığının Ester’in eline teslim edildiği” bilgisi de eklenecek, böy-
lece fermanın ulaşacağı uzak eyaletlerde bile insanlar Yahudiler’e el uzatmaktan çeki-
neceklerdi.
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Ahaşveroş ile Mordehay başka planlar üzerinde de düşündüler. Halka şöyle bir senaryo 
sunulabilirdi: Aman planını krala bildirdiğinde “13 Adar tarihinde Yahudiler’in, 
düşmanlarını imha etmeleri yönünde” fikir bildirmiş, ama iş fermanı metne dökmeye 
geldiğinde Aman kurnazlıkla metni “13 Adar tarihinde Yahudiler’in, düşmanları 
tarafından imha edilmeleri” şeklinde değiştirmiş, ona güvenen kral da buna dikkat 
etmeyerek onayını vermişti. Ama şimdi Aman’ın yalanı ortaya çıkınca kral Aman’ı 
astırmıştı ve şimdi de hemen ilk fermanın “orijinal metnini” ikinci ferman şeklinde 
göndermekteydi. Böylece ilk fermanın aslında Aman’ın sahteciliğinin bir ürünü olduğu 
fikri yayılırsa, bu ferman otomatik olarak iptal olacaktı.

Başka bir olasılık ise gerçeği olduğu gibi aktarmaktı. Aman Yahudiler’e karşı inandırıcı 
bir iftira atarak kralı ikna etmiş, kral da imparatorluğun iyiliğine olacağını düşündüğü 
için Aman’ın planına onay vermiştir. Ama şimdi Aman’ın yalanları açığa çıkınca 
işler değişmiştir.

Ahaşveroş ile Mordehay sonunda en iyisinin ilk fermanı iptal etme girişiminde bu-
lunmama olduğu konusunda fikir birliğine vardılar. Bunun yerine Yahudiler’e bir 
araya gelip kendilerini savunmak üzere düşmanlarına karşı savaşabilecekleri ve on-
lara saldırmaya kalkan herkesi öldürmeye yetkileri olacağını belirten ikinci bir ferman 
çıkarılacaktı. Böylece imparatorun, kraliçenin halkı olan Yahudiler’i kayırdığı gibi bir 
izlenim doğmayacak, yalnızca bir denge politikasını gerekli gördüğü düşünülecekti. 
Zira bu fermanda Yahudi düşmanlarının Yahudiler’i öldürme yetkileri olmasına 
karşılık, Yahudiler’e de kendilerini savunma ve karşı saldırıda bulunma hakkı ve-
rilmekteydi. Ancak bunun yanında eyalet yöneticilerine, bu mücadelede Yahudiler’i 
koruma altında tutmaları yönünde ek bir talimat gönderilecek, böylece Yahudiler, ilk 
fermanın resmen iptal edilmesine gerek kalmadan korunabilecekti.

İkinci ferman, en kötü ihtimalle Yahudi düşmanlarının kafasını karıştıracak ve 
onları saldırı planlarını tekrar gözden geçirmeye sevk edecekti. Aman’ın asıldığı ve 
Mordehay’ın terfi ettirildiği de duyulduğu zaman, Yahudiler’e saldırma planlarının 
yürürlüğe girme olasılığı da azalacaktı.
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Fermanın genel metninde mutabık kalındıktan sonra, Ahaşveroş Mordehay’a fermanı 
kendi istediği şekilde formüle ettikten sonra altına kralın isim ve mührünü koymasını 
tembihledi. Mordehay’ın yapması gereken tek şey, ikinci fermanın ilk fermanla bariz 
bir şekilde çelişmemesine dikkat etmek olacaktı. Bundan sonra, kralın isim ve müh-
rünü taşıyan bu ferman da en az ilki kadar kuvvetli bir şekilde yürürlüğe girecekti.

*   *   *

(8:9-10)
O vakitte, üçüncü ayda, yani Sivan ayında, [ayın] yirmi 

üçünde kralın yazıcıları çağrıldı ve Mordehay’ın tüm
emrettikleri doğrultusunda, Yahudiler’e, satraplar, valiler 

ve Odu’dan Kuş’a kadar yüz yirmi eyaletin eyalet
idarecilerine – her bir eyalete kendine özgü yazıyla ve 

her bir halka kendine özgü diliyle; Yahudiler’e de kendi 
yazıları ve dilleriyle – [talimatlar] yazıldı. Kral Ahaşveroş 

adına yazıp kralın yüzüğüyle mühürledi ve kraliyete ait 
damızlık küheylanlara binen atlı ulakların eliyle gönderdi.

Üçüncü ayda, yani Sivan ayında – Megila’nın neredeyse her yerinde aylar önce 
sıra numarasıyla, sonra da isimleriyle anılmaktadır. Megila’dan önceki dönemlerde 
aylar ya sıralama numarasıyla ya da günümüzde kullanılanlardan farklı bazı isim-
lerle anılırdı. Örneğin Nisan ayı, “Aviv” (ilkbahar; arpa başaklarının dik durduğu 
mevsim; bkz. Şemot 13:4, 23:15, 34:18, Devarim 16:1) olarak adlandırılırdı. 
Yahudiler Babil Sürgünü’nden döndüklerinde ise, kurtuluşun anısına, yerel halk 
tarafından kullanılan isimleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Dolayısıyla günümüzde 
de Yahudi takviminde kullanılan ay isimleri Babil kökenlidir. Bu değişim olasılıkla 
Megila zamanına rastladığı için, Megila’nın yazarı aylardan bahsederken hem eski 
hem de yeni kullanıma yer vermiştir.
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[Ayın] Yirmi üçünde – İlk fermanlar 13 Nisan tarihinde gönderilmişti. İkinci fer-
man ise 23 Sivan’da gönderilmektedir. Aradan 70 gün geçmiştir.

Kralın yazıcıları çağrıldı – Daha önce Yahudiler’in imhası konusundaki fermanı 
yazmak üzere çağrılan yazıcılar (krş. 3:12), şimdi ise Yahudiler’in lehine bir ferman 
için çağrılmaktadır.

Mordehay’ın tüm emrettikleri doğrultusunda – Daha önceki ferman “Aman’ın 
tüm emrettikleri doğrultusunda” yazılmışken (krş. 3:12), burada emir yetkisi 
Mordehay’dadır.

Yahudiler’e – Aman’ın fermanından farklı olarak bu ikinci ferman doğrudan 
Yahudiler’e, yani imparatorluk çapındaki farklı Yahudi cemaatlerine de gönderilmiştir.

Eyalet idarecilerine – Aman’ın fermanı ise “her bir halkın idarecilerine” 
gönderilmişti (3:12). “Am – Halk” sözcüğü genellikle güruh belirtir. Aman’ın amacı 
halk güruhlarını Yahudiler’e karşı kışkırtmak olduğundan, fermanı da özellikle bu 
güruhları kolayca bu amaca yönlendirebilecek liderlere göndermiştir. Mordehay ise 
ikinci fermanı, temel görevleri eyalet içindeki düzeni sağlamak olan “eyalet idarecile-
rine” göndermiştir. Bunu yaparken “yüz yirmi yedi” eyaletin birini bile atlamamıştır, 
zira fermanla amaçladığı, imparatorluğun neresinde olursa olsunlar, Yahudiler’i 
kurtarmaktır (Daat Mikra).

Yahudiler’e de kendi yazıları ve dilleriyle – Yani İbranice. Bazılarına göre bura-
daki “Yahudiler” sözcüğü, özellikle Yeuda topraklarında yaşayanları kastetmektedir 
– ki bu topraklar da 127 eyaletten biridir. O dönemde bu topraklarda, Koreş’in II. 
Bet-Amikdaş’ın inşasına izin vermesi vesilesiyle Erets-Yisrael’e geri dönmüş Yahu-
diler yaşamaktaydı (bkz. Ezra 4:6). Mordehay’ın Yahudiler’e özellikle kendi dilleri 
ve yazılarıyla hitap eden bir ferman hazırlaması, sürgünün artık sona yaklaşmakta 
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olduğunun ve Yahudiler’in kendilerine özgü nitelikleri rahatça yansıtacak özgür 
yaşama geri dönmek üzere bulunduklarının bir ön işareti olarak görülebilir.

Yazıp – Pasuk bunu kimin yaptığını belirtmemektedir. Olasılıkla metni yazan 
Mordehay’dır. Ancak bazı kaynaklara göre metni bizzat Ahaşveroş hazırlamıştır 
(Meam Loez).

Kraliyete ait – Megila’da geçen sözcük Ahaşteranim’dir. Bunun tekil hali olan 
Ahaşteran sözcüğü Pers dilindedir ve “kraliyete ait” anlamındadır. Başka bir deyişle 
Mordehay özel kraliyet ulaklarını görevlendirmiştir (Daat Mikra). Çevirimize göre 
ise “kraliyete ait” ifadesi özellikle seçkin küheylanları nitelemektedir.

Raşi’ye göre Ahaşteranim sözcüğü hızlı koşan bir deve türünü belirtir. İbn Ezra ise 
bazılarının bunu “katırlar” olarak açıkladığını kaydeder.

Damızlık – Megila’da Bene Aramahim. İbn Ezra’ya göre genç ve hızlı taylardan 
bahsedilmektedir. Mişna’da ise Ramah sözcüğü kısrak-eşek kırması bir katırı belirtir 
(Mişna – Kilayim 8:5). Başka otoriteler buradaki kullanımın Mişna’dakinden farklı 
ve “sürü” anlamına gelen Pers dili kökenli bir sözcük olduğu görüşündedir. Bu görüş 
doğrultusunda, kullanılan hayvanlar kralın özel sürüsünden alınmıştır. Çevirimizde 
de bu görüşü takiben “damızlık” sözcüğünü uygun gördük.

Küheylanlar – İbranice Reheş. Birçok otorite bu sözcüğün, binmek için özel 
yetiştirilmiş seçkin atlar olduğu görüşündedir (krş. Melahim I 5:8).

Çevirimizde buradaki ifadeler, yola çıkarılan ulakları ve bindikleri hayvanları 
tanımlamakta, özel kraliyet ulaklarının özel kraliyet sürüsünden alınmış seçkin 
ve damızlık kraliyet küheylanlarıyla yola çıktıklarını belirtmektedir. Ancak önceki 
açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, ifadede kullanılan çeşitli sözcükler farklı hayvan 
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türlerini belirtiyor da olabilir. Bu ifadelerin belirsizliği Talmud’da da dile getirilmiştir: 
“Ravina şöyle dedi: Ahaşteranim Bene Aramahim [ifadesinin] ne [anlamda] olduğunu 
bilmiyoruz” (Talmud – Megila 18a).

Ulakların – Daha önce Yahudiler’in imhası için ferman yetiştiren hızlı ulaklar (krş. 
3:13) şimdi Yahudiler’in lehine bir fermanla yola çıkacaklardır.

İkinci Ferman
Kaybedecek vakit yoktu. Yahudi düşmanları arasında herkes Aman’ın fermanının 
içeriğini gayet iyi bilmekteydi. Yahudiler’in silah elde etmek ve bunları kullanmayı 
öğrenmek için zamana ihtiyacı vardı. Mordehay ile Ester kralın yanında iken yazıcılar 
çağrıldı. Diğer her türlü protokol bir yana bırakıldı ve yazıcılar işlerini tamamlayana 
kadar Mordehay ile Ester kralın yanında kaldılar.

İlk fermanın gönderildiği 13 Nisan’dan bu ikinci fermana kadar son derece sıkıntılı 
70 gün geçmişti. Aman 16 Nisan’da asılmış olmasına rağmen Ester ile Mordehay 
konuyu krala getirmek için bir süre beklemeyi uygun görmüşlerdi. Bu gecikmenin bir 
başka nedeni de Mordehay’ın, göndereceği fermanların gerçekliğinin eyalet yöneticileri 
tarafından sorgulanmasını istememesiydi. Bu nedenle ilk fermanı imparatorluğun dört 
bir yanına götürmüş olan ulakların geri gelmelerini beklemişti. Aynı ulakların ikinci 
fermanı da götürmesi bu ikinci fermanın şüpheyle karşılamasının önüne geçecekti.

Mordehay’ın Yahudiler hakkındaki talimatlarının tümü valilere ve satraplara 
ulaştırılacaktı. Ferman öncelikle kraliyet kayıtlarına geçirildi; sonra da kopyaları 
çıkarılarak imparatorluk çapında hem Yahudiler’e hem de yetkililere gönderildi.

Talimatlar imparatorlukta konuşulan tüm dillere çevrilmiş her yerin kendine özgü 
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alfabesi kullanılarak yazılmıştı. Şuşan başkent olduğundan, her eyaletten birer elçi 
burada devamlı olarak mevcuttu. Mordehay tüm elçilerden temsil ettikleri bölgelere 
gidecek fermanların altına kendi onay mühürlerini koymalarını da istedi.

Ferman “Kral Ahaşveroş adına yazılıp Kral’ın yüzüğüyle mühürlenmişti”. Başka 
bir deyişle Yahudi düşmanlarının kaderi Bizzat Tanrı tarafından mühürlenmiş 
durumdaydı. Ahaşveroş’u onların sonunu mühürlemeye iten Tanrı olmuştu. Morde-
hay ulakları, mektupları kaybetmenin onların hayatına mal olacağı yönünde uyardı. 

Aslında kral mektupları hazırlaması için Mordehay’a talimat vermişti. Ama sonra 
incelediği zaman mektubun biraz fazla nazik bir dille yazıldığına karar verdi ve 
fermanı çok daha sert ve güçlü bir dil kullanarak bu kez bizzat kendisi yazdı. İkinci 
fermanın ihmal edilmesi olasılığını bertaraf etme amacındaydı.

Mektuplar henüz yeni dönmüş olan ulaklar tarafından gönderileceğinden ve onların 
dinlenmesi için fazla vakit olmadığından, kraliyet atlarının en seçkin küheylanları 
seçildi. Bunlar hem dayanıklı hem de hızlı hayvanlardı ve yiyecek, su ve uyku 
ihtiyaçları da normale göre daha azdı. İmparatorluk çapında Yahudiler korku içinde 
yaşamaktaydılar ve mesajın bir an önce yerlerine ulaşması büyük önem taşımaktaydı.
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(8:11-14)
[Bu fermanda] Kralın, her şehirdeki Yahudiler’in bir araya 

gelerek kendilerini savunma, çocuk ve kadınlar
[da dâhil olmak üzere], kendilerine düşmanlık eden her 

halk ve eyalet kuvvetlerini imha etme, katletme,
ortadan kaldırma ve ganimetlerini çapullama

[izni] verdiği [yazılıydı.
Ancak Yahudiler bunu] Kral Ahaşveroş’un tüm eyaletleri 

için [yalnız] bir günde – on ikinci ayın, yani
Adar ayının, on üçünde – [yapabileceklerdi].

Bu yazının bir kopyası, Yahudiler’in, düşmanlarından 
intikam almak üzere bu güne hazırlıklı olmaları amacıyla 
tüm halklar için açık olacak şekilde, her bir eyalette yasa 

olarak ilan edilecekti.
Kraliyete ait küheylanlara binen ulaklar,

kralın emriyle telaş ve aceleyle çıktılar ve yasa başkent 
Şuşan’da ilan edildi.

Her şehirdeki – Burada “her eyaletteki” ifadesi kullanılmamış, “her şehirdeki” 
sözleri vurgulanmıştır. Başka bir deyişle bir eyalette çok sayıda şehir varsa bile söz 
konusu izin oradaki şehirlerin tümü için geçerli olacaktır (Daat Mikra).

Kendilerini savunma – Tam çeviriyle “canları için ayakta durma”. Bu savunma 
amaçlı bir duruşu belirten deyimsel bir kullanımdır.

Düşmanlık eden – İbranice Atsarim. Tam çeviriyle “baskı yapan; sıkıntı veren; 
saldıran vb.”.
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Çocuk ve kadınlar – Mordehay, Aman’ın Yahudiler’e yapılmasını emrettiklerinin 
aynısını (3:13) Yahudiler’in de düşmanlarına yapabileceğini vurgulamaktadır (Daat 
Mikra). Buna saldırganların ailelerini de öldürme ve ganimetleri çapullama da dâhil-
dir. Ancak izin böyle olmasına rağmen Yahudiler çapula el sürmeyecekler, sayılardan 
anlaşıldığı kadarıyla da saldırganların sadece kendilerini öldürmekle yetineceklerdir 
(bkz. 9:15-16).

İbn Ezra bu izni sorgulamaktadır… “Sormak gerekir: Mordehay neden Ya-
hudi düşmanlarının öldürülmeleri yönünde ferman yazmıştır? Yahudiler’in sadece 
kurtulmaları onun için yeteri olmalıydı! Ama bil ki, Mordehay çok akıllı biriydi. 
Ahaşveroş ona, ‘Yahudiler’in kurtulması için elinden gelen her şeyi yap. Çünkü 
Aman’ın gönderdiği fermanlar benim adımı ve mührümü taşıyor; bu nedenle onları 
geri almam mümkün değil’ demişti. Med ve Pers kanunları gerçekten böyleydi… Bu 
nedenle Mordehay şöyle yazmak zorunda kaldı: ‘Bilin ki kral, eskiden baş veziri 
olan Aman’a kralın adına bir ferman hazırlamasını söylemiş ve mühürlemesi için 
kendi mühürlü yüzüğünü ona vermişti. Fermanda Yahudiler’in Adar ayının 13’ünde 
düşmanlarını öldürmeleri yönünde emir olacaktı. Ama Aman bunu tersine çevirdi 
ve fermanı Yahudiler’in öldürülmesi şeklinde hazırladı. Kral bunu öğrendiği za-
man, kralın isteğinin tersine Yahudiler’e el uzattığı için onu astırdı. Onun asılması, 
kralın bunun tam aksini istediğinin kanıtıdır. Buna bağlı olarak kral yeni fermanların 
yazılmasını emretti ve kralın asıl talebini içeren bu ferman da onun ismini ve müh-
rünü taşıyor.’”

Sonuç olarak İbn Ezra, Mordehay’ın kanunun kısıtlamasından en uygun çıkış yolu 
olarak bu senaryoyu hazırladığını, dolayısıyla ikinci fermanı da ilk fermandaki emrin 
aynısını içerecek şekilde göndermek zorunda kaldığını belirtmektedir.

Her durumda fermanın niteliği Yahudiler’in “bir araya gelerek canlarını korumak” 
üzere savaşması şeklindedir. Başka bir deyişle Yahudiler için bu bir savunma savaşı 
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niteliğindedir ve kendilerine saldıranlar olduğu takdirde karşı saldırıya geçebilecekler, 
saldırganların tüm ailelerini de yok etme hakkına sahip olacaklardır (Meam Loez).

İmha etme, katletme, ortadan kaldırma… – Fermanın metni Aman’ın gönderdiği 
fermanla uyuşmaktadır (3:13). Bu da İbn Ezra’nın önceki açıklamasını destekler 
görünmektedir.

İbranice Leaşmid, VeLaarog Ulabed. Yani “imha etme ve katletme ve ortadan 
kaldırma”. Aman’ın fermanında ise Leaşmid, Laarog Ulabed yazılıydı (3:13). 
Bazı kitaplarda burada da Vav harfi olmaksızın Laarog yazılıdır. Bu farklılık 
nedeniyle, özellikle Yeruşalayim’deki Aşkenaz cemaatlerinde, ama aynı zamanda 
bazı Sefarad cemaatlerinde de, bu ifadeyi her ihtimale karşı iki kez okuma geleneği 
yerleşmiştir. Buna göre Hazan önce Leaşmid Laarog Ulabed dedikten sonra diğer 
olasılık doğrultusunda Leaşmid VeLaarog Ulabed diye tekrarda bulunur. Yine de bu 
tekrarı yapmayan cemaatler de vardır ve herkes kendi geleneğini uygular.

[Yalnız] bir günde – Yahudiler’e verilen izin yalnız bir gün için geçerlidir ve bu 
imparatorluğun tümü için aynı gün olacaktır – ki bu, Aman’ın belirlediği gündür. Bu 
da verilen iznin savunma savaşı için olduğunu vurgulayan bir noktadır, zira önceki fer-
manda da Yahudiler’i imha için sadece bir gün belirlenmişti; dolayısıyla Yahudiler’in 
bu ikinci ferman doğrultusunda savunma savaşı yapmasını haklı çıkaracak tek durum, 
imha için belirlenen 13 Adar tarihinde onlara karşı gerçekleşecek saldırılardır. Amaç 
Yahudiler’in kontrolsüz bir katliam yapmalarına izin vermek olsaydı böyle bir gün 
kısıtlaması olmazdı.

Uygulama da böyle gerçekleşmiş, ama Ester’in isteği üzerine, Ahaşveroş Şuşan için 
ayrıcalık yaparak ikinci bir gün daha savaşma hakkı tanımıştır (9:13-15).

Bu yazının bir kopyası – Bu pasuk 3:14’e tamamen paraleldir.
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İntikam almak üzere – “Onların Yahudiler’e yapmayı planladıklarını, kendilerine 
ödetmek üzere” (Daat Mikra).

Telaş ve aceleyle çıktılar – Bu pasuk da 3:15’e paraleldir. Farklılıklardan biri 
orada sadece aceleden bahsedilmişken burada telaşa da yer verilmesidir. Mordehay 
ikinci ferman metinlerinin bir an önce yerlerine ulaşması için ulakları sıkıştırmıştır.

İkinci bir fark da ilk ferman gönderildikten sonra kral ile Aman’ın içmeye oturduklarının 
söylenmesidir. Burada ise böyle bir ifade yoktur. Bu kolayca anlaşılabilir. Aman 
için fermanın yola çıkması, uygulanmasıyla eşdeğerdi, zira kralın adını ve mührünü 
taşıyan geri alınamayacak bir ferman söz konusuydu ve Yahudiler’i çantada kek-
lik görüyordu. Burada ise her ne kadar Yahudiler’e kendilerini savunma izni ve-
rildiyse de, 13 Adar tarihi gelene kadar tüm sorun çözülmüş olmayacak, Mordehay’ın 
endişeleri, nasıl sonuçlanacağı bu aşamada henüz belli olmayan savaş başarıyla tama-
mlanana kadar devam edecektir. Dolayısıyla henüz kutlamaya yer yoktur.

Yasa başkent Şuşan’da ilan edildi – Bu da ilk fermanda kullanılan ifadelerden 
biridir (3:15). “İlan edildi” şeklinde çevrilen sözcük, Nitena, tam çeviriyle “verildi” 
anlamındadır.
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Yahudiler’e Talimatlar
Mektuplarda Kral Ahaşveroş’un, Yahudiler’e meşru müdafaa haklarını kullanmak 
üzere şehirlerde organize olmaları için izin verdiği yazılıydı. Herhangi bir eyaletin 
herhangi bir bucağında herhangi bir milliyete mensup silahlı kişilerin saldırısına uğra-
dıkları takdirde karşı saldırıya geçip onları tüm aileleriyle birlikte imha edebileceklerdi.

Bu imha izni yalnızca onların bilinen düşmanlarına karşı verilmişti. Yahudiler, 
Tora’ya göre dünyanın tüm uluslarıyla barış içinde yaşamaları gerektiğini bilmektey-
diler. Gerçekte Yahudiler’in ihtiyaç duydukları tek şey, kendilerini koruma izniy-
di. Yahudiler kadın ve çocukları öldürme ya da yağma yapma derdinde değillerdi. 
Ancak bu madde de, Aman’ın önceden göndermiş olduğu kararın her yönden üstüne 
çıkabilmesi amacıyla, yeni karara eklenmişti.

En önemli şey birlik ve beraberlikti. Yahudiler’in bir araya gelmeleri ve aralarındaki 
sürtüşmeleri gidermeleri gerekiyordu. Yahudiler birlik içinde ve Tanrı’ya bağlı oldukları 
takdirde Tanrı onlara yardımcı olur. Azınlıkta olsalar bile başarıya kavuşurlar.

Normalde bir kişi kraliyet emriyle idam edildiğinde mahkûmun mal varlığı krala ait 
olur. Ancak bu örnekte kral, Aman’ın çıkardığı fermana paralel bir metin öngördüğü 
ve ilk fermanda Yahudiler’in ganimetinin de yağmalanması söylendiği için, şimdi 
de elde edilen ganimeti Yahudiler’e bırakmaya karar verdi. Buna karşın, Mordehay 
Yahudiler’e gönderilen nüshalarda bu ganimete el sürmemeleri talimatını verdi. Kral 
Şaul Amalek savaşından sonra ganimete el koyarak hata işlemişti (Şemuel I 15:9) 
ve Mordehay Yahudiler’in bu hataya tekrar düşmelerini istemiyordu. Düşmanlardan 
elde edilen ganimet başkalarına bırakılabilirdi, ama Yahudiler bundan hiçbir yarar 
sağlamamalıydı. İnsanların Yahudiler’in bu katliamı parasal çıkar uğruna yaptığını 
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söylemesine meydan verilmemeliydi. Bu bir savunma savaşıydı ve fermana ganimet 
konusunun eklenmesinin tek nedeni, Aman’ın gönderdiği fermanda da benzer bir 
maddenin bulunmasıydı (3:13).

Aman’ın gönderdiği fermanda halkın 13 Adar için hazırlık yapması emredilmişti. 
Şimdi ise Yahudiler aynı gün için hazır olmaları konusunda uyarılmaktaydı.

Şüphesiz Yahudiler düşman odaklarını tanımaktaydı ve 13 Adar tarihi gelmeden 
önce de onları etkisiz hale getirebilirlerdi. Ama bu bir savunma savaşı olacağı için, 
sadece saldırganların öldürülmesi yeterli olacaktı. Hem 13 Adar’a kadar olan uzun 
süre boyunca düşmanlar da bu planlarından vaz geçebilirlerdi – ki bu da onlar için 
bir anlamda teşuva fırsatı anlamına geliyordu. Bunun yanında 13 Adar tarihi 
Aman tarafından astrolojik açıdan Yahudiler için en talihsiz gün olması nedeniyle 
sabitlenmişti. Şimdi Yahudiler’in zaferi aynı tarihte gelecek ve onların astrolojik et-
kilerden bağımsız oldukları herkesçe görülecekti. Yahudiler için yok oluş günü olması 
beklenen tarih onların büyük bir zaferine sahne olacaktı.

Ulaklar olası en hızlı şekilde fermanı gereken yerlere ulaştırdılar. Ayrıca valilere, 
Yahudiler’e karşı yapılan her saldırıda onların yanında saf tutmaları yönünde özel 
talimatlar gönderildi. Bunun yanında Yahudiler’e savunma amacıyla organize silahlı 
kuvvetler kurmaları yönünde de izin verildi.

Valilere ayrıca ilk fermanla ikincisi arasında bir çelişki olmadığı izlenimi vermek için 
ek bir mesaj gönderildi. Buna göre kral Yahudiler’e yakınlık duyuyordu ve onların 
imparatorlukta birçok düşmanı olduğunun bilincindeydi. Ama bu kişilerin tam olarak 
kim olduklarını ortaya çıkarmak gerektiğinden ilk ferman gönderilmiş ve isteyenlere 
Yahudiler’i imha etme kampanyasına katılma izni çıkarılmıştı. Bu şekilde kimin ger-
çekten Yahudi düşmanı olduğu belli olacaktı ve ikinci ferman doğrultusunda Yahudiler 
de bu kişilerden intikam alabileceklerdi.
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Ulakların yola çıkmasının ardından ferman Şuşan’da ilan edildi. Meydana gelen 
büyük mucizeyi gören Yahudiler, Tora’yı büyük bir heves ve şevkle tekrar kabul 
ettiler. Bu, Sinay’da Tora’yı kabul etmelerinden bile daha kalpten bir kabul edişti. 
Tora verildiği zaman halk çölde çaresiz bir ortamdaydı ve Tanrı’nın emirlerini kabul 
etmekten başka bir mantıklı seçeneği yoktu. Dolayısıyla Tora’yı kabul etmelerine 
rağmen bu, en azından halkın geneli için, tam bir isteklilikle gerçekleşmemişti. Ama 
şimdi, Purim olaylarında Yahudiler Tora’yı tam olarak, bu kez korku sonucun-
da değil, tam bir sevgi sonucunda kabul ettiler. Pasukta buna yönelik ima, “Yasa 
(Dat) Başkent Şuşan’da verildi” sözleridir. Tora “Eş Dat – Kanunun/Yasanın 
Ateşi” (Devarim 33:2) olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla burada kullanılan ifade 
de Tora’nın verilişinin Şuşan’da bir anlamda tekrarlandığını ima etmektedir. Bunu 
gördükleri zaman Şuşan’daki Yahudi olmayanlar da Tora ile öğretilerine yönelik 
büyük bir saygı duymaya başladılar.

15. Peraşanın sonu

Pers İmparatorluğu fermanlarını iptal etmek mümkün değildir. Aman’ın Yahudiler’i 
imha emri geçerliliğini korumaktadır ve Mordehay da onu iptal edememiş, ancak 
Yahudiler’e kendilerini açıkça ve silahla savunabilme, ayrıca kendilerini yok etmeye 
teşebbüs eden düşmanlarını imha etme hakkı tanıyan ikinci bir ferman gönderebilmiştir. 
Yürürlükteki iki fermanın anlamı, 13 Adar tarihinde Pers İmparatorluğu’nun her ye-
rinde Yahudiler’le düşmanları arasında bir savaşın gerçekleşeceğidir. Teoride bu hiçbir 
sorunu çözmekte değildir; zira savaşın nasıl biteceği konusunda hiçbir garanti yoktur. 
Üstelik hiç şüphesiz, Yahudiler sayı açısından da dezavantajlı durumda olacaktır. 
Ancak uygulamada bu ferman Yahudiler’e kurtuluşu getirecektir, zira düşmanları, 
Yahudiler’in açıkça savaşabileceklerini, imparatorluk yetkililerinin de Yahudiler’in 
yanında olduklarını bildikleri zaman, saldırı motivasyonu düşecek, saldırıya geçecek 
sınırlı sayıdaki düşman da kolayca imha edilebilecektir (Daat Mikra).
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(8:15-17)
Mordehay kralın huzurundan gök mavisi ve beyaz

kraliyet kıyafetiyle, büyük bir altın taçla,
keten ve erguvani bir cübbeyle çıktı ve Şuşan şehri sevinç 

çığlıkları atıp neşeye boğuldu.
[Artık] Yahudiler için aydınlık, sevinç, neşe ve şeref vardı.
 Her bir eyalette ve her bir şehirde, kralın söz ve 

yasasının ulaştığı [her] yerde Yahudiler’e sevinç ve neşe, 
ziyafet ve bayram [havası hâkimdi]. 

Ülkenin halklarından birçoğu Yahudi oluyordu,
çünkü içlerine Yahudiler’in korkusu düşmüştü.

Kraliyet kıyafetiyle – Krş. 6:8. Bu, Mordehay’ın yüksek bir rütbeye getirildiğinin 
işaretiydi (krş. Bereşit 41:42).

Çevirimiz “gök mavisi ve beyaz” ifadesinin kraliyet kıyafetini tanımladığı düşünülerek 
yapılmıştır. Alternatif olarak “kraliyet kıyafeti” sözleri, sonrasında gelenlerin başlığı 
da olabilir: “Mordehay kralın huzurundan kraliyet kıyafetiyle çıktı: Gök mavisi 
ve beyaz, büyük bir altın taç, keten ve erguvani bir cübbe”. Yine de seslendirme 
işaretlerine bakıldığında, çeviride yer verdiğimiz bakış açısı daha mantıklı görünmek-
tedir (Daat Mikra).

Altın taçla – Ya da “altın işlemeli bir sarıkla” (Daat Mikra). Kullanılan Ateret 
sözcüğ, kralın tacını belirten Keter’den farklıdır.

Keten – Megila’da Buts. Bkz. 1:6 açk.

Cübbeyle – Veya “pelerinle”. İbranice Tahrih.

Şuşan şehri – Yani Şuşan şehrindeki Yahudiler. Önce de belirtildiği üzere İbn 
Ezra’ya göre, Şuşan şehrinin çoğunluğu Yahudiler’den oluşmaktaydı. Ancak bir 
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bakışa göre sadece Yahudiler değil, Şuşan şehrindeki herkes. Yahudi olmayanlar bile 
neşeye ortak olmuştur (Daat Mikra).

Sevinç çığlıkları atıp – İbranice Tsaala. İbn Ezra ise bu sözcüğün kökü olan 
Tsaal’ın aydınlık ve parlaklık anlamında olduğuna dikkati çeker ve sözcüğü de 
“aydınlandı” şeklinde açıklar: “Karanlıktan bir anda aydınlığa çıkan birinin tecrübe 
ettiği ani parlaklık gibi; Yisrael için de aynısı olmuştur”. Bu da sıradaki pasukta geçen 
“Ora – Aydınlık” sözcüğüne paraleldir.

Neşeye boğuldu – Tam çeviriyle “neşelendi”. Pasuğun bu ifadesi, ilk ferman 
sonrasındaki şaşkınlık havasına tam bir karşıtlık sağlamaktadır (krş. 3:15). Şuşan 
sakinleri Yahudiler’in kurtuluşu ve Mordehay’ın yüksek rütbeye terfi ettirilmesi 
karşısında çok memnun olmuştur.

Yahudiler için – “Şuşan’daki Yahudiler için” (Daat Mikra).

Aydınlık – İbranice Ora. Ya da “ışık”. Bu deyimsel bir kullanımdır. Sıkıntı 
zamanlarının “karanlık” olarak anılması gibi, sevinç ve mutluluk zamanı da “aydınlığa 
kavuşmak” şeklinde nitelendirilir. Bir alternatife göre ise gerçek bir aydınlıktan bahsedil-
iyor da olabilir; zira kutlamalar sırasında evlerde ve caddelerde bol ışık yakılmıştır.

Her bir eyalette … – Bu pasuk ilk ferman sonrasındaki matem havasının tam tersini 
yansıtmaktadır (krş. 4:3).

Bayram – İbranice Yom Tov. Tam çeviriyle “iyi gün”. Ya da “sevinçli gün” (Daat Mikra).
Yahudi oluyordu – Yahudilik’i kabul ediyordu (Raşi). Veya Yahudi kılığına giri-
yordu; Yahudi’ymiş gibi davranıyordu. Veya Yahudi dostuymuş gibi davranıyordu.

İçlerine – Tam çeviriyle “üstlerine”.

Yahudiler’in korkusu düşmüştü – Yahudiler’in onları, Aman’ın fermanını hevesle 
yerine getirmek isteyen düşmanlardan sanmasından korkuyorlardı.
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Yahudiler’in Neşesi
Daha önce de belirtildiği üzere Aman imparatorluğun her yerine gönderdiği ferman-
larda halkın sadece 13 Adar için hazır olmalarını söylemiş, ama bu hazırlığın amacını 
üstü kapalı bırakmıştı. Şuşan ise bu konuda istisnaydı ve burada Yahudiler’in 13 
Adar tarihinde katledileceği ilan edilmişti. Başkent halkı ilk fermanın kralın isim ve 
mührünün resmiyetini taşıdığını bildiği için ikinci fermanı kabul etmeyebilirdi. Bu 
nedenle ikinci ferman ilan edilir edilmez Mordehay kraliyet giysileriyle halk içine 
çıktı. Mordehay’ın bu hareketi Şuşan halkı için kralın artık Yahudiler’e yakınlık 
gösterdiği yönünde açık bir işaretti. Bu da, Mordehay’ın, siyasi gücü vurgulama 
anlamına geldiği için normal şartlarda göstermeyeceği böylesi bir davranışta neden 
bulunduğunu açıklamaktaydı.

Ancak böyle bir zamanda bile, Mordehay kendi Yahudi giysilerini giymeye özen 
gösterdi. Pasuğun “gök mavisi ve beyaz” olarak nitelediği giysi aslında beyaz yünden 
yapılmış ve köşelerine aralarında gök mavisi (tehelet) rengi bir ipliğin de bulunduğu 
tsitsitlerin (Bamidbar 15:38) bağlı olduğu bir talitti. Altın tacın hemen önüne de 
tefilinini takmıştı. Herkesin onun hâlâ “Yahudi Mordehay” olduğunu bilmesini isti-
yordu.

Mordehay’ın bu şekilde onurlandırılması aslında Kral’ın – Tanrı’nın – İsteği’ydi. 
Mordehay halkı uğruna çula bürünüp küle bulanmış halde kendisini alenen alçaltmıştı 
(4:1). Bunun ödülü olarak Tanrı onu başkent caddelerinde kraliyet giysileriyle 
dolaştırarak ödüllendirmişti.

Mordehay çıktığında, Şuşan caddeleri mersin ağacı dallarıyla süslenmişti. Avlular, 
tıpkı Ahaşveroş’un verdiği partide olduğu gibi değerli kumaşlarla donatılmıştı. El-
lerinde küçük taşlar taşıyan gençler sokaklarda dans etmekteydi. Koenler borazanlar 
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çalıyor ve herkes Mordehay’ı onurlandırmaya çağrılıyordu. Aman’ın on oğlu ise zin-
cire vurulmuş halde ana caddeden geçirildi. Mordehay bu sırada “Mübarek’tir bizi 
onların dişlerine av etmeyen Tanrı” (Teilim 124:6) pasuğunu söylüyordu.

Normalde yeni bir başvezir atandığı zaman halk temkinli ve tereddütte olur. Ne de 
olsa yeni yönetimin başlarına neler getirebileceği henüz açıklık kazanmış değildir. 
Fakat Mordehay başvezir olarak atandığı zaman durum böyle olmadı, bundan herkes 
memnuniyet duydu. İnsanlar Mordehay’ın saygın kişiliğini tanıyor, onun kimseyi 
yok yere incitmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle insanlar sadece dıştan görünen bir 
sevinç değil, aynı zamanda kalpten hissettikleri bir neşeye kapılmıştı. Ve bu yalnız 
Yahudiler için değil, Şuşan’ın tüm sakinleri için geçerliydi.

Ama elbette Yahudiler’in sevinci çok daha büyüktü. Karanlık dönem sona ermiş bir 
anda aydınlığa çıkmışlardı. Bazıları bu aydınlığı kelimenin tam anlamıyla yaşıyordu, 
çünkü ilk fermanın yürürlükte olduğu dönem boyunca birçokları gizli yerlerde sak-
lanmaya başlamıştı ve uzun zamandır ilk kez gün ışığı görüyorlardı. Şu ana kadar 
matem tutup ağlayan Yahudiler’e artık neşe ve bayram havası hâkimdi. Daha önce 
çul ve küle bürünmüşlerken, şimdi şeref ve gururla yürümekteydiler. Henüz birkaç 
gün öncesine kadar hakaret anlamında kullanılan “Yahudi” sözcüğü, artık bir onur 
lakabıydı.

Yahudiler için başka bir onur daha söz konusuydu. Tüm bunlar başlarına Tanrı ile 
aralarındaki bağdaki zayıflama nedeniyle gelmişti. Yahudiler arasındaki bazı cahil 
kişiler Tora’nın emirlerini tümüyle terk etmişti. Yaşamlarının tehlikede olmasının, 
sanki Tora diye bir şey hiç yokmuş gibi yaşamalarını haklı çıkardığını düşünüyorlardı. 
Fakat Mordehay ve takipçilerinin en yüksek hükümet düzeylerindeyken bile Tora’ya 
sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını gördüklerinde onlar da Yahudilik’e yönelik sadakatlerini 
yenilediler. Yahudilik’ten o kadar uzaklaşmışlardı ki, birçoğu için bu, sanki yeni bir 
din öğreniyorlarmış gibiydi. Ama sonuçta tüm bu süreç zarfında Yahudiler tam bir 
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teşuva yaparak Tora’yı eskisine göre çok daha kuvvetli bir şekilde öğrenip uygulamaya 
başladılar. Artık Şabat ve bayramları daha büyük bir şevkle kutluyorlardı. Bunun 
ödülü olarak Tanrı onlara yeni bir bayram verecekti: Purim.

Geçen zaman içinde baskı sonucunda ihmal edilmeye başlayan Berit-Mila mitsvası da 
tekrar titizlikle yerine getirmeye başlandı. Ayrıca Mordehay’ın taç takarken bile tefilin 
mitsvasını ihmal etmediği görülünce, Yahudiler bu mitsvaya da daha sıkı sarılmaya 
başladılar.

Kralın ulakları Mordehay’ın fermanını imparatorluğun her köşesine ulaştırmıştı. 
Fermanın duyulduğu her yerde Yahudiler’e sevinç ve neşe hâkim oldu. 
İmparatorluğun aristokrat tabakası da Yahudiler’in yanında yer aldı. Onlara o 
denli yakınlık gösteriyorlardı ki, dışarıdan bakan biri onların Yahudilik’i kabul et-
tiklerini düşünebilirdi. Bunun yanında ikinci ferman birçok Yahudi düşmanını da 
sindirmişti. Korkuları nedeniyle Yahudi kılığına girip yaşamlarını bu şekilde sürdür-
meye başlamışlardı.
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PEREK 8 Sonu

Yahudiler’in tavrı zaferden emin bir havayı yansıtmaktadır. Her ne kadar önlerinde 
daha düşmanlarına karşı verecekleri bir savaş varsa da, matemleri artık yerini sevinç 
ve neşeye bırakmış durumdadır. Hem Yahudiler, hem de bir bakışa göre Yahudi ol-
mayanlar, Mordehay’ın yüksek rütbeye çıkarılmasından memnuniyet duymaktadır. 
Bu da “Tsadikler yükseldiğinde neşelenir halk ve kötü hükmettiğinde sızlanır halk” 
(Mişle 29:2) pasuğunun bir yansımasıdır. Bunun yanında Yahudi olmayanlar 
arasında, önceleri Yahudiler’e karşı diş bileyen birçok kişi, bu aşamada kendilerini 
Yahudi dostu olarak gösterme çabası içine girmiştir. Bu da Tora’daki “Düşmanların 
sana dalkavukluk edecek” (Devarim 33:29; bkz. o.a.) pasuğu için örnek bir durumu 
yansıtmaktadır.

Okuduğumuz son kısımda, Megila’nın yazarının, ilk ferman sonrasında kullanılan 
sözcüklere paralel ama aksi yönde ifadeler içeren bir üslup kullanma amacı açıkça 
görülmektedir. Bu paralelliklerin çoğuna yukarıda değinmiştik. Burada çok bariz bir 
şekilde ön plana çıkan ve konunun gerektirmesiyle uygun bir değişiklik de içeren bir 
paralelliğe yoğunlaşmak istiyoruz. Daha önce de belirtildiği üzere, Aman ile kralın 
birlikte oturup imha fermanı için kutlama yaptıklarını söyleyen ifadenin (3:15) bu-
rada bir paraleli bulunmamaktadır. Daha doğrusu bir paralel varsa, bu, içkili bir 
kutlama şeklinde değildir. Burada şu tahminde bulunulabilir: Kralın Aman’la yaptığı 
kutlamanın buradaki paraleli, “Mordehay kralın huzurundan gök mavisi ve be-
yaz kraliyet kıyafetiyle, büyük bir altın taçla, keten ve erguvani bir cübbeyle çıktı” 
(8:15) ifadesidir. Nitekim ondan sonra gelen “ve Şuşan şehri sevinç çığlıkları atıp 
neşeye boğuldu” (8:15) sözleri de, ilk fermanın yayınlanmasından sonraki durumu 
tanımlayan “ve Şuşan şehri şaşkına döndü” (3:15) ifadesinin paralelidir. Ancak 
bununla birlikte buradaki “Mordehay kralın huzurundan … keten ve erguvani bir 
cübbeyle çıktı” sözlerinin “Mordehay giysilerini yırttı, çul giyip [başına] kül [koydu] 
ve şehrin içine çıktı” (4:1) ifadesine denk geldiği de düşünülebilir.
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Perek 8’in tamamlanmasıyla, Megila’nın sondan önceki aşamasına ulaşmış bulunu-
yoruz. Kurtuluş hazırlıkları artık her yönüyle tamamlanmıştır ve artık geriye kalan 
tek şey bu hazırlıkların uygulamayla sonuçlanmasıdır (Daat Mikra).

PEREK 9

(9:1-4)
Ve on ikinci ayda, yani Adar ayında, [ayın] on

üçünde – ki kralın sözünün ve yasasının yerine getirilme 
[zamanı] gelmişti – [işte] Yahudiler’in düşmanlarının

onlara karşı üstün gelmeyi umdukları [bu] günde, aksine, 
asıl Yahudiler düşmanlarına karşı üstün geleceklerdi.
Yahudiler, kendilerine kötülük etme peşinde olanlara 

saldırmak üzere Kral Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki 
şehirlerinde toplandılar ve önlerinde kimse duramadı, çünkü 

korkuları tüm halkların üstüne çökmüştü. Tüm eyalet 
idarecileri, satraplar, valiler ve kral adına işleri görenler 
Yahudiler’i destekliyorlardı, çünkü içlerine Mordehay’ın 
korkusu düşmüştü. Zira Mordehay kralın sarayında yetki 
sahibiydi ve ünü tüm eyaletlere yayılmaktaydı; çünkü bu 

kişi, Mordehay, gittikçe yükselmekteydi.

Umdukları – İbn Ezra; Daat Mikra. Veya “[dört gözle] bekledikleri”.

Aksine – İbranice Venaafoh U. Tam çeviriyle “ve o [=durum] tersineydi”.

Asıl – Tam çeviriyle “Yahudiler – onlar (Emma) – düşmanlarına üstün gelecekler-
di”. Buradaki “Emma – Onlar” sözcüğü anlamda kuvvetlendirme ve vurgu amaçlı 
olduğundan çeviriyi bu şekilde yaptık.
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Düşmanlarına – Bu pasukta ve Megila’nın diğer yerlerinde ayrım yapmaksızın 
“düşman” şeklinde çevirdiğimiz iki sözcük vardır: Oyev ve Sone. Bunlardan ikinci-
sinin tam anlamı “nefret eden” şeklindedir.

Yahudiler … toplandılar – Mordehay’ın emrettiği şekilde (8:11).

Ahaşveroş’un tüm eyaletlerindeki şehirlerinde – Krş. 8:12.

Kendilerine kötülük peşinde olanlara – Ya da “kötülüklerini isteyenlere”.

Önlerinde – Bu sözcük bazı kitaplarda Lifneem, bazılarında ise Bifneem şeklinde 
yazılıdır. Anlam aynıdır. Yine de bu farklılık nedeniyle bazı cemaatlerde, bu ifa-
deyi her ihtimale karşı iki kez okuma geleneği yerleşmiştir. Buna göre Hazan önce 
Lifneem dedikten sonra diğer olasılık doğrultusunda Bifneem diye tekrarda bulunur 
[ya da tam tersi]. Yine de bu tekrarı yapmayan cemaatler de vardır ve herkes kendi 
geleneğini uygular. Farklı kitaplar arasındaki uyumsuzluklar bu ve 8:11’de sözü 
geçenden ibarettir.

Kimse duramadı – İstediklerini yapmalarına kimse engel olamadı ve savaştıkları 
süre içinde kimse onların önünde dayanamadı (Daat Mikra).

Korkuları – Yani “onlara [=Yahudiler’e] yönelik korku”.

Çökmüştü – Tam çeviriyle “düşmüştü”. Türkçe’deki “içine korku düşmek” deyimi, 
İbranice’de “üstüne korku düşmek” şeklindedir. Korku, savaşta yenilgiyi getirir. Bu-
nun yanında söz konusu korku nedeniyle, Yahudi düşmanlarının çetelerine katılım 
da az olmuştur.

Tüm eyalet idarecileri, satraplar, valiler – Mordehay’ın ferman gönderdiği görev-
liler (bkz. 8:9).



367

Kral adına işleri görenler – Kralın işlerini yapmakla görevli kişiler (Raşi). Her 
türlü görev ve iş için kral adına görevlendirilmiş kişiler (Daat Mikra).

Destekliyorlardı – İbranice Menaseim. Tam anlamı “yükseltiyorlardı” şeklinde 
olan bu sözcük, sayılanların, Yahudiler’i onurlandırdıkları ve başarıları için gerek 
parasal gerekse de teçhizat açısından ihtiyaç duydukları desteği sağladıklarını belirt-
mektedir (Daat Mikra).

Yetki sahibiydi – Tam çeviriyle “büyük[tü]”. Yani yüksek konumdaydı. Alternatif 
olarak buradaki “büyük” sözcüğü saygınlık belirtiyor da olabilir. Hem kral hem de 
saray eşrafı Mordehay’a saygı göstermektedir.

Bu kişi – İbranice İş. Bu yüksek düzey belirten ve bahsi geçen kişiyi överken 
kullanılan bir sözcüktür (krş. Bamidbar 12:3).

Gittikçe yükselmekteydi – Tam çeviriyle “gidiyor ve büyüyor[du]”.

Mordehay’ın Etki Gücü
Aman asılmadan önce tüm ülkelere 13 Adar’da Yahudiler’in katledilmesini ve tüm 
mal varlıklarına el konulmasını emretmişti. Artık zaman yaklaşıyordu ve herkes 
heyecanla savaş hazırlıkları içine girmişti. Ancak olaylar beklediklerinin tam tersine 
gelişecekti. Yahudiler’e, karşı saldırıya geçme hakkı tanınmıştı ve onlar da hazırlık 
yapmaktaydılar. 13 Adar tarihi geldiğinde imparatorluk genelindeki Yahudiler, 
organize gruplar halinde, kendilerine zarar vermek isteyen kişilere saldıracaklardı. 
Yahudiler’e karşı direnç, iki sebepten dolayı, çok düşük düzeyde kalacaktı. İkinci 
fermanın yayınlanması, insanların Yahudiler’den çekinmesine yol açmış, hedeflenen 
katliamın elebaşlarını sayısal açıdan güçsüz bırakmıştı. Bunun yanında, artık kralın 
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baş danışmanı olan Mordehay’ın ünü her yerde duyulmuştu ve halk onun sahip olduğu 
bu güçten çekinmekteydi. Sonuç olarak diğer halkların desteğinden yoksun bir halde, 
Yahudiler’e yalnızca Amalek soyuna bağlı tescilli Yahudi düşmanları saldıracak ve 
Yahudiler de gerçekleştirdikleri karşı saldırılarda düşman kuvvetlerini yok edecekler, 
böylece Aman’ın Yahudiler’i katletmek için en uygun ay olarak belirlediği Adar ayı, 
Yahudiler’in büyük bir zaferine dönüşecekti.

Aman Yahudiler’in yok edilmesi için yazdığı mektupları tüm ülkere göndermişti. 
Ancak Mordehay’ın zamanı kısıtlı olduğu için mektupları sadece valilere gönderebildi. 
Yine de haberler her ülkeye, her şehre, her kasabaya ve köylere kadar büyük bir süratle 
ulaştı. Hatta mektubun fiilen ulaşmadığı yerleşim birimlerinde bile yerel halk, gelen 
duyumlar nedeniyle Yahudiler’e karşı savaşa girişmeye cüret edemedi.

Aman planını çok dikkatli bir şekilde hazırlamıştı. Ancak şimdi Tanrı bir satranç 
ustası gibi onun her hamlesini boşa çıkarmaktaydı. Aman’ın çektiği kur’anın ona 
Yahudiler karşısında büyük bir zafer kazanacağını göstermesini sağlayan Bizzat 
Tanrı’ydı; ve bunu, Tanrı’nın çocuklarını yok etmek isteyen birisinin sonunu en 
görkemli şekilde getirme amacıyla yapmıştı.

Aman’ın Adar ayını seçmesinin nedeni Moşe Rabenu’nun Adar ayında ölmüş 
olmasıydı. Ancak şimdi ise planlar tam tersine dönmüştü. Yahudiler için koruma 
sağlayan, Moşe Rabenu’nun Tanrı katındaki liyakatiydi. Avraam, Yitshak ve 
Yaakov’un liyakatleri de savaşta Yahudiler’in yanındaydı.

Eyalet yöneticileri, satraplar ve valiler Yahudiler’e yardımcı olma gayretindeydi. An-
cak Yahudiler’in bu yardımlara da ihtiyacı olmadı. Tanrı, düşmanlarını yok ede-
bilmeleri için onlara gerekli olan gücü sağlamıştı.

Olaylardaki ironi artık herkesçe görülebilmekteydi. Her şeyin Tanrı’nın yakın         
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nezaretinin bir sonucu olduğu anlaşılmaktaydı. Tanrı, Yahudi düşmanlarının ken-
dilerini belli etmeleri için Aman’ın ilk fermanı yayınlamasına izin vermişti ve şimdi 
düşmanlar artık belli olduğuna göre, bunlar ikinci fermanla yok edilebilecekti.

Tanrı Yahudiler’i iki nedenle kurtarmıştı. Öncelikle Kendi Şerefi söz konusuydu; 
Yahudiler Tanrı’nın Halkı olarak bilindikleri için onların yok edilmesi, Tanrı’nın ye-
nilmesi gibi algılanabilirdi. Ama tek sebep bu değildi; Yahudiler hatalarını görmüşler, 
samimi bir şekilde teşuva yaparak Tanrı’ya yakarmışlar ve bu şekilde Tanrı’nın mer-
hametine nail olmuşlardı.

13 Adar günü savaşa çıkmadan önce tüm Yahudiler toplandılar, oruç tuttular ve dua 
ettiler. Savaşa çıkmadan önce oruç tutmak Yahudilik’te çok eskilere dayanan bir ge-
lenektir. Moşe Rabenu ve Yeoşua da savaşa çıkmadan önce oruç tutmuşlardı. Benzer 
şekilde Mordehay ve Ester de 13 Adar’da oruç tuttular ve tüm Yahudiler birlikte 
toplanıp tüm kalpleriyle Tanrı’ya dua ettiler. Gelecek nesillerde bu gün Taanit Ester 
adı altında toplumsal bir oruç günü olarak ilan edilecekti.

Yahudiler, tüm kasabalardan ve köylerden çıkıp büyük şehirlerde toplandılar. Bu 
talimatı onlara Mordehay vermişti. Pers İmparatorluğu’nun dışında yaşayan Yahu-
diler de kardeşlerine yardımcı olabilmek için gönüllü askerler gönderdi. Herhangi bir 
Yahudi kardeşlerine yapılacak saldırıyı kendilerine yapılmış saymaktaydılar.

Yahudiler sadece kendilerine zarar verme niyetinde olup bu niyeti göstermiş olan 
kişilere saldırdılar; ama bunun dışında kimseyle savaşmadılar. Aman’ın taraftarlarına 
yardım için kimse gelmedi, zira Mordehay’ın güç sahibi olduğu bir ortamda bu-
nun sonuçlarından korkmaktaydılar. Kralın ikinci fermanı Aman taraftarlarının ölüm 
fermanı anlamına gelmekteydi, dolayısıyla onlara yönelik herhangi bir yardım, krala 
ihanet olarak değerlendirilecekti.
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Yahudiler’in yüzü sanki Tanrısal bir ışıkla parlıyor gibiydi. Kusursuz bir şekilde 
teşuva yapmışlardı ve Tanrı ile aralarındaki yakınlıktan emindiler. Onların yüzündeki 
bu güven ifadesini görenler savaşmaya yanaşmadılar. Önceleri Yahudiler’in duyduğu 
korku, şimdi Aman taraftarlarının yüzünden okunmaktaydı. Hatta daha önce Aman 
taraftarlarının yanında olanlar şimdi saf değiştirmekte, Yahudiler’e destek vermek-
teydi. İmparatorluğun yönetim kademesindeki yüksek rütbeliler de onlara katılmıştı.

Mordehay’ın ünü tüm imparatorluk içinde yayılmaktaydı. Ne de olsa Mordehay, 
bir zamanlar sarayda en kuvvetli adam olarak bilinen Aman’ı bile darağacına bizzat 
asmıştı. Diğer toplum yöneticileri de, Aman’dan daha az kuvvete sahip olduklarını, 
dolayısıyla Mordehay karşısında ondan bile daha zayıf konumda olduklarını görmek-
teydiler.

Mordehay’ın saraydaki itibarı ve iktidarı günden güne yükselmekteydi. İmparatorlukta 
o kadar yükselmişti ki, kral ona, kendi adını taşıyan paralar basma yetkisi bile 
vermişti. Mordehay ayrıca kral tarafından hükümdarlıktaki en önemli üç noktanın 
sorumluluğuna da getirilmişti. saray, eyaletler ve ordu. Mordehay’ın saygınlığı o ka-
dar yüksekti ki, daha önce görülmemiş bir şekilde, herkes ona kralın huzurunda bile 
saygı ile davranıyordu. Mordehay’ın saraydaki yoğun faaliyetlerini görenler, ondan 
daha da çekiniyor ve ona karşı daha büyük bir saygıyla davranıyordu.
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(9:5-10)
Yahudiler tüm düşmanlarını kılıç, kıyım ve imhayla
vurdular ve düşmanlarına istedikleri şekilde yaptılar.

Yahudiler başkent Şuşan’da da beş yüz kişiyi öldürerek 
imha ettiler.

Ve Parşandata’yı ve Dalfon’u ve Aspata’yı ve Porata’yı 
ve Adalya’yı ve Aridata’yı ve Parmaşta’yı ve Arisay’ı ve 

Ariday’ı ve Vayzata’yı [yani] Yahudi düşmanı
Amedata-oğlu Aman’ın on oğlunu [da] öldürdüler;

ama ganimete ellerini uzatmadılar.

İstedikleri şekilde yaptılar – Düşmanlarını yok etme amaçlarının önünde kimse 
duramadı.

Başkent Şuşan’da da – Kraliyet yüksek görevlilerinin bulunduğu başkentte Aman’ın 
yandaşlarından da çok sayıda kişi vardı.

Öldürerek imha ettiler – Daat Mikra. Tam çeviriyle “öldürdüler Yahudiler ve yok 
ettiler”.

Aman’ın on oğlunu – Seder Olam adlı eski eserde, Bet-Amikdaş’ın inşasını dur-
durma amacıyla Ahaşveroş’a Yahudiler’in isyan hazırlığında olduğu yönünde if-
tiralar içeren bir mektup gönderenlerin (bkz. Ezra 4:6) Aman’ın oğulları olduğu 
kaydedilmiştir.

Bir olasılığa göre Aman’ın oğulları babalarının intikamını alma amacıyla, Yahudiler’e 
saldıranların başına geçmişlerdir. Nitekim kaynaklarımız bunların her birinin Şuşan’da 
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öldürülen beş yüz kişinin başında elli başları olarak komuta ettiklerini kaydeder. Bu 
nedenle Megila onların isimlerini de tek tek saymıştır.

Ganimete ellerini uzatmadılar – Bunun yerine bunları kralın hazinesine bırakıp 
ona jestte bulundular (krş. İbn Ezra). Bir olasılığa göre bunun amacı kralın nazarında 
paragöz durumuna düşmemek veya onun bu para konusundaki kıskançlığını 
uyandırmamaktı (krş. Raşi). Böylece Mordehay’ın gönderdiği fermanda ganimeti 
de yağmalayabilecekleri söylenmesine rağmen (8:11) Yahudiler bunu yapmamışlar 
ve mücadelelerinin maddi kazanç değil, canlarını düşmanlarından kurtarma amaçlı 
olduğunu vurgulamışlardır (Daat Mikra). Başkalarına göre ise ganimet Pers halkına 
bırakılmıştır.

Savaş
Yahudiler düşmanlarının kim olduğunu bilmekte hiç zorlanmadılar. Bet-Amikdaş’ın 
inşasını engellemek üzere Yahudiler’e iftira atmış olan birçok kişi zaten tanınıyordu. 
Bunun yanında, Mordehay’ın iktidara yükselişine rağmen Yahudiler’i katletme 
hevesinde olan çok sayıda Aman taraftarı mevcuttu. Bunun yanında Yahudiler’in 
en sıkıntılı dönemlerinde kendilerine açık bir şekilde yakında onları katledeceklerini 
söylemiş olanlar vardı.

Böylece Yahudiler’e karşı açıkça nefret sergilemiş olanların yanında Aman’ın gizli 
yandaşları da bulunup ortadan kaldırıldı. Elde edilen ganimete ise Yahudiler el-
lerini sürmediler. Bu savaştan maddi beklentileri yoktu; bu onlar için bir ölüm kalım 
savaşıydı. Böylece boşta kalan ganimeti Persler’e bıraktılar. Bu da Persler’den onları 
destekleyenlerin sayısını arttırmaktaydı. 

Bu savaşta Aman taraftarları saflarında kendilerine yardım edecek başkalarını 
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bulamadılar; zira herkes kralın kimin yanında olduğunu açık bir şekilde anlamıştı. 
Dolayısıyla Yahudiler için zafer kolay oldu.

Kral, büyük şehirlerde sadece Yahudiler’in çok açık düşmanlarının öldürülmesine izin 
vermişti. Diğerlerine ise öldürmek dışında istediklerini yapabileceklerdi. Böylece Ya-
hudiler yüksek konumda olanları öldürmediler, ama onları bu konumlarından ederek 
küçük düşürdüler.

Şuşan içinde iki bölge vardı. Saray kompleksini de içeren üst kesim “Başkent 
Şuşan” olarak adlandırılmaktaydı ve Mordehay ile çevresi burada yaşamaktaydı. Alt 
şehir ise basitçe Şuşan olarak adlandırılıyordu ve Yahudiler dâhil genel halk orada 
yaşamaktaydı.

Aman yandaşlarından birçoğu alt şehirde yaşadığı için Yahudiler orada toplanmak-
tan çekindiler. Bu nedenle, Mordehay ile kralın çevresinde kendilerini daha güvende 
hissedecekleri yukarı şehre gittiler. Buna rağmen Aman taraftarları Yahudiler’e bu-
rada da saldırmaktan çekinmedi. Başlarında Aman’ın intikamını alma peşinde olan 
oğulları vardı.

Yahudiler başkentte 500 Aman yandaşı öldürdüler, birçoğunu da esir aldılar. Bu 
500 kişi saldırganların elebaşlarıydı ve sanki tek kişiymişçesine kolayca ortadan 
kaldırılmışlardı. Aman’ın on oğlu bunların başında olduklarından ilk öldürülenler 
onlar oldu. Başvezir Aman’ın oğulları olmanın yanı sıra bu on kişi kendi başlarına 
da önemli şahsiyetlerdi. Bu nedenle Megila onları isimleriyle tek tek saymaktadır.

Aman’ın oğullarının isimleri Megila’da tek bir sütun halinde alt alta yazılır. Daha 
sonra Ester’in isteği üzerine darağacına asıldıklarında da sıralama bu şekildeydi. On-
lar Aman’ın Mordehay için hazırlamış olduğu darağacına asıldıklarında babalarının 
kalıntıları halen darağacında sallanmaktaydı.
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Aman’ın bu on oğlu birlikte öldüğü için, Megila okunurken onların isimlerini tek 
nefeste okumak âdettir.

Diğer tüm düşmanlar içinde Aman’ın oğullarına özel olarak yer verilmesinin ve 
darağacına asılmalarının bir nedeni de, Bet Amikdaş’ın inşa edilmesini durdurmak 
için yapılan propagandada başrolü oynamış olmalarıdır.

Şuşan’da Yahudiler savaş ganimetlerini almama konusunda son derece titiz davrandılar. 
Yahudiler’in katline dair ferman diğer yerlerden farklı olarak Şuşan’da açıkça ilan 
edilmişti ve bu durum, Aman yandaşlarını kuvvetli ve inanılır kılmaktaydı. Kral 
bu etkiyi bertaraf etmek için devlete ihanet etmiş kişiler gibi bu kişilerin mallarına 
devletin el koyacağı yönünde bir karar çıkarttı. Yahudiler ise zaten savaş ganimetle-
rine dokunma niyetinde değildi. Savaşın amacının yağma olmadığını herkesin takdir 
edeceğinden emin olma niyetindeydiler. Üstelik Aman, Amalek’in soyundan geli-
yordu ve Tora, Amalek’e ait her şeyin, tüm mal ve mülk de dâhil olmak üzere yok 
edilmesini emrettiği için söz konusu ganimeti almaları zaten söz konusu değildi.

İlk Yahudi kral Şaul, Amalek savaşından elde ettiği ganimetin bir kısmını elinde 
tuttuğu için cezalandırılmıştı (Şemuel I 15:9). Ancak şimdi, Yahudiler’in Aman 
yandaşlarından kalan ganimete el sürmemeleriyle bu hata da tamir edilmiş oldu. Pa-
sukta buna yönelik bir gönderme mevcuttur: “Uvabiza Lo Şalehu Et Yadam – Ve 
Ganimete Ellerini Uzatmadılar” sözlerinin baş harfleri tekrar düzenlendiği takdirde 
Şaul’un ismi ortaya çıkmaktadır. Bu da söz konusu imtinanın Şaul’un hatasını tamir 
ettiğine dair bir imadır.
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(9:11-15)
Başkent Şuşan’da öldürülenlerin sayısı o gün kralın

önüne geldi. Kral, kraliçe Ester’e “Başkent Şuşan’da
Yahudiler beş yüz kişi ve Aman’ın on oğlunu kılıçtan 

geçirerek imha ettiler. Kralın diğer eyaletlerinde
[de kim bilir] ne yapmışlardır!” dedi. “Dileğin nedir? 

Sana verilecektir. Başka ne arzun var? Yerine getirilecektir.”
Ester “Eğer kral için uygunsa, Şuşan’da bulunan 

Yahudiler’e yarın da bugün [yerine getirdikleri] yasaya
uygun hareket etmeleri için [izin] verilsin” dedi. 
“Aman’ın on oğlunu da darağacına assınlar.”

Kral böyle yapılmasını emretti ve Şuşan’da [bu yönde
ikinci bir] yasa çıkarıldı. Aman’ın on oğlunu da astılar. 

Şuşan’daki Yahudiler Adar ayının on dördüncü gününde de 
toplandılar ve Şuşan’da üç yüz kişi öldürdüler; ama

ganimete ellerini uzatmadılar.

Başkent Şuşan’da – “Başkent Şuşan” ve “Şuşan” terimlerinin Şuşan bölgesinin 
farklı yerlerini kastettiği görüşü İbn Ezra’ya aittir. Bu doğrultuda Başkent Şuşan’da 
öldürülen beş yüz kişi Mordehay’ın adamları tarafından öldürülmüş, daha sonra 
“Şuşan’da” gerçekleşen ikinci harpte ise üç yüz düşman oradaki Yahudiler tarafından 
öldürülmüştür.

O gün – 13 Adar gününün sonunda, başkent Şuşan’daki harp dindikten sonra.

Önüne geldi – Görevliler ölenlerin sayısıyla ilgili raporu kendisine sundular.



376

Kral, kraliçe Ester’e – Tüm bu olay Ester’in isteği nedeniyle gerçekleştiği için 
Ahaşveroş, aldığı raporu Ester’e de bildirmiştir.

[Kim bilir] Ne yapmışlardır – Ahaşveroş, Şuşan’da olup biteni bildirdikten son-
ra, Ester’e, Şuşan dışında da Yahudi düşmanlarından mutlaka çok sayıda kişinin 
öldürüldüğü yönündeki tahminini iletmektedir (Daat Mikra).

Dileğin nedir? – “Acaba tüm bunlarla isteğin yerine geldi mi, yoksa başka isteklerin 
de var mı?” Ahaşveroş Ester’in artık tatmin olduğuna kanidir; bu nedenle daha önce 
söylemiş olduğu “kraliyetin yarısına kadar” (5:3) sözlerine burada yer vermemiştir 
(Daat Mikra).

Yerine getirilecektir – Tam çeviriyle “yapılacaktır”.

Eğer kral için uygunsa – Ester sözlerinde daha önce olduğu şekilde başlamış; ancak 
şu ana kadar olanlardan Ahaşveroş’un onun her isteğini yerine getireceğini anladığı 
için, bu kez lafı uzatmamıştır (Daat Mikra).

Bugün [yerine getirdikleri] yasaya uygun hareket etmeleri – Tam çeviriyle 
“bugünün yasası gibi yapmaları”. Yani “bugün olduğu gibi yarın da düşmanlarını 
öldürmeleri için izin verilsin”. Şuşan’da Yahudiler’in düşmanı çoktu ve bunların başını 
Aman’ın on oğlu çekiyordu. Ayrıca diğer yerlerin aksine Şuşan’da çıkarılacak bir ferman 
hemen uygulamaya konabilirdi. Ester bu nedenlerle Şuşan’da Yahudiler’in düşmanlarını 
temizleyebilmeleri amacıyla ikinci bir gün için de izin istemiştir (Daat Mikra).

Aman’ın on oğlunu … assınlar – Bahsedilenler, Aman’ın önceki günkü savaşta 
öldürülen oğullarıdır (Raşi). Şimdi cesetleri ibret olması için babalarının asılmış olduğu 
50 ama yükseklikteki darağacına asılacaktır (krş. Yeoşua 10:26).

Yasa çıkarıldı – Her ne kadar “yasa” sözcüğü kullanılıyorsa da burada kralın bir 
kereye mahsus bir fermanı söz konusudur.
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Şuşan’da Durum
İmparatorluğun artık Yahudiler’e yetki vermiş olduğunun herkesçe bilinmesi amacıy-
la, kral savaşta öldürülen herkesin isimlerinin bir rapor halinde kendisine sunulma-
sını emretti. İnsanlar kralın Yahudiler’le iyi ilişkiler içinde olduğunu bildiği sürece 
kimse onlara karşı gelmeyecekti. 

Hazırlanan raporda öldürülenler ve elde edilen ganimet tüm ayrıntılarıyla yer aldı. Bu 
ayrıntının amacı, ganimetten hiç eksilme olmadığını açıkça ortaya koymaktı.

Yahudiler’e düşmanlarını gün boyunca öldürme izni verilmiş olmasına rağmen, Mor-
dehay oğle saatlerine doğru bir emir çıkararak Yahudiler’e durmaları talimatını verdi. 
Yahudiler’in kana susamış olmadıklarını göstermek istiyordu.

Yahudi düşmanları da kendilerince bir rapor hazırlayıp ölenlerin bir listesini kra-
la sundular. Yahudiler’in, olaylara karışmayan masum sivilleri de hiçbir kışkırtma 
olmamasına rağmen öldürdüklerini iddia ediyorlardı. Ancak kral gerçeği bildiğinden 
bu raporu ciddiye almadı.

Kral kendisine sunulan asıl raporu okuyunca çok şaşırdı. Çünkü Şuşan’da yaşayan 
Aman yandaşları Yahudiler’i öldürmek için son derece iyi hazırlanmışlar, ama buna 
rağmen Aman’ın oğulları da dâhil olmak üzere Şuşan’da 500 kişi öldürülmüştü. 
Durum Şuşan’da böyle idiyse, diğer yerlerde kim bilir nasıldı.

Ahaşveroş eline geçen bilgileri Ester’e iletti. Artık onun tatmin olmuş olması gerektiğini 
düşünüyordu ve sevgili kraliçesinin isteğini yerine getirdiği için memnundu. Kendisin-
den bekleneni yapmış birinin halinden memnun edasıyla Ester’e, “Başka bir isteğin 
varsa hemen onu da yerine getirelim” dedi.
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Ester ise bu fırsatı kaçırmadı. “Saygıdeğer majesteleri” dedi, “eğer sizin için de uy-
gunsa ve eğer kralımız hükümdarlığının güvenli bir şekilde ayakta kalmasını arzu 
ediyorsa, Aman taraftarlarının tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor; zira tıpkı 
Aman gibi onlar da kralın azılı düşmanlarıdır. Aslında bu o kadar açık ki, sanırım 
bunu benim istememe bile gerek yok, çünkü şüphesiz siz de krallığınızın sağlamlığını 
temin etmek istersiniz. Yahudiler’e, Aman taraftarlarına karşı savaşlarına yarın da 
devam etmeleri için izin vermenizi diliyorum.

“Bugün Yahudiler yalnız Şuşan’ın üst kesimindeki düşmanlarına karşı savaştılar. 
Oysa şehrin alt kesiminde Yahudiler’i öldürme peşinde olan çok sayıda düşman mev-
cut. Bugün üst şehirde yapılanın yarın alt şehirde yapılması gerekiyor.

“Üstelik Şuşan’da yaşayan Yahudiler diğer şehirlerde yaşayanlardan çok daha fazla 
sıkıntı çektiler. Başkentte yaşayan Yahudiler yaklaşık son bir yıldır ölümü sürekli ense-
lerinde hissettiler ve bu sebeple düşmanlarıyla savaşmak için bir günü daha hak ediyorlar.

“Kralımızdan son ricam ise, Aman’ın oğullarının da Aman’ın asıldığı gibi aynı 
darağacına asılmasıdır. Aman’ın cesedi sizin emriniz üzerine asıldığından beri oradan 
indirilmedi. Şimdi bundan böyle kimsenin Aman’ın yaptıklarına cüret etmemesi için 
oğullarının da aynı darağacına asılmasını diliyorum.”

Kral, Ester’in bu isteğini de kabul etti ve aynı gün içinde 14 Adar için ferman 
çıkarıldı. Fermanda kimsenin Yahudiler’e karşı gelmemesi yönünde bir uyarı vardı. 
Yahudiler’e saldıran olduğu takdirde Yahudiler’in onu öldürme yetkisi olacak, bunu 
yaptıkları için ceza görmeyeceklerdi. Buna karşın, 14 Adar tarihinde de Şuşan’da 
300 Yahudi düşmanı fanatik ölümüne Yahudiler’e saldırmaktan çekinmedi, ama 
Yahudiler üstün gelerek onları imha ettiler. Bunlar Yahudiler’in ezeli düşmanı Ama-
lek soyuna mensuptu; ama diğer düşmanlar bu ikinci günde sinmişler ve Yahudiler’e 
saldırmaktan çekinmişlerdi. Buna bağlı olarak ikinci gün öldürülenler ilk gündekilere 
göre belirgin bir şekilde daha azdı.
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Aman’ın çok sayıda oğlu vardı ve bunlardan on tanesi önceki gün ölmüştü. 14 Adar’da 
öldürülen 300 kişi içinde Aman’ın başka oğulları da vardı. Aynı gün Aman’ın oğulları 
arasında etkili bir isim olan yazıcı Şimşay da kılıçtan geçirildi. Aman’ın karısı Zereş 
onun hayatta kalan yetmiş oğluyla birlikte kaçtı ve yaşamının geri kalanını dilencilikle 
geçirdi. Aman ve büyük ailesinden geriye pek bir şey kalmamıştı. Aman’ın Yahudiler 
için planladığı her şey kendi başına gelmişti.

*   *   *

(9:16-19)
Kralın eyaletlerindeki diğer Yahudiler de toplanıp
kendilerini savunmuşlar ve [sonra] hasımlarından

rahat bulmuşlardı. Düşmanları içinde yetmiş beş bin kişi 
öldürmüşler; ama ganimete ellerini uzatmamışlardı.

[Bu,] Adar ayının on üçüncü gününde [olmuş, ayın] on 
dördünde rahat etmişler ve o [günü] bir ziyafet ve sevinç 

günü yapmışlardı.
Şuşan’daki Yahudiler ise [savaşmak üzere ayın] on üçünde 
ve on dördünde toplanmışlar, on beşinde rahat etmişler ve o 

[günü] bir ziyafet ve sevinç günü yapmışlardı.
Bu nedenle kasaba Yahudileri, [yani] sursuz şehirlerde 

oturanlar, Adar ayının on dördünü sevinç, ziyafet,
bayram ve herkesin birbirine öğünler gönderme

[günü olarak] kutlarlar.

Diğer Yahudiler – Şuşan’da yaşamayanlar. Burada, p. 5’te söylenenlere devam 
edilmektedir. Megila önce imparatorluk çapında meydana gelenlerle başlamış, sonra 
Şuşan’da olanlara geçmiş sonra da geri dönerek Şuşan’da olanlarla diğer yerlerde olan-
lar arasındaki farkı anlatmıştır. Bu düzenin iki nedeni vardır: Öncelikle, Şuşan’da 
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ölenlerin sayısı diğer yerlerdekilerin sayısından daha önce öğrenilmiştir. Bunun yanında 
Megila’nın yazarı konuyu, kutlama gününün sabitlenmesi açısından Şuşan’la diğer 
yerler arasındaki farkı belirterek kapatmak istemiştir (Daat Mikra).

Toplanıp kendilerini savunmuşlar – Ya da “kendilerini savunmak üzere 
toplanmışlar” (krş. Daat Mikra).

Rahat bulmuşlardı – Önceki açıklamada yer alanın devamı niteliğinde bir alternatif: 
“[kendilerini savunmak] ve hasımlarından rahat bulmak üzere toplanmışlar”.

İbranice Venoah. Bu, rahatlık veya dinlenme anlamı taşıyabilir. Böylece başka alter-
natifler arasında “dinlenmişlerdi”; ya da “[gazaplarını düşmanlarının üzerine döke-
rek] rahatlamışlardı” (Daat Mikra).

Yetmiş beş bin – Bu, Ahaşveroş’un 127 eyaletlik imparatorluğundaki toplam sayıdır. 
Böylece eyalet başına düşen ortalama sayı 590 civarındadır – ki bu da Şuşan’la ben-
zer bir rakamdır. Böylece sayının ilk başta akla getirdiği gibi kontrolsüz bir katliam 
söz konusu değildir ve bu, yapılan savaşın sonucudur.

Bir ziyafet ve sevinç günü yapmışlardı – Bu pasuk sadece o yıl yapılanı 
anlatmaktadır. Ama Purim bayramı henüz ilan edilmemiştir ve burada bahsedilen 
kutlama henüz her yıl uygulanacak şekilde kanunlaşmamıştır. Bu, biraz aşağıda p. 
21-22’de Sanedrin’i temsilen Mordehay’ın talimatı ile yapılacaktır.

Şuşan’daki Yahudiler … on beşinde – Dolayısıyla o yıl her yerde savaş sadece 
13 Adar’da kutlama da 14 Adar’da gerçekleşirken, Şuşan’da savaş 13 ve 14 Adar 
tarihlerinde iki gün sürmüş, kutlama da diğer yerlerden bir gün sonra, 15 Adar’da 
yapılmıştır.

Bu nedenle – Megila’da anlatılan tüm olaylar nedeniyle (Daat Mikra).
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Kasaba Yahudileri – İbranice A-Yeudim A-Perazim. Tam çeviriyle “surlarla 
çevrili olmayan Yahudiler”. Bu, sonraki ifadede de açıklanmaktadır: “[yani] sursuz 
şehirlerde oturanlar” (krş. Devarim 3:5). Öte yandan Tanah’ta hiçbir sözcüğün ge-
reksiz yere yazılmayacağı prensibi burada da geçerlidir. Dolayısıyla “sursuz şehirlerde 
oturanlar” sözcükleri açıklama olmanın ötesinde kendi başlarına da bir kurala işaret 
etme amacındadır. Buna göre surlu bir şehrin sakini, sadece bir günlüğüne de olsa 
sursuz bir şehirde bulunmaktaysa – ve bu gün 14 Adar ise – Purim bayramını, 
bulunduğu şehre göre kutlamalıdır [ve benzer bir gereklilik aksi yöndeki bir örnek için 
de geçerlidir] (Talmud – Megila 19a). Bu durumun bazı ön şartları vardır; bunlar 
için bkz. Alahalar.

Bu pasuk Purim bayramının “surlarla çevrili olmayan şehirlerde” 14 Adar tarihinde 
kutlanacağını belirtmektedir. Pasuk 21’de ise bayramın 14 ve 15 Adar’da kutlanacağı 
söylenmektedir. 14 Adar tarihi surlarla çevrili olmayan şehirler için olduğuna göre, 15 
Adar tarihi surlarla çevrili olan şehirler için söylenmiş demektir. Böylece surlarla çevrili 
olan şehirlerde Purim 15 Adar tarihinde kutlanır. Görüldüğü üzere surlarla çevrili 
şehirler, ilk kutlamanın 15 Adar’da yapıldığı Şuşan’la bir tutulmuştur.

Hahamlarımız’ın öğrettikleri üzere “surlarla çevrili” ifadesinden kasıt, Bene-Yisrael’in 
Yeoşua komutasında Erets-Yisrael’i ele geçirdiği dönemde surlarla çevrili olan şehirlerdir 
(krş. Vayikra 25:29 açk.; Bamidbar 5:2 açk.). Böyle şehirler günümüzde surlarla 
çevrili değilse bile Purim buralarda 15 Adar tarihinde kutlanır. Bkz. Alahalar.

Ziyafet – İbranice Mişte. Purim bayramına ait mitsvalardan biri olan Purim 
Seudası’ndan bahsedilmektedir. Bkz. Alahalar.

Bayram – İbranice Yom Tov. Tam olarak “iyi gün”. Bu, melaha adı verilen belli 
başlı işlerden kaçınmanın gerektiği türdeki bir bayramı ifade eder. Anlaşılan ilk kutlama 
sırasında bu gün böyle bir bayram olarak görülmüştür. Ancak sonraki yıllarda Purim, 
genel olarak melaha yasağının olmadığı türde bir bayramdır. Ancak bkz. Alahalar.
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Herkesin birbirine – İbranice İş Lereeu. Tam çeviriyle “kişi, akranına”.

Öğünler gönderme – İbranice Mişloah Manot. Tam çeviriyle “porsiyonlar gön-
derisi”. Bkz. Alahalar.

Kutlarlar – Tam çeviriyle “yaparlar”. Bu sözcüğün amacı durum hakkında bilgi 
vermekten çok uygulama konusunda talimat vermektir. Sursuz şehirlerde oturanlar 
Purim’i Adar ayının 14’ünde kutlamalıdırlar (Daat Mikra).

Zafer ve Kutlama
Başkente uzak olan yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler’in durumu daha büyük 
bir tehlikedeydi. Yahudilerin çoğunluğu surlarla çevrili olmayan şehirlerde yaşadığı için 
hem içeriden hem de dışarıdan kolayca saldırıya uğrayabilirlerdi. Ayrıca bu yerleşim 
birimlerinde Mordehay’a yönelik korku çok daha azdı ve yetkililerin Yahudiler’e ver-
dikleri destek de o kadar kuvvetli değildi.

İmparatorluk çağında Yahudiler’i katletme hevesiyle yetmiş beş bin kişi Aman’ın 
fermanını yerine getirmek için hazırlanmıştı. Bunların çoğu Amalek soyundandı ve 
Yahudi olması muhtemel herkesi dünya üzerinden silmeye hazırdı. Bu kişiler daha 
önce Yahudiler’den zaten nefret etmekteyken, Aman’ın asılmasının ardından bu nef-
rete intikam duyguları da eklenmişti.

Yahudiler kusursuz bir birliktelik içine girerek organize oldular. Her Yahudi, bir başka 
kardeşini kurtarma uğruna canını feda etmeye hazırdı. Düşmanlarıyla yüzleşmeden 
önce Tanrı’ya dua ettiler ve geçmiş hatalarını itiraf edip teşuva yaptılar. Tanrı dualarını 
işitti ve savaşta onları korumak için onların yanında saf tuttu. Durum Şuşan’daki 
gibi değildi. Uzak bölgelerdeki Yahudiler açık bir şekilde bir ölüm-kalım savaşına 
çıkmışlardı. Tanrı’nın yardımıyla galip gelirken düşmanlarını imha ettiler.
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Başkentte zaferi kazanabilmek için iki gün gerekmişti. Diğer şehirlerde bir gün yeterli 
oldu. Şuşan Aman yandaşlarının politik güce sahip oldukları bir yerdi. Bu nedenle 
onların organizasyonunu tamamen ortadan kaldırabilmek için iki gün gerekmişti. 
Diğer yerlerde ise düşmanlar topyekûn saldırıya geçtikleri için kimin ne olduğu belliydi 
ve savaş bir günde sona erdi.

Purim bayramını ortaya çıkaran asıl mucize 13 Adar’da meydana geldiği için bayramın 
bu gün ilan edilmesi daha mantıklı olurdu. Ancak 13’ünde savaş sesleri sona erdikten 
sonra bile, ertesi gün saldırıların yenilenebileceği endişesi mevcuttu. Ama ayın 14’ü 
gelip endişelerin boşuna olduğu anlaşıldığında Yahudiler rahatladılar ve kutlamayı bu 
günde yaptılar.

Buna karşılık, Şuşan’da savaş iki gün sürdü ve rahatlama 15 Adar’da gerçekleşti ve 
dolayısıyla Şuşan’da kutlama ayın 15’inde gerçekleştirildi. Bu kutlamalar sadece o 
yıla mahsustu. Ama Sanedrin, bu olayların önemi nedeniyle, söz konusu kutlama 
günlerinin her yıl birer bayram olarak ilan edilmesine karar verecekti.
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(9:20-22)
Mordehay bu sözleri yazıp Kral Ahaşveroş’un tüm

eyaletlerindeki, yakındaki ve uzaktaki tüm Yahudiler’e 
kitaplar gönderdi; [onlara] Adar ayının on dördüncü 
gününü ve [o aydaki] on beşinci günü her yıl kutlama 

yükümlülüğünü üstlenmeleri [ve onları tıpkı]
Yahudiler’in düşmanlarından rahat buldukları günler

gibi – ve onlar için kederden sevince ve matemden
bayrama dönüşen ay[da] – ziyafet ve sevinç, herkesin 
birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar

[verme] günleri yapmaları [talimatını verdi].

Bu sözleri – Bahsedilen Megila’nın ta kendisidir (Raşi). Sanedrin üyesi olan Mor-
dehay ayrıca imparatorluğun her yanındaki Yahudiler’e mektuplar göndererek bir 
sonraki sene ve daha sonra her yıl bu günlerin özel bir bayram olarak kutlanması 
talimatını vermiştir (İbn Ezra). Bu durumda “bu sözler” ile kastedilen p. 21’den 
itibaren verilen Purim kutlamasına dair talimatlar da olabilir (Daat Mikra).

Tüm Yahudiler’e – Pers İmparatorluğu dâhilinde yaşayan tüm Yahudi cemaatlerine.

Kitaplar – Bu tam çeviridir. Mordehay’ın yazmış olduğu “bu sözleri” kaydettiği 
kitap ya da tomarlardan bahsedilmektedir.

On dördüncü – Sursuz şehirlerde.

On beşinci – Şuşan’da [ve surlu şehirlerde].
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Kutlama yükümlülüğünü üstlenmeleri – Tam çeviriyle “yapıyor olmayı [kendi] 
üzerlerine yerine getirmeleri”. Bu bir deyimdir ve sabit bir kutlamayı yükümlülük 
olarak kabullenmeyi belirtmektedir (Daat Mikra). “Yerine getirme” anlamındaki 
Lekayem sözcüğü İbranice’nin akrabası olan Aram dilindeki “Keyama – Yemin” 
ile aynı köktendir. Dolayısıyla bu üstlenime bir yemin eşlik etmiş de olabilir (a.k.).

Matemden bayrama dönüşen ay[da] – Krş. 9:1. Köşeli parantez Targum’u 
takiben eklenmiştir. Böylece Purim bayramının her yılki kutlaması aynı ay içinde 
gerçekleştirilecektir. Bu ay “matemden bayrama dönüşen ay”dır – yani Adar ayı. An-
cak bilindiği üzere Yahudi takvimi hem güneşe hem de aya bağlıdır ve güneş yılı 
ile ay yılı arasındaki 11 günlük farkın Pesah’ın daima ilkbahara gelmesi gerektiğine 
dair kuralı bozmaması için bazen yıla bir ay – ikinci bir Adar ayı – eklenir. Pu-
rim bu iki Adar ayından hangisinde kutlanacaktır? Hahamlarımız buradaki prensibi 
“bir kurtuluşu diğer kurtuluşa yaslamak gerektiği” ile açıklarlar. Dolayısıyla Purim 
kurtuluşu ile Pesah kurtuluşu ardı ardında gelmelidir. Başka bir deyişle, Purim bayramı 
daima Nisan ayına bitişik olan ayda, yani ikinci Adar ayı olan Veadar ayında kutlanır.

İbn Ezra pasuktaki “Yahudiler’in düşmanlarından rahat buldukları günler gibi” 
sözcüklerinin de buna gönderme yaptığı görüşündedir. Başka bir deyişle kutlamanın 
yapılacağı günler [=gündüzler], uzunluk açısından yaklaşık olarak Purim olaylarının 
gerçekleştiği günlere benzemelidir. Purim olaylarının gerçekleştiği günler, her yıl 
yaklaşık olarak aynı döneme rastlayan Pesah’tan bir ay önceydi. Dolayısıyla artık 
yıllardaki kutlama da yine Pesah’tan bir ay öncesi civarında yapılmalıdır – yani ikinci 
Adar ayında – zira ilk Adar ayı söz konusu günlerden bir ay öncesine düştüğü için bu 
aydaki günler uzunluk açısından orijinal Purim günlerine daha az benzer.

Yoksullara armağanlar – İbranice Matanot Laevyonim. Daha önce (p. 19) Pu-
rim bayramına dair iki uygulama olan ziyafet ve öğün gönderileri konusundan 
bahsedilmişti. Burada Mordehay söz konusu uygulamalara yoksullara armağanlar 
konusunu da eklemektedir. Bkz. Alahalar.
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Purim Günleri ve Uygulamaları
Yahudiler diğer şehirlerde sadece bir gün savaşıp ertesi gün kutlama yapmışken, 
Şuşan’da iki gün savaşıp ertesi gün kutlama yapmıştı. Bu da Purim bayramıyla ilgili 
kanunları koyan Anşe Keneset Agedola’nın neden iki farklı bayram günü ilan ettiğini 
açıklamaktadır. Buna göre Purim bayramı çoğu yerde 14 Adar’da kutlanırken, eski 
dönemlerde surlarla çevrili olan şehirlerde ise 15 Adar’da kutlanır. Böylece Tora’daki 
“Sizin için tek Tora ve tek kanun olacaktır” (Bamidbar 15:16) prensibine rağmen, 
Purim uygulaması bu konuda farklı konumdadır. Bunun sebebi, söz konusu iki 
günün aslında iki farklı zaferin kutlaması olmasıdır. 14 Adar’daki kutlama diğer 
yerlerde elde edilen zaferin, 15 Adar’daki ise Şuşan’daki zaferin kutlamasıdır.

Belki Anşe Keneset Agedola’nın Purim bayramının sadece Şuşan’da 15 Adar tari-
hinde kutlanmasını öngörmesi daha mantıklı görünebilirdi. Ancak tarih boyunca 
Şuşan’da Yahudilerin daima mevcut olacağı elbette kesin değildir ve eğer 15 Adar 
tarihi sadece Şuşan için geçerli olsaydı, Yahudiler’in artık burada yaşamadığı bir dö-
nem geldiği takdirde bu şehirde gerçekleşen mucize unutulup gidecekti. Bu yüzden 
Anşe Keneset Agedola Yahudilerin yaşadığı ve surlarla çevrili her şehirde Purim’in 
15’inde kutlanmasına karar vermiştir.

Ancak bu karar başka bir sorunu da beraberinde getirmekteydi. Purim zaferinin 
yaşandığı dönemde Yeruşalayim yıkıntılar içindeydi ve etrafı surlarla çevrili değildi. 
Anşe Keneset Agedola’nın Purim’i 15 Adar’da sadece surlarla çevrili şehirlerin 
kutlayacakları yönünde kanun koyması durumunda, Yahudiler için tarih boyun-
ca merkezi ve özel yerini korumuş olan Yeruşalayim’in alelade şehirlerden hiçbir 
farkı kalmayacak ve orada da Purim’in 14’ünde kutlanması gerekecekti. Anşe Ke-
neset Agedola Yeruşalayim’in onurunu el üstünde tutmak istediklerinden kanunu, 
“Yeoşua’nın Erets-Yisrael’i fethettiği dönemde surlarla çevrili olan şehirler Purim’i 
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15 Adar’da kutlar” şeklinde koydular. Bu aynı zamanda, Amalek’e karşı yapılan 
ilk savaşın ve elde edilen ilk zaferin Yeoşua’nın komutası altında gerçekleşmesini de 
anar niteliktedir (bkz. Şemot 17:9).

Yeruşalayim Yeoşua döneminde surlarla çevriliydi, dolayısıyla orada da Purim 15 
Adar’da kutlanır. Görüldüğü üzere, her ne kadar 15 Adar tarihi Şuşan’a bağlı idiyse 
de, kutlama ölçütü, kutlamanın asıl kaynağı olan Şuşan’dan çok, Yahudiler’in ebedi 
merkezi olan Yeruşalayim’e göre belirlenmiştir. Üstelik kanunun nihai hali söz ko-
nusu olduğunda Şuşan istisna olarak kalmaktadır, zira Yeoşua’nın döneminde Şuşan 
şehri surlarla çevrili değildi. Buna rağmen, 15 Adar’daki orijinal kutlama bu şehirde 
olduğu için, burada da Purim 15 Adar’da kutlanır.

Anşe Keneset Agedola Purim’in hangi gün kutlanması gerektiğini tartıştıkları sırada, 
birçok otorite bayramın Şuşan veya başka bir şehir farketmeksizin her yerde 15’inde 
kutlanması görüşünü savunmaktaydı. Böylece Purim de Pesah (15 Nisan), Sukot 
(15 Tişri), Tu Bişvat (15 Şevat), Tu Beav (15 Av) gibi Ay’ın dolunay evresinde 
olduğu güne denk gelecekti. Bene-Yisrael aya benzetilir. Bu yüzden birçok bayramın 
tarihi de ay içinde, Ay’ın yansıttığı ışığın azami düzeyde olduğu 15. gündedir. Buna 
rağmen çoğunluk, Şuşan ile diğer yerleşim birimleri arasındaki farka büyük önem 
veriyordu. Diğer yerlerde 14 Adar tarihinde yapılan kutlamalarda coşku öylesine 
büyüktü ki, Hahamlarımız böylesine özel bir tarihi halktan koparmak istemediler ve 
böylece son karar olarak 14 Adar tarihi çoğu yerde Purim’in kutlandığı tarih olarak 
sabitlendi.

Mordehay gelecek nesillerde Purim mucizesinin unutulabileceğinden endişe etmek-
teydi. Bu sebeple Purim’in gelecek nesillerde de hatırlanması ve gelecek nesillere 
aktarılmasını temin etme amacıyla bir kanun koydu. Bu amaçla, Purim mucize-
siyle sonuçlanan olaylar dizisini yazıya geçirdi ve bunun kopyalarını birer mektup 
halinde Pers İmparatorluğu’nun tüm şehirlerindeki ve bu sınırların ötesindeki Yahudi          
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cemaatlerine yolladı. Bazı Yahudiler, Aman’ın katliam fermanından korunabilmek 
için Pers İmparatorluğu’nun dışına kaçmış ve bu sayede savaş sırasında nispeten gü-
vende olmalarına rağmen, Mordehay’ın gönderdiği mektup istisnasız tüm Yahudiler’i 
Purim’i kutlamakla yükümlü kılmaktaydı.

Purim bayramı, Yahudiler’in düşmanlarını yenilgiye uğratmasının değil, katliam 
fermanından mucizevî bir şekilde kurtulmasının anısına kutlanır. Yahudiler prensip 
olarak intikamla hareket etmezler ve intikamı bir kutlama vesilesi olarak görmez-
ler. Tıpkı Mısır Çıkışı’nda olduğu gibi, bir kurtuluş sürecinde düşmanlar bundan 
zarar gördülerse bile, kutlamanın temelinde düşmanın düşüşü değil, Yahudiler’in 
aksi yöndeki tüm olasılıklara rağmen kurtulmaları vardır. Bu nedenle kutlama zaferin 
yıldönümünde değil, ertesi gün yapılan kutlamaların yıldönümünde yapılır.

Hepimizin bildiği gibi yiyeceğe ve içeceğe aşırı düşkünlükten hiç kimseye fay-
da gelmez. Ancak zafer sonrasında herkes Purim kutlamalarını içkili ziyafetlerle 
gerçekleştirdiğinden, Mordehay da gelecek yıllardaki kutlamalar için bundan farklı 
bir alternatif öngöremedi. Çünkü kutlamanın merkezinde yiyecek ve içecek olmadığı 
takdirde, bu, mucizenin tam olarak anılması anlamına gelmeyecekti. Buna rağmen 
Purim’in sırf yiyip içilen bir kutlama olmaması için Mordehay ve Anşe Keneset 
Agedola, Megilat Ester’in okunması, Tora öğrenilmesi, başkalarına hazır yemek 
porsiyonlarının gönderilmesi (Mişloah Manot) ve fakirlere armağanlar verilmesi 
(Matanot Laevyonim) gibi birlik ve beraberliği güçlendiren uygulamaların yapılmasını 
öngördüler. Böylece içkili ziyafet de kutlamanın temeli değil sadece bir parçası, ama 
yine de bir mitsva olarak kaldı. Böylece Purim çok özel bir gün haline geldi. O kadar 
ki, yıl içinde bu kadar çok iyi davranışın yapıldığı, armağan ve tsedakanın bu denli 
yoğun bir şekilde dağıtıldığı başka bir gün yoktur.

Bu aşamada Purim hakkında üç mitsva kanunlaşmıştı: ziyafet, Mişloah Manot ve 
Matanot Laevyonim.
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Ziyafetin Purim bayramının ayrılmaz bir parçası olmasının tek sebebi kutlamaların 
bu şekilde yapılmış olması değildi. Megila’nın başından itibaren gördüğümüz üzere, 
içkili ziyafetlerin Purim mucizesinin gelişiminde önemli rolleri vardır. Örneğin 
Vaşti’nin idamı bir ziyafet sırasında kararlaştırılmış, Aman Ahaşveroş’tan mührünü 
ve bu sayede Yahudiler’i öldürebilme iznini beraber düzenledikleri şarap ziyafetinde 
kutlamış, Aman’ın sonu da Ester’in düzenlediği içkili ziyafetlerin akabinde gelmişti.

Tora’da belirtilen ‘Yom Tov’ nitelikli bayramlara ekleme yapmak yasaktır. Bu yüzden 
Mordehay Purim’in, Yahudiler’in, yaptıkları ilk kutlamada ilan ettiklerinden farklı 
olarak (bkz. 9:19) bir Yom Tov olmasını istemedi. Üstelik Purim’in Yom Tov olması, 
diğer her bayram gibi melaha tanımına giren her türlü işin yapılmasının yasaklanması 
demekti. Bunun yerine Mordehay iş yapılmasına izin verdi, ancak buna rağmen ilave 
iki mitsva olarak Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim uygulamalarını öngördü.

İnsanların birbirlerine hediyeler göndermesi savaşta elde edilen zaferi simgeliyordu. O 
dönemlerde savaştan başarıyla dönen askerler savaştan sağ salim çıktıkları için birbir-
lerine, dostlarına ve akrabalarına hediyeler gönderirlerdi.

Aman’ın katliam fermanı zengin fakir ayrımı olmaksızın tüm Yahudiler’i 
kapsamaktaydı. Ancak genellikle fakir kişilerin ziyafet düzenleyecek kadar maddi 
olanakları bulunmadığı için Mordehay onlara da gerekli yardımın yapılması yönünde 
Matanot Laevyonim kanununu öngördü. Purim’de bazılarının mutlu bazılarının üzgün 
olması kabul edilemez bir durumdur. Ekonomik durumu iyi olanlar gibi, maddi sıkıntı 
yaşayan kişiler de Purim bayramında eşit paya sahiptir ve kutlama hakları vardır.

Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim mitsvaları için başka bir sebep daha vardır. 
Aman’ın, Yahudiler hakkında Ahaşveroş’a söylediği iftira sözleri içinde onlar için 
“halklar arasına dağınık, bölünmüş bir halk” (3:8) sözlerini kullanmış, Yahudiler’in 
kendi içlerinde de birlik içinde olmadıklarını ima etmiştir. Bu iki mitsva toplum içinde 
birlik ve beraberliği, kardeşlik ve sevgiyi arttırır nitelikte olduğu için bu sözlere aykırı 
bir davranışı temsil etmeleri açısından önemlidir.
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(9:23-25)
Yahudiler yapmaya [zaten] başlamış oldukları 

[uygulamayı] ve Mordehay’ın kendilerine yazmış olduğu 
[talimatları] kabul etti[ler]. Çünkü Agagi [soyundan] 

Amedata-oğlu Aman, Yahudiler’in hepsinin düşmanıydı; 
Yahudiler’i ortadan kaldırmayı tasarlamış ve onları

hezimete uğratıp imha etmek üzere pur, yani kur’a [zarı] 
atmıştı. Ancak [Ester] kralın huzuruna geldiğinde, [kral 

yazdırdığı] fermanla, “Yahudiler’e karşı tasarlamış olduğu 
kötü [amaçlı] planı [Aman’ın] kendi başına

dönsün” demiş, [böylece] Aman’ı ve oğullarını darağacına 
asmışlardı.

Yapmaya [zaten] başlamış oldukları [uygulamayı] – Ziyafetli kutlamayı. Ya-
hudiler bir kez kendilerinden yapmış oldukları kutlamayı Mordehay’ın talimatıyla 
(p. 20) bundan böyle her yıl yapmayı üstlenmişlerdir.

Mordehay’ın kendilerine yazmış olduğu [talimatları] – Bkz. p. 20-22. Mişloah 
Manot ve Matanot Laevyonim mitsvalarını. Alternatif olarak “aynı kutlamayı her yıl 
yapmalarına dair talimatları” (İbn Ezra).

Kabul etti[ler] – Yani “yapmayı bir görev olarak üstlendi”. Normal şartlarda 
İbranice’de çoğul isimler, çoğul çekimli yüklem alır. Burada ise tekil kullanım vardır. 
Bu, Yahudiler’in hem bir bütün halinde hem de bireysel olarak verilen talimatları 
yürekten kabul ettiklerine işaret etme amaçlıdır (İbn Ezra).

Çünkü … Aman, Yahudiler’in hepsinin düşmanıydı – Kutlamayı istisnasız 
herkesin kabullenmesi kadar normal bir şey olamazdı, zira Aman tüm Yahudiler’in 
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düşmanıydı ve hepsini ortadan kaldırmayı tasarlamıştı ve Tanrı’nın getirdiği mucizevî 
kurtuluş olmasa Yahudiler’den eser kalmayacaktı. Bu nedenle her yıl Tanrı’ya olan 
şükranlarını ifade etmek üzere bu bayramı kutlamayı kabul ettiler (İbn Ezra).

Önceki paragraftaki açıklama doğrultusunda “Yahudiler’in hepsinin düşmanıydı” 
şeklinde çevrilen ifade alternatif bir bakışla Aman hakkında bir sıfat olarak da görü-
lebilir. Buna göre olası bir çeviri şöyle olacaktır: “[Yahudiler Purim’i kutlamayı ka-
bul ettiler,] çünkü [bu günlerin sabit bir bayram olmasını haklı çıkaran bir olaylar 
zinciri yaşamışlardı:] Agagi [soyundan,] tüm Yahudiler’in düşmanı, Amedata-oğlu 
Aman, Yahudiler’i ortadan kaldırmayı tasarlamış…” (Daat Mikra; krş. Raşi). 
Böylece Aman, Megila’da isminin son kez geçtiği bu noktada bütün ismi ve “tüm 
Yahudiler’in düşmanı” şeklindeki ayırt edici sıfatı ile anılmaktadır (Daat Mikra).

Yahudiler’i ortadan kaldırmayı tasarlamış – Tam çeviriyle “Yahudiler hakkında 
onları ortadan kaldırmayı düşünmüş/tasarlamış”.

Hezimete uğratıp – İbranice Leumam. Bu daha çok, şiddetli bir sesle korkutup, 
savaş öncesinde karşı tarafı paniğe sokmayı, cesaretini kırıp onu zayıf düşürmeyi be-
lirten bir sözcüktür (krş. Şemot 23:27; Devarim 2:10). Burada, hedeflenen paniğin 
amacı olan zayıf düşürme, kırma ve sonunda ezme şeklindeki sonuç kastedilmektedir. 
Nitekim Aman’ın zar atma amacı, Yahudiler’i yok etmek için hangi günün daha 
uygun olduğunu bulmaktır (Daat Mikra).

Pur, yani kur’a [zarı] atmıştı – Krş. 3:7.

[Ester] kralın huzuruna geldiğinde – “Ve halkı için yalvarıp dilekte 
bulunduğunda…”

[Kral, yazdırdığı] fermanla … demiş – İbn Ezra. Burada “ferman” şeklinde 
çevrilen sözcük, Sefer, aslında “kitap” anlamındadır.
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Buradaki ifade son derece kapalıdır ve farklı şekillerde de anlaşılabilir. Örneğin: “[Kral] 
‘[Bu] fermanla, Yahudiler’e karşı tasarlamış olduğu kötü [amaçlı] planı [Aman’ın] 
kendi başına dönsün’ demiş…” Ya da “hem ‘Yahudiler’e karşı tasarlamış olduğu 
kötü [amaçlı] planı [Aman’ın] kendi başına dönsün’ demiş hem de bunu yazdırıp bir 
ferman çıkarmış…” (krş. Raşi). Ya da “İlk ferman geri döndüğünde Aman’ın kötü 
amaçlı planı da kendi başına dönecektir.” Her ne kadar Aman’ın fermanı kanunen 
iptal olmamışsa da, çıkarılan ikinci ferman onu fiilen iptal etmiş gibidir (Daat Mikra).

Purim Sürekli Hale Geliyor
Yahudiler Purim bayramını kendi inisiyatifleriyle kutlamaya başlamışlardı ve bunu 
bundan böyle her yıl yapma niyetindeydiler. Bu yüzden Mordehay Purim’in tüm ne-
sillerde kutlanması doğrultusunda kanun çıkardığını bildiren mektuplar gönderdiğinde, 
herkes bunu hemen ve büyük bir hevesle kabul etti.

Başlarda bazıları, Aman’ın önünde eğilmemiş olan Mordehay’a karşı tepkiliydi. 
Başlarına gelen sıkıntıda başlıca sorumlu olarak onu görüyorlardı. Ancak şimdi tüm 
senaryonun en baştan itibaren Tanrı tarafından idare edildiği açık bir hal alınca, 
Mordehay’ı suçlamayı bıraktılar ve ona daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saygı 
göstermeye başladılar. Bunun sonucunda, Mordehay’ın yeni eklediği mitsvaları da sırf 
ona olan saygılarının bir ifadesi olarak sevgiyle kabul ettiler.

Anşe Keneset Agedola Purim’i kalıcı bir bayram olarak ilan etmek istiyordu. Ancak 
yeni bir bayramın ilan edilebilmesi için bu yeni bayramı tüm halkın benimseyip kabul 
etmesi gerekir. Hahamlar arasında, bazılarının bu bayramın sürekli olmasını kabul 
etmeyeceği endişesi vardı. İnsanlar Aman’ın katliam fermanını, Mordehay’a yönelik 
basit bir garez meselesinin tüm Yahudiler’e bulaşması olarak yorumlayabilirlerdi. Bu 
nedenle ‘belki de bu kişisel bir kavga olduğu için masum çocuklar fermanın dışında 
tutulur ve Yahudi ulusu da bu dertten kurtulurdu’ diye düşünme olasılıkları vardı.
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Mordehay, tüm bu yanlış anlamaların önüne geçmek için herkese Aman’ın aslında 
istisnasız tüm Yahudiler’in düşmanı olduğunu açıklayan bir mektup yolladı. Nite-
kim eğer Aman planında başarıya ulaşabilseydi, kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm 
Yahudiler’i yok edecek ve bu ulus dünya üzerinden tamamen silinecekti. Bu sebeple 
Purim olayları sadece kendi nesilleri için değil, gelecek tüm nesilleri de doğrudan ilgi-
lendiren bir mucizeydi.

Purim’i diğer bayramlardan farklı kılan bir nokta da bu bayramda Megila’nın 
okunmasıdır. Diğer bayramlar, bazı açık ve tartışmasız mucizeleri anar. Purim’de ise 
doğa kurallarına aykırı büyük mucizeler değil, gizli mucizeler vardır ve bu mucizeler 
kurtuluşa doğru gelişen olayların her aşamasında yer alır. Megila’da anlatılanlar, en 
baştan en sona kadar rastlantıların ve şiirsel bir adaletin görüldüğü bir mucizeler sil-
silesidir. Bu da ancak olayların tümüyle okunması durumunda takdir edilebilir.
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(9:26-28)
Bu nedenle bu günleri, pur [sözcüğü] nedeniyle,

“Purim” olarak adlandırdılar.
Bunun üzerine, [yani] işbu mektubun tüm sözleri üzerine 
– ve ne gördüler de böyle [yaptılar] ve başlarına ne geldi, 

[hepsi bu mektupta yazılıdır] – Yahudiler bu iki günü her 
yıl, yazılı oldukları şekilde ve zamanlarına uygun olarak 
kutlamayı kendi üzerlerine, soylarının üzerine ve onlara 

katılan herkesin üzerine, fesholmayacak [şekilde]
üstlenip kabul ettiler.

Bu günler her nesilde, her ailede, her eyalette ve her şehirde 
hatırlanıp kutlanır. Ve bu Purim günleri Yahudiler’in
içinden [hiç] fesholmayacak, hatıraları da soylarından 

[hiçbir zaman] son bulmayacaktır.

Bu günleri – 14 ve 15 Adar günlerini.

İşbu mektubun – Megila’nın kendisinden bahsedilmektedir. Mordehay Megila’yı en 
başta tüm Yahudiler’e bir mektup olarak göndermiştir (p. 20). Megila’nın “mektup” 
olarak adlandırılmasının kanuni gerektirmeleri de vardır. Buna göre, üzerine yazılı 
olduğu deri parşömenlerin birleştirilmesi için atılan dikişlere dair kurallar, diğer kutsal 
kitaplar için öngörülenlere göre daha hafiftir (Talmud – Megila 19a).

Ne gördüler de böyle [yaptılar] ve başlarına ne geldi – Tam çeviriyle “Ve 
ne gördüler? Şöyle [olduğu] için. Ve üzerlerine ne geldi?”. Talmud’da bu sözler, 
Megila’nın kahramanları için ayrı ayrı açıklanmaktadır. [1] Ahaşveroş ne gördü de 
Bet-Amikdaş’ın kutsal eşyalarını kullandı? Şöyle olduğu için: Yetmiş yıl geçmiş 
ama Yahudiler kurtarılmamışlardı. Ve başına ne geldi? O ziyafet sonunda Vaşti’yi 
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öldürttü. [2] Mordehay ne gördü de Aman’la sürtüşmeye girdi? Şöyle olduğu için: 
Aman kendisini putlaştırmıştı. Ve başına ne geldi? Mucize gerçekleşti. [3] Aman, 
ne gördü de tüm Yahudiler’i hedefledi? Şöyle olduğu için: Mordehay diz çökmüyor 
ve yere kapanmıyordu. Ve başına ne geldi? Onu ve oğullarını darağacına astılar. 
[4] Ahaşveroş, ne gördü de vakayinameyi getirtti? Şöyle olduğu için: Ester verdiği 
ziyafete onunla birlikte Aman’ı da çağırmıştı. Ve başına ne geldi? Mucize gerçekleşti 
(Talmud – Megila 19a).

İbn Ezra’ya göre burada kutlamalardan bahsedilmektedir: “Bu kutlamayı, gördükleri 
ve kulaklarına ulaşan hangi mucizeler nedeniyle yaptıkları bu mektupta yazılıdır”. 
Benzer şekilde “Bu kutlamaya neden gerek gördüler ve başlarına ne geldi de Purim 
bayramını her yıl kutlanmayı bir yükümlülük olarak kabul ettiler – hepsi burada 
yazılıdır” (Daat Mikra).

Her yıl – İbranice Behol Şana VeŞana. Tam çeviriyle “her yıl ve yılda”. Yani “yıl 
nasıl olursa olsun – ister normal, isterse de artık bir yıl olsun” (İbn Ezra).

Yazılı oldukları şekilde – Tam çeviriyle “yazıları gibi”. Basit anlamda: “Megila’da 
yazılı olduğu şekilde; ziyafet ve neşe, yemek gönderileri ve fakirlere armağanlarla” 
(Daat Mikra).

Talmud bu ifadeden bazı kurallar öğrenir. Örneğin Megila, “Aşurit” olarak 
adlandırılan İbranice kitap harfleriyle yazılmış olmalıdır. İbranice’nin farklı yazım 
stilleri vardır ve bunlardan Aşurit alfabesi dışındaki herhangi biriyle yazılmış olan 
Megila pasul, yani geçersizdir (Talmud – Megila 19a; Raşi).

Zamanlarına uygun olarak – Yerine göre 14 veya 15 Adar tarihlerinde.

Kendi üzerlerine – Mucizeyi yaşayan nesilden söz edilmektedir.
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Onlara katılan herkesin – Yahudilik’i kabul ederek Ger Tsedek statüsü kazanan-
lardan bahsedilmektedir (İbn Ezra). Kendileri bu mucizeyi yaşayanların torunları 
olmamalarına rağmen Yahudi ulusunun ayrılmaz birer parçası olarak kabul edil-
diklerinden, diğer tüm mitsvalar gibi, Purim kutlamasına onlar da dâhildir.

Fesholmayacak şekilde – Krş. 1:19. İbranice Velo Yaavor. Tam çeviriyle “ve geç-
meyecek!”. Yani kimse bu bayrama dair kuralları görmezden gelme yetkisine sahip 
değildir. Ancak sözcüğün tam karşılığı bir kuralı da öğretir: Buna göre Megila’nın 
okunması, normal tarihinden daha geç yapılamaz. Başka bir deyişle bu tarih “geçile-
mez”. Ama gerektiği takdirde Megila’nın okunuşu öne alınabilir.

Her nesilde, her ailede, her eyalette ve her şehirde – Dolayısıyla Purim mu-
cizesinin gerçekleştiği dönemde Yahudiler’in yaşamakta olmadığı eyalet ve şehirler 
de istisna değildir (İbn Ezra). Hiçbir istisna olmaksızın, herhangi bir Yahudi nerede 
ve hangi devirde yaşarsa yaşasın bu yükümlülük onu da bağlar (Daat Mikra). Tam 
çeviriyle “her nesil ve nesilde, aile ve aile[de], eyalet ve eyalet[te], şehir ve şehir[de]”.

Hatırlanıp kutlanır – Tam çeviriyle “hatırlanır ve yapılır”. Tora’nın dilinde 
“hatırlamak”, zikretmek, yani ağızla telaffuz ederek hatırlamayı gerektirir. Örneğin 
Amalek’in saldırısını hatırlama emri, söz konusu emrin verildiği Zahor peraşasının 
cemaatçe okunmasıyla yerine getirilir (Devarim 25:17). Böylece burada, daha önce 
bahsi geçmiş olan ziyafet, Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim mitsvalarının 
ardından, Purim’le ilgili dördüncü mitsva verilmektedir: Megila’nın okunması (bkz. 
Alahalar). Bir olasılığa göre burada, Zahor peraşasının Purim civarında okunduğu 
da ima edilmektedir. Uygulamada bu peraşa, Purim’den hemen önceki Şabat günü 
okunur (bkz. Alahalar).

Hatıraları – Bu sadece zihinde kalan bir hatırlamayı değil, Purim’le ilgili tüm aktif 
uygulamaları da kapsar (Daat Mikra).
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Fesholmayacak… son bulmayacaktır – Bu, Purim bayramının hatırasının tarih 
boyunca devam edeceğini ve hiç kesilmeyeceğini garanti etmektedir. Başka bir deyişle 
bu, tarihin tümü için verilmiş bir sözdür ve böyle bir sözü verebilmek için Megila’nın 
yazarının Ruah Akodeş’e sahip olması gerekir. Nitekim Hahamlarımız, Maşiah 
Dönemi’nde bile, diğer tüm bayramların eski önemini yitireceğini, ama Purim’in 
öneminin aynı şekilde canlı kalacağını öğretirler. Basit anlamda ise bu “Yahudiler Pu-
rim kutlamasını hiçbir zaman fesholmayacak şekilde üstlendiler” ya da “bu kutlama 
Yahudiler tarafından o kadar benimsendi ki, bunun onların kolektif belleklerinden 
ayrılması hiç olası değil” şeklinde de anlaşılabilir (Daat Mikra).

“Purim”
Bu pasuklar Purim hakkında sorulabilecek mantıklı iki soruya cevap verir. Öncelikle, 
bayramın ismi neden Aman’ın Yahudiler’i katletme tarihini belirlemek için attığı 
zardan, yani Pur’dan esinlenerek konmuştur? İkinci soru: Yahudi halkının Aman’ın 
elinden kurtulduğu ve asıldığı gerçek tarih 16 Nisan yani Pesah’ın ikinci günüdür. 
Öyleyse Purim’in 14 Adar’da kutlanmasının nedeni nedir?

Tanrı için mucize yapmak hiç zor değildir. Yahudiler’in o dönemde sürgünde 
olmalarının tek nedeni günahlarıydı ve bu yüzden mucizeyi hak edecek seviyede 
değillerdi. Buna bağlı olarak kurtuluşları da, Mısır Çıkışı’nda olduğundan farklı 
olarak, açık mucizelerle değil, mucizeleri gizleyen doğal yollardan gelmeliydi.

Bu sebeple Purim bayramına yol açan olayları Tanrı’nın Eli’ni görmezden gelerek, 
doğal olaylar ve rastlantılarla açıklamak da elbette mümkündür. Ne de olsa tüm bu 
olaylar içinde hiçbir doğa kanunu tersine çevrilmemiş ve denizler yarılmamıştır. Vaşti 
krala karşı geldiği için öldürülmüş, Ester güzelliği sayesinde kraliçe olarak saraya 
girmiş ve kraliçe olduğu için halkını da düşmanların elinden kurtarmıştır.
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Ancak Aman 13 Adar tarihini çok dikkatle seçmişti. Bu tarih astrolojik açıdan 
bakıldığında Yahudiler için son derece talihsiz bir gündü. Tüm astrolojik işaretler 
ve alametler o yıl 13 Adar tarihinin Yahudiler’i imha etmek için biçilmiş kaftan 
olduğunu göstermekteydi.

Ancak Arvit duasında okuduğumuz üzere “yıldızları göklerdeki nöbetlerine Kendi 
arzusu doğrultusunda düzenleyen” Tanrı durumu tamamen tersine çevirmiştir. 13 
Adar’da Yahudiler’e hiçbir zarar gelmediği gibi, aksine Yahudiler çok büyük bir zafer 
elde etmişlerdir.

Bu da Purim olaylarındaki “rastlantılardan” biridir. Eğer Aman Nisan ayını ya da 
Yahudiler için uğurlu olan bir başka ayı seçseydi, Purim mucizesi bu kadar bariz 
olmayacaktı. Ama Aman’ın belirlediği tarih tam da Yahudiler için pek talihli olma-
yan Adar ayına rastlamıştır. Böylelikle Yahudiler kurtuluşa kavuştuklarında, onlar 
adına olaylara Tanrı’nın müdahale etmiş olduğu açık bir hal almıştır.

Tüm bunlar bayramın neden özellikle Pur sözcüğüne göre adlandırıldığını 
açıklamaktadır. Bu aynı zamanda neden kutlamanın Aman’ın asıldığı gün olan 
16 Nisan’da yapılmadığını da açıklamaktadır. Nisan Pesah bayramının rastladığı, 
dolayısıyla Yahudiler için en talihli zamanı işaretleyen aydır. Yahudiler’in bir 
düşmanının sonunun Nisan ayı içinde gelmesi o kadar da şaşırtıcı bir olay değildir. 
Ama asıl mucize, Yahudiler’in, kendileri için astrolojik açıdan en talihsiz ay olan 
Adar ayı içinde zafer kazanabilmiş olmalarıdır. Bu, astrolojinin Yahudiler üze-
rinde etkisi olmadığına dair örneklerden biridir. Kur’a sonucu ortaya çıkan mucizenin 
anısına, bu bayrama “Purim” adı verilmiştir.

Bu aynı zamanda başka bir zorluğa da açıklama sağlamaktadır. Yahudiler için çağlar 
boyunca sayısız mucize gerçekleşmiştir. Çok kez, çok sayıda düşman Yahudiler’i 
dünya üzerinden silmeyi denemiş, Yahudiler de çoğu zaman hep en son dakikada 
kurtulabilmişlerdir. Bu kadar çok mucize ve kurtuluş varken neden özellikle sadece 
Purim bir bayram haline gelmiştir?
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Anlaşılan Purim’i özel kılan bir şeyler vardır. Fiziksel olarak kurtarılmış olmanın 
yanında, Yahudiler bu olaylar dâhilinde manevi kurtuluşa da kavuşmuşlardır. 
Yaptıkları samimi teşuva sonrasında Tanrı’nın Torası’nı hiçbir çekince olmasızın tüm 
kalpleriyle kabul etmişlerdir. Bu mucizenin sağladığı muazzam manevi rönesansı 
gören Hahamlarımız, bu günlerin özel bir bayram olarak kutlanması gerektiğini 
hissetmişlerdir.

Yahudiler her ne kadar Tora’yı Şavuot bayramı civarında Sinay’da verildiği za-
man kabul etmişlerse de, oradaki kabul bir ölçüde zorlamaya boyun eğme şeklinde 
gerçekleşmişti. Çölün ortasında Tanrı’ya tamamen bağımlı halde bir durumda 
olduklarının farkındaydılar ve Tora’yı kabul etmemeleri durumunda mezarlarının 
tam o noktada olabileceğini gayet iyi biliyorlardı. Ama Purim olayları sırasında Ya-
hudiler zaferi kazandıktan sonra artık hiçbir sıkıntı altında değillerdi. Böylece bu 
kutlamalar dâhilinde Tora’yı hiçbir zorlama olmadan tam bir adanmışlıkla kabul 
ettiklerini ebediyen geçerli olacak bir şekilde beyan etmişlerdir.

Buna bağlı olarak Tanrı da, Maşiah Dönemi’nde diğer tüm bayramlar önemlerini 
yitirseler bile Purim’in daima önemli bir bayram olarak kalacağına dair söz vermiştir.



400

16. Peraşanın Sonu

Bu peraşada olayların son aşaması anlatılmış ve Purim bayramının ilanıyla uygulamaları 
hakkında bilgiler verilmiştir. Böylece Megilat Ester üç ana kısımdan oluşur. Giriş ve 
arka plan, olayın gelişimi ve sonuç. Gelişme kısmından farklı olarak buradaki sonuç 
kısmında, sürpriz niteliğinde rastlantılar ya da gergin dönüm noktaları yer almamak-
ta, her şey okuyucunun beklediği şekilde gelişmektedir. Ancak Megila’nın özündeki 
fikirler, kitabın sonuna kadar varlıklarını sürdürmektedir. Tüm olayların Tanrı’nın 
Yahudiler’e kurtuluş getirme planı doğrultusunda ilerlediği, Tanrı’nın bu amaçla kral 
Ahaşveroş’un zaaflarıyla aptallığını ve her şeyi karısına olan sevgisi doğrultusunda 
yapacak bir karaktere sahip olmasını kullanmaktadır. Ahaşveroş, sanki ne yazacağını 
şahsen bilmediğini kabul edercesine, karısının kuzeninin eline, istediği şekilde ferman 
çıkarma yetkisini teslim etmekte, Yahudiler’i yok oluştan kurtarmayı sırf karısına 
olan sevgisi nedeniyle kabul etmekte ve yine onun isteği doğrultusunda Yahudiler’e 
kendilerine düşmanlık edenleri öldürme yetkisini tanımaktadır. Ve eğer Yahudiler’in 
kurtuluşu böyle bir kral aracılığıyla geliyorsa, burada kurtuluştan kaynaklanan se-
vincin yanında, bir yandan Pers İmparatorluğu’na yönelik istihza, diğer yandan da 
sürgünden kurtuluşlarının bu şekilde geleceği bir duruma düşen Yahudiler hakkında 
da keder söz konusu demektir; zira ne de olsa, Yahudiler kurtuluştan sonra bile 
tam bağımsızlığa kavuşamamışlar, “halen Ahaşveroş’ın kulları olarak kalmışlardır” 
(Talmud – Megila 14a) – ki bu da Purim’de Alel duasının okunmaması için verilen 
nedenlerden biridir.
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(9:29-32)
Avihayil’in kızı Kraliçe Ester – ve Yahudi

Mordehay – işbu ikinci Purim mektubunu, teyit
etmek üzere tüm otoritesiyle yazdı.

Ve [Mordehay] tüm Yahudiler’e, Ahaşveroş’un 
imparatorluğu[nu teşkil eden] yüz yirmi yedi eyalete barış 

ve gerçek sözleri [eşliğinde] kitaplar gönderdi.
Bu Purim günlerini,

Yahudi Mordehay’ın – ve Kraliçe Ester’in – onların
üzerine [görev olarak] yüklediği şekilde ve

[onların da] kendi üzerlerine ve soylarının üzerine
üstlendikleri şekilde, [tıpkı] oruçlar ve yakarıların 

kanunları [gibi], zamanlarında yerine getirmeleri için 
[talimatlar verdi]. Ester’in emri de bu Purim sözlerini

tasdik etti ve kitaba yazıldı.

İşbu ikinci Purim mektubunu – Burada da Megila’nın kendisinden bahsedilmek-
tedir. Megila ilk olarak Mordehay tarafından mektup olarak gönderilmiştir (9:26). 
Bir sonraki sene de tüm Yahudiler’e tekrar Mordehay ve Ester birlikte aynı mektubu 
gönderip, burada yazılanları teyit etmişler ve Purim uygulamalarının titizlikle yerine 
getirilmesi talimatlarını vermişlerdir. Başka bir deyişle “ikinci mektup” ile, ilkinden 
farklı ikinci bir mektup değil, “ikinci kez gönderilen ilk mektup” anlamı kastedilmek-
tedir. Ama bir alternatife göre burada Megila’nın metni değil, burada yazılanların 
harfiyen uygulanmasını telkin eden ek bir mektuptan bahsediliyor da olabilir.

Teyit etmek üzere – Ya da “Purim mitsvalarının gerektiği şekilde yerine getirilmesi-
ni telkin etmek üzere”. Bu doğrultuda çeviri “Tüm otoritesiyle, işbu ikinci mektupta 
yazılı olanların yerine getirilmesi talimatını yazdı” şeklinde de yapılabilir.
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İbn Ezra’ya göre Ester’in ikinci mektuba bu kadar önem vermesinin nedeni, Purim 
olaylarını takip eden ilk yılda uygulamanın zayıf kalması olabilir ve Ester bu nedenle 
kraliçe olarak yetkilerine vurgu yaparak ikinci ve otoriter bir mektup gönderme ihtiyacı 
duymuştur. İbn Ezra’ya göre buradaki “Ester’in emri de bu Purim’in sözlerini tas-
dik etti ve kitaba yazıldı” sözleri, Ester’in de imzaladığı ikinci mektuptan önce, 
Mordehay’ın gönderdiği ilk mektubun istenen etkiyi yapmadığına işaret etmektedir. 
Yine de ikinci bir mektupla Mordehay’ın yanında Ester’in de imza ve talimatlarının 
bulunmasındaki amaç, Purim olaylarının hemen ertesi yılında – ki bu, bayramın 
kutlandığı ilk yıl olacaktır – uygulamanın talimat verildiği şekilde harfiyen yapılması 
yönünde bir telkinde bulunmak da olabilir.

Tüm otoritesiyle – İbranice Et Kol Tokef. Buradaki Tokef sözcüğü kuvvet 
anlamına gelir. Ester ikinci mektubu teyit etmek için tüm yetkilerini kullanmıştır. 
Bu yetki kullanımı Ester’den burada tüm isim ve sıfatlarıyla bahsedilmesinden de 
anlaşılmaktadır: “Avihayil’in kızı Kraliçe Ester” veya “Majesteleri Kraliçe Avihayil-
kızı Ester”.

Bazı otoritelere göre Tokef sözcüğü ile Megila’nın kahramanlarının her birinin güç 
sahibi olduğu dönemler kastedilmektedir. Megila boyunca Ahaşveroş’un, Aman’ın, 
Mordehay’ın ve Ester’in bazen tek başlarına bazen de diğerleriyle paralel olarak yük-
sek otorite sahibi olduğu dönemler anlatılmaktadır. Ester ikinci mektubunda olayları 
baştan sona anlatarak Purim mucizesini oluşturan olaylardaki tüm bu kuvvet ve oto-
rite dönemlerini kayda geçirmiştir. Alternatif olarak “Ester olayların önemini kuvvetli 
bir şekilde yazıya geçirdi” (Daat Mikra).

Tüm Yahudiler’e – Bkz. 9:20 açk.

Barış ve gerçek sözleri – İbranice Divre Şalom VeEmet. Tanah’ın dilinde bu 
bir deyimdir ve “devamlı ve daimi mutluluk” dileklerini belirtir. O dönemlerde 
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mektupları bu sözlerle açma geleneği vardı (Daat Mikra). Alternatif olarak Mordehay 
gönderdiği mektuplara, zor zamanların artık geride kaldığı ve Yahudiler için her yerde 
mutluluğun hüküm sürdüğü müjdesini eklemiştir (a.k.).

İlk yılda Purim kutlamasının ihmal edildiği görüşünü taşıyan İbn Ezra’ya göre ise 
Mordehay, buradaki “barış sözleri” ile bir kerelik ihmal nedeniyle korkmalarına ge-
rek olmadığı, ama “gerçek sözleri” ile de, bu kutlamayı üstlenmiş oldukları gerçeğini 
hatırlatarak bundan böyle Purim’i ihmal etmemeleri gerektiği mesajını vermiştir.

Benzer bir görüşe göre bazı Yahudi cemaatleri yeni bir bayramın tesisine karşı çıkmışlar, 
Mordehay da bunun üzerine “gerçek sözleri”, yani bu bayramın tesisini haklı çıkaran 
tüm gerekçeleri sıralayan bir mektup göndermiş, ama bunu yaparken despotça bir 
yaklaşıma girmemiş, aksine “barış sözleri” kullanarak onları ikna etmiştir (Daat 
Mikra).

Kitaplar gönderdi – Önceki pasukta sözü geçen ikinci mektuptan, yani Megila’nın 
son halinden bahsedilmektedir.

[Görev olarak] yüklediği şekilde – Ya da “[görev olarak] tesis ettiği/sabitlediği/
resmileştirdiği/kabul ettirdiği şekilde”.

[Tıpkı] Oruçlar ve yakarıların kanunları [gibi] – Tam çeviriyle “oruçlar ve 
yakarıların sözleri gibi”; yani “oruç ve yakarılara dair kurallar gibi”.

Peygamberlerimiz ve Hahamlarımız, I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışına bağlı olan Asara 
BeTevet (10 Tevet: Yeruşalayim’in kuşatıldığı gün), Şiva Asar BeTamuz (17 
Tamuz: Yeruşalayim’in surlarının düştüğü gün), Tişa BeAv (9 Av: Bet-Amikdaş’ın 
yıkıldığı gün) ve Tsom Gedalya (Gedalya Orucu; 3 Tişri: Babil’e sürgüne gitmeyen 
Yahudiler’in başına yerel vali olarak görevlendirilen Gedalyau ben Ahikam’ın bir 
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suikaste kurban gittiği ve Erets-Yisrael’de kalan az miktardaki Yahudi varlığının da 
Babilliler tarafından sona erdirilmesine neden olan gün) tarihlerini birer oruç, yakarı ve 
teşuva günü olarak sabitlemişlerdir. Bu tarihlere yönelik uygulamalar tüm Yahudiler 
tarafından benimsenmiş ve kanunlaşmıştır. Böylece Megila Yahudiler’e, tıpkı yas 
vesilesiyle konan bu oruç ve yakarı kanunları gibi, bu kez sevinçli bir vesile olan Pu-
rim günlerini de benimsemeleri yönünde talimat verildiğini belirtmektedir (İbn Ezra). 
Bu durumda Mordehay, o dönemin otoriteleri arasında Purim’i yeni bir bayram olarak 
ilan etmekte çekimser olanlara sesleniyor da olabilir. Söz konusu otoriteler, yeni bir 
bayram eklemenin Tora’nın emirlerine ekleme yapma yasağının (bkz. 13:1) delin-
mesi anlamına gelebileceğinden endişe etmekteydiler. Böylece Mordehay onlara “söz 
konusu dört oruç gününe dair kanunlar nasıl bu yasağın delinmesi anlamına gelmiyor-
sa, aynı şekilde Purim bayramının sabitlenmesi de bir ihlal olmayacak” güvencesini 
vermiştir (Malbim).

Bazılarına göre ise Ester’in Ahaşveroş’un huzuruna çıkmadan önce Yahudiler’den 
talep ettiği oruç ve dualardan bahsediliyor da olabilir. Nitekim Yahudiler bu oruç ve 
duaları Ester’in talebi üzerine üstlenmişler ve uygulamışlardı. Burada da Mordehay 
halka “Vaktiyle sıkıntı günlerinde oruç tutup yakarmayı nasıl görev bildiyseniz, Pu-
rim bayramını tüm mitsvalarıyla kutlamayı da aynı şekilde görev edinin” demiştir 
(krş. Daat Mikra). Ve yine başkalarına göre, burada 13 Adar’ta tutulan Taanit 
Ester’den bahsedilmektedir.

Zamanlarında – Bu, çoğul sözcüklere ait çoğul zamanları belirtmektedir. Başka 
bir deyişle Purim’in kutlandığı 14 ve 15 Adar günlerinin dışında, Megila’nın 
okunabildiği başka günler de vardır. Eski dönemlerde köylerde yaşayanlar Megila oku-
ma konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, Megila’yı dinleyebilme amacıyla 
büyük şehirlere gelmeleri gerekmekteydi. O dönemlerde her Pazartesi ve Perşembe 
günü büyük şehirlerde mahkemeler kurulur ve köy halkları görülecek davalarını 
mahkemelere sunmak üzere bu şehirlere toplanırdı [bu günler aynı zamanda pazar        
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kurulan günlerdi]. Bu nedenle Purim kanununu koyan Hahamlarımız onlara bu 
iki güne rastlamayan Purim günlerinde bir kez daha şehre inme külfetini vermemek 
için Megila’nın okunabileceği başka tarihler de sabitlemişlerdir. Bu tarihler 11, 12 
ve 13 Adar’dır. Şöyle ki, 14 Adar Pazartesi veya Perşembe gününe rastlarsa bir 
sorun yoktu ve köylüler zaten şehirde oldukları için onlar da Megila’yı aynı tarihte 
dinlerlerdi. Ama örneğin 14 Adar Salı’ya [ya da Çarşamba’ya] rastlarsa, köy halkı 
Megila’yı ondan önceki Pazartesi günü, yani 13 [ya da 12] Adar tarihinde şehre 
indiklerinde dinlerler, Megila sursuz şehirlerde normal 14 Adar’da surlu şehirlerde 
ise normal 15 Adar’da okunurdu. 14 Adar Cuma’ya düştüğü takdirde, köy halkı 
ondan önceki Perşembe günü, yani 13 Adar’da, sursuz şehirlerin halkı 14 Adar’da 
okurdu. Böyle bir durumda 15 Adar Şabat’a rastladığı için, surlu şehirlerde de Megila 
14 Adar’da okunurdu. Son olarak 14 Adar’ın Pazar gününe düşmesi durumunda 
köy halkı ondan önceki Perşembe günü, yani 11 Adar’da, sursuz şehirlerin halkı 14 
Adar’da surlu şehirlerin halkı da 15 Adar’da okurdu. Böylece 11, 12 ve 13 Adar 
da, köy halklarının ihtiyacını karşılama amacıyla gereklilik durumunda Megila’nın 
okunabileceği ek günler olarak sabitlenmiştir ve Megila, “zamanlarında” diyerek bu 
ek günleri kastetmektedir (Talmud – Megila 2a).

Ester’in emri – Tam çeviriyle “Ester’in sözü”.

Talmud’da Ester’in, dönemin Sanedrin’ine başvurarak Purim olaylarını anlatan 
Megilat Ester’in kutsal kitaplar arasına katılarak Purim’in bir bayram ilan edilm-
esini ve Megila’nın bu günde okunmasının kanunlaşmasını talep ettiği anlatılır. 
Bu isteğinin temelinde Megila’nın da Tanah’taki diğer kutsal kitaplar gibi Ruah 
Akodeş ile yazılmış (bkz. 6:6 açk.) ve gelecek tüm nesillere yönelik mesajlar içeriyor 
olmasıdır. Ancak Hahamlar “Diğer ulusları bize düşman edeceksin [çünkü her ne ka-
dar bizim amacımız düşmanın düşüşünü değil, kendi kurtuluşumuzu kutlamaksa da, 
diğer uluslar bunu böyle algılamayacaklar ve onların düşüşünden neşe duyduğumuzu  
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sanacaklar]” gerekçesiyle bunu kabul etmek istemezler. Buna rağmen Ester “Med ve 
Pers İmparatorluğu vakayınamelerinde bu zaten anlatılıyor; [dolayısıyla Megila’yı 
sabitlemesek bile başkaları bu olayları oradan okuyabilir. Öyleyse bu kutsal kitabı 
kayda geçirmemenin geçerli bir gerekçesi yok]” diye ısrar eder (Talmud – Megila 7a; 
Raşi o.a.). Raşi şimdiki pasukta Ester’in bu isteğinin sonunda kabul edildiğinden 
bahsedildiğini belirtmektedir:”Ester’in sözü de Purim’in sözlerini tasdik etti ve kitaba 
yazıldı”. Yani Megilat Ester, Tanah’ın 24 kitabından biri oldu.

Bu Purim sözlerini tasdik etti – Purim’le ilgili bu sözlerin gerçekliğini tasdik 
ederek kabul edimesini sağladı.

Ve kitaba yazıldı – Basit anlamda, gönderilen Megila metinlerinin yanında, ayrıca 
Ester’in bu emrinin de yazıldığı başka kitap ya da tomarlar da gönderilmiştir. Ancak 
bunlar günümüze erişmemiştir (İbn Ezra).

Kutlama Resmileşiyor
Mordehay ve Ester tüm Yahudiler’in Purim’i bir bayram olarak korumayı kabul et-
tiklerini gördüklerinde onları bu bayramı hiçbir zaman yürürlükten kaldırmayacaklarına 
dair bir yeminle bağladılar. Bu bayram, Yahudiler’in çok sıkıntı yaşadıkları dönem-
lerde bile aksatılmadan kutlanacaktı.

Bir hükümdarın öngördüğü yemin son derece ciddidir. Bu nedenle, Mordehay’ın 
yaptıklarıyla tatmin olmayan Ester, onun otoritesine Pers İmparatorluğu’nun otori-
tesini de ekledi. Ama onun gönderdiği talimatlarla Mordehay’ın gönderdikleri, özde 
birbirinin aynısıydı.

Purim’le ilgili kanunun bir yeminle kuvvetlendirilmesi önem taşıyordu. Purim 
Yahudiler’in, düşmanları karşısındaki zaferlerini işaretleyen bir gündür ve gelecek 
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dönemlerde, özellikle de Yahudi düşmanlığının yükseleceği zamanlarda Yahudiler’in 
bu kutlamayı yapmaktan çekinmeleri olasılığı vardı. Böyle bir endişe için yeteri ka-
dar sebep de mevcuttu. Nitekim Mordehay ilk talimatları gönderdiği zaman birçok 
kişi, bunun Yahudi olmayanların tepkisini çekebileceği ve Yahudiler için tehlike teşkil 
edebileceği cevabını vermişti. Mordehay ise onlara Purim’in neden kutlandığının za-
ten herkesçe bilindiği, hatta bunun Pers ve Med İmparatorluğu’nun resmi kayıtlarına 
bile geçtiğini hatırlatarak cevap vermişti. Mordehay’ın ikinci mektubu Yahudiler’e bu 
bayramı kutlamak için cesaret verdi. Bu teminat, daha sonra Ester ve Mordehay’ın 
tüm Yahudiler’e gönderdikleri mektupta da yer almaktaydı.

Benzer bir diyalog, Ester’in dönemin Hahamlarına başvurarak Megila okumanın 
kalıcı bir yükümlülük ilan edilmesini ve Sefer-Tora yazma konusunda geçerli olan 
kuralların Megila’nın yazılışı için de geçerli olmasına karar verilmesini talep etmesi 
sonrasında da yaşandı. Hahamlar diğer ulusların Yahudiler’e tepki gösterebileceği   
gerekçesiyle bunu kabul etmek istemiyorlardı. Ancak Ester tüm bu olayların 
İmparatorluk kayıtlarına geçmiş herkesçe bilinen bir şey olması nedeniyle herhangi 
bir sorun yaratmayacağı görüşündeydi. Bu görüşünü, Aman taraftarlarının mağlup 
edilişinin kayda geçirilmesinin, Tora’daki, Amalek’in yaptığı kötülükleri hatırlama 
emrine dâhil olduğunu söyleyerek de destekledi. Nitekim Amalek ile yapılan savaştan 
sonra Tanrı “Bunu hatıra olarak kitaba kaydet” (Şemot 17:14) diye emretmiştir. 
Başka bir deyişle Amalek’e karşı elde edilen zaferin kayda geçirilmesi gerekliydi. Ester, 
Tora’nın bir emri söz konusu olduğunda, başkalarının ne düşüneceği gibi endişelerin 
ikinci planda kalması gerektiğini vurgulayınca Hahamlar bunu kabul ettiler, ayrıca 
Megilat Ester’in Ruah Akodeş ile yazılmış olduğunu da tasdik ettiler.

Ester için Purim olaylarının kolektif hafızada korunmasının şahsi bir önemi de vardı. 
Ester Yahudi olmayan biriyle evlenmişti ve bu normal şartlarda ağır bir ihlaldir. Ancak 
olayları baştan sona okuyan biri onun bu davranışının Tanrı tarafından yönlendirildiği 
ve bunun Tanrı’nın öngördüğü bir istisna olduğunu görebilir.
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Mordehay’ın gönderdiği mektup, diğer tüm mektuplar gibi barış dilekleriyle 
başlamaktaydı. Her ne kadar surlu ve sursuz şehirler arasında fark var idiyse de, 
surlu şehirlerin sakinleri sursuz, sursuz şehirlerin sakinleri de surlu şehirlerin kutlama 
gününe saygı göstermeliydi. Böylece örneğin sursuz şehirlerde Purim 14 Adar’da 
kutlanmasına rağmen, bu şehirlerin sakinleri, Purim’in sursuz şehirlerde kutlandığı 
tarih olan 15 Adar’ı da özel bir gün olarak işaretleyeceklerdi. 15 Adar’da kutlanan 
Purim’e “Purim Şuşan” adı verilir. Bu saygı da Mordehay’ın “barış” dileklerinin 
bir parçasıydı.

Mordehay mektubunda ayrıca Yahudiler’i Tora öğrenimini hiçbir şekilde terk etmemeleri 
konusunda da kesin bir uyarıda bulunmaktaydı. Tüm bu sıkıntılı döneme yol açan, 
Yahudiler’in Tora’yı ihmal etmiş olmalarıydı ve Yahudiler’in kurtuluşuna da küçük 
çocukların Tora öğrenmesi önayak olmuştu. Bu açıdan Mordehay, Yahudiler’in Tora’ya 
sıkı sıkıya yapışmaları gerektiğini önemle vurguladı. Bu da Mordehay’ın mektubundaki 
“gerçek” sözlerine dâhildi, zira Yahudiler için nihai “gerçek”, Tora’dır.

Purim’in 14 Adar’da kutlanması konusunda baskıyı yapan Ester’di. Dönemin 
otoritelerinden birçoğu, bayramı, Aman’ın asıldığı tarih olan 16 Nisan tarihinde 
kutlamak gerektiği görüşündeydi. Ancak bu, Pesah’ın ikinci günü demekti ve Ester, 
Purim’in Pesah’la çakışması durumunda gölgede kalacağından endişelendiğinden 14 
Adar tarihinde ısrar etti.

Hahamlar olayların tıpkı bir Sefer-Tora’da olduğu gibi deri parşömenden bir tomara 
yazılması ve Tanah’taki kutsal kitapların arasında yerini alması yönündeki kanunu 
da kabul ettiler. Buna rağmen, Megila ilk olarak bir mektup şeklinde gönderildiğinden, 
bu tomar, iki ahşap sap arasında gerilen Sefer-Tora’dan farklı olarak, o dönemde 
fermanların yazıldığı şekilde, tek bir ahşap sapın etrafına sarılı olarak hazırlanacaktı. 
Ester halkı uğruna hayatını riske attığı için de bu tomara “Megilat Ester” (Ester’in 
Tomarı) adı verilmesi kararlaştırıldı.
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O dönemde Yahudiler’in ezici çoğunluğu Pers İmparatorluğu sınırları içinde 
yaşamaktaydı. Ancak İmparatorluk sınırları haricinde, örneğin Afrika’da yaşayan az 
sayıda Yahudi cemaati de vardı. Buna rağmen Purim kutlamasında dünyadaki hiçbir 
Yahudi cemaati istisna olarak kalmadı. Bir bedenin bir kısmı yaralanırsa, bedenin 
tümü bundan acı duyar. Bu nedenle Pers İmparatorluğu dışında yaşayan Yahudiler 
de, kardeşlerinin yaşadığı bu büyük kurtuluşu kutlamayı üstlendiler.

Ester’in Yahudiler’e öğretmiş olduğu büyük ders de buradaydı. Ester Mordehay’a 
“Git, Şuşan’da bulunan tüm Yahudiler’i topla” (4:16) dediği zaman, birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu yapmıştı. İmparatorluğun dışında yaşayanlar da dâhil 
olmak üzere tüm Yahudiler’in Purim kutlamasını üstlenmesi, işte bu birlik havasının 
bir sonucuydu.

17. Peraşa ve PEREK 9 Sonu

Bu bölümde Purim bayramının tüm nesiller için sabitlenmesinde son aşama tarif 
edilmiştir. Bunu kesinleştiren, Ester’in Mordehay’la birlikte tüm Yahudiler’e gönderdiği 
mektuptaki onayı ile sonrasında kitaba kaydedilen özel emir olmuş, böylece Purim gün-
leri tüm nesiller için bağlayıcı sabit kutlama günleri olarak yürürlüğe girmiştir.

İmparatorluk çapındaki yüz yirmi yedi eyalete dağılmış olan Yahudiler, kendile-
rini ve ilerideki tüm nesilleri bağlayacak olan bu mitsvayı birlikte kabul etmişler, 
kurtuluşlarının anısına bu mutlu günleri kutlamayı üstlenmişlerdir. Yahudiler’in hep 
birlikte bu kararı kabul etmiş olmaları, her ne kadar farklı yerlerde yaşıyorlarsa da 
onların tek bir ulusun üyeleri olduklarına dair hislerine tanıklık etmektedir. Bu aynı 
zamanda Tora ve mitsvaların dışında, benzer uygulamaların Yahudiler’in tümünün 
onayını gerektirdiğini göstermekte, o kadar ki, bir nesildeki Yahudiler’in, kendilerin-
den sonraki tüm nesilleri bağlayacak yeni bir uygulamayı kanunlaştırabildikleri görül-
mektedir. Gerçekten de, eğer okuduklarımıza bu açıdan yaklaşırsak, Hahamlarımız’ın 
“Bene-Yisrael, Purim olayları sırasında, Tora’yı bir kez daha kabul ettiler” şeklindeki 
öğretilerinin de tasdik edildiğini görebiliriz (Daat Mikra).



410

PEREK 10

(10:1-3)
Kral Ahaşveroş, ülke üzerine ve denizin adalarına
vergi koydu. Ve [onun] tüm kuvvetli icraatları ve 

kahramanlığı ile, kralın yükseltmiş olduğu Mordehay’ın 
büyüklüğü konusu – işte bunlar Med ve Pers Kralları’nın 
vakayinamesinde yazılıdır. Nitekim Yahudi Mordehay, 
Kral Ahaşveroş’un başveziri ve Yahudiler’in büyüğüydü 

ve kardeşlerinin çoğu tarafından kabul görmüştü; halkının 
iyiliğini ister ve tüm soyu için barışçı konuşurdu.

Ülke üzerine… vergi koydu – İbn Ezra buradaki “ülke” ile, imparatorluk sınırları 
dâhilinde olmayan bölgelerin kastedildiği görüşündedir. Benzer bir durum “denizin 
adaları” için de geçerlidir. Böylece Ahaşveroş o kadar başarılı olabilmiştir ki, fiili 
egemenliği altında olmayan yerlerde bile etkisini kabul ettirmiştir. Bunun başlıca so-
rumlusu da başveziri Mordehay’dır. Herodotus’un yazılarında Pers imparatoruna 
verilen vergilerin geniş bir ayrıntısı yer almaktadır (Kitap 3, 97-98).

Denizin adalarına – İbranice İye Ayam. Normalde İ sözcüğü “ada” anlamına 
gelmesine rağmen, Tora’nın dilinde bunun mutlaka her tarafı suyla çevrili bir kara 
parçasını belirtiyor olması şart değildir. Deniz kıyısında kurulu şehir ve kasabaları 
da belirtebilir. Yine de çoğunlukla Tanah’ta bu ifade Yunan adalarını belirtir (krş. 
Bereşit 4-5). Ahaşveroş sonunda Yunanlılar karşısında yenilgiye uğramasına rağmen 
bazı Yunan toplulukları yine de kontrolü altında kalmıştır.

Kahramanlığı – Burada Ahaşveroş’un Eski Yunanlılar’a karşı çıktığı seferden 
bahsediliyor olabilir.
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Konusu – İbranice Paraşat. Ya da “[Mordehay’ın büyüklüğünün ayrıntılarıyla] 
açıklanması” (İbn Ezra).

Yazılıdır – Daat Mikra. Ya da “yazılı değil mi?”.

Nitekim – Bu pasukta, Mordehay’ın önceki pasukta bahsedilen büyüklüğü hakkında 
bazı bilgiler verilmekte ve o ifade güçlendirilmektedir.

Başveziri – İbranice Mişne. Bu “ikinci” anlamındadır. Yani Mordehay, imparator-
lukta Ahaşveroş’tan sonra en yetkili ikinci adamdır.

Yahudiler’in büyüğüydü – “Lideriydi”. Ya da “Pers İmparatorluğu’nda siyasi güç 
sahibi  olmanın yanında, Yahudiler arasında da önemli bir kişiydi”.

Kardeşlerinin çoğu tarafından – Ama hepsi tarafından değil! Bu ifade, bir kişinin 
ne kadar başarılı, düşünceli ve fedakâr olursa olsun, aynı anda herkese birden 
yaranamayacağını ortaya koymaktadır. Ne yazık ki kardeşler arasında bile kıskançlık 
baş gösterebilir. Pasukta “halkının iyiliğini ister ve tüm soyu için barışçı konuşurdu” 
sözleriyle tanımlanan Mordehay bile böyle bir imtiyaza sahip olamamıştır. Hatta 
Moşe Rabenu bile herkesi memnun edememiştir (bkz. Şemot 33:8 açk.).

Raşi buradaki açıklamasında bazı Sanedrin üyelerinin Mordehay’la aralarına me-
safe koyduklarını belirtir. Bunun nedeni, Mordehay’ın imparatorluk işleriyle meşgul 
olması nedeniyle Tora öğrenimini aksatmaya başlamasıydı.

Yine de bu, Hahamlarımız’ın ders verme amaçlı bir açıklamalarıdır ve basit anlamda 
bu ifade “çok sayıda, [yani kalabalık – olan] kardeşleri tarafından” manasındadır. 
Bu açıdan bakıldığında Mordehay herkes tarafından sevilmektedir (Daat Mikra).

Kabul görmüştü – İbranice Ratsuy. Tam çeviriyle “istenen”. Olasılıkla: “sevilen”; 
“memnuniyetle karşılanan”. Krş. Devarim 33:24.
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Halkının iyiliğini ister – Tam çeviriyle “halkı için iyiyi ister/ arar”. Yani halkının 
iyiliği için çaba gösterir.

Tüm soyu için – Yani “halkının tüm soyu için” (Raşi).

Barışçı konuşurdu – Barışçı sözlerle gönüllerini kazanır, yüksek konumunu onlara 
karşı otoriter davranmak için kullanmazdı (Daat Mikra). Böylece Megila Mordehay’ın 
alçakgönüllü karakterinin kısa bir tanımıyla sona ermektedir (İbn Ezra).

Son Söz
Ahaşveroş, Aman yanlılarının onun intikamını alma amacıyla isyan planları yapıyor 
olabileceklerinden şüphelenmekteydi. Bu nedenle imparatorluk çapında yeni bir vergi 
koydu. Bu vergi, tebaasının ona olan bağlılığının bir ölçütü olacak, potansiyel hainler 
bu vergiyi ödemekten kaçınmakla veya bunu geciktirmekle kendilerini ele vereceklerdi.

Yahudiler’e yardım etmesinin karşılığında Tanrı, Ahaşveroş’un, kaybettiği çok 
sayıda eyaleti tekrar ele geçirmesini sağladı. Artık sadece 127 eyalete değil, denizin 
adalarına ve bazı deniz aşırı bölgelere de hükmetmekteydi. Ahaşveroş bunun için 
Tanrı’ya şükranını belirtmek istedi. Kendisinden sonra geleceklerin de Yahudiler’e iyi 
davranmaları gerektiğini anlamalarını istiyordu. Bu nedenle Purim olaylarının Pers ve 
Med İmparatorluğu vakayinamesine kaydedilmesini emretti. Bu anlatıda Mordehay’ı 
nasıl terfi ettirdiğini ve Tanrı tarafından bunun karşılığında nasıl ödüllendirildiğini 
detaylarıyla anlattı.

Ahaşveroş Ester’in Yahudi olduğunu öğrendikten sonra Yahudiler’i vergiden muaf 
tutmuştu. Bu gelir kaybını kapatma amacıyla, imparatorluğun yeni ele geçirdiği 
bölgelere özel bir vergi koydu.
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Aslında kral kendi büyüklüğü hakkında fazla yazmamıştı. Vakayinameye kayde-
dilen kısımlarda temel nokta Mordehay’ın imparatorluğun yönetimindeki üstün 
yeteneğiydi. Herkes Ahaşveroş’un, büyüklüğünü Yahudiler için yapmış olduğu iyilik 
sayesinde elde ettiğini görebilmekteydi.

Mordehay, ulaştığı yüksek konuma rağmen Yahudiler’in refahını bir kenara itmemişti. 
Pers İmparatorluğu’nun tüm işlerini yönetmek güçtü; ama Mordehay buna rağmen 
kendi kardeşlerini ihmal etmedi. Buna karşılık, daha önceleri çok önemli bir Tora 
otoritesi olmasına rağmen, imparatorluğun yönetimi ona fazla vakit bırakmıyordu. 
Sanedrin’in diğer üyeleri bu durumdan hoşnut değillerdi. Yahudiler’i tehlikeden 
kurtarmış olduğuna göre, artık zamanını Tora öğrenimine ayırması gerekir diye 
düşünüyorlardı.

Mordehay ise diğer Hahamlar’la aynı görüşte değildi. Onun düşüncesine göre 
bulunduğu mevkiyi korumak ve gereken durumlarda Yahudiler’e yardımcı olabileceği 
bir konumda bulunmak büyük önem taşımaktaydı. Mordehay, bir sorun olduğu za-
man Yahudiler’in gelip kendisine başvurmasını beklemez, aktif olarak onlara yardım 
etmenin yollarını arardı. Yahudiler arasında karakterleri pek iyi olmayanlara karşı bile 
barışçı konuşmakta, böylece onları geliştirebileceğini ummaktaydı. Mümkün olduğu 
sürece halkının gereksinimleri için krala başvurmaktaydı.

Böylece Yahudiler, Mordehay’ı, bulunduğu konum nedeniyle değil, içten karakteri ve 
Tanrı korkusu nedeniyle kabul etmişlerdi. Çekişme peşinde değildi; halkı için elinden 
geleni yapmakta, sorunlarına daima barışçı çözümler aramaktaydı. İnsanları ikaz 
etmesi gerektiği zamanlarda bile bunu tatlı dille yapardı.

Ancak Mordehay sadece Yahudiler’i düşünüyor değildi. Herkes onun Yahudi olsun 
olmasın herkesin başvurusuna açık olduğunu bilmekteydi. Tüm insanların tek bir 
Baba’nın çocukları olduğu, dolayısıyla herkese iyilik yapmak gerektiği, Mordehay’ın 
başlıca ilkelerinden biriydi. Bu, diğer ulusların Yahudiler’e yönelik yaklaşımında da 
güzel gelişmelere yol açmaktaydı.
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Mordehay şehrin caddelerinde yürürken herkesi selamlamaya özen gösteriyordu. 
İmparatorlukta kraldan sonraki en yüksek konumda olmasına rağmen herkes tarafından 
Yahudilik’in gereklerini titizlikle yerine getiren Mordehay olarak tanınmaktaydı. O 
herkesin gözünde “Yahudi Mordehay”dı. Ve yaşamı boyunca öyle kaldı.

18. Peraşa, PEREK 10 ve Megila’nın Sonu

Megila’nın bitimi, başlangıcını andırmaktadır. Başlangıçta Ahaşveroş’un heybetli hali 
tanımlanmıştı; bitişte de aynı şey olmaktadır. Ancak bitişte, Ahaşveroş’la birlikte 
Ester ve Mordehay da övülmektedir. Ester’le ilgili övgü önceki kısmın sonunda yer 
almıştır, zira Purim konusu dışında Ester’in imparatorlukta herhangi bir rolü yok-
tur. Mordehay ise devlet işlerinde söz sahibidir ve Purim olaylarının sonrasında da 
hem kralın hem de kendi halkının gözünde önemli olmayı sürdürmüştür. Ve hem 
Mordehay’ın hem de tarih boyunca yabancı krallıklarda üst kademelere ulaşmış ve dev-
lete önemli hizmetler vermiş kişilerin övüldüğü nokta da budur. Yahudi olmayanların 
devletinde yüksek mevkilere gelmiş olmalarına rağmen bu onları kendi halklarından 
uzaklaştırmamış ve kardeşlerinin refahı için çaba göstermeye devam etmişlerdir. Ve 
bu hiçbir zaman bir tezat oluşturmaz. Yahudi düşmanlarının daima öyleymiş gibi 
gösterme çabalarına rağmen, Yahudi tebaanın refahının, hizmetinde bulunulan dev-
letin çıkarlarıyla çatışması için hiçbir sebep yoktur, olmamıştır da. Megila işte bu 
büyük övgüyle ve özellikle de “barışla” sona ermektedir. Çünkü her berahanın doruk 
noktası barıştır (Daat Mikra).

Megilat Ester 166 pasuktan oluşur. Bu, Tora’da Amalek konusunu ele alan 
kısımlardaki toplam sözcük sayısına tam olarak eşittir (Şemot 17:8-16 ve Devarim 
25:17-19). “Büyük Alel” olarak bilinen ve Yahudiler’i düşmanlarından kurtardığı 
için Tanrı’ya şükranı ifade eden Teilim 136’da da yine 166 sözcük yer almaktadır.

Megila’da Aman’ın ismi 54, karısı Zereş’inki ise 4 kez geçmektedir. Buna karşılık 
Mordehay’ın ismi 58 kez yer almaktadır. Aman bu isimle 54 kez anılırken bir 
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kez de Memuhan olarak adlandırılmaktadır. Buna karşılık, Ester ismi de 54 kez    
geçmekte, onun diğer ismi olan Adasa ise bir kez kullanılmaktadır (Rokeah).

Ester kitabı Vayi sözcüğüyle başlayıp Zaro sözcüğüyle sona erer. Bu iki sözcüğün 
toplam sayısal değeri olan 314, aynı zamanda Tanrı’nın Her Şeye Yeten Mutlak 
Kudreti’ni belirten ismi Şa-Da-Y’ın sayısal değerine eşittir (Meam Loez).

Purim bayramına özgü Teilim parçası, Perek 22’dir. Ester’in lakaplarından “Ayelet 
Aşahar – Tan Yıldızı” için yazılmış olan bu parça Ester’e yönelik göndermeler içerir. 
Talmud, tıpkı tan vaktinin gecenin sonunda gelmesi gibi, Ester kitabının da, kutsal 
kitap olarak yazıya geçirilmesi gereken mucizevî olayların sonuncusunu işaretlediğini 
belirtir.

Purim bayramının kutlandığı iki gün vardır: 14 ve 15 Adar. Rokeah, Tora’da bu 
iki tarihe yönelik birer ipucu bulur. Amalek’le yapılan ilk savaşın ardından Tanrı, 
Amalek’le her nesilde savaş yapmaya devam edeceğine dair yemin etmiş ve şöyle 
demiştir: “El (Yad), Tanrı’nın (Y-A) Tahtı’ndadır: Tanrı, nesilden nesle Amalek’le 
savaş içinde olacaktır” (Şemot 17:16). Buradaki “Yad – El” sözcüğünün sayısal 
değeri 14, Tanrı’nın İsmi’ni oluşturan Yod ve E harflerinin toplam sayısal değeri ise 
15’tir. Başka bir deyişle 14 ve 15 Adar tarihleri, Tanrı’nın Amalek ile ebedi savaşının 
simgeleridir. Aynı pasuktaki “Midor Dor – Nesilden Nesle” ifadesinin sayısal değeri 
olan 448, “Lime Maşiah – Maşiah Günleri’ne” ifadesiyle aynıdır; dolayısıyla 
Tanrı’nın kötülükle olan savaşı Maşiah Dönemi’ne kadar sürecektir (Baal Aturim).

Purim olayları, Maşiah’ın gelişiyle parlayacak olan ışığın tan vaktini işaretler. Pa-
sukta söylendiği gibi: “Kalk, ışık ver; çünkü Işığın geldi ve Tanrı’nın Görkemi senin 
üzerine ışıyor!” (Yeşayau 60:1). Buna hızla ve günümüzde tanık olmak hepimize 
nasip olsun. Amen.
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Purim ve Öncesindeki 
Döneme Dair Kurallar
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I. DÖRT PERAŞA

1. Adar ayı öncesinde ve süresince bazı Şabat günlerinde haftanın peraşalarına ek 
olarak dört peraşa okunur. Buna bağlı olarak söz konusu Şabat günlerinde o haftaya 
ait aftara yerine bu dört peraşaya ait özel aftaralar okunur. Şana Meuberet (artık yıl) 
olduğu takdirde, bu dört peraşa ikinci Adar ayı içinde okunur. Bu peraşalar sırasıyla 
şunlardır: Paraşat Şekalim, Paraşat Zahor, Paraşat Para ve Paraşat Ahodeş.
2. Roş Hodeş Adar bir Şabat gününe rastladığı takdirde Paraşat Şekalim o Şabat 
okunur, hemen ertesi hafta Paraşat Zahor okunur. Roş Hodeş hafta arasına düştüyse, 
Paraşat Şekalim ondan önceki Şabat günü okunur, bir sonraki hafta normal peraşanın 
dışında bir ekleme yapılmaz ve Paraşat Zahor bir sonraki hafta okunur.
3. Roş Hodeş Nisan bir Şabat gününe rastlıyorsa o gün Paraşat Ahodeş okunur, bir 
önceki hafta da Paraşat Para okunur. Eğer Roş Hodeş Nisan hafta arasına düştüyse, 
Paraşat Ahodeş ondan önceki Şabat günü okunur, Paraşat Para da ondan bir hafta 
öncesinde okunur.
4. Bu çalışma özellikle Purim’e yönelik olduğu için, dört peraşa içinde doğrudan bu 
bayramla ilgili olan Paraşat Şekalim ve Paraşat Zahor’a dair kurallarla yetinilecektir.

A. Paraşat Şekalim [Şemot 30:11-16]

1. Bu kısımda Bene-Yisrael’e Mişkan’ın inşası vesilesiyle, nüfus sayımında da 
kullanılacak yarımşar şekel bağışlamaları emredilir. Bet-Amikdaş döneminde Adar 
ayı geldiğinde bir duyuru yapılır ve herkesin Bet-Amikdaş’a yarım gümüş şekel bağış 
yapması istenirdi. Bu bağışlar o yıl Roş Hodeş Nisan’dan itibaren halk adına geti-
rilecek toplumsal korbanların temin edilmesinde kullanılırdı. Günümüzde bu mitsva 
anısına “Zeher Lemahatsit Aşekel – Yarım Şekel Anısına” bağışta bulunulur (Bu 
konudaki kurallara aşağıda değinilecektir). Hahamlarımız Şekalim bağışının özellikle 
Purim öncesinde yapılmasının rastlantı olmadığını öğretirler. Purim olaylarında Aman, 
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Yahudiler’in yok edilmesi için Ahaşveroş’a 10.000 kikar gümüş bağışlama teklifinde 
bulunmuştu. Tanrı, Aman’ın teklif ettiği bu miktarı önceden etkisiz kılmak için, yarım 
şekellik bağış yapma emrini vererek, dert gelmeden devasını hazırlamıştır. Bu mitsvanın 
anısına, Roş Hodeş Adar’dan önceki [ya da Roş Hodeş Adar’a rastlayan] Şabat günü 
Şekalim peraşası (Paraşat Şekalim) okunur ve bu Şabat günü de “Şabat Şekalim” 
olarak adlandırılır.
2. Şabat Şekalim’de iki Sefer-Tora çıkartılır. Haftanın peraşası yedi kişi için normal 
olarak okunduktan sonra Hatsi Kadiş söylenir. Ardından Maftir için ikinci Sefer-
Tora’dan Paraşat Şekalim okunur ve ardından tekrar Hatsi Kadiş söylenir. Daha son-
ra aftara olarak, Şekalim konusuna da değinen “Vayihrot Yeoyada” aftarası okunur 
(Melahim I 11:17-12:17).
3. Roş Hodeş Adar Şabat’a denk düşerse üç Sefer-Tora çıkartılır. Haftanın peraşası altı 
kişi için bölünür; ardından Kadiş okunmaz. Sonrasında ikinci Sefer-Tora’dan, Roş 
Hodeş peraşasının Roş Hodeş Şabat’a düştüğü zaman okunan kısmı yedinci kişi için 
[yani Maşlim olarak] okunur ve Hatsi Kadiş söylenir. Ardından Maftir için üçüncü 
Sefer-Tora’dan Paraşat Şekalim okunarak tekrar Hatsi Kadiş söylenir ve aftara olarak 
“Vayihrot Yeoyada” okunur. Bazı cemaatlerde, buna Roş Hodeş’e özgü aftaranın ilk 
ve son pasuklarını ekleme geleneği vardır. İstanbul geleneği böyle değildir.
4. Şabat Şekalim’de Paraşat Şekalim okumak unutulmuş ve haftanın normal aftarası 
okunmuşsa, bunun farkına Musaf duasından sonra varıldıysa bile, tekrar Sefer-Tora 
çıkarıp Paraşat Şekalim okunmalıdır. Okumaya çağrılan kişi normal Tora okuma 
berahalarını da söylemelidir. Ardından “Vayihrot Yeoyada” aftarası okunur, ama 
daha önce okunan aftara için beraha söylendiği için şimdi söylenmez.
5. Benzer şekilde eğer Paraşat Şekalim okunduysa, ama aftarayı okuyan kişi hatayla 
haftanın normal aftarasını okumaya başlamışsa, hatırladığı anda onu keser ve ayrıca 
beraha söylemeden “Vayihrot Yeoyada”yı okuyup bitirdikten sonra aftara sonrası 
berahaları okur. Hata aftara sonrası berahalar okunduktan sonra fark edilmişse, “Vayi-
hrot Yeoyada” aftarası okunur ama beraha söylenmez.
6. Hataya dair bu kurallar, Dört Peraşa’nın her biri için geçerlidir.
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Paraşat Zahor [Devarim 25:17-19]

1. Bu kısımda Tora’nın, Mısır Çıkışı’nda Amelek milletinin Bene-Yisrael’e yaptığı 
kalleş saldırının daima hatırda tutulması yönündeki emri yer almaktadır. Tora’nın bu 
emri, söz konusu peraşanın okunmasıyla yerine getirilir. Bu peraşa her yıl Purim’den 
önceki Şabat günü okunur ve bu Şabat günü de “Şabat Zahor” olarak adlandırılır. 
Elbette peraşayla Purim arasındaki bağlantı, Aman’ın Amalek soyundan geliyor 
olmasıdır.
2. Her Şabat Tora’dan bir kısmın Haftanın Peraşası olarak okunması DeRabanan 
karakterli bir mitsvadır; yani bu, Tora’nın bir emri değil, Hahamlar tarafından – aslına 
bakılırsa bizzat en büyük Haham olan Moşe Rabenu tarafından – konmuş bir kuraldır. 
Buna karşılık Paraşat Zahor farklıdır ve onun okunması Tora’nın “Amalek’in … 
yaptıklarını hatırla” (Devarim 25:17)  şeklindeki emrinin yerine getirilmesi anlamına 
geldiğinden DeOrayta, yani doğrudan Tora’dan kaynaklanan bir mitsvadır. buna 
bağlı olarak Paraşat Zahor en az on yetişkin erkekten oluşan bir minyan önünde, nok-
talama ve seslendirme işaretlerine azami düzeyde dikkat ederek tane tane ve herkesin 
duyabileceği şekilde okunmalıdır.
3. Mitsvalar niyet gerektirir. Bu nedenle okuma öncesinde Hazan, halkın 
[Amalek’in yaptıklarını hatırlama ve zikrini yeryüzünden silme mitsvası ko-
nusundaki] yükümlülüğünü yerine getirmeye, halk da Hazan’ın okumasıyla kendi 
yükümlülüğünün yerine geleceğine niyetlenmelidir. Okuma sırasında herkes sözcükleri 
kendi ağzından çıkarmaksızın yalnızca Hazan’ı dikkatle dinlemeli, çocukların gürültü 
yapmasına meydan verilmemelidir. Okuma öncesinde bu konularda sinagogda duyuru 
yapmakta fayda vardır.
4. Bu, Tora’nın bir mitsvası olduğu için, herkes o Şabat sinagogda bulunmaya özel-
likle özen göstermelidir. Bu açıdan, sinagoga uzak bir yerde oturan biri, Şabat’ı sina-
goga yürüyüş mesafesinde bir yerde geçirmek için elinden geleni yapmalıdır. Ama bu 
mümkün olamıyorsa, Şabat hiçbir şekilde ihlal edilmemelidir.
5. Bu, Tora’nın bir mitsvası olduğu için, herkes okumanın kendi geleneğine göre 
yapıldığı bir duaya katılmalıdır. Ama başka çare yoksa, örneğin bir Sefarad peraşayı 
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bir Aşkenaz kalında dinlemişse [veya tersi durumda] yükümlülüğünü yerine getirmiş 
sayılır. Yılın diğer peraşalarında ise, başka çare varsa bile farklı geleneğe göre okunan 
bir yerde peraşa dinlemek yükümlülüğün yerine gelmesi için yeterlidir.
6. [Bazı istisnalar haricinde] Kadınlar zamana bağlı “yap” şeklindeki mitsvalardan 
muaftır. Paraşat Zahor’un okunması zamana bağlı bir mitsva olmadığından birçok 
otorite Paraşat Zahor’u dinlemekle kadınların da yükümlü olduğu görüşündedir. 
Başkaları ise mitsvanın temelinde Amalek’le savaş olması ve savaşın özellikle erkeklere 
mahsus bir şey olması nedeniyle kadınların muaf olduğu görüşündedir. Sonuç olarak bu 
peraşayı dinlemeyen hanımlar her ne kadar bu ikinci görüşe güvenebilirlerse de, ilk görüş 
nedeniyle, ellerinden geldiği takdirde sinagogda bulunmak ve bu peraşayı dinlemek için 
gayret göstermelerinde fayda vardır. O kadar ki, eğer herhangi bir sebeple kadınlar bu 
peraşayı dinleyememişlerse, dua tamamlandıktan sonra onların da dinleyebilmesi için 
tekrar Sefer-Tora çıkarıp Paraşat Zahor’u okumak doğru bir uygulama olacaktır.
7. Paraşat Zahor, Devarim kitabındaki Ki Tetse peraşasının en sonundadır. Dolayısıyla 
bir kişi, mücbir bir nedenle Paraşat Zahor’u Purim’den önceki Şabat günü dinle-
yemediyse, o yıl Ki Tetse peraşasında bu kısmı dinlediği zaman bu mitsvayı yerine 
getirmiş olur. Ancak Hazan’dan, kendi yükümlülüğünü yerine getirmeye niyetlen-
mesini rica etmelidir. Ayrıca Şabat Zahor’da peraşayı sinagogda dinleyemese bile, en 
azından şahsen kitaptan kendi kendine okumalıdır.
8. Bazı otoritelerin görüşüne göre ise böyle bir kişinin Devarim kitabına kadar bek-
lemesine gerek yoktur. Purim günü okunan ve Amalek’in saldırısını anlatan “Va-
yavo Amelek” peraşası ile de kişi bu yükümlülüğünü yerine getirebilir. Aynı Paraşat 
Zahor’da olduğu gibi hem kendisi bu mitsvayı yerine getirmeye niyetlenmeli hem de 
Hazan’dan kendi yükümlülüğünü yerine getirmeye niyetlenmesini rica etmelidir.
9. Eğer bir sinagogda minyan toplanmamışsa ve yakında başka bir sinagog yoksa, yine 
de Sefer-Tora çıkarılıp Paraşat Zahor okunur, ama beraha söylenmez.
10. Şabat Zahor’da iki Sefer-Tora çıkarılır. Haftanın peraşası yedi kişi için normal 
olarak okunduktan sonra Hatsi Kadiş söylenir. Ardından Maftir için Paraşat Za-
hor okunur ve tekrar Hatsi Kadiş söylenerek aftara olarak, Kral Şaul’un Amalek’le 
savaşını anlatan “Vayomer Şemuel” aftarası okunur (Şemuel I 15:1-34).
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11. Paraşat Zahor için, sinagogdaki en özel Sefer-Tora kullanılmalıdır.
12. Normalde her mitsvadan önce o mitsvaya özel bir beraha söylenir (örneğin, talit, 
tefilin vs. berahaları). Öte yandan Paraşat Zahor’un okunması Tora’nın bir mitsvası 
olmasına rağmen, diğer mitsvalardan farklı olarak, özel bir beraha söylenmez [sadece 
normal Tora okuma berahaları söylenir]. Bunun sebebi, peraşanın Amalek’in yeryüzün-
den silinmesini konu etmesidir ve Tanrı kötülerin yok olmasından sevinç duymaz.
13. Şabat Zahor’da, Şahrit duasının bitiminde Sefer-Tora çıkarılmadan önce büyük 
şair Rabi Yeuda A-Levi’nin yazdığı “Mi Hamoha” manzumesini okumak 
gelenekselleşmiştir.

II. ADAR AYINA DAİR BAZI KURALLAR

Adar Ayı

1. Adar ayının başlamasıyla sevinç ve neşe artırılır (Talmud – Taanit 29b). Megilat 
Ester’de belirtildiği gibi, bu ay, Yahudiler için kederden sevince, matemden bayrama 
dönüşmüş bir ay olarak talihin Yahudiler’e gülmesine daha müsait bir dönemdir.
2. Uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda olan ve yanında götürebileceği Kaşer bir Megila 
bulamayan bir kişi, Megila’yı ayın başından bile okuyabilir. Ancak Purim’e ait diğer 
mitsvalar, Mişloah Manot, Matanot Laevyonim ve Seudat Purim, sadece zamanında 
yapılabilir.
3. 7 Adar tarihi, Moşe Rabenu’nun [doğum ve] ölüm tarihidir. Yüksek düzeyli kişiler 
bu günde oruç tutmayı âdet edinmişlerdir. Bir önceki gece de özel bir Tora öğrenimi 
düzenleyenler vardır ve bu da güzel bir gelenektir. Bazıları da Bet Şamay ile Bet İlel 
arasındaki ilk fikir ayrılıklarının doğduğu tarih olan 9 Adar tarihinde de oruç tutar.
4. Normal bir yılın Adar ayında doğmuş olan bir gencin 13. yaşını doldurduğu yıl 
bir artık yılsa [yani ikinci bir Adar ayı – Veadar – varsa], Bar-Mitsva tarihi ilk değil 
ikinci Adar ayındadır; zira artık yıllarda asıl Adar ayı Veadar’dır. Başka bir deyişle, 
o yıldaki ek ay “ilk” Adar ayıdır. Ancak artık bir yılın ilk Adar ayında doğmuş bir 
kişinin 13. yaşını doldurduğu yıl da artık yılsa, ilk Adar ayında Bar-Mitsva olur.
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5. Normal bir yılda Nisan ayında doğmuş bir kişinin 13. yaşını doldurduğu yıl bir 
artık yılsa bile, Bar-Mitsva tarihi Veadar’da değil Nisan’daki normal doğum günüdür.
6. Farazi iki kişiden Reuven artık bir yılın Adar ayında, Şimon ise Veadar ayında 
doğmuşsa ve takip eden 13. yıl normal bir yılsa, her ikisi de o yılın Adar ayı içinde 
Bar-Mitsva olacaktır. Bu nedenle biri diğerinden büyük olmasına rağmen ondan daha 
sonra Bar-Mitsva olma olasılığı mevcuttur. Örneğin Reuven 29 Adar’da, Şimon ise 
1 Veadar’da doğmuşsa ve 13. yıl normal bir yılsa, Şimon 1 Adar’da Reuven ise 29 
Adar’da Bar-Mitsva olacaktır.
7. Normal yıllarda Adar ayı 29 gün çeker. Dolayısıyla eğer bir kişi artık bir yılda 30 
Adar’da doğmuşsa ve 13. yıl normal bir yılsa – ki o yılda 30 Adar tarihi yoktur – bu 
durumda 30 Şevat’ta [yani bir ay öncesinde] mi yoksa 1 Nisan’da mı Bar-Mitsva 
olacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. Mişna Berura’ya göre Roş Hodeş Adar’ın ilk 
gününde, yani 30 Şevat’ta Bar-Mitsva olur.
8. Bir kişi normal bir yılın Adar ayında bir yakınını kaybetmişse ve sonraki yıl artık 
bir yılsa, Tevet ayına kadar 11 ardışık ay boyunca Kadiş söylemeli, [sayıma göre] 
12. ayın ilk haftası boyunca Kadiş söylemeye ara vermeli sonra da 12. ayın – yani 
Şevat’ın – sonuna kadar Kadiş söylemeye devam etmelidir. Çünkü ölümü takip eden 
yılda Kadiş söyleme süresini belirleyen şey gömülme tarihi değil, 12 aylık süredir.
9. Artık bir yılda Purim Veadar ayında kutlanır, ama yine de ilk Adar ayının 14 
ve 15’inde Tahanunim adı verilen itiraf ve af dileme duaları yapılmaz. Büyük bir 
Haham için olmadığı takdirde bir ölü için Esped (övme amaçlı konuşmalar) yapılmaz. 
Bazılarına göre bu iki tarihte ziyafetler vermek güzel bir uygulamadır.

B. Zeher Lemahatsit Aşekel – Yarım Şekel’in Anısına

1. Bet-Amikdaş’ın ayakta olduğu dönemde, toplumsal korban masraflarını 
karşılayabilmek için Adar ayında her bireyden yarım gümüş şekel toplanırdı. Bet-
Amikdaş döneminde gerçekleştirilen bu mitsvanın anısına günümüzde herkesten yarımşar 
şekel toplanması geleneği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Hahamlarımız’ın öğrettiklerine göre 
Aman’ın planının boşa çıkmasında yapılan yarımşar şekellik bağışların etkisi vardır.
2. Bu bağış dile getirildiğinde “Zeher Lemahatsit Aşekel – Yarım Şekel’in Anısına” 
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olduğu söylemelidir; zira bu gerçek Mahatsit Aşekel bağışı değil, sadece onun anısına 
yapılan bir bağıştır.
3. Gabaylar bu bağışı Roş Hodeş Adar’dan itibaren toplarlar. Söz konusu bağışın 
Megilat Ester’in okunmasından önce yapılmış olması gerekir.
4. Verilmesi gereken miktar yaklaşık olarak 3 dirhem saf gümüştür ki bu da yaklaşık 
olarak 9,5-10 gram saf gümüşü ifade eder. Her yıl bağış miktarı gümüşün piyasa fiyatı 
doğrultusunda belirlenir. Buna karşılık her cemaat kendi bakış açısı doğrultusunda bu-
nun biraz üstünde bir miktar belirleme hakkına sahiptir.
5. Paraşat Şekalim’de “Terumat Aşem – Tanrı Adına Bağış” ifadesi üç kez geçme-
ktedir. Buna paralel olarak idealde Zeher Lemahatsit Aşekel bağışı da üç metal parayla 
[yani üç yarım şekelle] yerine getirilir. Yine de bu şart değildir, bunun parasal karşılığı 
da herhangi bir şekilde verilebilir.
6. Ekonomik açıdan zorda olan bir kişinin yarım gümüş şekel değerinde bağışta 
bulunması yeterlidir.
7. Bet-Amikdaş zamanında yarım şekellik bağış yalnız 20 yaşın üstündeki erkeklerin 
yükümlülüğüydü. Buna rağmen gelenek, 13 yaşını doldurmuş gençlerin ve kadınların 
da bu bağışta bulunmasıdır. Uygulamada ise bir evin reisinin küçük çocukları için bile 
bağışta bulunmasında fayda vardır.
8. Tüm ailesi için yarımşar şekel vermekte zorlanan bir kişi bu bağışı kendisi için 
yapar, ailesinin diğer üyeleri içinse daha düşük miktarlarda bağışta bulunur.
9. Zeher Lamahatsit Aşekel adına bağışlanan para yeşivalara veya diğer Tora kurumlarına 
aktarılmalıdır; zira Bet-Amikdaş yıkıldıktan beri Tanrı için bu dünyada Tora öğrenimi 
kadar önemli şey yoktur. Tora’nın ve Tora öğrenenlerin saygınlığını arttırmak için çaba 
gösterenler Yisrael’in saygınlığının yükselmesine tanık olmaya nail olacaktır.
10. Her ay gelirinden tsedaka amacıyla %10 maaser ayıran bir kişi Zeher Mahatsit 
Aşekel adına bağışlayacağı parayı bu paradan kullanamaz. Ancak gereken asgari 
bağışın ötesinde bağışta bulunmak istiyorsa, eklenen miktarı maaser parasından kulla-
nabilir. Öte yandan eğer ekonomik olarak zordaysa ve maaser için para ayırdığı sırada 
bunu açıkça dile getirerek “Beli Neder, bu para Zeher Lemahatsit Aşekel için” dediyse, 
Zeher Lemahatsit Aşekel için maaser parasını da kullanabilir.
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III. TAANİT ESTER KURALLARI

A. Taanit Ester

1. Mordehay ve Ester’in döneminde Yahudiler düşmanlarına karşı kendilerini savun-
mak için 13 Adar tarihinde toplanmışlardı ve düşmanlarına karşı mağlup olmamaları 
için Tanrı’nın merhametine ihtiyaçları vardı. O gün, tıpkı Moşe’nin Amalek’e karşı 
yapılan savaşta yapmış olduğu gibi dua ve yakarılarla oruç tuttular. Ve tıpkı o savaşta 
Yisrael’in üstün gelmesi gibi, Kutsal ve Mübarek Tanrı onların yakarılarını dinle-
di, teşuva ve oruçlarını kabul etti. Böylece Yahudiler’in düşmanlarının onlara üstün 
gelmeyi planladıkları günde bunun tam tersi oldu ve Yahudiler düşmanlarına üstün ge-
lirken hiçbir kayıp da yaşamadılar; zira Tanrı “güçle değil, kuvvetle değil; Ruhum’la” 
(Zeharya 4:6) diyerek onlara zafer kazandırdı. Bu nedenle dünyanın her yerinde tüm 
Yahudiler her yıl bu mucizenin anısına bu tarihte oruç tutarlar. Bu oruca Taanit Ester 
adı verilir.
2. 13 Adar tarihi Şabat gününe denk geldiği takdirde oruç öne alınarak Perşembe 
günü, yani 11 Adar tarihinde tutulur. Perşembe günü hatayla oruç tutmayı unutan bir 
kişinin bu orucu 12 Adar Cuma günü tutması iyidir; bu kişi ama Şabat sinagogdan 
eve geldikten sonra bir an önce Kiduş’la orucunu bozmalıdır; zira Şabat günü oruç 
tutulmaz.
3. Artık bir yılda Purim bayramı ikinci Adar, yani Veadar ayında kutlandığı gibi, 
Taanit Ester de 13 Veadar tarihinde tutulur.
4. Oruç tan yeri ağardığında, yani güneşin doğuşundan 72 dakika önce başlar ve 
yıldızların çıkışından sonra sona erer. Çoğunlukla olduğu şekilde oruç çıkışında önce 
Megila dinlenmeli ve ancak sonra oruç bozulmalıdır.
5. Buna rağmen bir kişi geceleyin yatmaya gittiği andan itibaren oruca başlamış sayılır. 
Şöyle ki;
 a. Eğer gece süresince günlük alışık olduğu uykunun dışında sandalyede veya    
    koltukta uyuya kaldıysa, sadece gözlerini dinlendirmek için uyuduysa bile  
            artık oruca başlamış sayılır ve yemek yiyemez.
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 b. Ama eğer kendisinden bir ricada bulunulduğunda hemen cevap verebilecek  
    kadar hafif bir uykuya daldıysa, yemeğe ve içmeye devam edebilir.
 c. Akşam yemeğinden önce uyuduysa hâlâ yiyebilir.
 d. Eğer “gece uyanırsam yemek ve içmek istiyorum” şeklinde bir niyetle yatar-
sa, gece kalktığında, orucun başlayacağı saate kadar yiyip içebilir.
6. Taanit Ester’de tüm vücut sıcak suyla dahi yıkanabilir. Ancak bundan kaçınan kişi 
berahaya hak kazanır.
7. Bu oruçta ağız çalkalamak yasak değildir, ancak su yutma tehlikesi nedeniyle bun-
dan kaçınmak daha doğrudur. Buna rağmen her gün ağzını suyla çalkalama alışkanlığı 
olan biri bunu yapmadığı takdirde büyük bir rahatsızlık duyacaksa, az miktarda suyla 
çalkayabilir. Ağzını çalkalamak için kullanacağı su miktarını çok az tutmalı ve tek 
bir damla su dahi yutmamaya özen göstermelidir. Aynı kural diş fırçalamak için de 
geçerlidir.
8. Kişi yemeğin tuzunu veya tadını kontrol etmek için yutmamak şartıyla çok az bir 
miktar tadabilir. Bu amaçla ve bu şekilde olduğu sürece kişi yemeği gün içinde birkaç 
kez tadabilir.
9, Oruç sırasında yanlışlıkla yiyip içen biri, hatırladığı anda orucuna devam edebilir. 
Böyle birinin ek bir oruç daha tutmasına gerek yoktur. Yine de bir kazayit (27 gr.) 
miktarında yiyecek yemiş kişi, Amida duasına oruç ile ilgili olarak eklenen Anenu 
parçasını okumaz.
10. Oruç günü olduğunu unutan ve yemek üzere beraha söyleyen bir kişi, yemeden 
önce o günün oruç olduğunun farkına vardıysa, berahasının boşa gitmemesi için yemek-
ten çok küçük bir parça tatmalıdır.
11. Oruç günü çiklet çiğnenemez, zira çikletteki tadı yutmak oruca aykırıdır.
12. Önemli Not: Yukarıdaki bazı hafifletici kurallar yalnızca Taanit Ester için geçer-
lidir. Diğer oruçlarda, özellikle de Tişa Beav ve Yom Kipur günlerinde tutulanlarda 
kurallar bundan farklı ve daha katıdır.
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B. Oruçtan Muaf Olanlar

1.Bar-Mitsva ve Bat-Mitsva yaşını geçmiş herkes oruç tutmakla yükümlüdür.
2. Hasta bir kişi, rahatsızlığı hayati tehlike teşkil etmiyorsa bile oruçtan muaftır. 
Sabahleyin hemen yiyebilir. Hasta bir insan yemek yemez ve kendisini daha hal-
siz hissetmesine neden olursa, mitsva yapmak yerine günah işlemiş olur. Tora bizleri 
sağlığımızı özenle korumamız konusunda uyarmıştır (Devarim 4:15).
3. Oruç tutup tutamayacağı konusunda şüphede olan bir kişi uzman bir Haham’a 
danışmalıdır. Kişi uzman olmadığı konularda kendi başına kararlar vermemeli ve Tora 
ile ilgili bilmediği her konuda bir Haham’a danışmalıdır.
4. Doğası gereği güçsüz olan veya yaşlı kişiler bu oruçtan muaftır ve oruç tutmamalıdırlar. 
Ayrıca göz veya baş ağrısı çeken kişiler de bu oruçtan muaftır. İlaç alması gereken kişiler 
ise nasıl davranılacağı konusunda bir Haham’a danışmalıdır.
5. Oruç günü hastalanan veya oruç tuttuğu için kendisini halsiz hisseden kişi hasta 
sınıfına girer.
6. Hamile bir kadın bu oruçtan muaftır. Bu özellikle üç ayını doldurmuş bir hamile kadın 
için geçerlidir. Ancak hamilelik nedeniyle kusma, bulantı, halsizlik gibi rahatsızlıkları 
olan bir kadın, üç ay dolmamışsa bile oruç tutmayabilir.
7. Doğum yapmış bir kadın bebek iki yaşına gelene kadar ilk iki yılı boyunca bu 
oruçtan muaftır; zira Yahudi kanunu, doğum yapmış bir kadının normal gücüne geri 
dönmesi için geçen süreyi iki yıl olarak kabul etmiştir.
8. Doğum yapmış bir kadının ilk üç ay boyunca bu orucu tutma serbestîsi yoktur.
9. Düşük yapmış bir kadın, ilk üç ay boyunca bu oruçtan muaftır. Eğer normalin 
dışında bir halsizlik söz konusuysa ilk iki yıl boyunca bu orucu tutmayabilir.
10. Muaf oldukları söylenen bu sınıflara dâhil bir kişi her ne kadar yemek yiyebilirse 
de, bunun bir oruç günü olduğunu unutmamalı, ziyafet derecesinde yemekler yememeli 
ve cemaatin sıkıntısına ortak olmalıdır.
11. Oruç tutmaktan muaf olan bir kişi, kendisini sağlıklı hissettiği bir gün orucunu 
tamamlamak zorunda değildir. Ancak sırf göz veya baş ağrısı nedeniyle oruç tutmayan 
biri, kendisini daha sağlıklı hissettiği bir gün bu orucu ödemelidir.
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12. Bar-Mitsva veya Bat-Mitsva çağına erişmemiş bir çocuk, birkaç saat olsa dahi 
oruç tutmaktan muaftır. Böyle bir çocuk tüm orucu tamamlamak istiyorsa, ailesi bunu 
engellemelidir. Buna karşılık, günün anlam ve önemini kavrayan bir çocuk ziyafet 
boyutlarında yemekler yememeli ve cemaatin sıkıntısına ortak olmalıdır.
13. Taanit Ester günü bir Berit-Mila töreni varsa baba, Sandak (kirve) ve Moel (Berit-
Mila’yı yapan uzman) oruç tutmazlar; zira bu gün onlar için bayramdır.
14. Yeni evli bir çift, ilk yedi gün boyunca bu orucu tutmaktan muaftır.
15. Bunlar dışında, ister erkek ister kadın olsun, sağlıklı bir kişi, toplumun genelinden 
ayrılmamalı ve oruç tutmalıdır. Uzun yoldan gelen bir kişi bile, eğer sağlıklıysa kendini 
zorlayarak orucu tutmalıdır.
16. Önemli Not: Yukarıdaki bazı hafifletici kurallar yalnızca Taanit Ester için geçer-
lidir. Diğer oruçlarda, özellikle de Tişa Beav ve Yom Kipur günlerinde tutulanlarda 
kurallar bundan farklı ve daha katıdır.

C. Anenu Parçası

1. Oruç günü Amida’ya ve tekrarına Anenu parçası eklenir. Sessiz okunan Amida’da 
Anenu parçası Şema Kolenu paragrafının içine eklenir. Oruç sabah başladığı için bu 
ekleme sadece Şahrit ve Minha dualarında yapılır.
2. Amida’da bu parçayı okumayı unutan birinin Amida’yı tekrarlamasına gerek yoktur.
3. Eğer bunu Amida’yı bitirmeden önce hatırladıysa bunu ikinci Yiyu Leratson cüm-
lesinden önce söyleyebilir. Ardından da Tanrı’nın İsmi’ni eklemeden sadece “Baruh 
Şomea Tefila” sözlerini ekler.
4. Anenu parçasını eklemeyi unutup bunu hemen “Baruh Ata… Şomea Tefila” 
berahasında hatırladıysa bile duasına normal bir şekilde devam eder ve ikinci Yiyu Le-
ratson cümlesinden önce okur.
5. Anenu parçasını unuttuğunu Amida’yı bitirdikten sonra fark eden biri, Hazan’ın 
Amida’yı tekrar edişi sırasında bu parçayı onunla birlikte kelime kelime okur ve 
yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.
6. Anenu parçasını Amida’ya sadece oruç tutanlar ekler. Ancak herhangi bir nedenle 
oruç tutmayan bir kişi bu parçayı eklemez.



429

7. Hazan, Amida’nın tekrarını okurken Anenu parçasını “Goel Yisrael” berahasından 
sonra “Refaenu” paragrafından önce okur ve bitiminde “Baruh Ata AD. Aone Leamo 
Yisrael Beet Tsara” berahasını söyler.
8. Amida’nın tekrarında Anenu parçasının okunması için dua edenler içinde Hazan 
dâhil en az on kişinin oruç tutuyor olması gerekir. Buna rağmen, Hazan dışında en az 
altı kişi oruç tutuyorsa bile, minyanın çoğunluğu mevcut olduğundan Anenu duasını 
söylenen yerde ekler. Buna rağmen, eğer bu altı kişiden bazıları daha önce dua etmişler 
ve Anenu parçasını dinlemişlerse, Hazan bu tekrarda bu parçayı söylenen yerde kendi 
başına bir beraha olarak söylemez. Sessiz Amida’da okunduğu şekilde “Şema Ko-
lenu” paragrafının içinde söyler ve [“Aone Leamo Yisrael Beet Tsara” berahasını söy-
lemez;] “Şomea Tefila” berahasıyla bitirir. Aynı durum yeteri kadar oruç tutan kimse 
yoksa da aynı şekilde geçerlidir.
9. Hazan’ın kendisi oruç tutmuyorsa, Anenu parçasını “Refaenu” paragrafından 
önce söyleyemez. Eğer hazanlık görevini yapabilecek kişilerin hiçbiri oruç tutmuyorsa, 
Anenu parçası sessiz duada söylendiği gibi Şema Kolenu bölümünde eklenir.
10. Eğer oruç tutan yeteri kadar kişi varsa, ama Hazan Anenu parçasını “Refaenu” 
paragrafından önceye eklemeyi unutmuşsa, sessiz Amida’da olduğu şekilde Şema Ko-
lenu paragrafında okur ve “Şomea Tefila” berahasıyla bitirir.
11. Bu kurallar [Yom Kipur haricindeki] diğer oruçlar için de geçerlidir. Tişa Beav’da 
oruç  bir önceki akşam başladığından, bazı cemaatler o akşam Arvit duasında da Anenu 
parçasını eklerler.

D. Taanit Peraşası

1. Şahrit ve Minha dualarında Sefer-Tora çıkarılır ve üç kişi çağrılarak Şemot 
kitabındaki Ki Tisa peraşasında bulunan “Vayhal Moşe” peraşası okunur. Oruç Pa-
zartesi veya Perşembe gününe düştüyse bile, o haftanın peraşası değil, oruca özel bu 
peraşa okunmalıdır. Eğer unutup haftanın peraşasını okudularsa, bunu arada bile fark 
etseler, okuduklarını tamamlarlar ve yükümlülükleri yerine gelmiş sayılır.
2. Bahsedilen “Vayhal Moşe” peraşası, yalnızca oruç tutan en az altı ya da yedi kişi 



430

varsa okunur [bu kişiler daha önce dua ettilerse bile bu sayıya dâhil olurlar]. Bu kadar 
oruç tutan yoksa Sefer-Tora çıkarılmaz veya eğer Pazartesi ya da Perşembe ise Sefer-
Tora çıkarılarak normal haftanın peraşası okunur. Şahrit duasında bile – ki normalde 
insanlar henüz yemek yememiştir – eğer mevcut kişiler içinde oruç tutma niyetinde olan 
en az altı kişi yoksa, aynı kural geçerlidir.
3. “Vayhal Moşe” parçası okunduğunda, Sefer-Tora’ya sadece oruç tutan kişiler 
kaldırılabilir. Eğer sinagogdaki tek Koen bile, oruç tutmuyorsa Sefer Tora’ya 
kaldırılmaz; bu nedenle peraşanın ilk kısmı okunurken sinagogdan dışarı çıkmalıdır ve 
onun yerine oruç tutan bir Yisrael kalkar. Aynı şekilde sinagogda tek Levi varsa bile, 
oruç tutmuyorsa dışarı çıkmalıdır. Eğer oruç tutan Koen varsa ve oradaki tek Levi oruç 
tutmuyorsa, aynı Koen, Levi’nin yerine kalkar.
4. “Vayhal Moşe” parçası okunduğunda, oruç tutmayan bir kişi, ismen çağrıldıysa 
bile, Gabay’a oruç tutmadığını açıklamalı ve kalkmamalıdır.
5. Orucu tamamlayamayacağını bilen bir kişi, henüz orucunu bozmadıysa bile Sefer-
Tora’ya kalkmamalıdır.
6. Peraşayı okuyacak kişi oruç tutuyor olmalıdır. Oruçlu değilse, ama yerine geçecek 
birisi de yok ise okumasına izin verilir.
7. Aşkenaz geleneği oruç günlerinde Minha duasında bir Aftara okumaktır. Sefaradlar’ın 
geleneği böyle değildir. Bu nedenle Aşkenazi sinagogunda bulunan bir Sefaradi, üçüncü 
kişi olarak kalkmamalıdır. Buna rağmen eğer ismen çağrıldıysa kalkar ve Aftara’yı 
berahalarıyla birlikte okur.

IV. PURİM DUALARI

A. Al Anisim Parçası

1. Purim boyunca Amida ve Birkat Amazon dualarına Al Anisim ve Bime Mor-
dehay parçaları eklenir (Bundan böyle Al Anisim başlığı her ikisini de kastedecektir). 
Eğer kişi Al Anisim’i söylemeyi unuttuysa Amida ya da Birkat Amazon’u tekrar-
lamaz.
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2. Gaon Rav Ovadya Yosef’e göre Al Anisim değil, VeAl Anisim denmelidir.
3. Amida duasında Al Anisim parçasını eklemeyi unuttuğunu, bu parçanın hemen 
ardından gelen Vialelu paragrafının sonundaki berahadaki “Baruh Ata AD…” söz-
lerinden önce hatırlayan kişi hemen geri döner, Al Anisim’i okur. Ardından Amida’ya 
Al Anisim’i hatırladığı yerden değil, normal şekliyle devam eder.
4. Ancak eğer eklemeyi unuttuğunu Atov Şimha Ulha Nae Leodot berahasını 
okuduktan sonra hatırlarsa geri dönmez ve Amida’ya devam eder.
5. Genel olarak berahalar konusunda şöyle bir kural vardır: Eğer kişi bir beraha söy-
lemeye başlayıp “Baruh Ata AD...” söyledikten hemen sonra, söz konusu berahanın 
yersiz, gereksiz veya yanlış olduğunu fark ederse, bu sözcüklerin ardından “Lamedeni 
Hukeha” sözlerini söylediği takdirde, boşa beraha söylemekten kurtulabilir; zira “Ba-
ruh Ata AD... Lamedeni Hukeha” (Teilim 119:12) Teilim’den bir pasuk olduğu 
için, sanki o pasuğu söylüyormuş gibi sayılır. Ancak bu çıkar yolun geçerli olmadığı du-
rumlar vardır ve Amida ya da Birkat Amazon’da Al Anisim parçasını eklemeyi unu-
tan bir kişi, ardından gelen berahaya (Amida’da Atov Şimha…; Birkat Amazon’da 
Al Aarets Veal Amazon) başlayarak “Baruh Ata Ad…” sözlerini söylediyse “La-
medeni Hukeha” deme hakkına sahip değildir. Bunun yerine Amida’yı veya Birkat 
Amazon’u sonuna kadar okur ve Al Anisim parçasını söylemez.
6. Eğer kişi Amida’da Al Anisim parçasını söylemeyi unuttuğunu Amida’nın bitimine 
yakın hatırladıysa, Amida’nın sonundaki E-lo-ay Netsor paragrafının sonundaki 
Yiyu Leratson cümlesinden önce “Modim Anahnu Lah Al Anisim Veal Apur-
kan…” diye başlayarak bu parçaları “Venode Leşimha Agadol Sela” sözlerine 
kadar okur ve hemen ardından Yiyu Leratson ile Ose Şalom cümleleriyle Amida’yı 
tamamlar.
7. Birkat Amazon’da Al Anisim parçasını eklemeyi unutan kişi ise Birkat Amazon’un 
içindeki “Arahman” listesinin sonunda Şabat ve bayramlara özel eklemelerin yapıldığı 
yere geldiği zaman “Arahman U Yaase İmanu Nisim VeNiflaot Kemo Şeasa 
Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze – Bime Mordehay ve Ester...” diye 
başlayarak “Venode Leşimha Agadol Sela” sözlerine kadar okur ve Birkat Amazon’a 
aynı yerden devam eder.
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8. Al Anisim parçası unutulduğu takdirde geri dönülmemesi kuralı, bu parçanın kas-
ten atlanabileceği anlamına gelmez. Bu nedenle kişi Kadiş veya Keduşa’yı cemaat 
ile beraber söyleyebilmek için Amida duasını kısaltma amacıyla Al Anisim parçasını 
atlamamalıdır.

B. Purim Gecesi Tefila Düzeni

1. Purim akşamı sinagoga tıpkı Şabat veya bayramda olduğu gibi en güzel ve temiz 
giysilerle gelinmelidir.
2. Arvit duasından önce Purim ile ilgili olan Lamnatseah Al Ayelet Aşahar miz-
moru (Teilim 22) söylenir.
3. Önce de belirtildiği üzere Amida’ya Al Anisim parçası eklenir.
4. Amida’nın ardından Hatsi Kadiş söylenir ve Megila’nın okunuşuna geçilir.
5. Megila’nın okunuşu ve sonrasındaki beraha tamamlandıktan sonra Veata Kadoş 
parçası Kol Amyahalim L’AD… sözlerine kadar okunur ve Kadiş Titkabal söyle-
nir. Ardından Şir Amaalot Lule AD… mizmoru ve Alenu Leşabeah okunarak Ar-
vit duası tamamlanır. Erets-Yisrael’de ise yaygın uygulama Şir Amaalot Lule AD… 
değil normal günlerde olduğu gibi Şir Lamaalot Esa Enay parçasını okumaktır.

C. Purim Şabat Çıkışına Rastlarsa

1. Aşağıda “Purim Meşulaş” başlığı altında daha geniş bir şekilde ele alınacağı üzere 
Hahamlarımız Şabat günü Megila’yı ele almayı yasaklamışlardır. Bu nedenle, Purim 
Şabat çıkışına denk geldiği takdirde, Şabat bittiği anda Megila’nın hazır olabilmesi için 
Megila sinagoga Şabat öncesinden getirilmiş olmalıdır.
2. Al Anisim parçasının eklendiği Amida’nın ardından Hatsi Kadiş okunur, ardından 
Şuva AD... Ad Matay ve Yoşev Beseter Elyon parçaları söylendikten sonra Ve-
ata Kadoş’a kadar okunur. Daha sonra mum alevi yakılarak “Bore Meore Aeş” 
berahası söylenir ve ardından Megila okunur. Daha sonra da Arvit duası normal Purim 
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akşamında olduğu şekilde tamamlanır. Arvit’ten sonra Avdala duası yapılır ve ateşin 
ışığı için söylenen Bore Meore Aeş berahası daha önce söylendiği için atlanır.
3. Eğer Megila’dan önce Bore Meore Aeş berahası söylenmediyse, Megila okunurken 
hatırlandıysa, Hazan bölümler arasında bir yerde durup berahayı söyler ve sonra devam 
eder. Eğer Megila boyunca hatırlanmadıysa, her hafta olduğu gibi Arvit sonrasında 
normal Avdala yapılır.
4. Bazı cemaatlerde Avdala’nın tümünü Megila okunmadan önce okuma geleneği 
vardır.
5. Eğer sinagoga gelmemiş hanımlar varsa, eve dönüldüğünde onlar için önce Avdala 
yapılır ve burada Bore Meore Aeş berahasını kadınların şahsen söylemesi daha doğrudur. 
Daha sonra da, aşağıda belirtileceği şekilde Megila’yı sinagogda dinleyememiş olan 
hanımlar için Megila okunur.

D. Purim Sabahı Tefila

1. 14 ve 15 Adar günleri Megila’da “ziyafet ve sevinç günleri” (9:22) olarak 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu günlerde Tahanunim adı verilen itiraf ve af dileme 
duaları yapılmaz. Bunlara bağlı olarak normal günlerdeki Tefila’da yer alan Yaanha 
AD… Beyom Tsara ve Tefila Ledavid parçaları okunmaz.
2. Sabah Tefila Amida’ya kadar normal düzenine göre söylenir ve Amida’da Al 
Anisim parçası eklenir. Amida’nın sesli tekrarının ardından Hatsi Kadiş söylenir. 
Ardından Sefer-Tora çıkarılıp “Vayavo Amalek” (Şemot 17:8-16) peraşası okunur 
ve üç kişi çağrılır. En az on pasuk okumak gerektiği, ama bu peraşada dokuz pasuk 
bulunduğu için, en son pasuk tekrarlanır. Ama yanılgı sonucu bu yapılmamışsa bunda 
bir sorun yoktur.
3. Peraşadan sonra Hatsi Kadiş okunur. Aşre Yoşeve Veteha parçasının ardından 
Uva Letsiyon parçasına başlanır ve Meata Vead Olam sözleri söylendiğinde duru-
lur. Bu noktada Megila berahaları söylenerek Megila okunur; ama üçüncü beraha olan 
Şeeheyanu berahası akşamki ilk okunuşta söylendiğinden bu kez söylenmez. Megila 
tamamlanıp ardından söylenen beraha ve cümleler de bittikten sonra Veata Kadoş 
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sözleriyle Tefila’ya devam edilir. Kol Amyahalim L’AD… sözlerinin ardından 
Kadiş Titkabal söylenir, Sefer-Tora yerine geri götürülür. Lamnatseah Al Ayelet 
Aşahar mizmoru söylendikten sonra Kadiş Yee Şelama Raba söylenir ve Kave El 
AD… ile devam edilerek Tefila normal günlerde olduğu şekilde tamamlanır.

V. PURİM BAYRAMINA ÖZGÜ MİTSVALAR

Purim bayramına özgü dört ana mitsva vardır: [1] “Mikra Megila – Megila’nın 
Okunması”, [2] “Matanot Laevyonim – Yoksullara Armağanlar”, [3] “Mişte 
– Ziyafet”, [ya da “Seudat Purim – Purim Yemeği” ve [4] “Mişloah Manot – 
Öğün Gönderileri”. Bu kısımda bu kurallara değineceğiz.

A. Megila’yı Okuma Yükümlülüğü

Not: Aşağıdaki kurallar boyunca “Megila okumak” terimi, “Megila’yı Kaşer 
bir Megila’dan şahsen okumak veya okuyan birinden dinlemek” anlamında 
kullanılmaktadır. Bir Megila’nın Kaşer olması için uzman bir Sofer tarafından, 
kurallarına uygun bir şekilde deri bir parşömene yazılmış olması gerekir. Bu çalışma 
çerçevesinde söz konusu yazım kurallarına değinmeyeceğiz.

1. Kişi Megilat Ester’i Purim gecesi ve günü olmak üzere iki defa okumakla yüküm-
lüdür. Geceleyin Megilat Ester’in okunma zamanı Tset Akohavim, yani yıldızların 
çıkışından, Amud Aşahar, yani tan vaktine kadardır. Gündüz Megila okuma vakti ise 
gün doğumundan gün batımına kadardır. Bir kişi mecburiyet durumunda tan vaktiyle 
gün doğumu arasındaki sürede okuduysa, yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.
2. Megilat Ester’i okumanın ödemesi yoktur. Dolayısıyla gece okumamış bir kişi, ertesi 
gün Megila’yı iki kez okusa bile geceye ait yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz.
3. Megila’yı kalabalık bir ortamda okumak mitsvanın en güzel şekliyle getirilme-
sidir. Bu nedenle Megila okunmasını dinlemek için Tora öğrenimi bile bir kenara 
bırakılır; zira ‘Bir kralın görkemi kalabalık halk kitlesindedir” (Mişle 14:28). II. 
Bet-Amikdaş döneminde de Koenler ve Leviler de Bet-Amikdaş’taki kutsal görevlerini 



435

Megila okunmasını dinlemek üzere bırakırlardı; çünkü Megila’nın kalabalık ortam-
da okunması, mucizenin mümkün olduğu kadar çok kişiye duyurulması yönündeki 
mitsvanın yerine getirilmesini sağlar.
4. Buna rağmen, eğer kalabalık yüzünden sinagogda gürültü varsa ve Megila’nın gerektiği 
şekilde dinlenmesinde sıkıntı oluyorsa, Megila on kişilik küçük bir toplulukta okunabilir.
5. Megila’nın okunuşu erkekler, kadınlar ve Gerler de dâhil olmak üzere herkes için 
yükümlülüktür. Dolayısıyla herhangi bir nedenle Megila’yı sinagogda dinlemeye gelme 
imkânı olmayan veya sinagogdaki kalabalık nedeniyle iyi dinleyemeyen kadınlar varsa, 
bilen bir kişi daha sonra onlar için de Megila’yı okumalı, böylece Megila’yı dinleme 
yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Hahamlarımız’ın dedikleri gibi, “Megila’yı 
okuma yükümlülüğü kadınlar için de geçerlidir, zira onlar da [Purim’de gerçekleşen] 
mucizenin birer parçasıydılar”.
6. Kadınların sinagoga gelip Megila’yı kalabalık ortamda dinleme yükümlülüğü yok-
tur. Bu nedenle eğer sinagoga yine de gelmeyi tercih etmedilerse, sonrada bilen birinin 
onlara Megila’yı okuması gerekir.
7. Genel bir kural olarak, bir mitsvadan sorumlu olan bir kişi, aynı mitsvadan yüküm-
lü olan başkalarının yükümlülüğünü de yerine getirebilir. Dolayısıyla eğer bir yerde 
Megila okumayı bilen hiçbir erkek yoksa ve bilen bir kadın varsa, bu kadın herkes için 
Megila’yı okuyup onların yükümlülüğünü yerine getirebilir. Ancak eğer okumayı bilen 
bir erkek varsa, bu görevi o erkek yerine getirmelidir; zira genel bir kural olarak, bir kadın 
erkeklerin bulunduğu bir ortamda ilginin odak noktası olacak şekilde davranmaktan 
daima kaçınmalıdır. Hiç erkeğin olmadığı bir durumda da başkalarının yükümlülüğünü 
yerine getirmek üzere Megila’yı okuyacak kadının bunu yalın bir üslupla, az dikkat 
çekecek şekilde yapmaya özen göstermesi gerekir.
8. Önceki maddede belirtildiği üzere bir kadın erkeklerin de bulunduğu bir topluluğun 
yükümlülüğünü yerine getirebilir. Ancak bu, daha çok Sefarad kökenli cemaatlerce 
kabul görmüştür. Aşkenaz ekolü ise bir kadının erkeklerin yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere Megila okumaması gerektiği görüşündedir. Dolayısıyla her ne kadar 
Sefaradlar için bu mümkünse de, böyle bir çareye ancak gerçekten okuyabilecek hiç erkek 
yoksa başvurulmalıdır.
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9. Megila’nın okunuşu, Megila okumakla yükümlü birinden dinlenmelidir. Dolayısıyla 
küçük bir çocuk Megila okursa, dinleyenlerin yükümlülüğü yerine gelmiş olmaz. Meg-
ila okumayı bilen bir büyüğün hiç bulunamadığı çok çaresiz bir durumda, eğitim çağına 
(yani 6-7 yaşına) gelmiş bir küçüğün okumasıyla yükümlülük yerine getirilmiş sayılır; 
ama bu durumda da bir büyüğün çocuğun sözlerini ardından tekrar etmesi tercih edilir.
10. Çocukların eğitimi mitsvası Megila’nın okunuşu için de geçerlidir. Dolayısıyla 
eğitim çağına gelmiş çocukları Megila’nın okunuşunu dinlemeleri için sinagoga getirmek 
gerekir. Ancak eğitim çağına ulaşmamış, dolayısıyla sinagoga geldiğinde duayı ve Me-
gila okunuşunu olumsuz etkileyebilecek çocukların sinagoga getirilmemesi gerekir.
11. Tamamen sağır biri de Megila’yı okumakla yükümlüdür [zira böyle biri de Pu-
rim mucizesinin bir parçasıydı]; ama kendi sözlerini duyamadığı için başkalarının 
yükümlülüğünü de yerine getiremez. Ama eğer bir kişinin sadece kulakları ağırlaşmışsa 
ve bağırıldığı zaman duyabiliyorsa [ya da işitme cihazı kullanıyorsa] kendi okuyuşuyla 
başkalarının yükümlülüğünü de yerine getirebilir. Dilsiz veya âmâ kişiler, başkasından 
duydukları Megila ile yükümlülüklerini yerine getirirler.
12. Megila’nın okunuşunu radyodan naklen bile olsa dinlemek, yükümlülüğü yerine 
getirmek için yeterli değildir; çünkü gelen ses gerçek ses değil, elektrikle üretilmiş benzer 
ama yapay bir sestir. Ama yükümlülüğü yerine gelmemesine rağmen, canlı yayında 
Megila’nın berahalarını duyan biri “Amen” cevabını verir. [Benzer şekilde telefonda 
herhangi bir berahayı duyan bir kişi, her ne kadar bu beraha ile kendi yükümlülüğü 
yerine gelmezse de, “Amen” cevabını verir.] Naklen olmayan bir yayında ise radyodan 
duyulan bir berahaya “Amen” cevabı verilmemelidir.
13. Megila okunuşu sırasında mikrofon kullanıldığı takdirde, Hazan’a yakın konum-
da olup onun sesini mikrofon olmasaydı da duyabilecek durumdakilerin yükümlülüğü 
yerine gelmiş olur; ama daha uzaktakilerin yükümlülükleri mikrofondan duyduklarıyla 
yerine getirilmiş olmayacaktır. Dolayısıyla Megila okunuşu sırasında mikrofon 
kullanılmamalıdır.
14. Megilat Ester’in hem akşam hem de sabah okunuşundan önce uyumak veya 
yemek yemek, insanı rehavete sokup Megilat Ester’i okumayı unutturabileceği nedeni-
yle yasaktır. Bu kural hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir. Bu nedenle, 13 Adar 
günü oruç tutmuş bir kişi de, Purim Arvit duasını etmeli ve onun çerçevesinde Megilat 
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Ester’i okumalı, orucunu da ancak bundan sonra açmalıdır. Ancak kişi yemek yemediği 
takdirde çok zorlanacaksa ve bu, Megila’yı gerektiği şekilde dinlemesine engel olacaksa, 
Megila’dan önce az miktarda meyve veya [55 gr.dan az] kek yiyebilir.

B. Megila’yı Okuma Kuralları

1. Megila’nın en az on kişilik bir minyanın bulunduğu ortamda okunması en ideal 
durumdur; zira bu, mucizenin duyurulması mitsvasının en temel gerektirmesidir. Ama 
on kişi yoksa Megila mevcut kişilerle okunur, öncesinde beraha söylenir, ama bitiminde 
beraha söylenmez; zira Megila’dan sonraki beraha sadece en az on kişinin olduğu 
bir ortamda söylenebilir ve on kişi yokken bu berahayı söyleyen kişi boşa beraha söy-
leme [ve Tanrı’nın İsmi’ni boş yer anma] riskine girmiş olur. Aynı durum, ev halkı 
için Megila okuyan biri için de geçerlidir; sadece baştaki berahaları okur, ama sondaki 
berahayı okumaz. Eğer dinleyenler arasında on kadın varsa, [on erkek yoksa bile,] bu 
mucizenin duyurulması mitsvası için yeterlidir ve sondaki beraha da söylenir. Hatta 
bazılarına göre eğitim çağına ulaşmış kız ya da erkek çocuklardan oluşan on kişi varsa 
da bu beraha söylenebilir.
2. Megila okumadan önce iki beraha söylenir: “Baruh Ata Ad… E-lo… Me-
leh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mikra Megila – Bizi 
emirleriyle kutsayan ve bize Megila okuma üzerine emir veren Sen, Evrenin Kralı 
Tanrımız, Mübarek’sin” ve “Baruh Ata Ad… E-lo… Meleh Aolam, Şeasa Ni-
sim Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze – Atalarımız için o günlerde bu 
vakitte mucizeler gerçekleştirmiş olan Sen, Evrenin Kralı Tanrımız, Mübarek’sin”.
3. Bu iki berahaya ek olarak, Megila ilk kez okunduğunda üçüncü bir beraha söylenir: 
“Baruh Ata Ad… E-lo… Meleh Aolam, Şeeheyanu Vekiyemanu, Veigianu 
Lazeman Aze – Bizi yaşatan, ayakta tutan ve bu zamana eriştiren Sen, Evrenin 
Kralı Tanrımız, Mübarek’sin”.
4. Kişi Megila’ya başlamadan önce berahaları söylemeyi unuttuysa, hatırladığı her 
noktada, hatta son pasukta bile, durup berahaları söyleyebilir.
5. Eğer berahaları söylemeyi unuttuğunu Megila’yı okuduktan sonra fark ettiyse, sabah 
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Megila okurken Şeeheyanu berahasını da ekler [diğer iki berahayı kaybetmiştir, ama 
okuma geçerlidir]. Ama ilk gece Şeeheyanu berahasını söylediyse sabah okuduğunda bu 
berahayı söylemez.
6. Eğer bir kişi Megila’yı okuduysa ve dinlememiş bir başkası için tekrar okuyacaksa, 
Şeeheyanu dâhil, üç berahayı da söylemelidir. Ancak berahayı, dinleyen kişilerin söy-
lemesi daha doğrudur. Bazı görüşlere göre böyle bir durumda ilk berahada “Al Mikra 
Megila” yerine “Lişmoa Megila – Megila’yı Dinlemek” sözlerini söylerler.
7. Kişi Şeeheyanu berahası söylenirken sadece Megila mitsvasına değil, Purim’e dair 
diğer mitsvalar olan Matanot Laevyonim, Seudat Purim ve Mişloah Manot için de 
niyetlenmelidir.
8. Seyahatte olan bir kişi, Megilası olmadığı takdirde Megila’yı berahasız olarak kitap-
tan okuyabilir. Bu kişi Şeeheyanu berahasını da söylemez.
9. Purim’de Alel duası söylenmez. Bunun için farklı nedenler verilmiştir. Bunlardan 
birine göre Alel söylenmez, zira buna gerek yoktur; çünkü Megila’nın okunuşu Alel 
duasının yerine geçer. Bu görüşe dayanarak, seyahatte olup elinde Kaşer Megilası ol-
mayan bir kişi Alel duasını hem akşam hem de sabah bütünüyle okumalıdır. Ancak 
Purim’de Alel okunmaması için başka nedenler veren diğer otoriteler nedeniyle, Alel 
okuduğu zaman ona özel berahayı söylemez.
10. Megila toplum içinde okunurken, Hazan berahaları ve Megila’yı, halka saygı 
mahiyetinde ayakta okumalıdır. Ama Megila’yı ev halkı için okuyan kişinin ayakta 
durması şart değildir.
11. Megila okunurken Hazan’ın iki yanında birer kişinin durarak ona eşlik etmesi 
iyidir.
12. Bir Sefer-Tora’ya arada hiçbir ayıraç olmadan doğrudan elle dokunmak yasaktır 
[bu nedenle İstanbul geleneğinde Sefer-Tora rulosunun okunan bölüme yakın kısımları 
içine uzunca bir bez yerleştirilir]. Bazı otoriteler, aynı kuralın Megila için de geçerli 
olduğu görüşündedir. Ancak uygulamada bu şart değildir. Yine de Megila’yı ele al-
madan önce ellerin yıkanmasında fayda vardır.
13. Megila’yı elinden düşüren birinin oruç tutmasına gerek yoktur; fakat orucun diyeti 
olarak bir miktar tsedaka vermelidir.
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14. Halk arasında, elinde Kaşer Megilası olan bir kişi, isterse Hazan berahaları söylediği 
sırada kendisi de berahaları söyleyebilir ve böyle bir durumda gereksiz beraha söyleme 
endişesi yoktur. Yine de, Hazan berahaları söylerken tüm halkın yükümlülüğünü yer-
ine getirmeye niyetlendiği için, dinleyenlerin hepsinin berahayı pür dikkat dinlemek ve 
“Amen” cevabı vermekle yetinmeleri tercih edilir.
15. Okumaya başlamadan önce Hazan halka, herkesin yükümlülüğünü yerine getir-
meye niyetlendiğini duyurur ve halka da onun okumasını dinleyerek yükümlülüklerini 
yerine getirmeye niyetlenmeleri gerektiğini hatırlatır [zira “Şomea Keone – Dinleyen, 
Okumuş Gibidir” kuralı burada da geçerlidir]. Megila okunuşu sırasında bir kelimeyi 
duyamamış bir kişinin, [elinde Kaşer Megila yoksa bile] sadece o kelimeyi kendisi 
okuyarak tamamlayabileceğini vurgular. Kendisi berhaa söylerken dinleyenlerin sadece 
“Amen” cevabı vermesi, ama “Baruh U Uvaruh Şemo” söylememesi yönünde uyarıda 
bulunur.
16. Megila okuyacak bir kişinin, beraha söylenmeden önce tüm Megila’yı açması ge-
rekli değildir. Berahayı söyler, okur ve ilk sütunu bitirdikten sonra onu rulo yapmaz 
ve açık bırakarak sonraki sütuna geçer. Bu şekilde tüm Megila’yı okur ve bitirdiğinde 
Megila’nın tümü açık halde kalır. Bazılarına göre ise en başta beraha söylemeden 
önce Megila tümüyle açılmalıdır. Her ne kadar uygulama ilk görüş doğrultusunda ise 
de,  sadece Hazan’ın, ikinci görüş doğrultusunda, beraha söylemeden önce, mucizenin 
büyüklüğünü sergileme amacıyla Megila’yı uzun bir mektup gibi tümüyle açması doğru 
olacaktır.
17. 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 idi ise geçerlidir. Orada olmayıp sonra gelmişse, berahaları söy-
leyip, Megila’yı baştan okur.
18. İdeal olarak Megila kendi seslendirme işaretlerine uygun melodiyle okunmalıdır. 
Ama bunu bilen biri yoksa Megila melodisiz olarak da okunabilir.
19. Megila’yı tek başına okuyan bir kişi, sözleri kendi kulaklarına duyuracak bir ses 
tonu kullanmalıdır. Yine de eğer sözcükleri dudaklarıyla telaffuz etmişse, sesi o kadar 
yüksek değil idiyse bile yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 
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20. Megila okuyan bir kişi hatayla bir pasuğu atlar ve birkaç pasuk sonra bunu 
hatırlayarak söz konusu pasuğu okur, sonra da birkaç pasuk sonrasında kaldığı yerden 
devam ederse okuma geçersizdir. Unuttuğu pasuğu okumaya başlamalı ve öyle devam 
etmelidir.
21. Çoğu otoriteye göre, Megila okurken tek sözcüğü bile atlayan kişinin okuması 
geçersizdir. Bu nedenle okuyanın son derece özenli olması, tüm sözcükleri dikkatle 
telaffuz etmesi ve dinleyenlerin yükümlülüklerini de bu şekilde yerine getirmesi gerekir.
22. Çocuklar çok gürültü yapıyorsa, ya da Aman’ın ismi geçtiğinde halk gürültü 
yapıyorsa, Hazan gürültü dinene kadar susar, sonra da gürültünün başladığı sözcüğe 
geri dönerek, o sırada duymamış olabilecek kişiler için okumaya oradan devam eder.
23. Megila okunurken Gabaylar veya fakir kişiler halk içinde dolaşıp para 
toplamamalıdır; zira bu dinleyenlerin dikkatini dağıtacaktır.
24. İdeal olarak herkesin kendine ait Kaşer bir Megilası olmalıdır. Bu sayede, Hazan 
okurken bir ya da birkaç kelimeyi duyamamışsa bunu kendi Megilası’ndan tamam-
layabilir. Eğer Kaşer Megila alabilecek durumu yoksa, okunuş sırasında en azından 
Megila’nın basılı metnini elinde bulundurmalı ve duymadığı sözcükleri oradan okuyarak 
tamamlamalıdır.
25. Elinde Kaşer Megilası olmayan bir kişi, Hazan’ı sadece sessizce dinlemeli, 
duymadığı sözcükleri tamamlama dışında Hazan’la birlikte okumamalıdır.
26. Megila okunurken, son beraha tamamlanana kadar konuşmak yasaktır. Din-
leyenler arasındaki bir kişi okuma sırasında konuşursa, bu sırada kaçırdığı sözcükler 
nedeniyle yükümlülüğü yerine gelmiş olmayacaktır. Aynı pasuğa dönüp eksik kalan 
sözcükleri hemen tamamlamalıdır.
27. Megila okunurken bir sözcük yanlış telaffuz edilmişse, geri dönüp doğru şekliyle 
okumak gerekir.
28. Megila’yı kendi başına okuyan bir kişi okumasının ortasında konuşarak ya da 
başka bir şekilde ara vermemelidir. Ama bir bölümün ortasındaysa bile, saygı göster-
mesi gereken birine selam vermek veya onurlandırması gereken birinin selamına karşılık 
vermek üzere ara verebilir. İki bölüm arasındaysa, onurlandırması gereken birine selam 
vermek veya herhangi birinin selamına karşılık vermek üzere ara verebilir. Eğer okuma 
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sırasında Kadiş veya Keduşa duyarsa, pasuğun ortasındaysa bile kesip cevap verir ve 
sonra kaldığı yerden devam eder. Ama eğer elinde Kaşer Megilası yoksa ve Megila’yı 
bir başkasından dinliyorsa ve bu sırada dışarıda bir yerden Kadiş ya da Keduşa duyar-
sa, okunanları kaçırmamak için onlara cevap vermez, zira kural olarak bir mitsvayla 
ilgilenmekte olan bir kişi, diğer bir mitsvadan muaftır.
29. Bir Sefarad, Megila’yı bir Aşkenaz’dan, Aşkenazlar’a özgü telaffuz şekliyle din-
lerse yükümlülüğü yerine gelmiş olur. Bunun aksi de doğrudur.
30. Megila’nın iki yerinde, farklı geleneklerde küçük farklar vardır. 8:19’daki bir 
sözcük bazı Megilalar’da Laarog bazılarında ise VeLaarog olarak geçer. Bu nedenle 
her iki olasılığı da kapatmak için, bazıları Megila’nın bu kısmını okurken sözcüğü 
her iki şekliyle okurlar. İkinci sözcük de 9:2’dedir ve bazı Megilalar’da Lifneem, 
bazılarında ise Bifneem yazılıdır. Burada da bazıları her iki sözcüğü okurlar. [Tah-
min edileceği üzere, bu iki versiyon arasında anlam bakımından ciddi bir fark yoktur.] 
Uygulamada söz konusu tekrarlar yapılmadıysa, bu okuma geçerlidir ve Megila’yı 
baştan okumaya gerek yoktur.
31. Buna mukabil, Tanah’ın başka yerlerinde olduğu gibi, Megila’da da, okunuşu 
yazılışından farklı olan bazı sözcükler vardır [örneğin 3:4’te BeOmram olarak yazılı 
olan bir sözcük, KeOmram olarak okunur]. Bu gibi sözcükler, yazıldığı şekilde değil, 
geleneksel olarak okunduğu şekilde okunur.
32. Megila okunurken Aman’ın oğullarının isimlerinin geçtiği liste [isimlerin arasında 
yer alan “Veet” sözcükleri de dâhil olmak üzere] tek nefeste okunmalıdır. Bunun 
amacı Aman’ın on oğlunun birlikte öldürülüp birlikte asıldıklarını vurgulamaktır. Ne-
fes listeden önceki Hameş Meot İş’ten (“beş yüz kişi”) önce alınır ve listeden sonra 
gelen Aseret sözcüğüyle bırakılır; zira Aman’ın on oğlu, bahsi geçen beş yüz kişinin 
başında elli başları olarak görev yapmaktaydı. Tüm bunlar ideal uygulamadır. Ama 
Hazan hepsini bir nefeste okuyamamışsa bile okuma geçerlidir ve tekrara gerek yoktur.
33. Hazan bu listeyi okurken sadece isimlere odaklanmamalı, aradaki Veet sözcükleri-
ni söylerken de onları gözüyle Megila’nın içinden okumalıdır. 
34. Megila’nın pasukları arasında nefes almak için gerekenden daha uzun süre ara 
verilmemelidir. Ama gürültü varsa, geçmesi beklenebilir.
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35. Megila okunurken dört pasuk halk tarafından toplu halde söylenir: Bunlar 2:5,  
6:1, 8:15 ve 8:16’dır. Yeruşalayim geleneği Megila’nın son pasuğunun da hep birlik-
te söylenmesi şeklindedir. İstanbul’da da gelenek aynı şekildedir.
36. Sabah Tefilası’nda Megila okunduğu sırada hep birlikte söylenen “Layeudim Aye-
ta Ora Vesimha Vesason Vikar” (8:16) cümlesinin sonundaki “Vikar – Ve Şeref” 
sözcüğü söylenirken elle kol ve baş tefilini tutulur ve öpülür; zira Hahamlarımız’ın 
açıkladıkları üzere bu sözcük özellikle tefilini kasteder.
37. Halkın yüksek sesle söylediği pasuklar tamamlandığı zaman Hazan dönüp bu 
pasukları tek başına tekrarlamalıdır.
38. Megila’nın okunuşu tamamlandıktan sonra, Megila sondan başa doğru sarılır ve 
bitişteki beraha ancak bu geri sarma tamamlandıktan sonra söylenir. Hatta Hazan, 
halkın da Megilalarını başa sarmasını bekledikten sonra bu berahayı söyler.
39. Ama eğer Hazan hatayla berahaya başlamış ve Tanrı’nın İsmi’ni telaffuz etmişse, 
o zaman önce beraha bitirilir, sonra Megila geri sarılır. Her durumda geri sarma işlemi 
beraha söylenirken yapılmamalıdır, zira herhangi bir beraha söylendiği sırada başka bir 
işle ilgilenmek yasaktır.
40. Megila’nın tamamlanmasından beraha bitene kadar konuşmamak gerekir. Ama 
hatayla konuştuysa, çok konuşmuşsa bile berahayı yine de söyler.
41. Megila okumadan önce ve/veya okunduktan sonra beraha söylemek unutulmuşsa 
bile Megila’nın okunuşu geçerlidir.
42. Elinde Kaşer Megila olup Megila’yı Hazan’la birlikte okumuş bir kişi, sondaki 
berahayı da söyleyebilir ve burada geçersiz beraha endişesi yoktur.
43. Önce de belirtildiği üzere, Megila’yı tek başına veya minyanın olmadığı bir or-
tamda okuyan kişi sondaki berahayı söylemez. Ama eğer dinleyenler sadece on kadınsa 
bile sondaki beraha söylenir.
44. Bir kişi şahsen Megila okurken uyuklamaya başlarsa ama uykuya dalmadan 
Megila’yı bitirirse yükümlülüğü yerine gelmiş olur. Ama Megila’yı başkasından dinli-
yorken uyuklayan bir kişinin yükümlülüğü yerine gelmiş olmaz.
45. Megila’yı şahsen okuyan bir kişi herhangi bir noktada ve Megila’nın tümünü biti-
recek kadar süre kadar bile olsa ara verdiyse, kaldığı yerden devam eder.
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C. Matanot Laevyonim – Yoksullara Armağanlar

1. Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zaferin 
ardından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet ve sevinç, her-
kesin birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar (Matanot Laevyonim) 
[verme] günleri yapmaları” (Megila 9:22) talimatını vermişti. Bu doğrultuda Purim 
günü içinde yoksullara armağanlar vermek gerekir.
2. Matanot Laevyonim yükümlülüğü en az iki yoksul kişiye birer armağan verilmesini 
gerektirir.
3. Matanot Laevyonim Purim günü gündüz vakti verilmelidir. Gece veren henüz 
yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz.
4. Bahsedilen armağan, yoksul kişi tarafından Purim günü kullanabileceği yiyecek 
veya para gibi bir şey olmalıdır. Ama bu mitsva eşya, giysi, nevresim gibi şeyler ve-
rilerek yerine getirilmez.
5. Purim parasının sabit bir miktarı yoktur. Farklı da olsa, bu da bir tsedaka türüdür 
ve herkes kendi cömertliği doğrultusunda verir. Teoride, en basit değerde bir şey bile 
yeterlidir; ama elbette elle tutulur bir miktar vermek tercih edilir. Tanrı korkusuna sa-
hip kişiler, bağışlarını cömertçe, yani en azından ekmek ve ekmekle yenen bir öğünün 
değeri kadar parayla ve özellikle de güler yüzle yapmaya özen gösterirler.
6. Kuralda “en az” iki fakir dendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir deyişle 
bu asgari gerekliliktir. Ama kişi böylesi özel bir günde herkesin yaşadığı mutluluğu 
yaşayamayan ne kadar çok sayıda yoksula yardım edebilirse bu o kadar makbuldür. 
Yoksulları, dul ve yetimleri mutlu etmekten daha büyük ve görkemli bir mutluluk türü 
yoktur ve bunu yapan kişi, kendisine Şehina’yı örnek almış olur.
7. Kişi Matanot Laevyonim mitsvasını yaparken bu mitsayı yerine getirme niyetinde 
olmalıdır.
8. Yoksul bir karı-kocaya birer armağan veren kişi bu mitsvayı yerine getirmiş olur. Ben-
zer şekilde yoksul bir babayla, yemeğini onun masasında yiyen oğluna birer armağan 
vermek de mitsva için yeterlidir. Bir kişinin önüne iki fakir geldiyse ve bunlardan birine 
iki armağan değerinde para verip yarısının kendisi yarısının da yanındaki diğer fakir 
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için olduğunu söylerse yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Ama tek bir fakire iki 
armağan değerinde para vermek mitsva için yeterli değildir; en az iki yoksula vermek 
gerekir.
9. Yoksul kişiler çocuksa da mitsva yerine getirilmiş sayılır.
10. Her ay gelirinden tsedaka amacıyla %10 maaser ayıran bir kişi Matanot Laevyonim 
adına bağışlayacağı parayı bu paradan kullanamaz. Ancak gereken asgari gereklilik 
olan iki kişiden fazlasına armağan vermek istiyorsa, asgari gerekliliğin ötesi için eklenen 
miktarı maaser parasından kullanabilir. Öte yandan eğer ekonomik olarak zordaysa ve 
maaser için para ayırdığı sırada bunu açıkça dile getirerek “Beli Neder, bu para Matanot 
Laevyonim için” dediyse, Matanot Laevyonim için maaser parasını da kullanabilir.
11. Tsedaka ile geçinen bir fakir bile Matanot Laevyoim mitsvasını yerine getirmekle 
yükümlüdür. Farazi üç yoksul kişi varsa ve birbirlerine birer kuruş verirlerse [aldıkları 
kuruşu geri verme şeklinde bile olsa] bu mitsvayı yerine getirmiş olurlar.
12. Bir fakirin borcunu affetmekle Matanot Laevyonim mitsvayı yerine getirilmez; zira 
bu mitsvanın amacı Purim günü içinde fakirin eline fiziksel olarak kullanacağı bir para 
ya da yiyecek geçmesidir. Öte yandan eğer borcun ödenme vakti geldiyse ve fakir kişi 
borcunu ödemek üzere elinde para getirdiyse ve borcu veren kişi “Borcunu affediyorum” 
derse, mitsvayı yerine getirmiş olur.
13. Matanot Laevyonim mitsvası çekle yerine getirilebilir.
14. Kadınlar da aynı şekilde bu mitsva ile yükümlüdürler.
15. Bar-Mitsva olmuş bir genç, geçim olarak hâlâ ailesine bağlıysa bile Matanot 
Laevyonim mitsvası ile yükümlüdür. Bar-Mitsva olmamış çocuklara da bu mitsvaya 
yönelik gerekli eğitim verilmeli söz konusu mitsvayı yerine getirmesi için kendisine yol 
gösterilmeli ve para verilmelidir. 
16. Eğer kişi Purim’de dağıtmak üzere bir miktar parayı kenara koyduysa, bu parayı 
başka tsedaka kuruluşlarına vermek adına bile kullanamaz. Benzer şekilde bir Gabay 
veya hayır kurumu, kendisine Matanot Laevyonim amacıyla teslim edilmiş bir parayı 
başka bir amaca yöneltemez.
17. Purim günü tsedaka isteyen her Yahudi’ye para vermek ve isteyen kişinin gerçek-
ten iyi niyetli ya da muhtaç olup olmadığını araştırmamak gerekir. Buna rağmen kişi 
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Matanot Laevyonim mitsvasını, ancak yoksul olduğunu bildiği Yahudiler’e vererek 
yerine getirebilir.
18. “Yoksul” ailesinin normal şartlardaki geçimini sağlayamayan kişiye denir. Aile-
sinin normal şartlardaki geçimini sağlayabilen, ancak sağlık sigortası gibi özel imkân-
lara ulaşamayan insanlar da Matanot Laevyonim alabilecek yoksul sınıfına girerler.
19. Kişi Yeruşalayim’de yaşayan bir fakire göndereceği Matanot Laevyonim hedi-
yesini on dört Adar’da gönderebilir. Ancak fakirin bu hediyeden ertesi güne kadar 
faydalanması yasaktır.
20. Birçok otoriteye göre, Purim’den önce posta veya elçi aracılığı ile gönderilen Matanot 
Laevyonim hediyeleriyle bu mitsvanın yerine getirilebilmesi için, gönderilerin hedefine 
Purim günü içinde ulaşması gerekir. Benzer şekilde, eğer doğrudan iki yoksula bağış 
yapmak yerine bir hayır kurumuna bağışta bulunmak tercih ediliyorsa, o kurumun 
söz konusu armağanları hedeflerine Purim günü içinde ulaştırması gerekir; eğer o gün 
ulaşmazsa Matanot Laevyonim mitsvası yerine getirilmiş sayılmaz [Elbette tsedaka 
mitsvası yapılmış sayılır, ama Matanot Laevyonim mitsvası tsedakadan ayrıdır].
21. Yaşadığı yerde yoksul insanlar bulamayan bir kişi, Matanot Laevyonim için para 
ayırır ve bir fırsatta bunları yoksullara verir.
22. Yoksul biri, kendisine Matanot Laevyonim mitsvası çerçevesinde ulaşmış bir parayı 
istediği şekilde kullanabilir ve mutlaka Purim Seudası’nda kullanması gerekir diye bir 
şart yoktur.

D. Seudat Purim – Purim Yemeği

1. Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zafe-
rin ardından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet (Mişte) ve 
sevinç, herkesin birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar [verme] günleri 
yapmaları” (Megila 9:22) talimatını vermişti. Bu doğrultuda Purim günü, mükellef 
bir ziyafet çekilir ve buna Seudat Purim adı verilir.
2. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkes Purim ziyafetine katılmakla yükümlüdür. Seuda 
Purim günü gündüz vakti güneş batmadan önce başlamalıdır. Purim gecesi yapılan 
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Seuda ile bu mitsva yerine getirilmez, zira pasukta Purim “günlerinin” [yani gündüz 
vaktinin] “ziyafet … günleri” yapılması gerektiği yazılıdır. Ancak elbette Purim 
vesilesiyle Megila’dan sonra da güzel bir sofra kurulmalıdır.
3. Kişi maddi durumuna göre bu ziyafet için et ve şarap almalı ve [Netilat Yadayim ile 
ellerini yıkayıp, Amotsi berahası söyleyerek] ekmek yemelidir. Birçok Tora otoritesine 
göre Purim ziyafetinde ekmek yemeyen bir kişi bu mitsvayı yerine getirmemiş sayılır. 
Dolayısıyla kurala göre ekmek yenmese de yükümlülük yerine getirilmiş olacaksa da, 
ekmek yemek mitsvayı tüm otoritelerin görüşüne göre yerine getirmeyi garanti eder.
4. Aynı şekilde birçok Tora otoritesi bu ziyafetin özellikle büyükbaş hayvan etiyle 
yerine getirilmesi gerektiği ve tavuk veya balık yemenin yeterli olmadığı görüşündedir. 
Ancak kırmızı et yemek zorsa veya sağlığı elvermiyorsa, kişi tavuk da yiyebilir.
5. Megila’da “Yahudiler için aydınlık, sevinç, neşe ve şeref vardı” (8:16) denmekte-
dir. Hahamlarımız’ın öğrettikleri üzere buradaki “Ora – Aydınlık” sözcüğü özellikle 
Tora öğrenimini kasteder. Başka bir deyişle Purim ile Tora öğrenimi arasında yakın 
bir bağ vardır. Dolayısıyla Seudaya başlamadan önce bir saat kadar Tora öğrenmek ge-
rekir. Bir kişi bunu yapmadıysa en azından Seuda sırasında bir şeyler öğrenmelidir. Bu 
Seuda içinde yaklaşan Pesah bayramıyla ilgili ilk Alahaları öğrenmek çok makbuldür, 
zira bu şekilde iki kurtuluş birbirine bağlanmış olur. Ayrıca bu şekilde, Pesah’tan otuz 
gün önceden itibaren Pesah kurallarını öğrenmeye başlama kuralı da yerine getirilmiş 
olur.
6. Seuda Tanrı’ya şükran ve övgüler sunan şarkılarla şenlendirilmelidir.
7. Purim ziyafeti gündüz vaktinden başlamalıdır. Bu sebeple kişi Minha duasını Arvit 
duası ile beraber akşam vakti değil, öğle saatlerinde Seudaya başlamadan önce söyleme-
lidir. Bu sayede ziyafete dalarak Minha duasını kaçırmayacaktır.
8. Talmud’da “Kişi, Purim’de ‘lanetli Aman’ ile ‘mübarek Mordehay’ arasında[ki 
farkı] ayırt edemeyecek şekilde sarhoş olmakla yükümlüdür” denmektedir. Bu nedenle 
Purim ziyafetinde normalden biraz fazla, ama çakır keyif sınırını geçmeyecek kadar 
şarap içilmelidir. [Bu arada “Arur Aman – Lanetli Aman” ile “Baruh Mordehay 
– Mübarek Mordehay” ifadelerinin her ikisinin de sayısal değerinin 502 olduğu dikkat 
çekicidir.]
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9. Meiri bu konuda şöyle yazar: “Kişi Purim günü neşeyi arttırmakla yükümlüdür 
ve bunu masasında hiç eksik olmayacak şekilde yiyecek-içecekle yapar. Buna karşılık, 
aşırıya kaçıp sarhoş olmamız ve böylece neşe içinde kendi onurumuzu düşürmemiz 
emredilmiş değildir. Zira bize yozlaşmış ve aptalca bir neşe değil, bizleri İsmi Mübarek 
Tanrı’ya yönelik sevgiye ve O’na şükranlarımızı sunup O’nu bizler için yapmış olduğu 
mucizeler nedeniyle mübarek kılmaya yöneltecek bir neşe emredilmiştir.” Haye Adam 
adlı kaynakta da şöyle yazılıdır: “Purim mucizesi Kraliçe Ester’in vermiş olduğu içki 
daveti yoluyla gerçekleştiği için, Hahamlarımız İsmi Mübarek Tanrı’nın bizler için 
yaptığı mucizeyi hatırlatmak amacıyla alışık olduğumuzdan biraz fazla şarap içme-
mizi emretmişlerdir. Ancak bir kişi, bunu yaptığı takdirde Tora’nın mitsvalarından 
herhangi birinin sekteye uğrayabileceğini, örneğin Seuda sonrasında Birkat Amazon 
söylemeyi veya akşam Arvit duasını yapmayı unutabileceğini ya da alaycılık ve hafif 
başlılık içine düşebileceğini tahmin ediyorsa bu kadar içmemesi gerekir. Temelde, her 
hareketini Tanrı’nın Onuruna yaptığından emin olmalıdır.”
10. Dolayısıyla Hahamlarımız’ın Purim’de sarhoş olma yönündeki sözleri, çığırından 
çıkmış bir sarhoşluğu kastetmemektedir; zira sarhoşluk kesin bir yasaktır ve insanı 
ahlaksızlık, hatta kan dökmeye bile götürebilecek çok ağır bir günahtır. Sadece normal-
de içtiğinden az daha fazla içmesi yeterlidir. Çakır keyif olduğunu hissettiği anda 
içmeyi kesmeli, Birkat Amazon söylemeli ve gidip biraz uyumalıdır. Ne de olsa, 
Hafets Hayim’in de işaret ettiği üzere, uyuyan bir kişi “Lanetli Aman” ile “Mübarek 
Mordehay” arasındaki farkı ayırt edemeyecek durumda olduğundan Talmud’daki sözü 
yerine getirmiş olur.
11. Purim Seudası yendiği sırada bunun bir mitsva amacıyla yerine getirilmesine ni-
yetlenmek gerekir.
12. Purim Cuma gününe denk geldiği takdirde, akşam Şabat seudası söz konusu olduğu 
için, Purim Seudasına öğleden önce başlanılmalıdır. Eğer bu mümkün olamıyorsa, 
başlamak için günün onuncu saatine kadar süre vardır. [Not: Buradaki “onuncu saat” 
kavramı günün uzunluğuna göre değişken saatler açısındandır. Buna göre bir gün 
içindeki değişken “saat”in süresi, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre, tan 
vaktiyle yıldızların çıkışı arasındaki sürenin 12’de biridir. Dolayısıyla “onuncu saat”, 
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tan vaktine bu değişken “saat”in on katı sürenin eklenmesi sonucunda varılan vakittir.]
13. Purim Seudası’nın ardından okunan Birkat Amazon içinde Al Anisim ve Bime 
Mordehay parçaları okunur. Bu konudaki kurallar için yukarıda ilgili başlığa bakınız.
14. Seuda gün bittikten sonraya kadar uzasa bile, Birkat Amazon’a bu parçalar ekle-
nir. Ama bir kişi yıldızlar çıktıktan sonra o akşama ait Arvit duasını okumuşsa, artık 
Birkat Amazon’a bu parçaları eklemez.
15. Bazıları, Babil’de Daniyel ve arkadaşlarının, ayrıca sarayda Ester’in Kaşerut 
kuralları dâhilinde beslenme çabasıyla yedikleri küçük taneli yiyecekler ve tohumların 
anısına Purim Seudası’nda bu tip yiyecekleri yerler. Pirinç pilavı da bu tipte bir 
yiyecektir.

E. Mişloah Manot – Öğün Gönderileri

1. Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zaferin 
ardından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet ve sevinç, herkesin 
birbirine öğünler gönderme (Mişloah Manot) ve yoksullara armağanlar [verme] günleri 
yapmaları” (Megila 9:22) talimatını vermişti. Bu doğrultuda Purim günü, başkalarına 
yemeye hazır öğünler gönderilir ve Mişloah Manot adı verilir.
2. Bu mitsvanın amaçlarından biri akranlar arasındaki sevgiyi ve birlikteliği kuv-
vetlendirmektir. Zira bu tip bir armağan veren kişi, diğerine olan sevgisini ifade etmiş 
olduğu gibi, alanın kalbinde de sevgi hisleri uyandırır. Böylece Aman’ın Ahaşveroş’a 
yaptığı propaganda konuşmasında kullandığı tez dâhilinde Yahudiler’den “bölünmüş 
bir halk” (3:8) şeklinde bahsetmesine karşılık, Yahudiler arasındaki sevgi ve saygı 
bağlarını pekiştirmek hedeflenir. Dolayısıyla bu mitsva özellikle Yahudiler’e yiyecek 
porsiyonları gönderilerek yerine getirilir.
3. Diğer bir amaç ise Purim günü Seuda hazırlayamayacak durumda olup, bir yan-
dan da armağan kabul etmeye çekinen insanların da Purim Seudası yapabilmelerini 
sağlamaktır. Zira herkesin birbirine yiyecekler gönderdiği bir günde, böyle bir armağanı 
almak utanç konusu olmayacaktır.
4. Bu mitsva çerçevesinde herkes, en az bir kişiye en az iki çeşit yiyecek göndermelidir.
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5. Bazı Hahamlara göre bu iki çeşit yiyeceğin yemeğe hazır ve pişmiş olması ge-
rekir. Ancak bu her hahamın görüşü değildir ve yiyecek pişirilmeye hazır olduğu sürece 
Mişloah Manot mitsvası çerçevesinde gönderilebilir.
6. Bu mitsva, yenmeye hazır konserve, örneğin ton ya da tuzlanmış sardalya kon-
servesi gönderilerek de yerine getirilebilir.
7. Kişi bu mitsvayı yalnızca bir başkasına yiyecek veya içecek göndererek yerine ge-
tirebilir. Ancak yiyecek veya içecek dışında, giysi, kitap vb. hediyelere gönderen bir 
kişi bu mitsvayı yerine getirmiş olmaz. Hatta arkadaşına, yiyecek alabilmesi için para 
gönderen bir kişi bile bu mitsvayı yerine getirmiş olmaz.
8. İçki de bu mitsva dâhilinde “çeşit” sınıfındadır. Dolayısıyla gönderilen iki çeşitten biri 
yiyecek diğeri içecek olabilir. Başka bir deyişle bir tabak et yemeği ile bir şişe şarap gön-
deren kişi bu mitsvayı yerine getirmiş olur. Hatta akranına iki şişe farklı içecek gönderen 
kişi de mitsvayı yerine getirmiş olur. Ama en iyisi iki çeşit “yiyecek” göndermektir.
9. Gönderilen iki çeşit yiyeceğin farklı çeşitler olması gerekir. Aynı yiyecekten iki porsi-
yon gönderen kişi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz. Buna rağmen kişi iki değişik 
şekilde pişirilmiş et porsiyonları veya aynı hayvana ait olsalar bile, farklı kısımlardan 
yapılmış, dolayısıyla farklı tada sahip iki porsiyon gönderebilir.
10. Bir tabak yemek ve bir somun ekmek gönderen kişi de mitsvayı yerine getirmiş olur.
11. Gönderilen öğünlerin saygıdeğer misafirlere yaraşır şekilde olması gerekir. Dolayısıyla 
bir kişi, gönderdiği öğünün kendi maddi durumuyla paralel değerde olmasına özen gös-
termelidir. Benzer şekilde eğer alan kişi zengin biriyse, onun düzeyine yaraşır yiyecekler 
göndermelidir. Mitsvayı, insnaın bir öğün yiyip doyacağı miktarla yerine getirmek en 
iyisidir.
12. İki çeşit yiyeceğin birlikte gönderilmesi daha uygundur; zira bunların ayrı ayrı 
gönderilmesine karşılık birlikte gönderilmesi önem ifade eder. Ancak bir kişi iki çeşidi 
farklı zamanlarda, hatta birini sabah birini akşamüstü gönderirse bile yükümlülüğünü 
yerine getirmiş olur.
13. Bazı Hahamlara göre iki çeşit yiyeceğin ayrı tabaklarda gönderilmesi gerekir; ancak 
mümkün değilse bu şart değildir.
14. Tek bir kap içinde birçok farklı küçük yiyecek gönderildiği takdirde, örneğin aynı 
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kapta bademler, fındıklar, fıstıklar vs. gönderiliyorsa, bu hep birlikte bir çeşit olarak 
kabul edilir. Başka bir deyişle, bunların küçük ve az miktarlarda olması, hep birlikte 
bir öğünü oluşturdukları gerçeğini değiştirmez.
15. Ne kadar çok kişiye Mişloah Manot gönderilirse, arkadaşlığı ve sevgiyi pekiştirdiği 
için, bu o kadar övgüye değerdir. Yine de kişi sadece bir kişiye gönderiyorsa dahi bu 
mitsva için yeterlidir. Bu paralelde, sadece bir kişiye burada yazılan kurallara uy-
gun olarak öğünler göndermiş bir kişi, başkalarına gönderdiği diğer yiyecekler için bu 
kurallara harfiyen uymak zorunda değildir, zira kurallara uygun olarak gönderdiği ilk 
öğünlerle mitsvayı zaten yerine getirmiştir.
16. Doğru bir uygulama olarak, Mişloah Manot mitsvası yerine getirilmeden Purim 
Seudası’na oturulmamalıdır. Ama Seuda’da yenecek yiyeceklerin tadına bakmakta bir 
mahsur yoktur.
17. Bu mitsva çerçevesinde bir oğul babasına, bir baba oğluna, bir öğrenci hocasına, bir 
hoca öğrencisine yiyecek göndererek yükümlülüğünü yerine getirebilir.
18. Bir kişi eğer Purim gününe özgü mitsvaları asgari gerekliliğin üzerinde yerine 
getirme isteğindeyse, önceliği Matanot Laevyonim mitsvasına vermelidir. Başka bir 
deyişle, mitsvalar için ayırdığı bütçedeki asgari gerekliliğin ötesini ilgilendiren parayı, 
Purim Seudası veya Mişloah Manot mitsvalarından çok Matanot Laevyonim mitsvasına 
yöneltmelidir; zira fakirlerin ve yetimlerin kalbine su serperek onları mutlu etmek 
diğerlerinden daha makbuldür.
19. Mişloah Manot olarak tatlı ya da şekerlemeler de gönderilebilir. Bu doğrultuda, bir 
kişi rahatsızlığı, örneğin şeker hastalığı nedeniyle bu tip tatlıları yiyemiyorsa bile, ona 
bu tip bir Mişloah Manot gönderen kişi yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
20. Bazı Hahamlara göre isimsiz olarak gönderilen Mişloah Manot ile kişi 
yükümlülüğünü yerine getiremez; zira bu mitsvanın temel amacı sevgi bağlarını kuv-
vetlendirmek iken, kimden geldiği belli olmayan bir yiyeceğin bunu sağlamayacağı 
açıktır.. Dolayısıyla gönderen kişi kendisini tanıtarak tekrar göndermelidir.
21. Bir kişi akranına öğünler gönderdiyse ama elçisi yiyeceği getirdiği sırada söz konusu 
akranı evde değilse ve onun adına yiyecekleri ev halkı aldıysa, eğer bu kişi Purim bit-
meden önce evine döner ve bu öğünün kimden geldiğinden haberdar olursa, gönderenin 
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yükümlülüğü yerine getirilmiş olur. Ama alıcı o gün içinde eve dönmezse, gönderen 
de bu gönderiyle mitsvayı yerine getirmemiş olur; zira pasuk bu gün içinde yiyeceğin 
“akrana” ulaşmasını şart koşmuştur ve ev halkının bunu onun adına almış olması 
yeterli değildir.
22. Yiyeceğin gönderildiği kişi o sırada kendini bilmeyecek düzeyde sarhoşsa ve 
bu durumun Purim bitmeden önce geçeceği kesin değilse, gönderen, mitsvayı yerine 
getirdiğinden emin olmak için ayık birine ayrıca yiyecek göndermelidir.
23. Mişloah Manot için gönderilen yiyeceklerin Kaşerut kurallarına uygun olarak 
hazırlanmış olması gerektiğini söylemeye gerek yoktur.
24. Mişloah Manot sadece Purim günü, yani gündüz vakti içinde gönderilebilir. Önce-
ki akşamdan gönderen bir kişi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz.
25. Kadınlar da akranlarına Mişloah Manot gönderme mitsvası ile yükümlüdür-
ler. Başka bir deyişle bu mitsva çerçevesinde erkekler erkeklere, kadınlar da kadınlara 
öğünler göndermelidir. Ama normal şartlarda kadınlar erkeklere veya erkekler kadınlara 
göndermemelidir. Yine de bu kesin bir kural değildir ve örneğin bir kadın fakirse, ona 
bir erkek de yiyecek gönderebilir.
26. Buna karşılık, bir koca gönderdiği iki öğünde normal olarak karısını da hesaba 
kattığından, karısı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
27. Çocuklar maddi özgürlüklerini kazanmamış olsalar bile Bar/Bat Mitsva yaşından 
itibaren Mişloah Manot mitsvasından sorumludurlar. Hatta henüz yükümlülük yaşına 
erişmemiş çocuklar bile Mişloah Manot mitsvası çerçevesinde akranlarına yiyecekler gön-
dermeye alıştırılmalıdırlar.
28. Tsedaka ile geçinen bir insan dahi Mişloah Manot mitsvasından sorumludur. Eğer 
elinde sadece kendi yiyeceği varsa, kendisi gibi bir başkasıyla değiş tokuş yaparak bu 
mitsvayı yerine getirebilir. Günümüzde de uygulama, daha çok, imkânı olmayanların 
utanmaması için, insanların kendi yiyeceklerini değiş-tokuş yapmasıyla yerine geti-
rilmekte, her iki taraf birbirine bir şeyler vermekte, sadece bir tarafın verdiği durumlar 
bertaraf edilmektedir.
29. Fakir birine yiyecek gönderen kişi, eğer başka bir fakire armağan da vermişse, hem 
Mişloah Manot hem de Matanot Laevyonim mitsvalarını yerine getirmiş olur. Ancak 
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bu konuda otoritelere hemfikir değildir; dolayısıyla en iyisi yiyeceği alanın dışında iki 
fakire armağanlar vermektir.
30. Yetişkin bir kişinin henüz Bar Mitsva olmamış bir çocuğa yiyecek göndererek 
Mişloah Manot yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği birçok hahama göre soru 
işaretidir. Dolayısıyla bu mitsva için özellikle yetişkinlere yiyecek gönderilmelidir.
31. Her ne kadar “göndermek” arada bir elçinin olmasını gerektiriyorsa da, bu şart 
değildir ve bir kişi bir başkasına yiyecekleri şahsen vererek de mitsvayı yerine getirmiş 
olur. Aynı nedenle, normalde kanunen “elçi” olamayacak bir kişinin, örneğin küçük 
bir çocuğun eliyle gönderilen yiyeceklerle bu mitsva yerine getirilmiş olur.
32. Yiyecekleri bir elçi yoluyla gönderen kişi, yiyeceklerin hedefine ulaşıp ulaşmadığını 
kontrol etmek zorunda değildir, zira elçinin görevini yaptığına güvenilir. Ama eğer elçi 
olarak küçük bir çocuk kullanılmışsa görevini yerine getirip getirmediği kontrol edilme-
lidir.
33. Bir kişi bir yiyecek dükkânına giderek bir başkasına o gün içinde ulaşması şartıyla 
yiyecek göndermek üzere sipariş verirse, parasını veresiye verecekse bile mitsvayı yerine 
getirmiş olur.
34. Bir kişi, kendisine gönderilen yiyecekleri, gerek “almış gibi oldum; teşekkür ede-
rim” gerekçesiyle, gerek göndereni sevmediği için, gerekse de gönderilen yiyeceği ken-
disine layık görmediğinden dolayı reddederse, Rabi Moşe İsreliş’e göre gönderen yine de 
yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Ancak bu konuda herkes aynı görüşte değildir; 
bu nedenle böyle bir durumda, gönderen kişi başka bir hedefe yiyecek göndererek 
mitsvayı yerine getirmiş olmayı garanti altına almalıdır.
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V. PURİM GÜNLERİ

A. Purim Günlerinde Çalışma

1. Purim’de iş yapmak yasak değildir. Ama bir yerde iş yapmama geleneği yerleşmişse, 
orada iş yapmak yasaktır. Günümüzde her yerde gelenek böyle kabul edilir. Yine de 
iş yapmama durumu sadece Purim gündüz vakti için geçerlidir; ama gece böyle bir 
kısıtlama yoktur ve Purim neşesi bozulmadığı sürece Purim bayramı için büyük çaplı 
işler bile yapılabilir.
2. Purim’de çalışan bir kişi, yaptığı işten hiçbir zaman bereket görmeyecektir. Ancak 
eğer sevinçli bir vesile için inşaat söz konusuysa, örneğin oğlu evlenecek biri için ev inşa 
ediliyorsa, bu amaçla iş yapılabilir.
3. Kanuna göre Purim’de ticaret yapılabilir. Buna rağmen, Purim Seudası için para 
kazanma amaçlı olmadığı sürece yapmamak tercih edilmelidir. Yiyeceği bir şey olmayan 
kişi Şabat günü yasak olan işleri de yapabilir. Benzer şekilde Hol Amoed’de (Pesah 
ve Sukot bayramlarının Yom Tov olmayan ara günleri) yapılması yasak olmayan işler 
[örneğin, yapılmadığı takdirde kayba sebep olacak işler veya toplumun ihtiyacı için 
yapılan işler] Purim’de yapılabilir ve bu, Purim’de iş yapmamayı âdet edinmiş yerler 
için bile geçerlidir. Ve şüphesiz, yiyeceği içeceği olmayan fakir bir işçi de Purim’de yiyip 
içebilmek için bu gün içinde çalışabilir.
4. Bazıları Purim bayramında saç tıraşı olmamayı tercih ederler. Ama bu kişiler de 
Yahudi olmayan bir berberde tıraş olabilirler. Ayrıca daha önceden sakal tıraşı olamamış 
bir kişi, Purim’de tıraş olabilir. [Bıçak, ustura, jilet gibi aletlerle tıraş olmanın genel bir 
yasak olduğu hatırda tutulmalıdır.] Benzer şekilde tırnaklar kesilebilir.
5. Bir Yahudi’nin Purim’de çalışmaması gerekmesine rağmen, Yahudi olmayan bir 
ücretlinin bir Yahudi için iş yapması yasak değildir.
6. Purim’de fotoğraf çekilebilir.
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B. Surlarla Çevrili Şehirler

1. Purim bayramı çoğu yerde 14 Adar tarihinde kutlanır.
2. Yeoşua bin Nun zamanında çevresi surlarla çevrili olduğu bilinen şehirlerde, şu anda 
surlarla çevirili olmasalar bile, Purim bayramı 15 Adar tarihinde kutlanır. Buna, söz 
konusu şehirlere 2000 ama (=960 m.) mesafe içindeki köyler de dâhildir.
3. Yeruşalayim böyle bir şehirdir ve Purim 15 Adar’da kutlanır.
4. Bu konudaki tek istisna Şuşan (Hamadan) şehridir. Burası Yeoşua zamanında sur-
larla çevrili olmamasına karşın yine de Purim 15 Adar’da kutlanır. Bunun sebebi mu-
cizenin bu şehirde gerçekleşmiş olmasıdır. Zaten bu nedenle 15 Adar, Purim Şuşan 
olarak adlandırılır.
5. Surlarla çevrili olma şartının Yeoşua bin Nun zamanına bağlanmasının nedeni, 
Amalek’le ilk savaşan komutanın Yeoşua olmasıdır. Ayrıca Erets-Yisrael’i fetheden 
de Yeoşua’dır.
6. Purim’de iş yapmama geleneği normal şehirlerde 14 Adar, Yeruşalayim dengi 
şehirlerde ise 15 Adar içindir. Dolayısıyla normal şehirlerde 15 Adar’da, Yeruşalayim 
dengi şehirlerde ise 14 Adar’da iş yapmakta sakınca yoktur. Eğer bir yerde her iki 
günde de iş yapmama geleneği varsa bile bu gelenek bağlayıcı değildir, işten imtina ko-
nusu sadece o şehirde Purim’in kutlandığı tarih için geçerlidir.
7. Yeoşua bin Nun zamanında surlarla çevrili olması muhtemel olan, ama bu kesin 
olarak bilinmediği için belirsizlik söz konusu olan şehirlerde Purim 14 Adar’da kutlanır. 
Buna rağmen, 15 Adar’da da Megila okunur ama beraha söylenmez. İstanbul bu ni-
telikteki şehirler arasındadır.
8. Böyle bir şehirde 14 Adar’da Megila’yı unutkanlık sonucu okumamış bir kişi bile 
15 Adar’da okurken yine beraha söylemez.
9. Bu tipteki belirsizliğin olduğu şehirlerde Purim’e dair diğer mitsvalar – Purim 
Seudası, Matanot Laevyonim ve Mişloah Manot – 14 Adar’da yerine getirilir. Buna 
rağmen aynı mitsvaları 15 Adar tarihinde tekrarlamak doğru bir davranış olacaktır.
10. Belirsizliğin olduğu şehirlerde Amida duasındaki Al Anisim Bet Yosef’e göre hem 
14 hem de 15 Adar’da okunur. Ancak bazı cemaatler 15 Adar’da bunu okumamayı 
âdet edinmişlerdir. İstanbul’da durum böyledir.
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11. Belirsizliğin olduğu şehirlerde Purim peraşası 14 Adar’da okunur, 15 Adar’da 
okunmamalıdır.
12. Belirsizliğin olduğu yerlerde 14 Adar günü çalışmamak gerekir. Ama 15 Adar’da 
çalışılabilir.
13. Normal bir şehrin sakini olup 14 Adar günü okuması gerekirken Megila’yı 
okumamış [veya dinlememiş] bir kişi, 15 Adar’da Megila’yı berahasız okur.
14. Yeruşalayim’le denk bir şehrin sakini Megila’yı normalde okuması gereken tarih 
olan 15 Adar yerine 14 Adar’da okuduysa yükümlülüğü yerine gelmiş sayılır. Ama 
eğer durumu fark ederse 15 Adar’da tekrar okumalıdır.
15. Yeruşalayim’e denk bir şehrin sakini 14 Adar tarihinde tan yeri ağardığı sırada 
normal bir şehirde ise, Purim’i o şehrin sakinleri gibi, her yönüyle 14 Adar tarihinde 
kutlar. O kadar ki, eğer 14 Adar sabahı tan yeri ağarırken o şehirde olacağını önceki 
akşamdan biliyor idiyse, tan yeri ağardıktan sonra kendi şehrine dönme niyeti varsa 
bile, önceki akşam Megila’yı bulunduğu şehirdekilerle birlikte okur. 14 Adar günü 
içinde [normalde Purim’in 15 Adar’da kutlandığı] kendi şehrine döndüyse, akşamleyin 
Purim’e dair mitsvaları kendi şehrinin sakinleri gibi yerine getirme yükümlülüğü olup 
olmadığı konusunda otoriteler arasında görüş ayrılığı vardır. Uygulamada bu mitsvaların 
hepsini tekrar yerine getirmelidir; ancak o gece ve ertesi sabah Megila okurken beraha 
söylemez.
16. Yeruşalayim dengi bir şehrin sakini 14 Adar sabahı normal bir şehre seyahat ettiyse 
ve 15 Adar sabahı tan yeri ağarana kadar o şehirde kalacaksa, Purim mitsvalarının 
tümünden muaftır. Zira 14 Adar sabahı tan yeri ağarırken kendi şehrindeydi ve orada 
Purim 15 Adar sabahı kutlanacağından henüz yükümlülük yoktu. 15 Adar sabahı da 
tan yeri ağardığında normal bir şehre gelmiş durumdaydı ki o sırada da o şehrin yüküm-
lülük zamanı sona ermişti. Dolayısıyla Purim mitsvalarından o yıl için muaf olmuştur. 
Bu nedenle Tanrı’nın Sözleri’ne önem veren bir kişi böyle bir duruma düşmekten 
kaçınmalı ve Purim’in değerli mitsvalarını kaçırmamalıdır. Ama muafiyete rağmen, 
uygulamada, bir şekilde bu duruma düşmüşse, en azından 15 Adar’da Megila’yı 
berahasız olarak okumalı, Amida’da ve Birkat Amazon’da Al Anisim parçasını ekl-
emeli ve Mişloah Manot mitsvasını uygulamalıdır.
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17. Normal bir şehrin sakini 14 Adar gecesi ve sabah tan yeri ağarırken kendi şehrinde 
idiyse ve Purim’e dair tüm mitsvaları hem gece hem de gündüz yerine getirdiyse ve 
14 Adar günü Yeruşalayim dengi bir şehre gelmiş, ertesi sabah, yani 15 Adar’da 
tan yeri ağardığı sırada da bu şehirde bulunacaksa, çoğu otoriteye göre kendi yerine 
uygulamayı tamamladığı için artık yükümlülüğünü yerine getirmiştir ve 15 Adar’da da 
ayrıca Purim mitsvalarını yapmakla yükümlü değildir. Yine de aksi görüşte otoriteler 
de olduğundan, eğer kendini tam olarak garanti altına almak istiyorsa, 15 Adar’da da 
Megila dinleyebilir, ama oradaki başkalarının yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 
Megila okuyamaz. Benzer şekilde, 15 Adar sabahı Purim peraşası okunduğu sırada 
Sefer-Tora’ya kalkmaması tercih edilir. Ama ismen çağrıldıysa kalkabilir.
18. Normal bir şehrin sakini 15 Adar’da hatayla Amida veya Birkat Amazon’da 
Al Anisim parçasını eklediyse duası geçerlidir ve tekrar etmesine gerek yoktur. Yine, 
Yeruşalayim dengi bir şehrin sakini 14 Adar’da bu hataya düştüyse de aynı kural 
geçerlidir.
19. Normal bir şehrin sakini, Yeruşalayim dengi bir şehrin sakininin eline 14 Adar’da 
yiyecek öğünleri gönderdiyse ve alıcının bu yiyecekleri 15 Adar’da yiyeceğini biliyorsa, 
gönderen Mişloah Manot mitsvasını yerine getirmiş olur.
20. Benzer şekilde Yeruşalayim dengi bir şehrin sakini, normal bir şehrin sakinine 14 
Adar’da yiyecek öğünleri gönderdiyse ve bunlar alıcının eline aynı gün geçtiyse, her ne 
kadar gönderen için Purim 15 Adar’da ise de Mişloah Manot mitsvasını yerine getirmiş 
sayılır. Ama bu kişi, aynı işlemi 15 Adar’da yaparsa mitsvayı yerine getirmiş olmaz, 
zira artık alıcı için Purim bayramı geçmiştir. Bu gibi durumların her birinde, yiyeceğin 
hedefine ulaştığı zaman önemlidir. Eğer alana göre Purim olan gün içinde ulaşmışsa ne 
zaman gönderildiğine bakılmaksızın, mitsva yerine getirilmiş olur. Ama alanın eline 
onun şehrinde Purim bittikten sonra geçmişse, gönderenin şehrinde halen Purim ise bile, 
mitsva yerine getirilmiş olmaz.
21. Aynı doğrultuda, bir kişi Purim’den önce Mişloah Manot amacıyla yiyecekleri 
bir kişiye verir ve alıcı da bu yiyecekleri Purim geldiğinde yerse, veren mitsvayı yerine 
getirmiş olur. Ama en iyisi, alıcının bu yiyeceği ancak Purim geldiği gün sahiplenebileceği 
konusunda şart koşmaktır.



457

C. Purim Meşulaş – Üçlü Purim

1. Herkes Megila okumak veya dinlemekle yükümlüdür, ama Megila okumayı herkes 
bilmediğinden yükümlülüğünü yerine getirmek için eline Megila’yı alıp bilen birine 
gitme ihtiyacı hissedebilir. Ama Şabat günü herhangi bir şeyi özel bir mekândan ka-
musal alana çıkarmak, aksini yapmak veya kamusal alanda 4 ama’dan (yaklaşık 
2m.den) fazla taşımak, Tiltul adı verilen melaha yasağını ihlal etmek anlamına gelecektir. 
Hahamlarımız bu nedenle Şabat günü Megila okunmasını yasaklamışlardır.
2. Şabat günü Megila okuma yasağının bir başka nedeni de Matanot Laevyonim, yani 
fakirlere armağanlar verme mitsvasının da Megila ile yakından bağlı olmasıdır. Fakirler 
söz konusu armağanları alabilmek için Megila’nın okunuşunu dört gözle beklerler. 
Ama bu armağanların verilmesi Şabat günü mümkün olmadığından, Megila da Şabat 
günü okunmaz.
3. Bu nedenlerle, 15 Adar’ın Şabat’a rastladığı yıllarda, Yeruşalayim dengi şehirler 
için Megila muktse, yani Şabat günü kımıldatılması yasak olan eşyalarla aynı kate-
goridedir ve ele alınmamalıdır [ancak diğer Şabat günlerinde Megila muktse değildir, 
zira bir kişi canı Megila metnini okumak istediği takdirde okuyabilir. Muktse durumu 
sadece Purim bayramı çerçevesinde Megila okumanın mitsva olduğu Purim günü için 
geçerlidir.].
4. Bu doğrultuda, böyle yıllarda Yeruşalayim dengi şehirlerde Purim’e özgü mitsvalar, 
aşağıda değinileceği üzere üç güne bölünür: Cuma, Şabat ve Pazar. Bu üçlülük nedeniy-
le bu Purim bayramı Yeruşalayim dengi şehirler için “Purim Meşulaş – Üçlü Purim” 
olarak adlandırılır. [Sabitlenmiş Yahudi takviminde 14 Adar hiçbir zaman Şabat’a 
rastlamaz; dolayısıyla bu durum sadece Yeruşalayim dengi şehirler için geçerlidir.]
5. Bahsedilen bölünme doğrultusunda, her ne kadar Yeruşalayim dengi olan, yani 
Yeoşua Bin Nun zamanında surlarla çevrili olduğu bilinen bir şehirde Megila nor-
mal şartlarda 15 Adar’da okunursa da, eğer 15 Adar tarihi Şabat’a rastlarsa bu gibi 
şehirlerde de Megila okunuşu öne alınarak 14 Adar’da, yani Perşembe gecesi ile Cuma 
sabahı gerçekleştirilir. Böylece o yıl için Megila okuma tarihi açısından dünyanın tüm 
şehirleri aynı kategoridedir.
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6. Yeruşalayim dengi bir şehrin sakini beklenmedik bir nedenden dolayı Megila’yı 14 
Adar’da okuyamamışsa, yine de Şabat’a rastlayan 15 Adar’da okumaz. Bunun ye-
rine bu Şabat günü berahasız olarak Alel duasını okuması iyi olacaktır.
7. Matanot Laevyonim mitsvası Megila’nın okunuşuyla doğrudan bağlantılıdır, zira 
yoksullar, söz konusu armağanları alabilmek için Megila’nın okunuşunun yolunu 
gözlerler; çünkü insanlar, Megila’yı okuyup meydana gelen mucizeyi gördüklerinde 
kalpleri de cömertçe bağışlar yapmak için genişler. Bu doğrultuda, Purim’in üç güne 
yayıldığı durumlarda Matanot Laevyonim mitsvası da Megila’nın okunduğu 14 Adar 
Cuma tarihinde yerine getirilir.
8. Her ne kadar Purim günü iş yapılmazsa da, bu kural, sadece Purim’in normal 
tarihinde uygulandığı durumlar içindir. Dolayısıyla Purim Meşulaş durumunda, 
Yeruşalayim dengi şehirler için asıl tarih olmayan 14 Adar Cuma günü iş yapılabilir. 
Ama normal şehirler için aynı gün Purim’in gerçek tarihi olduğundan o şehirlerin sakin-
leri iş yapmamalıdırlar. Yine de herkes Şabat onuruna saç tıraşı olabilir.
9. Purim’in üç güne yayıldığı durumlarda, Yeruşalayim dengi şehirlerin sakinleri, 15 
Adar Şabat günü tüm Amidalar’da ve Birkat Amazon’da Al Anisim ve Bime Morde-
hay parçalarını okurlar; zira bu tarih bu tip şehirler için Purim’in her zaman kutlandığı 
tarihtir.
10. Bu Şabat günü, Yeruşalayim dengi şehirlerde iki Sefer-Tora çıkarılır. İlkinden 
haftanın peraşası okunduktan sonra Hatsi Kadiş söylenir, ardından ikinci Sefer-
Tora’dan Purim peraşası olan “Vayavo Amalek” okunur. Normalde bu peraşanın son 
pasuğu tekrarlanmasına rağmen, Şabat günü okunduğu zaman son pasuğu tekrarla-
mak gerekli değildir. Bitiminde tekrar Hatsi Kadiş söylenir ve Şabat Zahor’da okunan 
Aftara okunur. Ama aynı Şabat günü normal şehirlerde artık Purim olmadığı için, 
normal bir haftada olduğu şekilde davranılır.
11. Bu Şabat gününde Yeruşalayim dengi şehirlerde Tora öğrenimi açısından gerek 
Alaha gerekse de anlatı olarak, Purim’e dair konulara ağırlık verilir.
12. Megila’da okuğumuz üzere Yahudiler’in düşmanlarına karşı kazandıkları zafe-
rin ardından, Mordehay Yahudiler’e 14 ve 15 Adar tarihlerini “ziyafet (Mişte) ve 
sevinç, herkesin birbirine öğünler gönderme ve yoksullara armağanlar [verme] günleri 
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yapmaları” (Megila 9:22) talimatını vermişti. Başka bir deyişle, Purim günü Seuda 
yapma mitsvası, Mordehay ve Anşe Keneset Agedola’nın koyduğu bir kuraldır. Şabat 
günü ziyafet yemek ise, Tanrı’nın emirlerine dâhildir. Bu nedenle Şabat ziyafeti Pu-
rim Seudası’na göre önceliklidir ve dolayısıyla Yeruşalayim dengi şehirler için Purim’in 
üç güne yayıldığı yıllarda Purim Seudası Şabat günü değil, ertesi gün, yani 16 Adar 
Pazar günü yapılır. Buna rağmen, Şabat günü, de o günün Purim olması şerefine özel 
bir yemek hazırlayıp Şabat ziyafetinde yemek ve yanında şarap ya da başka bir içki 
içmek güzel bir uygulama olacaktır.
13. Böyle yıllarda Yeruşalayim dengi şehirlerde Mişloah Manot mitsvası da 16 Azdar 
Pazar günü yerine getirilir. Bir kişi 14 Adar Cuma günü yiyecek gönderme mitsvasını 
yapmışsa bu mitsva geçerlidir. Ancak en doğrusu 16 Adar Pazar günü tekrar yapmaktır.
14. Böyle yıllarda Yeruşalayim dengi şehirler için 16 Adar günü de bayrama dâhil 
olduğundan Tahanunim adı verilen özür duaları yapılmaz ve oruç tutulmaz. Bu 
nedenle, anne ya da babasının ölüm yıldönümü bu güne rastlayan ve her yıl bu günde 
oruç tutmaya alışmış bir Yeruşalayim dengi şehir sakini o yıl oruç tutmaz.
15. Böyle yıllarda Yeruşalayim dengi şehirlerde Purim Seudası 15 Adar’ı 16 Adar’a 
bağlayan gece değil, 16 Adar gündüz vakti yapılmalıdır. Ancak 16 Adar Pazar günü 
Purim’in gerçek tarihi olmadığı için Amidalar’da ve Birkat Amazon’da Al Anisim ve 
Bime Mordehay parçaları eklenmez.

D. Purim’de Oruç ve Yas

1. Purim’de oruç tutulmaz.
2. Bir yakını nedeniyle ilk yedi günlük yas dönemi içinde olan bir kişi (Avel), tıpkı 
Şabat günlerinde olduğu gibi, Purim günü herkesin görebileceği konularda yas tutmaz, 
ama yalnız olduğu durumlarda yasını tutmaya devam eder. Bu, Purim gecesi için de 
geçerlidir.
3. Yasın ilk gününde, yani yakınının gömüldüğü günde bile bir Avel, Purim günü 
tefilin takmalıdır. Ama eğer aynı gün yakınının ölüm günüyse, cenazeden sonra bile 
tefilin takmaz.
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4. Bir Avel, Purim günü evinden çıkmamasına rağmen normal şekilde Purim Seudası’nı 
masada gerçekleştirir. Bir neşe günü olan Purim’de yasını arka plana atmaya gayret 
etmelidir.
5. Bir Avel, yasın ilk yedi günü içinde olmasına rağmen Mişloah Manot ve Matanot 
Laevyonim mitsvalarından sorumludur. Ne de olsa bir Avel, Tora’nın tüm  mitsvalarıyla 
yükümlüdür. Buna rağmen Mişloah Manot olarak çok şatafatlı yiyecekler göndermeme-
li, et, balık, meyve gibi yiyeceklerle yetinmelidir.
6. Aşkenaz geleneği, anne veya babası için yas tutan bir kişiye 12 ay boyunca, diğer 
yakınları için yas tutan birine de ilk otuz gün boyunca Mişloah Manot göndermeme 
şeklindedir. Sefarad geleneği bu şekilde değildir ve gönderilir.
7. Buna karşılık Matanot Laevyonim söz konusu olduğunda Avel bir fakire armağan 
göndermek tüm geleneklere göre tsedaka sınıfında olduğundan yapılabilir ve bu, ilk yedi 
günlük yas süresi için bile doğrudur.
8. Anne ya da babası için yas tutan bir kişi 12 ay boyunca müzikli eğlencelere 
katılmamalıdır. Ancak eğer kendisi bir çalgı ustasıysa Purim ve ziyafet onuruna enstrü-
man çalabilir.
9. “İki neşe birbirine karıştırılmaz” prensibi Purim için geçerli değildir ve Purim’de 
düğün yapılabilir. Düğüne ait kutlama ziyafetini de Purim’de yapmakta sakınca yok-
tur. Ancak en güzeli, Purim Seudası’nı ayrı yapmak, düğün kutlamasını da Purim 
çıkışına, geceye bırakmaktır. Purim günü nişan veya söz kesme vesilesiyle de kutlama 
düzenlenebilir.

E. Artık Yıllarda İlk Adar Ayı

10. Daha önce de belirtildiği üzere artık bir yılda Purim ikinci Adar ayında, yani 
Veadar ayında kutlanır. Bunun nedeni, pasukta “Adar ayının on dördüncü gününü ve 
[aydaki] on beşinci günü her yıl kutlama yükümlülüğü”nden bahsedilmesidir (9:21). 
“Her yıl”, yani normal yıllarda Purim, iki kurtuluşu [yani Purim ve Pesah’ı] birbirine 
bağlama amacıyla Nisan ayından hemen önce kutlandığı için, artık yıllarda da aynısı 
yapılır ve Nisan ayından hemen önceki ay içinde, yani Veadar ayı içinde kutlanır.
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11. Buna rağmen, ilk Adar ayının içindeki 14 ve 15 Adar günleri de özel günlerdir ve 
bu günlerde dualarda Tahanunim adı verilen özür duaları ve onlara bağlı diğer parçalar 
okunmaz, oruç tutulmaz ve ağıt yakılmaz.
12. Bazıları bu iki günde ziyafet verme geleneğindedir ama yaygın uygulama böyle 
değildir. Yine de normal şehirlerde 14, Yeruşalayim dengi şehirlerde ise 15 Adar tari-
hinde küçük çaplı bir ziyafet vermek güzel bir uygulamadır.
13. Şabat günü Minha duasındaki Tsidkateha parçası, Şabat olmasa Tahanunim 
dualarının yapılmayacağı tarihlere rastlayan Şabat günlerinde okunmaz. 14 Adar tari-
hinde Tahanunim duaları yapılmadığı için, bu tarih bir Şabat gününe rastladığı tak-
dirde Tsidkateha parçası okunmaz.
14. Artık yılların ilk Adar ayı içinde Mişloah Manot ve Matanot Laevyonim 
mitsvalarına dair yükümlülük yoktur ve [Şabat’a rastlamadığı takdirde] bu günlerde 
iş yapma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur ve yastaki bir kişi de bu günlerde 
normal yasını tutar.

F. Purim Gelenekleri

1. Megila’da Tanrı’nın İsmi geçmemektedir; ancak olayların gidişatı, Tanrı’nın her 
şeyi belirli bir senaryoya göre geliştirdiğini ve belirli bir hedefe yönelttiğini gözler önüne 
sermektedir. Bu açıdan Megila, Tanrı’nın Kendisi’ni açıkça göstermeden de olsa ta-
rihi yönlendirdiğini ortaya koyar. Bu mesaj doğrultusunda Purim bayramında kılık 
değiştirmek ve/veya maskeler giymek şeklinde bir gelenek yayılmıştır.
2. Buna rağmen söz konusu gelenek dâhilinde, sırf Purim için bile olsa bir erkeğin 
kadın kıyafeti, bir kadının da erkek kıyafeti giymesi Tora’nın kesin bir yasağıdır. 
Çocuklara da bu şekilde karşı cinse özgü giysileri giydirmemek gerekir.
3. Purim’de çeşitli eğlenceler düzenlenir. Ancak bu eğlencelere illüzyonist veya sihir-
bazlar getirmemek gerekir. Yine de eğer söz konusu kişi Yahudi değilse buna izin veren 
otoriteler vardır.
4. Yapılan kutlamalarda hiçbir şekilde aşırılığa kaçılmamalı, hoşgörü dâhilinde bile olsa 
başkalarının taklitleri yapılarak insanlar kırılmamalı, özellikle de öğretmenler ve Tora 
büyükleri hakkında, onlar bunu hoş görseler dahi, alaylar ve şakalar yapılmamalıdır.
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Megila ve Naziler
1 Ekim 1946 tarihinde, 216 duruşmanın ardından, Nüremberg’deki Uluslararası 
Askeri Mahkeme, Nazi partisi liderleri hakkında asılarak idam cezasına hükmet-
ti. Aşağıdaki alıntının sahibi olan International News Service muhabiri Kingsbury 
Smith bu liderlerin on tanesinin idamı sırasında Amerikan basınını temsil etmek 
üzere kurayla seçilmişti.

 Nüremberg Gaol, Almanya
 16 Ekim 1946
 International News Service

 … Julius Streicher melodram niteliğindeki duruşmasına saat 2:12’de (a.m.) çıktı.

 Kelepçeleri çıkarılıp çıplak elleri bağlanırken, eski püskü bir takım ve boynuna 
kadar iliklenmiş ama kravat taşımayan çok kez giyildiği belli mavimsi bir 
gömlek giymekte olan bu çirkin cücemsi küçük adam (güçlü olduğu günlerinde 
cafcaflı giysileriyle adı çıkmıştı), önünde tehdit edercesine yükselen üç ahşap 
darağacına bir göz attı. Sonra gözlerini salonda gezdirdi, gözleri bir an için 
tanıkların oluşturduğu küçük gruba takıldı. Bu sırada elleri arkasında sıkıca 
bağlanmıştı. Her biri bir kolunda olmak üzere iki gardiyan onu girişin solundaki 
Bir Numaralı darağacına yöneltti. Sabit adımlarla ilk ahşap basamağa kadar 
olan altı ayaklık mesafeyi yürüdü, ama yüzünün kasları çekilmekteydi.

 Gardiyanlar onu formalite icabı kimlik tespiti için basamakların dibinde 
durdurduğu sırada keskin haykırışını salıverdi: ‘Heil Hitler!’

 Çığlık sırtıma bir ürperti verdi.
 Yankısı dinerken basamakların yanında duran Amerikalı bir albay keskince 

‘Adama ismini sorun’ dedi. Tercümanın sorusuna cevaben Streicher ‘İsmimi 
gayet iyi biliyorsunuz’ diye bağırdı. Tercüman sorusunu tekrarladı ve mahkûm 
sesini yükseltti: ‘Julius Streicher.’
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 İdam sehpasına ulaştığında Streicher ‘Şimdi Tanrı’ya gidiyor’ diye bağırdı. 
Cellâdın ipinin altındaki ölümcül noktaya doğru olan son iki adım boyunca 
iteklendi. Yağlı ip cellât tarafından ahşap bir parmaklığa doğru tutulmaktaydı.

 Streicher bir anda tanıklarla yüzleşmek üzere çevrildi ve onlara dimdik baktı. 
Birden bir çığlık attı: ‘Purim Bayramı 1946.’

Streicher, Nazi hareketi tarihinin en başlarından beri işin içindeydi. Antisemitik dergi 
Der Stürmer’in editörü ve yayıncısıydı. Mayıs 1924’te Streicher “Das Purimfest” 
(Purim Bayramı) adlı, Purim bayramını konu alan bir yazı yayınlamıştı. Yahudiler’e 
aralıksız saldırdığı dergisini yayınlayabilmek için Yahudilik hakkında, daha sonra 
çarpıtmakta kullanacağı bazı bilgilere mutlaka sahipti. Ancak Aman’ın oğullarının 
asılmasıyla kendi idamı arasındaki dikkate değer paralelliklerin ne kadar farkına 
vardığı konusunda ancak spekülasyon yapılabilir. Yine de söz konusu paralellikler 
gerçekten de ilgi çekicidir:

 Kral, kraliçe Ester’e “Başkent Şuşan’da Yahudiler beş yüz kişi ve Aman’ın 
on oğlunu kılıçtan geçirerek imha ettiler. Kralın diğer eyaletlerinde [de kim 
bilir] ne yapmışlardır!” dedi. “Dileğin nedir? Sana verilecektir. Başka ne arzun 
var? Yerine getirilecektir.”

 Ester “Eğer kral için uygunsa, Şuşan’da bulunan Yahudiler’e yarın da bugün 
[yerine getirdikleri] yasa gibi yapmaları için [izin] verilsin” dedi. “Aman’ın on 
oğlunu da darağacına assınlar” (Megilat Ester 9:12-13).

Aman’ın on oğlu öldürüldükten sonra, Yahudiler’e yapılan saldırıların liderleri olarak, 
olası başka saldırganlara benzer sonu yaşayabilecekleri uyarısını yapmak üzere ibret 
olarak asılmıştı.

Tanah’ta bazı harfler geleneksel olarak diğerlerine göre daha küçük veya daha büyük 
yazılıdır. Hahamlarımız bu tipteki yazı farklılıklarının bazı mesajlara ve metnin basit 
anlamının ötesinde anlamlara işaret ettiğini öğretirler. Rabi Mihael Dov Weissmandl 
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(1903-1957) Aman’ın on oğlunun isimlerinin verildiği listede bu tipte, metnin 
kalanına göre farklı boyutta yazılı olan dört harf olduğuna dikkat etmişti: Bunlar 
Parşandata sözcüğündeki Tav, Parmaşta sözcüğündeki Şin, Vayzata sözcüğündeki 
Vav ve Zayin harfleridir. Bunlardan Tav, Şin ve Zayin harfleri diğer harflere göre 
daha küçük, Vav harfi ise daha büyüktür.

Aynı listede Aman’ın on oğlunun her birinden önce ismin –i halini çeken Ve-Et sözcüğü 
de kullanılmıştır. Aslında Megila’nın bu sözcüğü her isim için tek tek kullanmasına 
gerek yoktu; dolayısıyla, yine de kullanılmış olması dikkat çekicidir. Bunu daha da 
ilginç kılan nokta, Et sözcüğünün özelliğidir. Rabi Akiva’nın da işaret ettiği üzere, 
bu sözcük, kullanıldığı yerlerde, ismin –i halini çektiği sözcüğün yanında ek bir imada 
bulunur. Örneğin Tora “Kabed Et Aviha – Babanı … Onurlandır” (Şemot 20:12 
dediği zaman da bu sözcüğü kullanarak, sadece babanın değil, ona bağlı olarak başka 
bir kişinin de onurlandırılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu kişi, üvey annedir (Et 
sözcüğü ile ilgili ek bilgi için bkz. Tora, 5. Kitap: Devarim, s. 140-141). Sonuç 
olarak Aman’ın on oğlunun her biri için Et sözcüğünün de kullanılması, sanki başka 
on kişinin de onlarla benzer kaderi paylaştığını ima eder gibidir.

Rabi Weissmandl, buradan yola çıkarak, normale göre küçük yazılan üç harfin sayısal 
değerine odaklandı: Tav (400) + Şin (300) + Zayin (7) = 707. Bu pek bir şey 
ifade etmiyor gibiydi. Ancak birden aklına Yahudi takviminde yılların bin yıllar göz 
ardı edilerek adlandırıldığı geldi. [Bunun sebebi, İbranice’de sayısal karşılığı en büyük 
harfin, 400 değerine sahip olan Tav harfi olmasıdır ve binyılları yazmaya kalkılsa 
çok sayıda Tav harfi kullanma zorunluluğu kalacağından ve herkesin hangi binyılda 
bulunulduğunu zaten bildiği farz edildiğinden binyıllar yazılmaz. Örneğin 5770 yılı 
için kullanılan İbranice karşılık Tav-Şin-Ayin’dir – ki bunun gerçek sayısal karşılığı 
770’tir (ve eğer 5770’in tam karşılığını yazmaya kalksaydık 14 adet Tav harfi bir 
Kof {=100} ve bir Zayin yazmamız gerekirdi). Sonuç olarak kolaylık olması için 
binyıl haricinde kalan sayı, harfler şeklinde yazılır.] Bunu düşünerek Rabi Weissmandl 
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elde ettiği 707 sayısının bir yıla işaret ediyor olabileceğini düşündü. Ama elinde yeteri 
kadar veri yoktu. Eğer bu bir tarihse hangi binyıl içindeydi?

Gözü, farklı büyüklükte yazılan diğer harfe takıldı: Vav = 6. Bu harf, önceki 
üçünün aksine normalden küçük değil, daha büyük yazılıydı. Belki de bu harf, eksik 
olan bilgiyi, hangi binyıldan bahsedildiğini bildiriyor olabilirdi. Altıncı binyıl! Yani 
içinde olduğumuz binyıl. [İlk binyıldan bahsediliyor olsa yıl 707, ikinci binyıldan 
bahsediliyor olsa yıl 1707 olurdu. Altıncı binyıl söz konusu ise,] elinde kesin bir yıl 
vardı: 5707. Acaba 5707’de Aman’ın on oğlunun asılmasına benzer bir olay olmuş 
muydu?

Rabi Weissmandl bu sorunun cevabını çok iyi biliyordu. Kendisi II. Dünya Savaşı 
sırasında Yahudiler’in Nazi soykırımdan kurtarılabilmesi için sahip olduğu tüm 
bağlantıları kullanmış, üst düzey Nazi yetkililerle yüklü rüşvetler karşılığında 
Yahudiler’in ölüm kamplarına sevkini durdurmaları konusunda anlaşmaya varmış, 
ama batıdan beklediği parayı elde edemeyince başarısı sadece bazı sevklerin gecik-
tirilmesiyle sınırlı kalmıştı. Böylece Naziler’in tarihiyle yakından ilgili biri olarak 
Rabi Weissmandl 5707 (1946-1947) yılında ne olduğunu çok iyi biliyordu.

O yılın başında Nazi savaş suçlularının yargısı sonuçlanmış ve on Nazi lideri idam 
edilmişti.

Nüremberg’de gerçekleştirilen ünlü duruşmalar askeri bir mahkeme tarafından 
gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla böyle bir mahkemede idama mahkûm edilenlerin nor-
mal infaz şekli kurşuna dizilme olması gerekirdi. Ancak mahkeme, sıra dışı bir şekilde 
idamın asılma yoluyla gerçekleşmesine karar verdi. Ester’in “Aman’ın on oğlunu da 
darağacına assınlar” şeklindeki isteği tarihin koridorlarında yankılanıyor gibiydi.

İdamın gerçekleştiği tarih de (16 Ekim 1946) çarpıcıydı. Bu, 21 Tişri 5707 tarihi, 
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yani o yıldaki Oşana Raba günüydü. Yahudi geleneği Oşana Raba gününün, Tanrı 
katında yeni yıl için Roş Aşana’da verilmiş olan kararların mühürlenip yürürlüğe 
girdiği gün olduğunu belirtir. Bunun ötesinde, Zoar kitabında da bu günün, Roş 
Aşana’da yargılanmış olan Yahudiler’den sonra diğer tüm insanların Tanrı katında 
yargılandığı gün olduğu kaydedilmektedir.

Megila’nın anlattığı üzere kralın adıyla yazılmış ve kral tarafından mühürlenmiş 
bir karar geri alınamaz ve Ahaşveroş bu nedenle Yahudiler’in kendilerini savunabi-
leceklerine dair ikinci bir karar çıkarma gereği duymuştur. Ama bu, ilk kararın hiçbir 
zaman iptal edilmediği gerçeğini değiştirmemektedir.

Tora’da Yahudiler’in tarihin sonunda mutlaka teşuva yapıp Tanrı’ya dönecekleri 
söylenmektedir. Ancak Hahamlarımız bunun gerçekleşmesinin iki şekilde olabileceğine 
dikkati çekmişlerdir. Ya Yahudiler bunu gönüllü yapacaklardır, ya da Tanrı onları bu 
karara zorlamak üzere, kararları “Aman’ınkiler kadar ağır” olacak başka despotlara 
güç verecektir (Talmud – Sanedrin 97b).

En acımasız düşmanların retoriğini kullanan bir fanatiğin güç kazanmaya başladığı 
görüldüğü zaman, tarihin, kendisinden ders alma başarısını gösteremeyenler için çoğu 
zaman tekerrür ettiğini hatırlamak gerekir.
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SÖZLÜK

Aftara: “Muafiyet”. Şabat ve bayram gibi özel günlerde peraşasının ardından oku-
nan, Neviim [Peygamberler] kitabından bir bölüm. Peraşa ya da özel günle paralel 
konulardan seçilmişlerdir. Bunun sebebi, düşman işgali sırasında Tora okunmasının 
yasak oluşu ve bunu telafi etmek için Neviim kitabından, konuyla ilişkili bir bölü-
mün okunmasıdır. Bu bölümler, o yasaklı dönem içinde, haftanın peraşasını okuma 
konusunda, “muafiyet” sağlıyordu.

Alaha: Yahudi Kanunu.

Alel: “Övgü”. Teilim kitabının, Tanrı’ya övgüler içeren ve bayram günlerinde 
duanın bir parçası olarak okunan 113-118. perekleri.

Ama: 1. 48cm. [başka görüşlere göre 56 ya da 60cm.] uzunluğunda bir ölçü. 
(1 ama = 6 tefah).

Amida: Tüm duaların merkezini oluşturan ve 19 berahadan oluşan dua.
 
Amotsi: “Çıkaran”. Ekmek yenmeden hemen önce söylenen “Amotsi Lehem Min 
Aarets – Topraktan Ekmek Çıkaran [Tanrı; Mübarektir]” berahası.

Amud Aşahar: “Sabah Sütunu”. Şafak vakti.

Anşe Keneset Agedola: Büyük Meclis’in Üyeleri.
 Keneset Agedola: “Büyük Meclis”. Büyük İskender dönemine kadar olan 

Pers İmparatorluğu egemenliği süresince, Yahudiler’in merkezi kanuni mercii. 
120 kişiden oluşan kurulda, Ezra, Nehemya gibi peygamberler, Mordehay gibi 
devlet adamları, Şimon Atsadik gibi üst düzey otoriteler vardı.
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Arvit: Gece duası.

Aşurit: Veya Ketav Aşuri. İbranice kitap harfleri.

Avdala: Ayırma. Genelde kutsal bir şeyden kutsal olmayanı ayırmak için kullanılır. 
Aynı şekilde, Şabat ve Yom Tov çıkışlarında Avdala adı verilen bir dua ile, kutsal 
günden, normal güne bir ayırım yapılmış olur.

Ayin Ara: “Kötü Nazar”.

Bar Mitsva: “Mitsvalardan Sorumlu Erkek”. 13 yaş ve 1 gününü doldurmuş olan 
Yahudi erkek, bu noktadan sonra yaşamı boyunca Tora’nın, kendisini bağlayan tüm 
mitsvalarından sorumlu olur.

Bat Mitsva: “Mitsvalardan Sorumlu Kadın”. 12 yaş ve 1 gününü doldurmuş olan 
Yahudi genç kız.

Beli Neder: “Nedersiz”. Neder olarak kabul edilebilecek bir vaadde bulunmadan 
önce söylenen ve söz konusu vaadin Neder sınıfında olmayacağını vurgulayan sözler.

Beraha: Tanrı’ya teşekkür, övgü vs. için söylenen sabit metinli cümle/paragraf.

Berit Mila: “Sünnet Antlaşması”. Tanrı’nın Avraam ile yapmış olduğu antlaşmanın 
işareti olarak, sünnet derisinin kesilmesiyle yapılan işlem. 

Bet-Amikdaş: “Kutsal Ev”; “Kutsiyet Evi”. Yeruşalayim’de iki kez inşa edilmiş 
ve yıkılmış, Maşiah gelince üçüncü kez inşa edilecek olan Tapınak.
 
Bet-Din: “Yasa Evi”. 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargı 
konusunun niteliğine göre üç ya da daha fazla yetkili Haham’dan oluşan sorumlu 
yasama ve yargı kurulu.
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Birkat Amazon: “Yemek Berahası”. Kazayit miktarında ekmek yenmiş bir 
öğünden sonra söylenen Beraha.

Deorayta: “Tora’dan”. Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanın doğrudan Tora’nın 
metninden öğrenildiğini belirtir.

Derabanan: “Hahamlarımız’dan”. Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanın, 
Tora’daki belirli bir kuralın korunması, halk içinde belirli bir düzenin sağlanması ya 
da öneme sahip tarihi bir olayın vurgulanması amacıyla Hahamlarımızca belirlenmiş 
olan kurallardan biri olduğu anlamına gelir.

Dinar: Eski dönemde kullanılan bir para cinsi. 1 dinar = 1 zuz.

Esped: “Ağıt”. Cenaze sırasında naaşın yanıbaşında yapılan övgü konuşması.

Ester Panim: “Yüz Gizliliği”. Tanrı’nın, evreni Varlığı’nı açıkça ortaya 
koymaksızın yönetme şekli.

Gabay: Sinagog’un idari işlerinden sorumlu kişi.

Galut: Sürgün.

Ger: ya da Ger Tsedek. Doğuştan Yahudi olmayıp sonradan Yahudilik’i kabul 
etmiş kişi.

Hahamlarımız: Bu kitapta, Mişna ve Talmud dönemi Hahamları ifade etmek için 
bu sözcük kullanıldı.

Hatsi Kadiş: “Yarım Kadiş”. Kadiş duasının beşinci Ameni’nin sonuna kadar olan 
bölümüne verilen ad.
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Hazan: Sinagog’da duaları yüksek sesle okuyup halka bu konuda liderlik eden kişi.

Kadiş: Aramca dilinde olup Tanrı’nın Yüceliği’ni vurgulayan ve duaların çeşitli yer-
lerinde söylenen özel kısım.

Kaşer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel olarak yenebilir yiyecekleri ifade 
etse de, örneğin bir Megila’nın da Kaşer olup olmadığı söylenebilir.

Kaşerut: Yiyeceklerin Kaşer olma durumu. Bu konudaki kuralların tümü.

Kazayit: “Zeytin Kadar”. Bunun büyüklüğü hakkındaki görüşler 18-27gr. 
arasında değişmektedir.

Keduşa: Amida duasının üçüncü berahası içinde Tanrı’nın Kutsiyeti’ni meleklerin 
“Kutsal, Kutsal, Kutsal’dır Toplulukların Efendisi; Onuru Tüm Dünyayı Kaplar” 
(Yeşayau 6:3) şeklindeki sözleriyle dile getiren bölüm.

Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ın, Tora ve Neviim’den sonra gelen üçüncü bölümü. 
Bu bölüm, Teilim, Mişle, İyov, Şir Aşirim, Rut, Eha, Koelet, Ester, Daniel, Ezra, 
Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarını içerir.

Kikar: Eski dönemde altın, gümüş gibi değerli metaller için kullanılan bir ağırlık 
ölçüsü. 3000 şekele eşittir. Günümüzün ölçüleriyle bu 69,4kg.dır. Bir kaynağa göre 
şekel 7,17gr.a, kikar da 21,51kg.a eşdeğerdir.

Kodeş Akodaşim: “Kutsallar Kutsalı”. Bet-Amikdaş ve Mişkan’ın en kutsal bölümü.

Koen: Aaron’un soyundan gelen ve Bet-Amikdaş’taki özel hizmetlerin yanında, 
halkı eğitme ve mübarek kılma görevine sahip erkek.
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Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen.

Laşon Ara: “Kötü Lisan”. Bir kişi, kurum, yer vs. hakkında, [ona zarar ver-
meyecekse bile] olumsuz, ya da [olumsuz olmasa bile] ona zarar verebilecek sözler 
sarf etme yasağı.

Maaser: “Onda Bir”. Bu kitapta kullanılan anlamıyla: Kişinin, Tsedaka amacıyla 
kullanmak üzere kazancından ayırması gereken %10luk miktar.

Maftir: Şabat ve bayram günlerinde Sefer-Tora okunurken son kişi olarak çağrılan ve 
aftarayı okuyan kişiye verilen sıfat.

Maşiah: “Meshedilmiş”. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracağına inanılan 
Kurtarıcı. Bu kurtarıcı, aynı zamanda kral olacağı için Maşiah ismiyle bilinir; zira 
krallar yağla meshedilirdi.

Maşlim: “Tamamlayan”. Şabat ve bayram günlerinde Sefer-Tora okunurken maf-
tirden bir önce çağrılan kişiye verilen sıfat.

Matanot Laevyonim: “Fakirlere Armağanlar”. Purim bayramına özgü mitsvalar-
dan biri.

Matsa: Mayalanmamış hamurun pişirilmesiyle yapılan ekmek.

Megila: “Tomar”. Genelde Ester kitabı için kullanılır, ancak gerçekte, Tanah’ta 
Megila sınıfına giren beş kitap vardır: Megilat Şir Aşirim, Megilat Rut, Megilat Eha, 
Megilat Koelet ve Megilat Ester.

Melaha: Şabat günü yapılması yasak olan iş kategorilerine verilen isim. Bu işlerin 
büyük çoğunluğu, Yom Tov’da da yasaktır.
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Meldado: (Ladino’da) “Okuma”. Bir müteveffanın anısına, ruhunun manevi 
dünyada yükselmesi amacıyla yapılan Tora öğrenimi.

Midraş: Sözlü Tora’nın bir bölümü. Bu tipteki öğretiler, Tora metninin düz ve basit 
anlamının ötesine geçerek, bazen benzetmeler, bazen de mantık dışı görünen tanımlar 
ve anlatımlar kullanarak, bu şekilde belirli bir mesaj, öğreti ya da yönlendirmeyi ama-
çlar. Midraşlar genelde çok derindir ve uzmanlık gerektirir. Zira konuya aşina olma-
yan kişi, Midraş’ın sıradışı anlatım ve üslubundan çok yanlış sonuçlara da varabilir. 
Fakat “derin araştırma” şeklindeki asıl anlamının belirttiği üzere, Midraş, “derin 
araştırma” ifade eder ve bunu gerektirir. Bu türdeki öğretilerin toplandığı derlemelere 
de genel olarak Midraş adı verilir.

Minha: Öğleden sonra, gün batımına kadar olan süre içinde gerçekleştirilen dua.

Minyan: “Sayı”. On yetişkin [=13 yaşını doldurmuş] Yahudi erkekten oluşan 
topluluk. Duaların, Tanrı’nın Kutsiyeti’ni vurgulayan, Kadiş, Keduşa gibi bölüm-
leri sadece minyan olduğu takdirde söylenebilir.

Mişloah Manot: “Öğün Gönderileri”. Purim bayramına özgü mitsvalarından biri.

Mişna: Sözlü Tora’nın Moşe Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarılan detay 
ve kurallarının toplandığı, ard arda gelen birkaç nesil Tanna tarafından düzenlendik-
ten sonra, [kısaca Ribi olarak adlandırılan] Rabi Yeuda Anasi tarafından derlenerek 
kitaplaştırılan öğretiler. Bu öğretilerin her biri de Mişna olarak adlandırılır.

Mitsva: Emir. Tanrı’nın emri.

Moel: Berit-Mila işlemini gerçekleştirme yetkisine sahip diplomalı kişi.
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Muktse: Şabat ve bayramlarda bazı yasaklara önlem olarak, hareket ettirilmemesine 
karar verilmiş, kenara ayrılmış nesne.

Musaf: “Ekleme Duası”. Bet-Amikdaş zamanında Şabat ve bayram günlerinde 
normal korbanlara ek olarak gerçekleştirilen Musaf-korbanının anısına, bu günlerde 
yapılan özel dua.

Netilat Yadayim: “Ellerin Yıkanması”. Ellerdeki manevi temizliğin sağlanması 
için yapılan yıkama.
 
Neviim: “Peygamberler”. Tanah’ın, Tora ve Ketuvim arasında yer alan ikinci bölü-
mü. Peygamberler tarafından Ruah Akodeş ile yazılan, hem tarihi, hem kehanetsel, 
hem de ahlaki kitapların toplamı.

Omer-korbanı: Pesah’ın ikinci günü Bet-Amikdaş’a getirilen yılın ilk arpa ürünü 
ile yapılan korban.

Oşana Raba: Sukot’un yedinci ve son gününe verilen isim. Bu günle, Roş Aşana 
ile başlayan Yamim Noraim (Heybetli Günler) dönemi kapanır ve Tanrı katındaki 
yargının sonucu kesinleşir.

Paraşat Ahodeş: Roş Hodeş Nisan’dan önceki Şabat günü okunan ve Nisan ayının 
“ilk ay” olarak belirlenmesini konu alan kısım. Şemot 12:1-20.

Paraşat Para: Purim bayramından sonraki Şabat günü okunan ve ölüyle temas se-
bebiyle Tame olan kişilerin saflaşması için gerekli olan “Para Aduma – Kızıl İnek” 
seremonisini konu alan kısım. Bamidbar Perek 19. Bu zamanda okunmasının sebebi, 
yaklaşmakta olan Nisan ayına hazırlıktır. Tame bir kişi Bet-Amikdaş’a giremezdi. 
Kurtuluş’un Nisan ayında gerçekleşeceği inancıyla bağlantılı olarak, Bet-Amikdaş’ın 
da kurulacağı ümidiyle, bu Peraşa bu zamanda okunur.
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Pasuk: Tanah’ta cümle.

Pasul: “Geçersiz”. Dini gerektirmelere uygun olmayan kutsal obje.

Perek: Tanah’ın paragraflarına verilen isim.

Pesah: Tanrı’nın Bene-Yisrael’i Mısır’dan çıkarışı anısına her yıl 15 Nisan’dan 
itibaren kutlanan bayram

Pur: Belli bir karar verme amacıyla atılan bir kura aracı. Olasılıkla zar ya da benzeri 
bir şey.

Purim: Pers İmparatorluğu döneminde, Ester ve Mordehay’ın liderliğindeki 
Yahudiler’in, baş vezir Aman’ın buyruğuyla yok edilmekten, doğal görünen mucizevi 
“rastlantılar” sonucu kurtulmalarının anısına, [Yeoşua zamanında] surlarla çevrili 
olmayan şehirlerde 14 Adar, [Yeoşua zamanında] surlu olan şehirlerde ise 15 Adar 
tarihinde kutlanan sevinçli bayram.

Purim Katan: “Küçük Purim”. Purim’in İkinci Adar ayına kaydırıldığı artık 
yıllarda, İlk Adar ayının 14 ve 15’i. Bu yıllarda kutlanan Purim de “Purim Gadol 
– Büyük Purim” adını alır.

Purim Meşulaş: “Üçlü Purim”. 15 Adar tarihinin Şabat’a rastladığı yıllarda, 
Yeruşalayim gibi Yeoşua zamanında surlarla çevrili olan şehirlerde kutlanan Purim 
bayramı. Purim’e özgü mitsvalar üç güne bölündüğü için bu şekilde adlandırılır.

Purim Şuşan: “Şuşan Purimi”. Adını, Purim olaylarının merkezindeki başkent 
Şuşan şehrinden alır. Buradaki Yahudiler, Purim’i 15 Adar’da kutladıklarından, 
[Yeoşua zamanında] etrafı surlarla çevrili olan ve dolayısıyla bayramı 15 Adar’da 
kutlayan yerler için, Purim’e bu isim verilir.
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Roş Aşana: Yahudi takvimine göre yılbaşı. 1 Tişri.

Roş Hodeş: “Ay Başlangıcı”. Eğer bir ay, 29 günden oluşuyorsa, sonraki ayın Roş 
Hodeşi, o ayın ilk günüdür. Ama eğer ay 30 günden oluşuyorsa, sonraki ayın Roş 
Hodeş’i iki gündür: Biten ayın son günü ve başlayan ayın ilk günü.

Ruah Akodeş: “Kutsiyet Ruhu”. Yüksek dereceye ulaşmış bir insanın, gelecekle 
ilgili öngörüde bulunmasını sağlayan peygamberlik ruhundan biraz daha düşük bir 
Tanrısal ilham.

Sandak: Berit-Mila töreni sırasında çocuğu tutan kişi. Kirve.

Sanedrin: II. Bet-Amikdaş dönemindeki, halkın 71 ileri geleninden oluşan merkezi 
yasama ve yargı organı. İsmini II. Bet-Amikdaş döneminde almış olmasına karşın, 
Moşe Rabenu zamanından itibaren her dönemde bir Sanedrin var olmuştur.

Sefer-Tora: “Tora Kitabı”. Tora’nın, hayvan derisi üzerine, usta bir Sofer 
tarafından, özel bir mürekkeple ve belirli çok titiz kurallara göre yazılı olduğu tomar.

Seuda: Ziyafet.

Seudat Purim: “Purim Seudası”.

Sofer: Sefer Tora, tefilin ve mezuza gibi kutsal objelerin içeriğini, kurallara uygun bir 
şekilde yazan, bu konuda eğitim ve diploma sahibi kişi.

Şabat: Haftanın yedinci günü. Tam anlamı “işi bırakmak”tır. Bu günde melaha adı 
verilen yaratıcı karakterli 39 ana kategorideki işleri yapmak yasaktır.
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Şahrit: “Sabah”. Aynı zamanda “sabah duası”.

Şehina: Tanrı’nın Kutsal Varlığı; Tanrı’nın Onuru. Sözcük anlamı “barınma” 
şeklindedir.

Şekel: çoğ. Şekalim. Eski dönemde, altın ve gümüş gibi değerli metaller için kullanılan 
bir ağırlık birimi. Normal şekel 7,17-11,4gr. kadardır.

Şema: Tanrı’nın ‘Bir’liğini ilan eden ve Yahudi inancının temellerini oluşturan par-
ça. Şema üç paragraftan oluşur: 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar 15:37-41.

Şofar: Genelde koç boynuzundan yapılan [ama sığır haricindeki başka hayvanların 
boynuzundan da yapılabilen] üflemeli enstrüman.

Tahanunim: “Yakarılar”. Normal günlerde Şahrit ve Minha dualarında Amida’nın 
ardından okunan ve günahlar konusunda affedilme dileklerini içeren parça.

Talit: Dört köşesinde tsitsit bulunan ve genelde sabah dualarında kullanılan dua şalı.

Talmud: “Öğrenim”. Sözlü Tora için kullanılan ve Mişna, Gemara [=Mişna’nın 
açıklaması] ve çeşitli Midraşları içinde barındıran genel isim. Bazı durumlarda sadece 
Gemara için de kullanılır.

Tanah: TaNa”H. Tora, Neviim ve Ketuvim sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşturulmuş sözcük. Tora, Moşe Rabenu’nun, tamamını Tanrı’nın kendisine dikte 
etmesiyle yazdığı ilk beş kitaptır. Ayrıca bkz. Neviim ve Ketuvim.

Tefila: “Dua”.
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Tefilin: Şabat ve bayram günleri haricinde her gün sabah duasında bir kola ve başa 
yerleştirilen; içinde Tora’dan dört bölümün (Şemot 13:1-10, 13:11-16, Devarim 
6:4-9, 11:13-21) yazılı olduğu parşömenler bulunan, hayvan derisinden yapılmış 
iki siyah renkli küp kutu. 

Tehelet: Eskiden hilazon adı verilen bir deniz hayvanından elde edilen ve tsitsitin 
ipliklerinden birinin boyanmasında kullanılan mavi boya.

Teşuva: Sözlük anlamı “dönüş/kaynağa geri geliş”tir. Yahudi geleneksel dilindeki 
anlamı ise “pişmanlık duymak, hatayı itiraf edip ondan vazgeçmek ve doğru yola 
dönmek” şeklindedir.

Tiltul: “Taşıma; ele alma”. Bir nesneyi bir yerden bir yere götürmek. Bu, Şabat 
günü yasak olan melahalardan biridir. Yasak üç yönlüdür. [1] Genel bir bölgeden 
özel bir bölgeye bir şey sokmak; [2] özel bir bölgeden genel bir bölgeye; [3] Genel 
bölge içinde bir şeyi 4 ama uzaklığa taşımak.

Tişa Beav: İbrani takvimine göre “9 Av”. Bu gün, tarih boyunca Yahudiler için bir 
yas günü olarak bilinir. Başta her iki Bet-Amikdaş’ın yıkılışı olmak üzere, bu tarihte 
meydana gelen felaketler sebebiyle Yom Kipur’daki kurallara göre oruç tutulur.

Tsadik: f. Tsadeket. Tanrı’dan korkan, Tora’nın tüm mitsvalarını yerine getiren.

Tsaraat: Bazı manevi eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan ve cüzzam benzeri belirtileri 
olan rahatsızlık.

Tset Akohavim: “Yıldızların Çıkış Vakti”.

Tsitsit: Dört köşeli elbiselerin köşelerine bağlanması gereken iplik düğümleri ve sa-
çaklar.
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Urim VeTumim: Koen Gadol’un göğsüne yerleştirilen Hoşen’in kat yeri içine 
konan, Tanrı’nın Kutsal İsimleri.

Yeşiva: Tora öğrenilen okul.

Yetser Ara: “Kötü Dürtü”. İnsanı kötülüğe, zarar vermeye, kıskançlığa, nefrete, 
günaha vs. teşvik eden zayıf yanı.

Yisrael: Yaakov’un diğer adı ve onun soyundan gelen ulus; Bene-Yisrael.

Yom Kipur: Ya da Yom Akipurim. “Kefaret/Onarım Günü”. Tişri ayının 10’u. 
Yılın en kutsal günüdür ve bu günde, Yahudiler oruç tutup gün boyu af için dua ederler.

Yom Tov: “İyi Gün”. Bayram günü.

Zeher Lemahatsit Aşekel: “Yarım Şekelin Anısına”. Bet-Amikdaş zamanında, 
toplumsal ibadet işlemlerinin masraflarını karşılama amacıyla her yıl kişi başına yarım 
şekel ile yapılan bağışın anısına günümüzde Adar ayının başından Megilat Ester’in 
okunmasına kadar olan süre içinde yapılan bağış.




