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Dürüst insanýmýzýn ebedi hayatta payý vardýr. Belirtildiði gibi;
" Halkýnýn tümü dürüsttür. Ebediyen var olacaktýr. Diktiðim fidan ve öðüneceðim
el emeðimdir" (Yeþaya 60:21).
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BU KÝTABIN BASIMINDA

"Ateret zekenim bene vanim,
"Oðullarýn oðullarý yaþlýlarýn tacýdýr
Rahmetli Babamýz
Ve benliðimizi devam
		

Lili & Ýzi Doenyas

PÝRKE AVOT

KATKIDA BULUNANLAR

vetiferet banim avotam"
ve oðullarýn iftiharý babalarýdýr" (Miþle 17:6)."
Jojo Doenyas Anýsýna
ettirecek çocuklarýmýz onuruna
Jojo & Liora Doenyas
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"Pirke Avot"; Talmudik edebiyatýmýzda özel bir yeri olmasý nedeniyle, hemen her dönemde yorumlar,
açýklamalar, çeviriler gibi ciddi çalýþmalara konu edilen önemli bir alandýr.
Yalnýz Musevi dinsel disiplinin deðil, evrensel ahlak ilkelerinin de temeli ve deðiþik kültürler için esin
kaynaðý olan "Pirke Avot" sýradan bir derleme olmanýn çok ötesinde çekici bir yaþam felsefesi alanýdýr
da.
Bu niteliðiyle "Pirke Avot" zamanlar ötesi bir etki gücüyle kültürler arasý bir paylaþým önemine sahip
eþsiz bir rehber, yetkin bir yol göstericidir.
Miþle kitabýmýz bu tür rehberliðe þöylesi bir önem atfeder:
Þema Etsa vekabel Musar, Lemaan Tehkam Beahariteha /
Nasihat Dinler Ahlak edin ki, geleceðinde hikmet sahibi olasýn.
				
Oev Musar Oev Daat Vesone Tohahat Baar / Ahlak Seven Bilgi
Sevendir, Uyarýya Kýzansa Budala.
"Pirke Avot" çeþitli dönemlerde kimi zaman sadece çeviri olarak, kimi zaman da çeþitli þekillerde
yorumlanarak ya da açýklanarak dünya dillerine olduðu gibi Türkçe'mize de aktarýlmýþ bulunmaktadýr.
Bunlarýn tümü saygýn ve övülecek çalýþmalardýr.
Elinizde tuttuðunuz bu kitap da, böylesi saygýn bir çabanýn ürünü olarak gün yüzüne çýkmýþ bulunuyor.
Nedir ki; bu muhteþem eseri ilk kez Türkçe ortaya koyanýn oðlum olmasý, bu çalýþmaya hak ettiði
övgüyü dile getirmeme engel oluyor.
Yine de kendisini kutluyor, Þelomo Hameleh'in:
Ben Haham Yesamah Av / Bilge Evlat Babaya Sevinçtir
özdeyiþini onurla paylaþýyorum.
Rav Ýsak HALEVA
Türkiye Hahambaþýsý
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" Pirke Avot" sözleri dillerde dolaþan, melodileri hafýzalardan silinmeyen nadide bir kitap.
Pesah Bayramý hitamýnda Þavuot'a kadar altý þabat sinagoglarda melodilerle terennüm edilen Ýbranice
ve Ýspanyolca okunan moral sözleri, insanýn kalbine iþleyen, düþündüren, yaþama zevki veren, Miþna kitaplarýmýzýn bir bölümünü ihtiva eder.
Pirke Avot kitabýnda mutlu ve huzurlu yaþamanýn sýrlarý ifþa edilmiþtir. Ýnsanýn toplum içinde
davranýþlarýnýn nasýl olmasý gerektiðini, insan olmanýn deðeri çok sarih olarak görülmektedir. Örneðin,
zamanýnda susabilmenin saðlýða çok yararlý olduðu þu sözlerle ifade edilmiþtir: " Lo matsati laguf tov
ella miþetika".
Bu güzel kitabý ,Bet - Din üyelerinden deðerli genç arkadaþýmýz Rav Naftali Haleva Ýbranice, Türkçe
okunuþu, anlamý ve tefsirleri ile bizlere kazandýrmýþtýr. Kendisini kutlar HAZAK BARUH, YEYAÞER
KOAH der bizlere nice kitaplar kazandýrmasýný Ulu Tanrý'dan dileriz.
Deðerlerimizin kaybolmamasý yolunda bu kitabý okumak, anlamak yorumlarý üzerinde mütalaalar
yapmak bizlere manevi yönden büyük bir haz verecektir.
Eskiden olduðu gibi, bu kitaba gereken ilgiyi duyarsak mutluluðu, zevki ve gerçek sevgiyi kalbimizin
derinliklerinde duyacaðýmýz aþikardýr.
Bu vesile ile kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkesi kutlar ve de kitabý canla baþla yazýp tercümelerini yapýp yorumlarýný katan Rav Naftali Haleva'yý kutlar nice eserler vermesini Ulu Tanrý'dan
dileriz.

Bet-Din
		Rav Moþe Benveniste

Rav Yeuda Adoni

		

Rav Ýzak Alaluf

Rav Ýzak Peres				
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The Translation into Turkish of Masechet Avot - The Sayings of Our Fathers, by Rabbi Naftali
Haleva is a great achievement at this time.
The author has not merely translated this tractate but has also included commentaries from
many rabbinic and classical sources that enable the reader to receive a greater insight into these
sayings. This of course will be of great benefit to the Turkish Community.
The fact that this work is being published so soon after the tragic events in Istanbul illustrates
the inner strength and fortitude of Klal Yisrael.
My congratulations to Rabbi Naftali Haleva on the completion of this work. May those who
study it both enjoy and emulate the timeless message portrayed therein.

Chief Rabbi Dr Jonathan Sacks
Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth
Ellul 5764
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										August 24, 2004
								
TO THE READER:
I am delighted that our esteemed alumnus, Rabbi Naftali Haleva, has undertaken the important task of
preparing a new translation and explanation of Pirke Avot in Turkish for the community.
Rav Haleva studied at Yeshiva University for many years to prepare himself in the areas of rabbinics,
Jewish education and leadership so that he could provide direction for a new generation of young people
in the Turkish Jewish community. As a student here, his involvement with the community prepared him
ably for this duty. I trust that this Pirke Avot volume will make accessible the wisdom of our teachers
and serve as a guide to ethical commitment and a meaningful way of life for its readers.
My congratulations to Rabbi Haleva for his undertaking this most important project.
							
						

Sincerely,				

							
							Rabbi Robert S. Hirt
							
Senior Advisor to the President
RSH:sk
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DÜNYA SÝYONÝST ORGANÝZASYONU
YURTDIÞI RUHANÝ MERKEZÝ

GENELBAÞKAN OFÝSÝ

Rav Naftali Haleva , Türkçe konuþanlarýn Pirke Avot'u öðrenmelerini olanaklý kýlmak gibi
önemli bir misyonu üstlenmiþ bulunuyor. .
Bu Avot bölümünün Türkçe ve açýklamalý olarak ilk kez yayýnlanýþýdýr ve bu dili konuþup da
Pirke Avot'u öðrenmek arzusunda olan Yahudiler'e çok yararý olacaktýr .
Rav Naftali Haleva Pirke Avot'u Türkçe'ye tercüme edip ayný sayfada açýklamasýna da yer vermiþtir. Buna ilave olarak Musevi ulularý tarafýndan yazýlmýþ Ýbranice ve Ýngilizce yorumlarý derle-yerek bunlarý Türkçe'ye çevirmiþ, kendi kalemi ürünü yorumlarla da kiþisel soluðunu katmýþtýr.

Kitap inceleme ve öðrenmeyi kolaylaþtýran rahat, güzel ve hoþ bir biçimde hazýrlanmýþ, kapaðý
da göz alýcý.
Türkiye Yahudileri Pesah'la Þavuot arasýndaki dönemde Sinagoglarda toplu halde ve hatta bireysel olarak da Pirke Avot öðrenme geleneðine sahiptir. Þimdi durumun daha da kolaylaþmasý
mümkün olacaktýr.
Türkiyedeki Bet-Din'in üyesi olan Rav Naftali Haleva, rabenlik diplomasýný Yahudi Eðitimi ve
Sosyoloji alanýnda M.A. derecesini de edindiði New York'taki Yeþiva Üniversitesinden almýþtýr.
Rav Naftali Haleva'nýn toplumun yararýna gösterdiði bu önemli ve kutsal çaba nedeniyle
övülmesi gerekir.
Rav Yahiel Vasserman
Yurtdýþý Ruhani Ýþler Merkezi
Genel Baþkaný
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Rabbi Sam Kassin, Dean
Rabbi Elyahou Shamoula, Director
										

August 26, 2004

It is essential to continue to make fundamental and classical text available to the communities
at large; in this case the Turkish Jewish community. The translation of Pirke Avot is of great
importance. It renders the teachings of moral and ethical conduct as fashioned by the cream of
the crop of the rabbinical leadership over two-thousand years ago. By simply reading the translation the reader benefits from the teachings that are captured in a concise capsulated form.
Moreover, it is infinitely more valuable to understand the depth and meaning of these teachings
through the insights of generations of commentary. Although I am not well versed in the Turkish
language, I have had the pleasure of knowing Rabbi Naftali Haleva for many years. I am certain
that brought to light all of the beauty, meaning, and depth of the teachings of our Masters. Rabbi
Haleva's commentary will enable the reader to apply the relevance of the teachings to today's
contemporary society.
"Rabbi Yochanan said unto them: go forth and observe which is the good way unto which a man
should cleave? … Rabbi Eleazar said: a good heart." (Pirke Avot 9:2)
Rabbi Haleva is definitely a person who has implemented this advice of Rabbi Yochanan. It is
with the goodness of his heart that he is successful in his duties toward the community, an attitude which led him to publish this book. I hope that this is only the beginning of such an endeavour.

Rabbi Eliyahu Shamoula
Director
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ÖNSÖZ
Yahudi Dini, Sinay Daðý'nda Tanrý ve Bene-Yisrael arasýnda yapýlan anlaþma ve Moþe Rabenu'ya dinsel yasalarýn verilmesi ile baþlar. Talmud'a göre dinsel yasalar Tora'nýn sadece beþ kitabýný deðil, bütün
Tanah'ýn içeriði ile Yazýlý Tora'nýn bütününü kapsar. Moþe Rabenu; Tora'yý Yeoþua'ya, o da yaþlýlara,
yaþlýlar da peygamberlere, peygamberler de Sanhedrin (Anþe Keneset Agedola) üyelerine iletmiþlerdir.
Bu þekliyle Yazýlý Tora'yý ve Tanah'ýn yirmi dört kitabýný içermiþtir. Sözlü Tora, öðretmenden öðrenciye
iletilen Talmud, Midraþlar ve Yazýlý Tora'nýn yorumlarýný içerir. Sözlü Tora Tanrýsal kökenli olduðundan
Yazýlý Tora kadar önem taþýr. M.S.1.yüzyýlýn ortalarýna doðru Romalýlar'ýn baskýsýyla sözlü birikimin
yokolma olasýlýðý karþýsýnda Rabi Yohanan ben Zakay, Yeruþalayim'den Yavne'ye yerleþir. Bu tür bilgileri
toplamaya baþlar. 200 yýllarýnda Yahudilerin Dini lideri Rabi Yeuda Anasi konuya önemle eðilir ve
nesilden nesile aktarýlan Yahudi yasa ve geleneklerinin biraraya getirilmesi ile Miþna oluþur.
Yazýlý Tora "Tora Þebihtav" ve Sözlü Tora "Tora Þebealpe" bir bütündür ve birbirini tamamlar. Yahudi
Alemi’nin dinsel dayanaðý olan "Alaha" terimi de Tora ve Talmud'un eseridir ve Sinay Daðý'ndaki
anlaþmadan kaynaklanýr. Yahudilikte etik ve ahlak kavramlarý da; Tanrýsal sözlerden Sinay Daðý'nda
yapýlan anlaþmadan esinlenmiþtir. Bu nedenden dolayý ahlak kurallarý da Tora'nýn yasalarýna eþdeðer
bir öneme sahiptir. Tora'nýn etik ve ahlaki deðerlerinin büyük bir bölümü Miþna'da "Pirke Avot"
kitabýnda altý bölümde toplanmýþtýr. "Avot-Babalarýmýz" isminden de anlaþýldýðý üzere baba nasihatleri
gibi içtenlikle ve samimiyetle söylenen bu altýn sözler hayatýmýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr.
"Pirke Avot" bilgelerimizin yaþamlarýndan kesitler vererek, tarih boyunca Yahudi ahlaki anlayýþýnýn ne
derece yüce ve kutsal bir anlayýþ olduðunu göstermektedir. Bizler de, onlarýn öðrencileri olarak bu
yaþanýlan zinciri kendi hayatýmýza adapte ederek kutsallýðýn ne olduðunu, insanýn insanla ve Tanrý ile
iliþkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiðini, Tanrýsal boyut taþýyan öðeleri görme ve yaþamayý öðrenme
fýrsatýna sahip olmaktayýz. Sinay Daðý’nda verilen Tanrýsal öðretileri alan Moþe peygamberimiz ayný
Tanrýsal boyutla öðrencisine ve o da gelecek dönemin liderlerine teslim etmiþtir. Bizler de bu teslim
aldýðýmýz mirasý bizden sonraki nesillere teslim etmekle yükümlüyüz. Bu mirasýn devam edebilmesi
ancak bu öðretileri bilmek ve bu öðretilerle yaþamakla söz konusu olabilecektir.
Pesah ile Þavuot arasýnda özellikle bu öðretilerin sinagoglarda okunma, yorumlama ve öðrenme
geleneði çok eskilere dayalý olup, insanlarýn Tora'nýn alýndýðý gün olan "Þavuot Bayramý"na saf duygular ile girmesini saðlamaktadýr. Yisraeloðullarý Mýsýr çýkýþýndan elli gün sonra Tanrý'ya yakýn olmaya hak
kazandýysa, bizler de bu süreçte, iyi, dürüst ve Tanrý'ya yakýn olmak istediðimizi Pirke Avot'taki öðretilerinden dersler çýkararak göstermekteyiz.
Burada dile getirilen öðütler, davranýþ ve hareketlerimizi insanlýk ve Tanrý adýna uygun bir þekilde
nasýl düzenlememiz gerektiðini gösteren bir dizi kurallardýr. Bu kurallar kýsa ve keskin bir þekilde ifade
edilmiþ olmasýna raðmen, yaþamýmýzýn her anýnda bizlere rehberlik edebilecek þekildedir.
"Pirke Avot Ahlak öðretileri" ile diðer toplumlarda belirtilen ve öðretilen ahlaki deðerler arasýnda nasýl
bir fark vardýr? Ýnsanlarýn belirttiði iyi ve kötü kavramý, her dönemde, çeþitli deðiþimlere uðrayarak
insanlar tarafýndan suistimal edilebilir, ama buna paralel olarak Tanrý'nýn belirttiði iyi ve kötü kavramý
deðiþmez ve evrensel boyut taþýr. Buna göre, kaynaðý Sinay Daðý’ndan gelen bu öðretilerin Ýlahi boyut
taþýmasý bu öðretileri diðer toplum öðretilerinden farklý kýlar.
Ýnsanoðlu bazen, gerek Tanrýsal emirlerini ve öðretilerini içeren Tora'nýn, gerekse de Tanrýsal Ahlak
öðütleri içeren Pirke Avot'un, eski zamana ait olduðunu ve bu sebeple zamana ayak uydurmasý gerektiðini iddia ederse bile yukarýda açýkladýðým gibi, kurallar Tanrýsal olduðundan farklýlýk, geçerli bir iddia
olamayacaktýr. Örneðin, bu kitabýn kapaðýnda ifade edilen öðreti yaratýlýþtaki temel öðelerin ne olduðu
hakkýndadýr.
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"Al þeloþa devarim aolam omed: Al atora, veal avoda, veal gemilut hasadim.
Bu dünya üç temel üzerinde var olur.Tora- Dua- Ýyilikseverlik" (Pirke Avot 1:2)
Zaman ve teknoloji ile oluþan deðiþiklikler Tanrýsal öðelerin ve öðretilerin deðiþmesine yeterli sebep
deðildir. Unutulmamasý gereken en önemli nokta deðiþen teknolojiye raðmen, insanýn doðasý, iç
dünyasý ve ruhsal yapýsý ile birlikte Tanrý'nýn yarattýðý dünyanýn amacýnýn deðiþmeyeceðidir. Bu
deðiþmeyen unsurlara karþý Tanrý deðiþmez gerçekleri, öðütleri ve kurallarý insanlýk adýna vermiþtir.
Buna göre bu dünyanýn temelinin Tora, dua ve iyilikseverlik üzerine inþa edildiði deðiþmez bir gerçektir. Bu fikirden yola çýkarak evrensel boyut taþýyan Ýlahi Ahlak öðretilerini okumak, öðrenmek ve
bununla yaþamak, insana farklý bir ayrýcalýk verir.
Ýnsanýn ruhsal saðlýðý için gereken ilaç, yapacaðý iyilikler ve Tanrý'nýn Mitsvalarýný uygulamaktýr. Bu
Ýlahi kurallar ve öðretiler ruhsal geliþimimiz için gereken ilaçlardan bazýlarýdýr. Bu ilaçlarý kullanan kiþi,
yalnýzca bu dünyada ruhsal yapýsýna þekil vermekle kalmayacak, ayný þekilde gelecek dünyayý da elde
edecektir.
" Kol Yisrael Yeþ Laem Helek Leolam Aba - Dürüst insanýn gelecek dünyada payý vardýr."
Bu deðiþmez gerçeði öðretmek düþüncesi ile Eylül 1998 yýlýnda, Sinay Daðý'ndan kaynaklanan ve
ha-yatýmýza ýþýk veren bu ebedi altýn sözlerin toplandýðý bu deðerli eserin ilk üç bölümünü kendi yorumlarýmý da katýp tercüme edip, derleyerek yaþamýmýn dönüm noktasýný teþkil eden evlilik günümde
daðýttýðým kitapla cemaatimle paylaþtým. Kitabýn basýmýndan sonra, okuyucudan aldýðým olumlu
eleþtirilerle tamamýný (Altý bölüm) yazmam gerektiði inancýna vardým. Kitabýn yeni bölümlerini derlerken ilk yazdýðým bölümlerin de baþtan yazýlmasýna ve yeni katacaðým yorumlarla daha zengin bir
kaynak yaratma amacý ile Pirke Avot'un tamamýný ilkinden çok farklý bir boyutta yapmaya karar
verdim.
Böyle bir kitabý cemaatte herkesin okumasýný saðlayan ve bu kitabýn sponsorluðunu üstlenen
Ýzi Doenyas ve ailesine þükranlarýmý sunuyorum; kýsýtlý bir zaman süreci içinde sayfa düzenini
gerçekleþtiren Yavuz Osman Yýlmaz ve Tülay Yazan'ý kutluyorum.
Kitabýn hukuki deðerlendirmesini yapan sayýn Av. Nedim Karako'ya ve Türkçe lisanýndaki gerekli
düzeltmeleri yapan ve fikirleri ile kitabýma renk katan sevgili Moþe Farsi'ye ve Ulus Özel Musevi
Lisesi Türkçe ve Edebiyat Bölüm baþkaný Tülay Gürler'e teþekkürlerimi sunmak isterim.
Bu kitabý yaratma düþüncesini iyi ki Ester Asa'ya dile getirmiþim. Yalnýzca kendisi deðil tüm ailesi bu
kitabýn çýkmasýnda temel direk olmuþlardýr. Temel tasarýmý hazýrlayan oðlu Ýgal Asa'ya, teknik konularla ilgili tüm detaylarda çözüm üreten eþi Albert Asa'ya teþekkürü bir borç bilirim. Ester Asa'ya
teþekkürlerimi sunmadan önce bu kitap basýmý sýrasýnda, kitabýn dizgisi yapýlýrken beni mutlu eden bir
tabloyu sizinle paylaþmak isterim. Ester Asa'nýn küçük kýzý Ronit'in kitabýn sayfa düzenine Ýbranice
teksti koymaktaki uðraþý ve baþarýsý görülmeye deðerdi. Albert ve Ester Asa; Tora'dan bir cümle ile
sizlere teþekkürlerimi ve dualarýmla sunmak isterim.
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"Az nidberu yere Ad... iþ el reeu vayakþev Ad... vayiþma vayikatev sefer zikaron lefanav. Tanrý
düþüncesi ile dolu iki kiþi konuþurken, Tanrý onlarýn sözlerini dinler, iþitir ve onlarý kendi hatýra
defterine yazar" (Malahi 3:16).
Kitabý okuyucu gözüyle deðerlendirip okuyan, hatalarý, anlatým bozukluklarýný, açýk olmayan fikirleri,
yanlýþ anlaþýlabilecek cümleleri iþaret ederek yerinde uyarýlarda bulunan Ester Asa'ya sonsuz teþekkürler.
Daha birlikte nice eserler yaratmak duasý ve temennisi ile.

"Aþre aiþ aþer lo alah baatsat reþaim uvedereh hataim lo amad uvmoþav letsim lo yaþav. Ki im
betorat ad… heftso uvtorato yeege yomam valayla.
Ne mutlu o insana ki, kötülerin öðüdüyle yürümez, günahkarlarýn yolunda durmaz, alaycýlarýn arasýnda
oturmaz; ancak zevkini Tanrý'nýn Yasasý'ndan alýr ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düþünür
" (Teilim 1:1-2).
Saygýdeðer annem ve babam; kiþiliðimin, deðerlerimin, inancýmýn, herþeyimin özverili kaynaklarý. Kral
David'in Teilim'de belirttiði gibi insanýn gerçek mutluluða nasýl eriþebileceðini verdiðiniz eðitimle
gösterdiniz. Benim gibi cemaatimizdeki bir çok kiþiye Tanrý'nýn varlýðýný hissettiren, Tora sevgisini
yeþerten ve Pirke Avot kitabýnda dile getirilen olumlu davranýþlarla her birimize örnek olan dini liderimiz,
Rav'ým, öðretmenim, saygýdeðer babam Rav Ýsak Haleva her þey için sonsuz teþekkürlerimi sunuyor ve
önünde saygý ile eðiliyorum.
Dünyaya gelmeye hazýrlanan bir çocuk bir gün Tanrý'ya sormuþ:
Tanrým, beni yarýn Dünya'ya göndereceðinizi söylediler, fakat ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki, orada nasýl
yaþayacaðým? Tüm meleklerin arasýndan senin için bir tanesini seçtim. O seni bekliyor olacak ve koruyacak.
Meleðin sana hep þarký söyleyecek ve gülümseyecek. Böylece sen onun sevgisini hissedecek ve mutlu olacaksýn.
Peki insanlar bana bir þeyler söylediklerinde dillerini bilmeden söylenenleri nasýl anlayacaðým? Meleðin sana
dünyada duyabileceðin en güzel ve en tatlý sözcükleri söyleyecek sana konuþmayý dikkatle ve sevgiyle öðretecek.
Peki Tanrým ben Sen'inle konuþmak istersem ne yapacaðým? Meleðin sana ellerini açarak bana seslenmeyi de
öðretecek. Dünyada kötü insanlar olduðunu duydum, beni kim koruyacak? Meleðin seni kendi pahasýna bile
olsa koruyacak; fakat ben Sen'i bir daha göremeyeceðim için üzgünüm. Meleðin sürekli sana benden söz edecek
ve bana ulaþmanýn yollarýný da öðretecek. O sýrada cennette bir sessizlik olur ve dünyanýn sesleri cennete ulaþýr.
Çocuk gitmek üzere olduðunu anlar ve son bir soru sorar. Tanrým eðer þimdi gitmek üzereysem lütfen söyleyeniz,
benim meleðimin adý ne? Meleðinin adýnýn önemi yok, yavrum sen onu "anne" diye çaðýracaksýn.
Sevgili annem Rabanit Reyna Haleva bana tüm bu duygularý öðrettiðin için sonsuz teþekkürler ve
önünde saygý ile eðiliyorum.
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"Þema Beni Musar Aviha Veal Titoþ Torat Ýmeha - Babanýn öðütlerini dinle ve annenin
Tora'sýný öðren."
Bir çocuðun yetiþmesi için olumlu öðretileri öðreten bir baba ve Tora'yý öðretecek ve kývýlcýmý hissettirecek bir anneye ihtiyacý vardýr. Ben de kardeþlerim adýna böyle bir anne ve babaya sahip olduðumdan
Yüce Tanrý'ya þükürlerimi sunuyorum. Çocuklarýmýn da böyle bir anneye sahip olmasýndan dolayý çok
þanslýyým.

"Ýþa Yirat Ad... Ý Titalal- Tanrý'dan korkan kadýn; o methedilecektir" .
Çocuklarýmda Tora sevgisini yeþerten, her zaman büyük bir anlayýþla bana destek olan, bu kitabýn çýkmasý için hiçbir fedakarlýðý esirgemeyen eþim Leyla Haleva'ya sonsuz teþekkürler.
Bu kitaptaki kendi payýmý, çalýþmamý ve zamanýmý baþta çocuklarým Ýzak ve Marsel olmak üzere abilerim Mordehay, Yaakov ve kardeþim Yosef Haleva ve ailelerine, tüm sýcaklýklarýyla bana aile olan eþimim
ailesi Ester- Marsel Ýpekçioðlu ve kardeþi Moris Ýpekçioðlu, anneannesi Suzi Abuaf'a ve büyükannelerim
Rabanit Julya Sason, Suzan Haleva'ya adýyorum. Ýlerdeki çalýþmalarýmda da ayný desteði vereceklerinden
eminim.

"Ki Ner Mitsva ve Tora Or -

Mitsva kandil , Tora ýþýktýr."

Bana bu fýrsatý tanýyan, bana güç, yaþam veren Ulu Tanrý'ya sonsuz þükranlarýmý sunarým.
Bilgelerimizin bu öðretilerinin herkesin yolunu aydýnlatmasý dularýmla...
									
									

Rav Naftali Haleva
14 Elul 5764
31 Aðustos 2004
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1. BÖLÜM



Anþe Keneset Agedola'nýn en son üyelerinden Þimon Atsadik þunu öðretir:
Bu dünya üç temel unsur üzerinde var olur: (Miþna 1-2)
a) Tora öðrenmek.

TORA

b) Tanrý'ya hizmet etmek.

AVODA

c) Ýyilikseverlik.

GEMÝLUT HASADÝM

2
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 MOÞE KÝBEL TORA MÝSÝNAY… MOÞE TORA’YI SÝNAY DAÐINDA ALDI.
Bazý insanlar kibirli, bazýlarý ise alçakgönüllüdür. Kibirli olanlar kendilerinin dünyanýn en akýllý, en güçlü kiþileri
olduklarý zaafýna kapýlýrlar. Devamlý övünen, yaptýklarý her þeyin doðru olduðuna inanan kibirli insanlar, hata
yaptýklarýnda da özür dilemeyi sindiremezler. Kibirliliðin tersi alçakgönüllülüktür. Alçakgönüllü insanlar
kendileriyle övünmez, baþkalarýný kýrmamak, üzmemek için çaba gösterirler. Etrafýna danýþýr, yeri geldiðinde
teþekkür etmeyi bilirler. Ulu Tanrý alçakgönüllü insanlarý çok sever. Moþe Rabenu Tora'nýn da belirttiði gibi
evrenin en alçakgönüllü insanýdýr. Ulu Tanrý, Moþe
Rabenu'yu bu özelliðinden dolayý Yahudi Milletine
vereceði Tora için elçi olarak seçmiþtir.
Tora, Sinay Daðý'nda verilmiþtir. Oysa bölgede Sinay
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Daðý'ndan daha yüksek, daha görkemli duran Tavor
Moþe Rabenu, Tora'yý Sinay Dað’ýndan aldý.
ve Karmel adýnda iki dað bulunuyordu. Ulu Tanrý,
Moþe Tora'yý Yeoþua’ya ve Yeoþua’da Tora'yý
Tora'yý Sinay Daðý'nda vermeyi tercih ederek, bu
kendisinden sonra gelecek olan liderlere teslim
seçimi ile bir anlamda alçakgönüllülüðü yüceltmiþtir.
etti. Liderler peygamberlere ve peygamberler de
(Talmud-Megila 29A, Sota 5A)
yüksek dini þurâ olarak kabul edilen topluluða,
Moþe Rabenu, Ulu Tanrý'nýn vermek istediði mesajý
Anþe Keneset Agedola'ya Tora'yý teslim ettiler.
kavramýþ, Tora'yý Yahudi milleti adýna teslim alacak,
Anþe Keneset Agedola üç önemli öðütte bulunbunu hak edecek kiþinin Sinay Daðý gibi alçakgönüllü
maktadýr:
olmasý gerektiðini anlamýþtýr. Bu nedenle Miþna
a) Birini yargýlamadan önce dikkatle düþün.
kitabý "Moþe Kibel Tora Misinay - Moþe Tora'yý Sinay
b) Mümkün olduðu kadar çok sayýda öðrenci
Daðý'nda almýþtýr" sözleriyle baþlamaktadýr.
yetiþtir.
c) Tora'nýn kurallarýný sonsuza kadar aynen
korumak için gerekli tedbirleri al.

 UMSARA LÝOÞUA... MOÞE RABENU,
TORA'YI YEOÞUA'YA TESLÝM ETTÝ.
Ýyi ve ahlaklý bir insan olmayý öðrenebilmek için
kiþinin bir eðitmeni olmasý gerekir. Etik (Pirke Avot)
kitabýndaki öðüt ve öðretiler bilge öðretmenler
tarafýndan verilmiþtir. Her þeyden önemlisi, bizzat
kendileri, davranýþlarý ve gösterdikleri yolun en önde
gelen takipçileri olarak mükemmel bir örnek
olmuþlardýr. Bu öðretmenlere toplu olarak Tannaim,
her bir ferdine ise Tanna, öðrettikleri derslere de
Miþna denmiþtir. Tannaim insanlarýn davranýþlarýnýn
nasýl olmasý gerektiðini kendi öðretmenlerinden, onlar
da bir nesil önceki öðretmenlerinden öðrenmiþlerdir.
Nesilden nesile, geriye gidilirse en büyük öðretmenimiz
olan Ulu Tanrý'dan ilk dersi bizzat alan Moþe
Rabenu'nun, bu öðretilerin kaynaðý olduðu anlaþýlýr.
Moþe Rabenu, yaþlandýðýnda, Ulu Tanrý'ya Yahudi
Milletinin yeni lideri olarak kimi tayin edeceðini sorar.
Ulu Tanrý, yeni liderin Yeoþua olacaðýný belirtir. Moþe
Rabenu'nun en iyi öðrencisi olan Yeoþua bu görev için
en uygun insandý. Moþe'nin gitmiþ olduðu her yerde
onu takip etmiþtir. Hocasýný seyreder, söylediði her þeyi
dinler ve ona göre hareket ederdi.
Bu nedenle kendisi de Moþe gibi büyük bir lider olmayý
baþarmýþtýr. Yeoþua kitabýnda bu mükemmel liderliði
anlatýlmýþtýr.

 VÝOÞUA LÝZKENÝM...
YEOÞUA, KENDÝNDEN SONRA GELEN
LÝDERLERE TORA'YI TESLÝM ETTÝ.
Yeoþua'nýn ölümünden sonra, "zekenim" yani yaþlýlar
olarak adlandýrýlan alim ve bilge insanlardan oluþmuþ
bir grup Yahudi Milletine liderlik etmiþtir. Bu liderlik
dönemi yaklaþýk olarak üç asýr sürmüþ, takriben M.Ö.
11. yy’da sona ermiþtir. Aaron'un torunu Pinhas, Rut ile
evlenen Boaz, Þemuel'in babasý Elkana, gücüyle tanýnan
Þimþon ve kadýn peygamber Devora bu liderlerden
bazýlarýdýr. Bu kahramanlarýn çoðu Tanah'ýn bir bölümü
olan "Þofetim - Hakimler" kitabýnda bulunur.


LÝNVÝÝM... PEYGAMBERLERE.

Peygamberler devri "Neviim" olarak adlandýrýlmýþtýr. Eli
Akoen ve onun öðrencisi Þemuel ile baþlayan bu devir
600 sene sürer. Ýkinci Bet Amikdaþ'ýn inþaatý ile sona
erer. Peygamberlerimizin en tanýnanlarý Eliyau, Eliþa,
Yeþayau, Yirmiyau, Yehezkel, Yona, Mordehay ve
Ester'dir. Tanah kitabýnýn büyük bir bölümü,
peygamberlerimizin eðitici ve yol gösterici öðütlerini
içermektedir.
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LEANÞE KENESET AGEDOLA… YÜKSEK DÝNÝ ÞURÂ (ZAMANIN BÝLGELERÝ)

Ýkinci Bet Amikdaþ'ýn ilk yýllarýnda Yisrael topraklarýnda Yahudi Milletinin lideri Ezra Akoen'di. Kendisi Sefer Tora
yazanlardandý ve "Ezra Asofer" yani hattat olarak tanýnýrdý. Halkýnýn Ýsrael topraklarýnda baþsýz kaldýðýný öðrendiði
zaman, doðduðu yer olan Babil'i terk edip atalarýnýn topraklarýna yerleþmeyi kararlaþtýrmýþtýr. M.Ö. 348 yýlýnda Pers
kralý Artahþata, Ezra'nýn Yeuda topraklarýna gitmesine izin vermiþ, kendisinin uygun göreceði hakim ve yöneticileri
atamasý için ona tüm yetkileri vermiþtir. Ezra Asofer Yeruþalayim'e vardýktan sonra hitabet gücüyle Yahudi milletini
doðru yola getirmeyi baþarmýþtýr. Tüm hayatýný Tora öðrenimine adamýþtýr. Ezra tüm kutsal yazýlarý toplamýþ ve
Tora'nýn halk içinde okunmasýný saðlamýþtýr. Böylece halk
yazýlý olaný iþitecek ve bilecekti. Ezra Akoen kendi
zamanýnda, kurduðu "Bet-Din" yani Yahudi Ruhani
Meclisi ile devleti baþarýyla yönetmiþtir. Kurmuþ olduðu
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bu dini meclise "Anþe Keneset Agedola", yani "Bilginler
Grubu" denmiþtir. Bu meclis 120 üyeden oluþmaktaydý ve
üyelerinin bir kýsmý peygamberdi. Bunlarýn en tanýnmýþlarý Daniel ve arkadaþlarý Hananya, Mihael, Azarya;
Purim hikayesinden bildiðimiz Mordehay; Hagay,
Zeharya, Malahi (Tanah'ta ismi geçen son peygamberlerimiz); ve ileride bahsedeceðimiz Þimon Atsadik'ti.
Ezra son peygamberlerden öðrendiði Tora'yý Keneset
Agedola'nýn üyelerine aktarmýþtýr.

Moþe kibel tora misinay, umsara lioþua,
vioþua lizkenim, uzkenim linviim, unviim
mesarua leanþe heneset agedola. Em
ameru þeloþa devarim: evu metunim
badin, veaamidu talmidim arbe, vaasu
seyag latora.



VAASU SEYAG LATORA… TORA'NIN

KURALLARINI SONSUZA KADAR AYNEN
KORUMAK ÝÇÝN GEREKLÝ TEDBÝRLERÝ AL.
Yüce Tora'nýn emrettiði mitsvalarý muhafaza etmek ,
gerektiði gibi hatýrlamak ve hata yapmamýzý önlemek
için Rabi’ler çeþitli kurallar koymuþlardýr.
Örneðin Tora, Þabat günü yazý yazmamamýzý ister.
Rab’iler ise Þabat günü kalem tutulmamasý kuralýný
koymuþlardýr. Çünkü, insan kalemi eline alýrsa, Þabat
olduðunu unutup yazý yazabilir. Tora'nýn prensiplerini
korumak amacýyla düzenlenmiþ bu kurallara "seyag"
adý verilir. Nasýl bir çit girmememiz gereken bir yere
girmemizi engelliyorsa veya bir tampon (koruyucu)
bölge iki ülke arasýndaki sýnýrý ve güvenliði korumayý
amaçlýyorsa, bu konulan kurallar da insanlarýn bilmeden hataya düþmesini engellemektedir. Bu nedenlerden dolayý Miþna'nýn üzerinde durduðu bu üç unsur
Tora'nýn geleceði açýsýndan çok önemlidir.

 EM AMERU ÞELOÞA DEVARÝM …
ONLAR (ANÞE KENESET AGEDOLA) ÜÇ ÖNEMLÝ
ÖÐÜTTE BULUNMAKTADIR.
Þüphesiz, "Anþe Keneset Agedola"nýn öðretileri üç dersten
ibaret deðildir. Ancak bu üç öðreti Tora'nýn geleceði için
özellikle önem taþýmaktadýr.
 EVU METUNÝM BADÝN…
BÝRÝSÝNÝ YARGILAMADAN ÖNCE DÝKKATLE DÜÞÜN.
Bet-Din'de (Ruhani Meclis'te) bulunan yargýçlar dikkatli
düþünmedikleri takdirde yargýlarýný gerektiði gibi gerçekleþtiremezler. Bu yüzden insanlar, hatalý yargýlamanýn sorumluluðunu
Tora'ya yükleme gibi yanlýþ düþüncelere sevk edilebilirler.
Rambam, yargý ile ilgili þunlarý söyler : Araþtýrma yapmadan ve
tüm delilleri gözden geçirmeden, acelece birini yargýlayan kiþi,
kötü, aptal ve bencil olarak adlandýrýlýr (Hilhot Sanedrin 20:7)
Özellikle parasal konularda yapýlacak yanlýþ yargý, maddi ve
manevi büyük kayýplara neden olacaktýr. Bu nedenle maddi
konularda alýnacak kararlarda, daha dikkatli düþünmek ve ona
göre karar vermek gerekir.
Ýyi bir yargýnýn nasýl olacaðý Pirke Avot 1:6'da açýklanmýþtýr.

 VEAAMÝDU TALMÝDÝM ARBE… MÜMKÜN
OLDUÐU KADAR ÇOK SAYIDA ÖÐRENCÝ
YETÝÞTÝR.

Tora ve Yahudi eðitimi verilmediði takdirde Tora bilgisi
olmayan saðlýksýz bir nesil oluþur. O nedenle Yahudi cemaatlerinin baþta gelen görevlerinden biri, Tora ve Yahudilik
eðitimine gereken önemi vermektir. Tora öðrenimi
gerçekleþtiren okullar açýp çocuklarýmýzýn Tora bilgisiyle
yetiþmelerini saðlamalýyýz.
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 ÞÝMON ATSADÝK…
Þimon Atsadik, M.Ö. 165 yýlýnda dünyaya gelmiþtir. "Tsadik - Dürüst" lakabý alan Þimon, "Anþe
Keneset Agedola"nýn yani yüce din meclisinin en genç üyesiydi. Bu nedenle mecliste uzun bir süre
görev yapmýþtýr. Onun zamanýna kadar Keneset Agedola 120 kiþiden oluþurdu. Fakat onun zamanýnda bu kurul iptal edilmiþ ve 71 üyeye indirilerek Sanedrin adýný almýþtýr. Büyük bilgisiyle sadece dini
konularda deðil, halkýn her türlü ihtiyacý için çalýþmýþtýr. O dönemdeki düþmanlara karþý savunma
amacýyla Yeruþalayim'in büyük surlarýný inþa etmeyi baþarmýþtýr. Ayný zamanda Bet-Amikdaþ'ýn
tadilatýyla ilgilenmiþtir. Þimon Atsadik Tora'yý halkýn içinde yaygýnlaþtýrmýþ ve öðretmiþtir. Þimon
Atsadik, Tanaim'in ilkidir.
Sözlü Tora'yý öðrendiði þekilde kendisinden sonrakilere aktarmýþtýr. M.Ö. 165 yýlýnda dünyaya
gelmiþtir. Koen Gadol görevini üstlendiði 40
yýllýk süre içinde Bet Amikdaþ'ta çeþitli mucizeler
olmuþtur. Kendisinin ölümüyle bu mucizeler
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durmuþtur.
 AL ÞELOÞA DEVARÝM AOLAM
OMED… BU DÜNYA ÜÇ TEMEL UNSUR
ÜZERÝNDE VAR OLUR.
Her insanýn davranýþlarý kendine, Tanrý'ya ve
diðer insanlara karþý uygun olmalýdýr. Ýnsan kendini ve karakter yapýsýný Tora öðrenmekle geliþtirir.
Dua etmek ve mitsvalarý uygulamakla Tanrý'ya
hizmet eder, insanlarla þefkat ve saygýya dayalý
iliþkiler kurarak da insanlara karþý olan görevle-rimizin iyi olmasýný saðlarýz.
Tanrý'ya ve diðer insanlara karþý davranýþlarýmýzýn
mükemmel olabilmesi bu üç temel unsura baðlýdýr:
Tora (Tora'nýn kendisi), Avoda (dua), Gemilut
Hasadim (iyilikseverlik)

Anþe Keneset Agedola'nýn en son üyelerinden
Þimon Atsadik þunu öðretir: Bu dünya üç temel
unsur üzerinde var olur:
a) Tora öðrenmek.

TORA

b) Tanrý'ya hizmet etmek. AVODA
c) Ýyilikseverlik.

GEMÝLUT HASADÝM

 TORA..... TORA ÖÐRENMEK.
Dünya'nýn temelini oluþturan taþlardan ilki, sabah ve akþam zaman ayýrmamýz gereken Tora eðitimidir.
Her sabah ve her akþam okuduðumuz Þema duasýnda;
"Veayu adevarim aelle aþer anohi metsaveha ayom al levaveha veþinantam levaneha bedibarta bam beþivteha
beveteha uvlehteha vadereh uvþohbeha uvkumeha -Ve bugün sana emrettiðim bu sözler kalbinin üzerinde
olacak. Ve bunlarý çocuklarýna tekrar edeceksin. Evinde otururken, yolda giderken, yatýp kalkarken bu
sözlerden bahsedeceksin." sözlerinden anlaþýldýðý gibi Tora eðitimi ve öðrenimi her zaman olmasý
gereken ilahi bir görevdir.
Yermiyau Peygamber'in belirttiði gibi Tora'nýn varlýðý nedeni ile dünya yaratýlmýþtýr. (Yermiya 33:25) Bu
nedenle gece ve gündüz Tora öðreniminin olmadýðý yerde yeryüzü ve gökyüzü varlýklarýný sürdüremez.
Bu nedenle Pirke Avot'un birinci bölümünde Tora öðrenimi ile ilgili tavsiyelere sýk sýk rastlanmaktadýr.
(Pirke Avot 1:6 - 1: 13 - 1:15 - 1:16 )
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AVODA… TANRI'YA HÝZMET ETMEK.

Dünya'nýn temelini oluþturan taþlardan ikincisi "Avoda -Tanrý'ya Hizmet"tir. Bet-Amikdaþ
zamanýnda "Avoda Tanrý'ya hizmet", insanýn piþmanlýðýný belirtmek ya da isteklerini sunmak
için getirdiði korbanlar ile yapýlýrdý. Bet-Amikdaþ'ýn yokluðunda ise Tanrý'ya bu görevimizi
kalbimizin hizmeti olan Tefila (dua) ile yerine getiriyoruz.
Ýbranice'de dua etmek için kullanýlan en yaygýn terim "Leitpalel" sözcüðüdür. Leitpalel sözcüðü
dönüþümlü bir fiil olup, kendimizi incelemek ve yargýlamak anlamýna gelir. Ýncelememiz
gereken temel noktalar tutumumuz ve davranýþlarýmýzdýr.
Bilincimizi geliþtirmek için hayatta nerede olduðumuzu bilmek çok önemlidir. Duadan önce
veya dua esnasýnda bir veya iki kavram üzerinde yoðunlaþmamýz kiþisel geliþmemizi ve
maneviyatýmýzýn yükselmesini saðlayacaktýr. Yahudilik yaþamý, öðrenmek, geliþmek
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ve deðiþmek için düzenli akan bir nehir gibi
görür. Buna "Tikun-ba-midot - insan karakterinin ve davranýþlarýnýn yükselen bir
bilinçle devamlý olarak yontulmasý ve iþlenmesi" denir. Dua, insanýn deðiþerek daha
iyiye yönelmesini saðlayan bir araçtýr.

Þimon atsadik aya miþeyare heneset
agedola. U aya omer: al þeloþa devarim
aolam omed: al atora, veal aavoda, veal
gemilut hasadim.

 GEMÝLUT HASADÝM...
ÝYÝLÝKSEVERLÝK.
Dünyanýn temelini oluþturan taþlarýn
üçüncüsü iyilik yapmaktýr. Fakire yardým
etmek, hasta ziyareti, dul ve yetimlerin
ihtiyaçlarýný karþýlamak, yakýnýný kaybeden
bir kiþinin yanýnda bulunup gereken

yardýmlarý yapmak, moral ihtiyacý olan kiþiye zaman ayýrarak ona manevi destek olmak gibi tüm
iyilikler "Gemilut Hasadim-Ýyilikseverlik" içine girer. Ýnsanýn görevi iyilik yapmaktýr. Ýyilik
yapýlan kiþi bu iyiliði bilmezse bile yapýlan iyilik Tanrý katýnda mutlaka ödüllendirilir.

ÝYÝLÝK ET DENÝZE AT, BALIK BÝLMEZSE HALÝK BÝLÝR.
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ANTÝGNOS ÝÞ SOHO… SOHO'NUN LÝDERÝ ANTÝGNOS.

Antignos, Ýsrael topraklarýnýn Yeuda kabilesi için ayrýlan Soho þehrinde görevliydi.
Miþna'da geçen "Ýþ" kelimesi Talmud'un Yoma (1:3) bölümünde ifade edildiði gibi lider,
kral anlamýný taþýr.

 MÝÞNA 1/3 

 AL TÝYU KAAVADÝM…
TANRI'YA
EFENDÝSÝNDEN
ÖDÜL BEKLEYEN BÝR KUL
GÝBÝ HÝZMET ETME.

Soho'nun lideri Antignos, Tora'yý Þimon
Atsadik'ten öðrenir. Þimon Atsadik'in

Neden insanlar baþkalarýndan
Antigenos'a verdiði öðretinin temeli þöyledir
aldýklarý talimatlarý ve kurallarý
: "Tanrý'ya efendisinden ödül bekleyen bir
uygularlar ?
kul gibi hizmet etme, aksine, efendisini
Bu kurallara uymamýzýn nedeni bazen
seven ve efendisinden ödül beklemeyen bir
sevgi, bazen de korkudur. Yerine
getirmediðimiz takdirde kötü þeylerin
kul gibi hizmet et." Tanrý'yý sev ve O'na
olabileceði korkusuyla kurallarý
karþý bir suç iþlememek için O'ndan kork.
uygularýz.
Ýnsan genelde baþkalarýnýn koyduðu
kurallarý uygulamada isteksizdir.
Kuralý koyan kiþiye karþý sevgi yada
korku duymuyor olabiliriz. Buna raðmen kazanacaðýmýz herhangi bir ödül
nedeniyle kurallarý yerine getiririz. Örneðin, çalýþan bir iþçi genelde patronuna
karþý bir sevgisi olduðundan veya ondan korktuðundan dolayý deðil, maaþýný
gerektiði gibi almak için patronun isteklerini yerine getirir. Tanrý'ya itaat etmemizin nedeni herhangi bir ödül beklentisinden kaynaklanmamalýdýr. Bu düþünceyle
Tanrý'ya hizmet etmek, makbul olmayacaktýr. Ona hizmet etmenin esas nedeni
ona karþý beslediðimiz sevgiden doðmalýdýr. Bu sevgiyi ancak onun isteklerini
neþeyle uygulamakla ifade edebiliriz.

PÝRKE AVOT

 ELLA EVU KAAVADÝM AMEÞAMEÞÝN ET ARAV ÞELO AL MENAT LEKABEL
PERAS… AKSÝNE, EFENDÝSÝNÝ SEVEN VE EFENDÝSÝNDEN ÖDÜL BEKLEMEYEN BÝR
KUL GÝBÝ TANRI'YA HÝZMET ET.

Abravanel, bu Miþna'da vurgulanan ödülün bu dünya için olduðunu belirtmektedir. Bu düþünceye göre, kiþi yapacaðý davranýþ ve hareketler için bu dünyada elle tutulur bir ödülün beklentisinde olmadan, Tanrý'ya hizmet etmelidir; ama gelecek dünya için ödülü elde etmek konusunda
gereken uðraþý verebilir ve bu düþünce ile Tanrý'ya kulluk edebilir.



MÝÞNA 1/3 

 VÝYÝ MORA ÞAMAYÝM
ALEHEM…
O'NU SEV VE KARÞI BÝR SUÇ
ÝÞLEMEMEK ÝÇÝN O'NDAN
KORK.

Tanrý'ya hizmet etme yolunda, sevgi
ve sevgiden dolayý oluþan korku
Antignos iþ soho kibel miþimon atsahisleri bir bütün olarak var olmalýdýr.
dik. U aya omer: Al tiyu kaavadim
Emirleri uygulama konusunda Tanrý
ameþameþin et arav al menat lekabel
sevgisi önemli bir unsur olduðu gibi,
peras; ella evu kaavadim ameþameþin
yapýlmamasý gereken kurallara uymak
ve kendini frenlemek açýsýndan, Tanrý
et arav þelo al menat lekabel peras; viyi
korkusu önemli bir rol oynayacaktýr.
mora þamayim alehem.
Sevgi ve korku gibi iki itici güç var
oldukça, kiþi Tanrý ile iliþki kurmada
ve manevi yaþamda gereken ilerlemeyi
kaydedebilir. Tanrý'yý sevmeli; çünkü
sevginin var olmasý sayesinde, seven kiþi sevdiðine karþý olan sorumluluklarýný
unutmaz. Tanrý'dan korkmalý; çünkü korku var oldukça kiþi isyan etmemesi
gerektiðini anlar.
Miþna'da geçen "Yirat Þamayim - gökyüzü korkusu" anlamýný taþýr.
Bu da aklýmýza Miþna 'nýn "Tanrý korkusu - Yirat AD…" kelimelerini kullanmayý
tercih etmek yerine "gökyüzü korkusu" ifadesini neden kullandýðý sorusunu
getirmektedir. Bunun cevabý Tanrý'ya karþý bir korkudan öte, kiþinin Tanrý ile
olan iliþkisinin kesilmesi ve bitmesi korkusudur. Yeryüzü (insan) ile gökyüzü
(Tanrý) arasýndaki baðýn bitmesi korkusu var oldukça kiþi hata yapmaktan
çekinir ve Tanrý ile güçlü bir iliþkiye girer (Rambam Yesode Atora 2:1-2).
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1/4 VEYOSE BEN YOHANAN ÝÞ YERUÞALAYÝM… YERUÞALAYÝM'ÝN LÝDERÝ YOSE BEN YOHANAN.

Yose Ben Yohanan Bet-Din'in baþýna getirildi. Talmud, Miþna'da adý geçen Yose Ben Yoezer ve Yose Ben
Yohanan adlarýndaki bu iki Rav’ýn ayný dönemde yaþamasýnýn Yahudi toplumu için büyük bir kazanç olduðunu söyler ve o dönemi aðacýn üzüm salkýmlarýyla dolu olmasýna benzetir. Bir aðacýn üzüm salkýmlarý ile
bir zenginliðe sahip olmasý gibi, bu iki Ravýn engin Tora bilgileri ile Yahudi toplumu manen zengindiler.
 YOSE BEN YOEZER ÝÞ TSEREDA OMER:
YEÝ VETEHA BET VAAD LAHAHAMÝM...
TSEREDA'NIN LÝDERÝ YOSE BEN YOEZER
ÞUNU ÖÐRETÝR: EVÝN BÝLGE KÝÞÝLERÝN
TOPLANACAÐI BÝR YER OLSUN.
Yose Ben Yoezer, Efraim kabilesine verilen Tsereda
þehrinin lideriydi (Krallar I - 11:26).
Yose ben Yoezer, Þimon Atsadik'in 2. Miþna'da belirttiði
dünyanýn üç temel taþýndan (Tora - Dua - Ýyilik yapmak)
biri olan Tora öðrenimini geliþtirmek için çeþitli tavsiyelerde bulunmaktadýr : Tora öðreniminin en iyi þekli eve
bilge kiþilerin devamlý gelmesi ve onlarýn tavsiyelerini
iþitebilmek için bir öðrenim ortamýnýn yaratýlmasýdýr.
Böyle bir ortamdan etkilenmemek mümkün olmayacak
ve onlarýn devamlý eve gelmeleri sayesinde Tora bilgisi
artacaktýr. Bu durumu parfüm satan bir dükkana
benzetebiliriz. Kokular, dükkana devamlý giren kiþinin
üzerine sinecektir.
Kiþi, bilge kiþilerin evine gelmelerinden yalnýzca Tora
öðrenmekle kalmayacak ; ayný þekilde onlarýn davranýþ ve
hareketlerini de adapte etmeye baþlayacak ve bu þekilde
Tora'yý yaþamýnýn her anýna getirmiþ olacaktýr.

 MÝÞNA 1/4 
Tsereda'nýn lideri Yose ben Yoezer ve
Yeruþalayim'in lideri Yose ben Yohanan
Tora'yý Þimon Atsadik ve Soho'nun
lideri Antigenos'tan öðrenir.
Tsereda'nýn lideri Yose ben Yoezer þunu
öðretir: Evin bilge kiþilerin toplanacaðý
bir yer olsun; onlarýn ayaklarýnýn tozlarý
ile dolsun; güzel öðütleri susamýþ insanýn
su içtiði anda hissettiði tadý versin.
 MÝÞNA 1/5 
Yeruþalayim lideri Yose ben Yohanan
þunu öðretir:
a) Evinin kapýsý misafirleri aðýrlamak
üzere her zaman açýk olsun.
b) Fakir insanlara evinin bir ferdi gibi

 VEEVE ÞOTE VATSAMA ET ÝVREEM...
GÜZEL ÖÐÜTLERI SUSAMIÞ ÝNSANIN SU
ÝÇTÝÐÝ ANDA HÝSSETTÝÐÝ TADI VERSÝN.
Susuzluðunu ve açlýðýný gideren kiþinin su içmesi ve
yemek yemesi mümkün olmadýðý gibi; içmesi halinde de
rahatsýz olacak, en lezzetli yemeðin bile lezzetini
hissedemiyecektir. O nedenle kiþi Tora öðrenimi
karþýsýnda her zaman kendini susamýþ ve aç bir
durumdaymýþ gibi hissetmeli ki, suyun veya yiyeceðin
tadý lezzetli gelsin.

davran.
c) Kadýnlarla gereksiz sohbet etme.

 VEEVE MÝTABEK BAAFAR
RAGLEEM... ONLARIN AYAKLARININ
TOZLARI ÝLE DOLSUN.
Tanna (Miþna'da ismi geçen Rabi'ler) Rabi'lerin
verdikleri dersleri dikkatle ve yakýndan takip
etmemiz gerektiðini anlatýr. Tozlu bir yerden
geçtiðinizde, ayaklarýnýz nasýl toz içinde kalýyorsa,
ayný þekilde Rabiler'e yakýn olup onlarýn Tora sözlerini dinlersek, bu güzel sözler toz gibi üzerimize
yapýþacak ve manevi dünyamýzý aydýnlatacaktýr. Bu Miþna'nýn farklý bir açýklamasý da þu þekildedir:
Eski zamanlarda öðretmen iskemlede veya bir koltukta ders verirken öðrenciler onun etrafýnda yerde
otururlardý. Burada bize öðretilen Rabi'lerin Tora bilgilerinden yararlanarak yaþamý öðrenmemiz gerektiðidir.
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 1/5 YEÝ VETEHA PATUAH LAREVAHA...
EVÝNÝN KAPISI MÝSAFÝRLERÝ AÐIRLAMAK ÜZERE HER ZAMAN AÇIK OLSUN.
Misafir geldiði zaman ev sahibinin sýkýlýp üzülmemesi gerekir, onu eve gönderen Tanrý'dýr. Bunun için,
Tanrý misafirin kýsmetini de beraberinde gönderir. Misafir geldiði eve yük olmadýðý gibi bereket de getirir,
yediðinden kat kat fazlasýný Tanrý ev sahibine verir.
MÝSAFÝR ON KISMET ÝLE GELÝR, BÝRÝNÝ



MÝÞNA 1/4 

YER DOKUZUNU BIRAKIR.


VEYÝYU ANÝYÝM BENE VETEHA... FAKÝR
ÝNSANLARA EVÝNÝN BÝR FERDÝ GÝBÝ DAVRAN.

Yose ben Yoezer iþ Tsereda veyose ben Yohanan
iþ Yeruþalayim kibelu meem. Yose ben Yoezer iþ
Tsereda omer: Yei veteha bet vaad lahahamim,
veeve mitabek baafar ragleem, veeve þote
vatsama et divreem.



MÝÞNA 1/5 

Yose ben Yohanan iþ Yeruþalayim omer: Yei
veteha patuah larevaha, veyiyu aniyim bene
veteha, veal tarbe siha im aiþa. Beiþto ameru, kal
vahomer beeþet havero. Mikan ameru hahamim:
Kol amarbe siha im aiþa - gorem raa leatsmo,
uvotel midivre tora, vesofo yoreþ geinam.

Hiçbir insan baþkalarýna veya hayýr kurumlarýna muhtaç
olmak istemez. Ýnsanlara yardým ettiðimiz zaman, onlarýn
duygularýný incitmemeye dikkat etmeliyiz. Örneðin; anne
çocuðuna küçük gelen ve iyi bir durumda olan elbisesini
ihtiyacý olana götürdüðünde "Bu eski elbiseye artýk ihtiyacýmýz yok ve size getirdim." gibi sözlerle karþýsýndaki
kiþiyi kýrmamalýdýr. Buna benzer kýrýcý sözler karþýmýzdakinin kendini kötü hissetmesine neden olabilir. Bunun
yerine kiþinin söylemesi gereken, "Bu elbisenin sana
yakýþacaðýný zannediyorum. Denemek ister misin?"
ben-zeri sözler olmalýdýr.
Rabi Yona Miþna'yý farklý bir þekilde yorumlamaktadýr.
Ona göre, Miþna, fakir bir insaný nasýl misafir edebileceðimizi belirtmektedir. Fakir bir insanýn yaþamýndaki
zorluklardan dolayý onu utandýrmamaya ve kendini evin
bir ferdi hissedebilmesi için konuþulacak konulara bile
dikkat edilmelidir.

 VEAL TARBE SÝHA ÝM AÝÞA...
KADINLARLA GEREKSÝZ SOHBET ETME.

Yahudilik'te evlilik kutsal bir boyut taþýr. Ýki kiþinin
hayatlarýný birleþtirerek bir yuva kurmalarý hayýrlý bir iþtir.
Eþlerin birbirleriyle dertleþmesi ve sohbet etmesi çok
doðaldýr. Aralarýndaki konuþmalar anlamlý konular üzerinde
olursa o evliliðe kutsiyet kazandýrýr. Miþna'da bahsedilen diðer iki öðretiyle olan baðlatýsýndan dolayý eþler arasýndaki
gereksiz sohbetlere girilmemesi gerekliliði bu Miþna'da yer almýþtýr.
"Evinin kapýsý misafirleri aðýrlamak üzere her zaman açýk olsun" öðretisiyle baðlantýlý olarak eþler evlerini herkese açmayý
saðlamak için ortam hazýrlamalarý ve aralarýndaki konuþmalarda buna yer vermeleri gerekmektedir.
"Fakir insanlara evinin bir ferdi gibi davran.'' Fakirlere nasýl yardým edeceklerini ve onlara nasýl davranmalarý gerektiðini
konuþmalýdýrlar. Kültür seviyelerini yükseltmek, çocuklarýný Tora yolunda nasýl yetiþtireceklerini, Tanrý ve insan
sevgisini nasýl aþýlayacaklarýný, çocuklarýna iyi midot (huylarý) nasýl öðreteceklerini konuþmak en önemli gayeleri
olmalýdýr.
Eþler bazen esas gayeleri olan bu konularý konuþmak yerine anlamsýz ve zaman kaybýna sebep olan konuþmalara ve
tartýþmalara girerler. Bu da istemeden zamanlarýný boþa harcamalarýna neden olur. Ýþte Miþna'nýn bahsettiði temel nokta
budur. Eþler konuþabilecekleri, öðrenebilecekleri ve çocuklarý için tartýþacaklarý konular varken, boþ ve amaçsýz
konuþmalardan kesinlikle kaçýnmalýdýrlar. Bu konuþmalar onlara zarar verdiði gibi, gerçek amaçlarýndan da saptýracaktýr.
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 YEOÞUA BEN PERAHYA ...
Yeoþua Ben Perahya Ýkinci Bet- Amikdaþ'ýn
yýkýmýndan iki yüz sene önce Yanay kralý döneminde aktif olan bir liderdi.



VENÝTAY AARBELÝ...

Nitay Aarbeli kendi döneminde Sanedrin'in baþýydý. Tiberya'nýn yanýnda Galil'in alt bölgesinde
bulunan Arbel'den gelmiþti (Hoþea 10:14) .

 ASE LEHA RAV... KENDÝNE TORA ÖÐRETECEK BÝR ÖÐRETMEN TAYÝN ET.
Ýnsanýn kendi kendine Tora öðrenmesi zordur. Hiçbir zaman öðrendiklerinin doðruluðunu
kontrol edemez, yanlýþ yorumlar çýkarabilir. Tora'yý doðru öðrendiði kanýsýna varabilir. Oysa
Tora'yý bilen bir öðretmenden öðrenirse, o zaman Tora'yý doðru öðrendiðinden emin olabilir ve
Moþe Rabenu'dan gelen Tora halkasýnýn gerçek anlamda bir parçasý olur.

 UKNE LEHA HAVER...
KENDÝNE ÝYÝ BÝR ARKADAÞ EDÝN.

 MÝÞNA 1/6 

Yeoþua ben Perahya ve Nitay Aarbeli

Ýbranice "kene" kelimesi elde etmek anlamýna
Tora'yý Yose ben Yoezer ve Yose ben
geldiði gibi, satýn almak anlamýna da gelir.
Yohanan'dan öðrendiler. Yeoþua ben
Bu kelime, iyi arkadaþ edinmek için her türlü
Perahya þunlarý öðretir:
gayret ve çabayý göstermenin ifadesidir.
Ýnsanýn iyi bir arkadaþa ihtiyacý olmasýnýn
a) Kendine Tora öðretecek bir öðretmen
çeþitli nedenler vardýr. Örneðin kiþi bazý
tayin et.
kötü alýþkanlýklara sahip olup, ama bunun
b) Kendine iyi bir arkadaþ edin.
farkýnda bile olmayabilir. Çoðu insan bu
c) Ýnsanlarý iyi bir þekilde yargýla.
kiþinin kötü huylarýný düzeltmek için
herhangi bir çaba göstermez. "O kiþinin
karakteri beni ilgilendirmez" düþüncesiyle
hiçbir ikazda bulunmaz. Fakat iyi bir arkadaþ
farklý yaklaþým gösterebilir. Arkadaþýný uyarýr
ve deðiþmesi gerektiðini söyler. Gerekirse
deðiþim için yardýmcý olur. Eðer insanýn bu
tür iyi arkadaþlarý yoksa bile hatalarýný düzeltmesine yardýmcý olabilecek ve onu uyarabilecek
birisini gerekirse ücret karþýlýðýnda tutmasý gerekir. Miþna'nýn diðer bir anlamý ise þu þekildedir:
Kiþinin Tora'yý kendi kendine öðrenmek yerine bir havruta (haver- arkadaþ) ile öðrenmesi
daha iyidir. Bu tür öðrenim sýrasýnda birbirlerinin hatalarýný düzeltebilirler. Ýyi bir arkadaþa
sahip olma iyi bir kitap almýþ gibidir. Kitaplardan öðrenilmesi gerekenler iyi bir arkadaþ
sayesinde de öðrenilir.
ÝYÝ DOST KARA GÜNDE BELLÝ OLUR.

PÝRKE AVOT

 VEEVE DAN ET KOL AADAM LEHAF ZEHUT...
ÝNSANLARI ÝYÝ BÝR ÞEKÝLDE YARGILA.
Kiþinin dýþ görünüþüne bakarak hüküm vermek doðru deðildir. Hüküm verebilmek
için, o kiþinin benliðini, ruhunu tanýmak gerekir. Bir kiþi hakkýnda hüküm verirken
o kiþinin iç görünüþünü dikkate almak gerekir.
SURETE BAKMA, SÝRETE BAK.

Raþi'nin belirttiði gibi baþkalarýný iyi olarak yargýlayan kiþi, Tanrý tarafýndan da öyle
yargýlanýr. Doðru yargý için kiþinin o
andaki durumunun, o duruma sevk
eden her þeyin bilinmesi ve analize
edilmesi gerekir. Özellikle dürüst bir
 MÝÞNA 1/6 
insanýn yapmýþ olduðu bir yanlýþ hareket
karþýsýnda, onu hemen yargýlamak
yerine, kendimizi onun yerine koyarak
olayý yorumlamak gerekir.
Her Þeyi Bilemeyiz.
Fakir birinin kýzýný evlendirmek için,
komþularý ve arkadaþlarý bir araya gelirler.
Düðün gecesi büyük bir salonda ve
Yeoþua ben Perahya venitay aarbeli
kalabalýk bir atmosferde gerçekleþir. Bunu
kibelu meem. Yeoþua ben Perahya
gören cemaat üyeleri kiþiyi yargýlamaya ve
omer: Ase leha rav, ukne leha haver,
topladýklarý paranýn boþa harcandýðý ile
ilgili eleþtiride bulunmaya baþlarlar.
veeve dan et kol aadam lehaf zehut.
Düðünden sonra düðün sahibi durumdan
rahatsýz olur ve Rabi'ye gider. Rabi'ye
"kýzýmý evlendirmek için tüm cemaatin
gösterdiði manevi destekten dolayý teþekkür
ederim. Yalnýzca gizli olmasý gereken ve beni çok üzen bir þeyi size açýklama gereði
duydum" der. Rabi merakla adamýn ne diyeceðini bekler. "Düðün için konuþtuðumuz
organizasyon sahibinin ailesi Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda ailemle çok iyi dosttular.
Ailem onlarý savaþ sýrasýnda Nazi katliamýndan kurtarmýþtý. Bu yüzden þükürlerini
sunmak için muhteþem bir düðün organize eder ve bunu kimseye söylemememi ister.
Ancak, bu durumdan habersiz olan halk, beni yargýlamaya baþlar. Ýnsanlarýn benim
maddi durumum ile ilgili bir yanlýþlýða düþmemeleri için bu sýrrý açýklamak zorundayým.
Sizden ricam durumu halka izah etmenizdir."
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 1/7 ARHEK MÝÞAHEN RA VEAL TÝTHABER LARAÞA...
KÖTÜ KOMÞUDAN UZAK DUR. KÖTÜ ÝNSANLARLA DOST OLMA.
BANA ARKADAÞINI SÖYLE, SANA KÝM OLDUÐUNU SÖYLEYEYÝM.
Sigara içilen yerde bulunan kiþinin elbisesine
sinen koku gibi kötü insanlarla dost olan ve
onlarla yakýn temasta bulunanlar onlardan
et-kileneceklerdir. Onlarýn günahlarý ve hatalarý
iyi kiþinin neþamasýný (ruhunu) köreltecek ve kiþi
zamanla yoldan çýkabilecektir. Halk dilinde
söylendiði gibi çamur, yakýn olana daha çabuk
sýçrar. Bu nedenle kiþi kötü insanlardan ne kadar
uzaklaþabilirse onun adýna o kadar yararlý olacaktýr.
ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR.

Tiferet Yisrael raþa - kötü insan ile þahen ra kötü komþu arasýnda bir ayýrým yapmaktadýr.
Raþa günah iþler; ama baþkasýný günah iþlemeye
teþvik etmez. Kötü komþuya gelince hem kendisi
günah iþler, hem de baþkasýný günah iþlemeye
teþvik eder. Bu nedenle Miþna kötü komþudan
uzak durulmasý gerektiðinden bahsediyor.
EV ALMA KOMÞU AL.
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Nitay Aarbeli öðretir:
a) Kötü komþudan uzak dur.
b) Kötü insanlarla dost olma.
c) Kötü insan cezasýný görmeyecek diye
düþünme.
 MÝÞNA 1/8 
Yeuda ben Tabay ve Þimon ben Þatah,
Tora'yý Yeoþua ben Perahya ve Nitay
Aarbali'den öðrendi. Yeuda ben Tabay
yargýçlar için bunlarý öðretir:
a) Avukat gibi davranma.
b) Ýki kiþi önünde durduðunda ikisini de
suçlu olarak gör.
c) Yargý kararýný kabul ettikleri takdirde
davanýn sonunda iki tarafý da suçsuz
olarak gör.

VEAL TÝTYAEÞ MÝN APURANUT...

KÖTÜ ÝNSAN CEZASINI
GÖRMEYECEK DÝYE DÜÞÜNME.

Kötü insanýn yaptýklarýna karþýlýk Tanrýsal bir adaletin olmayacaðý kanýsýna varma. Her insan
yaptýklarýnýn bedelini ödeyecektir. Ýlahi adalet hem bu dünya için hem de gelecek dünya için
geçerlidir. Rambam'ýn listelediði on üç iman prensiplerinden bir tanesi iyilerin ödüllendirileceði
ve kötülerin de ayrý cezalandýrýlacaðýdýr.
Ýnsan, yaptýðýnýn karþýlýðýný alacaðýnýn bilincinde olursa davranýþlarýný ona göre ayarlayacaktýr.
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1/8 AL TAAS ATSMEHA KEOREHE ADAYANÝN... AVUKAT GÝBÝ DAVRANMA.

Avukat insanlarý herhangi bir mahkemeden önce hazýrlar. Kiþiye mahkeme sýrasýnda ne
söylemesi ve ne söylememesi gerektiðini belirtir. Fakat hakim tarafsýz bir kiþi olarak bunlarý
yapmamalýdýr. Onun yegane görevi mahkeme huzuruna gelen kiþilere hiçbir þekilde
müdahalede ve tavsiyede bulunmadan
onlarý dinlemektir. Bu þekilde, yargýç adil
bir sonuca varabilir.
 MÝÞNA 1/7 

Nitay aarbeli omer: Arhek miþahen ra, veal
tithaber laraþa, veal tityaeþ min apuranut.



MÝÞNA 1/8 

Yeuda ben Tabay veþimon ben Þatah kibelu
meem. Yeuda ben Tabay omer: Al taas
atsmeha keorehe adayanin, uhþeyiyu baale
adin omedim lefaneha, yiyu veeneha kirþaim,
uhþeniftarim milefaneha, yiyu veeneha
kezakain, keþekibelu aleem et adin.



 YÝYU VEENEHA KÝRÞAÝM...
ÝKÝ KÝÞÝ ÖNÜNDE DURDUÐUNDA,
ÝKÝSÝNÝ DE SUÇLU OLARAK GÖR.
Bu, iki tarafý da yalan söylemekle suçlamak anlamýna gelmez. Miþna, yargýcýn
davalýyý ve davacýyý önyargýsýz ve tarafsýz
bir þekilde deðerlendirmesi gerektiðini
belirtir. Taraflardan biri dürüst olarak
tanýnsa bile yargýç hiçbir zaman taraf
tutmamalý ve o kiþinin dürüst olmasýndan dolayý yalan söylemeyeceðini ve
yalnýzca doðruyu söyleyebileceðini
düþünmemelidir. Yargýcýn görevi iki
tarafý dinledikten sonra adil bir þekilde
karar vermektir.

YÝYU VEENEHA KEZAKAÝN... ÝKÝ TARAFI DA SUÇSUZ OLARAK GÖR.

Mahkeme sonuçlandýðýnda kaybeden tarafý yalancý olarak görme. Kaybeden tarafýn hatalý
olduðunu bilip, davayý kazanmak için her türlü yalaný söylediðini düþünmek yanlýþ olur.
Kiþinin doðru söylediðini ve sonuçta hatalý olduðunu anladýðýný düþünmek gerekir.
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 1/9 ÞEMA MÝTOHAM YÝLMEDU LEÞAKER...
SÖZLERÝNDEN ÝSTÝFADE EDEREK YALAN SÖYLEMEYÝ
ÖÐRENMESÝNLER.
Bir gün mutfaða giren anne yeni
piþirdiði kekin yendiðini farkeder.
"Kim bu keki izinsiz olarak yedi?"
diye seslenir. Hayim öteki odadan
 MÝÞNA 1/9 
hangi kekten bahsediyorsun diye
sorar. Saatler sonra annesi oðluna
Þimon ben Þatah þunu öðretir: Tanýklarý
"böyle büyük bir keki tek baþýna
geniþ bir þekilde sorguya çek. Sözlerinden
yemeyi nasýl baþardýn?" diye sorar.
istifade ederek yalan söylemeyi
Bu hareketiyle hata ettiðini anlayan
öðrenmesinler.
Hayim annesinden özür diler.
Annesinin sorduðu bu ikinci
soruyla Hayim'in yalan söylediði
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ortaya çýkar. Ayný þekilde yargýç
tanýklara soracaðý sorulara dikkat
Þemaya ve Avtalyon Tora'yý Yeuda ben
etmelidir. Aksi takdirde sorulan
Tabay ve Þimon ben Þatah'tan
sorular tanýklarýn yalan söylemesine
öðrendiler. Þemaya þunlarý öðretir:
fýrsat verebilir.
a) Ýþ yapmayý sev.
Miþna'nýn diðer bir yorumu da
b) Sorumluluðu büyük olan
þöyledir: Yetser Ara (kötü dürtüler)
konumlardan uzak dur.
Tanrý'nýn merhametli olduðunu ve
günah iþlemenin kiþiye zarar
c)Yüksek mevkide olan kiþilerle
veremeyeceði, ölümünden sonra
kuracaðýn arkadaþlýklara dikkat et.
yaptýklarýnýn
hiçbir
anlam
taþýmayacaðý, ölen kiþi için
kimsenin tanýklýk yapamayacaðý
gibi sözlerle kiþiyi günaha teþvik
edebilir. Talmud ise þu sözlere
inanmak gerektiðini belirtir :
"Evinin duvarlarý (evinin içindeki fertler), neþaman (ruhun) sana refakat eden
melekler, yani senin tanýklarýn olacak; yapýlmasý gereken, bu tanýklarýn, kiþinin
yararýna konuþmalarýný saðlamak. Bu da ancak kiþinin iþ hayatýndaki ve
toplumdaki iyi hareketlerine baðlýdýr.
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 1/10 EAV ET AMELAHA... ÝÞ YAPMAYI SEV.
Her insanýn bir meþgalesi olmalýdýr. Kiþinin gereðinden fazla boþ vakti olduðunda vaktini deðerlendirmeye
çalýþmalýdýr. Bu boþ zamanýný öðrenmek, çalýþmak veya insanlýk için ayýrýrsa zamaný boþa gitmemiþ olur
ve deðer kazanýr. Kiþinin beyni ve vücudu yararlý þeyler yapmaya motive olduðundan, her alanda
baþarýlý olur. Fakat zamanýný boþa harcarsa ve oturduðu yerde yapacak hiçbir þey bulamazsa o zaman
beyni ve yaþamý zaman geçtikçe yavaþ yavaþ saçma ve boþ þeylerle dolacaktýr. Bu da baþka bir Miþna'da
belirtildiði gibi (Ketuvot 5:5) insaný ya suça ya
da anlamsýz þeylere iter.
ÝÞLEYEN DEMÝR IÞILDAR.
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 USNA ET ARABANUT…
SORUMLULUÐU BÜYÜK OLAN
KONUMLARDAN UZAK DUR.

Þimon ben Þatah omer: Eve marbe
lahakor et aedim; veeve zair bidvareha,
þema mitoham yilmedu leþaker.


MÝÞNA 1/10 

Þemaya veavtalyon kibelu meem.
Þemaya omer: Eav et amelaha, usna et
arabanut, veal titvada laraþut.

Yetki sorumluluðu büyük olan mevkilerde
bulunmak zordur. Bu mevkiye sahip olan kiþiden,
nefret edenler ve ona zarar vermek isteyenler
olabilir. Bu pozisyonda olanlarýn en zor görevi
önemli kararlar almak zorunda olmalarýdýr. Bir
komutanýn savaþý yönetirken alacaðý kararlar gibi,
baþkalarýna karþý yanlýþ alýnan herhangi bir karar
büyük problemler ve zararlara yol açabilir.
Örneðin, bir komutan herhangi bir karara
varmadan, özellikle askerleri savaþa çýkmadan
önce, onlara vermiþ olduðu talimatlarý çok dikkatli
düþünmelidir. Eðer düþündüðü plan yanlýþ olursa
askerleri ve kendisi savaþta yenik düþeceði gibi
maddi ve manevi büyük kayýplara da neden
olacaktýr. Kiþi, Tanrý'nýn kendisini bu konuma
diðer insanlara örnek olmasý için getirdiðini de
unutulmamalýdýr. Eðer o kiþi bencil olur veya
görevi sayesinde herhangi bir kiþiye zarar verip
onu ezerse, Tanrý da onu gerektiði gibi
yargýlayacaktýr (Talmud- Pesahim 87b).

 VEAL TÝTVADA LARAÞUT…
YÜKSEK MEVKÝDE OLAN KÝÞÝLERLE KURACAÐIN ARKADAÞLIKLARA DÝKKAT ET.
Yüksek mevkilerde bulunan kiþiler mevkilerini koruyabilmek için, çýkarlar üzerine dostluklar kurarlar ve
bu dostluklarý geçicidir. Çýkarlar bittiðinde dostluklar da biter ve onlarý terkederler. Yapýlan iyiliðe karþý
bir minnet borcu dahi duymazlar. Buna benzer bir öðreti Pirke Avot 2 :3'de açýklanmýþtýr.
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 1/11 HAHAMÝM ÝZAARU BEDÝVREHEM...
HAHAMLAR; SÖYLEDÝÐÝNÝZ KELÝMELERE DÝKKAT EDÝN.
Hahamlar öðrencilerine herhangi bir öðretide bulunduklarýnda, yanlýþ mesajlar alýnabilecek kelimeleri
kullanmaktan kaçýnmalý ve öðrencilerinin, söylediklerini tam olarak anlamalarýný saðlamalýdýr. Çünkü
onlar da öðrendiklerini baþkalarýna anlatacaklardýr. Öðrendiklerini yanlýþ özünsemiþ olan öðrenciler
hatalý davranýþlarýný "Bizler Tora'nýn söylediði þekilde yapmaktayýz. Bunu bize öðretmenimiz öðretti"
diyerek savunacaklar ve onlarý örnek alanlar da
Tora'nýn yolunda yürüdüklerini zannedeceklerdir.
Miþna, bu yanlýþlarý "bulanýk sular" diye tarif
eder. Nasýl bulanýk sular insanýn vücuduna zarar
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verirse, ayný þekilde yanlýþ öðretiler insanýn
maneviyatýna zarar verir ve onu körleþtirir. Buna
Avtalyon, öðretmenlere þu tavsiyede
sebebiyet veren, "Hilul Aþem" günahýný iþleyecek
bulunur : Hahamlar; söylediklerinize
ve Tanrý'yý kutsamaktan uzak kalacaktýr. Tora'nýn
dikkat edin. Çünkü bu sözlerle bir
vermek istediði mesajlarýn gerektiði gibi öðretilegün gelir, doðru yolu kaybedip "kötü
memesi manevi açýdan geliþime zarar vermektedir. Eskiden þöyle anlatýlýrdý: Toplum öncüsüne
ve bulanýk bir su akýntýsýnda"
"arkadaþ, kaç insanýn katilisin?" yani, "kaç insan sana
kendinizi buluverirsiniz. Sizi takip
takýlýp kaldý da hakikatý bulamadý?" diye sorarlarmýþ.
eden öðrencileriniz o akýntýnýn tesiri
Tora öðretmenleri de mesajýn doðru olarak
altýnda kalýp zarar görebilirler. Bu da
algýlanmamasý ve "Hilul Aþem" günahýna neden
Hilul Aþem'e (Tanrý'nýn ismini
olabilme endiþesini taþýmalý ve ona göre kullaalçaltmak) sebebiyet verecektir.
nacaðý kelimeleri çok dikkatli seçmelidir.
Yaþamýmýzda dilin hem yapýcý hem yýkýcý bir etken
olduðunu örnek bir hikaye ile anlatabiliriz :
 MÝÞNA 1/12 
Bir ülkede kralýn oðlu aðýr hastaydý. Kral ümitsizlik
içindeydi ve oðlunun ölebileceðinden endiþe ediyordu.
Ýlel ve Þamay Tora'yý Þemaya ve
Ülkenin hiçbir doktoru hastalýðýna çare bulamýyordu.
Avtalyon'dan öðrendiler. Ýlel þunlarý
Bir doktor, hastaya aslan sütü içirildiði taktirde
öðretir:
iyileþeceðini söyler. Kral aslan sütü getiren kiþiye
Koen Gadol Aaron Akoen'in takipçisi
büyük bir ödül vaad eder. Ancak kimse buna cesaret
ol. Bunu ancak barýþý sevmekle
edemiyordu. Bir kiþi krala bu sütü getireceðini söyler.
Ancak kraldan birkaç kuzu vermesini rica eder.
gerçekleþtirirsin. Barýþýn arkasýndan
Kuzularla daðlarda gezen bu kiþi bir aslan inine rastkoþup insanlarý seversen, onlarý
lar. Adam uzaktan aslan inine bir kuzu yollar.
Tora'ya yaklaþtýrabilirsin.
Aslana yaklaþan kiþi ikinci kuzuyu da gönderir.
Üçüncü kuzuyla aslan inine iyice yaklaþan kiþi
kuzuyu aslanýn önüne býrakýr. Bunu gören aslan kiþinin yaklaþmasýna izin verir ve böylece aslanýn sütünü
saðmayý baþarýr. Adam büyük sevinçle krala dönerken,
bu baþarýnýn sahibi olarak; göz : " ben gördüm.", eller : "ben sütü saðdým.", kulak : "ben aslanýn sesini iþittim. ",
ayaklar : "ben aslanýn inine girdim. " diye böbürlenir. Dil ise : "bu baþarýnýn sýrrý bendedir." der. Bütün uzuvlar
dile, " aðýz içinde ne yapabilirsin ? " diye sorarlar. Adam, kralýn huzuruna geldiðinde " Ýþte, istediðiniz köpek sütünü
getirdim. " der. Kral büyük bir hiddetle adamý hapse atar. Daha önce baþarýdan dolayý böbürlenen uzuvlar dile
yalvarýrlar. Dil bu durumu düzelteceðini belirtir. Büyük ricalarla kralýn huzuruna çýkan kiþi : "Sayýn kralým,
elimde bulunan süt aslan sütüdür. Ancak yolda köpekler bana saldýrdýðýndan heyecandan dilim sürçtü, sütü alýn
ve oðlunuza içirin " der. Kral sütü verir ve oðlu iyileþir.
Dil bütün organlara seslenir "Ýþte benim gücüm, bana dil yýkar dil yapar derler. "
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1/12 ÝLEL OMER... ÝLEL ÞUNLARI ÖÐRETÝR.

Ýlel, Tora'yý, Erets-Yisrael'deki ilk yeþivalarý kuran Þemaya ve Avtalyon'dan öðrenmiþtir. Ýlel, annesi tarafýndan Kral David'in soyundandýr. Þevna adýnda bir kardeþi vardý. Ýlel Tora'yý öðrenirken, kardeþi ticaretle
uðraþýr ve ailenin geçimini saðlardý. Ailesi Kutsal Topraklar'ý terk edip Babil'e yerleþmiþ, Ýlel de orada
doðmuþtur. Bundan dolayý ona "Ýlel Abavli" de denirdi. Talmud bize onun 40 yaþýndayken Erets-Yisrael'e
geldiðini ve orada yerleþtiðini anlatýr. Hayatýnýn son günlerinde, devrinin tüm din bilginlerini geçerek, o
dönemde Sanedrin'in baþýna geçmiþtir. Ýlel'in en büyük isteði tüm Yisrael Ulusu'nun kutsal Tora'yý öðrenmesiydi ve bu konuda, meslektaþý Þamay ile fikir
ayrýlýðý içindeydi. Þamay, bir öðrenci iyi huylu
olmadýðý takdirde, ona Tora öðretmenin doðru
 MÝÞNA 1/11 
olmadýðý görüþündeydi. Fakat Ýlel Tora öðrenmek
isteyen herkesin Tora'yý öðrenebilmesinden yanaydý. Nitekim Yisrael Ulusu'nda çok kiþi dini öðrendikten sonra yanlýþ yoldan dönüp dürüst ve iyi birer
insan haline gelmiþlerdir.
Ýlel için þöyle denmiþtir: Yisrael Ulusu Tora'yý
unutmaya yüz tuttuðunda, Babil'den gelen Ezra
Asofer, dinin temellerini kuvvetlendirmiþti.
Avtalyon omer: Hahamim, izaaru
Sonralarý Tora tekrar unutulmaya yüz tuttuðunda
bedivrehem, þema tahuvu hovat galut
bu kez Ýlel Babil'den geldi ve Tora'yý yeniden tüm
vetiglu limkom mayim araim, veyiþtu
Yisrael Ulusu'na öðretti.
atalmidim abaim aharehem veyamutu,
Ýlel büyük bir bilgin olmasýna raðmen çok alçakvenimtsa þem þamayim mithalel.
gönüllü bir kiþiydi. Tüm yaratýlanlarý severdi.
Miþna'da verdiði öðütten zaten bu anlaþýlmaktadýr.
 MÝÞNA 1/12 
Ýlel Yisrael'i 40 yýl yönetmiþ M.S 8 yýlýnda ölmüþtür.
Hatýrasý daima mübarektir.

Ýlel ve Þamay kibelu meem. Ýlel omer:
Eve mitalmidav þel Aaron, oev þalom
verodef þalom, oev et aberiyot
umkarevan latora.

 EVE MÝTALMÝDAV ÞEL AARON...
KOEN AGADOL AARON AKOEN'ÝN,
TAKÝPÇÝSÝ OL.

Aaron nasýl barýþýn takipçisi oldu ? Aaron dargýn
olan iki kiþiyi barýþtýrmak için önce birinin yanýna gider ve þöyle derdi: " Arkadaþýn seni kýzdýrdýðý
için çok üzgün ve barýþmak için can atýyor. Ancak
utancýndan senden özür dileyemiyor. Bunun için
benden seninle konuþmamý ve aranýzý bulmamý rica
etti. Lütfen onu affeder misin?" Daha sonra diðerin yanýna gider ve ayný þeyleri ona da söylerdi. Böylece
dargýn olan bu iki kiþi karþýlaþtýklarýnda iki eski dost gibi birbirlerine sarýlýr ve barýþýrlardý.
Aaron insanlarý Tora'ya nasýl yaklaþtýrýrdý? Aaron günah iþlemiþ olan kiþiye yaklaþýr, ellerini omuzlarýna koyar ve onunla dostça konuþurdu. Böyle bir yaklaþým karþýsýnda günahkar genellikle þöyle
düþünürdü. "Aaron yapmýþ olduðum hatalarýma raðmen, bana iyi ve dostça davranmakta. Onunla dostluðumun devam etmesi için hareketlerimi deðiþtirip kendimi düzeltmeliyim." Bu þekilde kendini düzeltmeye
çalýþan kiþi Tanrý yolunda yürüyerek davranýþlarýna dikkat etmeye baþlayacaktýr.
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 1/13 NEGÝD ÞEMA AVAD ÞEME... ÝSÝM YAPMAK ÝÇÝN ÇALIÞAN ÝSMÝNÝ KAYBEDER.
Yaþamlarý boyunca iyilik yapanlar genelde herkes tarafýndan takdir edilir ve saygýnlýkla tanýnýrlar. Bu kiþiler ün
ve þeref peþinde olmamalarýna raðmen, yaptýklarýyla saygýyý hak ederler. Okul, hastane, sinagog gibi yerlerde
hiçbir menfaat beklemeden yalnýzca insanlýk adýna maddi ve manevi yardýmlarda bulunan kiþilerin isimleri
ölümsüzleþir. Ýsim yapmak ve ünlü olmak adýna yardým yapan insanlarýn kazandýklarý saygýnlýk geçici olacaktýr.
Bu saygýnlýk belki uzun bir süre devam edebilir; ancak bir zaman sonra o kiþinin ismi hafýzalardan yavaþ yavaþ
silinecek ve sonuçta unutulacaktýr.
Ýyilik, karþýlýksýz ve Tanrý adýna yapýlan bir iþtir. Ödülünü Tanrý takdir edecek ve verecektir. Yapýlan iyilikten
sonra "bunu ben yaptým", "ben yapmasaydým þöyle
olurdu" gibi sözler söylemek, iyilik yapýlan kiþiyi veya
yardým ettiði kuruluþu üzer, gururunu kýrar. Böyle
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söylemektense hiçbir þey yapmama daha iyidir.
NAMERT OLAN YAPTIÐI ÝYÝLÝÐÝ
BAÞA KAKAR.

 UDLA MOSÝF YASEF... TORA
ÖÐRENÝMÝNE YENÝ BÝLGÝLERÝ KATAMAYAN,
ESKÝ BÝLDÝKLERÝNÝ DE UNUTUR.
Tora bilgisi her zaman tazelenmeli ve yeni bilgilerle arttýrýlmalýdýr. Bu þekilde bilgi arttýkça Tora ve Tanrý'nýn
verdiði mesajlar daha iyi anlaþýlacaktýr. Tora öðrenilmeye
devam ettirilmediði taktirde bilinenler de unutulur.
Talmud'un öðrendiði gibi (Yeruþalmi Berahot; 9:5 ): " im
yom taazveni yomayim eazveha - eðer sen bir günlüðüne
Beni (Tora'mý) býrakýrsan, ben de seni iki günlüðüne
býrakýrým." Bu, ayný yere farklý yollardan seyahat eden iki
yolcuya benzer. Bir gün sonra iki yolcu arasýnda iki günlük, iki gün sonra da dört günlük bir mesafe farklýlýðý
oluþacaktýr. Ayný þekilde, Tora'dan da uzaklaþýlmaya
baþlandýðýnda gerileme de beraberinde gelecektir.

Ýlel ayný þekilde þunu öðretir:
a) Ýsim yapmak için çalýþan, ismini kaybeder.
b) Tora öðrenimine yeni bilgileri katamayan,
eski bildiklerini de unutur.
c) Tora bilgisini baþkalarýna öðretmeyen
yaþamaya hak kazanmaz.
d) Tora bilgisini kendi çýkarý için kullanan, hak
ettiði ödülü kaybeder.

 MÝÞNA 1/14 
Ýlel Rabi'mizin öðrettiði gibi, hepimiz kendi
kendimize bu üç soruyu sormalýyýz:
a) Eðer ben kendim için deðilsem, kim benim
içindir?
b) Eðer ben (sadece) kendim içinsem, ben neyim?
c) Eðer þimdi deðilse, ne zaman?

 UDLA YALÝF KETALA HAYAV...
TORA BÝLGÝSÝNÝ BAÞKALARINA ÖÐRETMEYEN YAÞAMAYA HAK KAZANMAZ.
Tora'nýn zenginliðini paylaþmayan kiþi bencilliðinden dolayý, baþkalarýnýn ruhsal olarak kazanacaklarý zenginliði engellemiþ olur. Maddi zenginliðimizi paylaþmakla yükümlü olduðumuz gibi, sahip olduðumuz Tora bilgilerini de baþkalarý ile paylaþmak zorundayýz. Ýhtiyaç sahibi olan kiþiler yardým edilmediði takdirde acý, sýkýntý
ve eziyet çekerler. Ayný þekilde Tora'dan mahrum býrakýlan kiþiler de ruhen ölüme giderler. Buna sebebiyet
veren kiþiler Tanrý katýnda yaþamaya layýk deðillerdir. Bazý yorumcular Miþna'yý, Tora öðrenmeyen yaþamaya
hak kazanmaz þeklinde açýklarlar. Bu yorumculara göre Miþna, "dünyanýn yaratýlýþýnýn ve insanoðlunun
varlýðýnýn esaslarýndan biri olan Tora'yý öðrenmeyen ve manevi deðerlerle Tanrý fikrini kabullenmeyen kiþi
yaþamayý nasýl hak edebilir ? " þeklinde açýklanmaktadýr.

 VEDEÝÞTAMAÞ BETAGA HALAF... TORA BÝLGÝSÝNÝ KENDÝ ÇIKARI ÝÇÝN
KULLANAN HAK ETTÝÐÝ ÖDÜLÜ KAYBEDER.
Tora öðrenmek herkesin yapmasý gereken bir yükümlülüktür. En azýndan mitsvalar öðrenilmeli ve uygulanmalýdýr.
Kiþi sahip olduðu Tora bilgilerini insanlarla paylaþmalý, ancak bu bilgiyi kendi çýkarlarý için kullanmamalýdýr. Tora
alimlerine, Rabi'lere saygý gösterilmesi gerekir. Ancak, Tora alimleri, saygýyý yanlýþ amaçlar için kullanmamalýdýrlar.
Aksi takdirde hak ettikleri ödülleri ve olam aba- gan eden-gelecek dünyadaki, yerlerini kaybederler.
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1/14 ÝM EN ANÝ LÝ MÝ LÝ?... EÐER BEN KENDÝM ÝÇÝN DEÐÝLSEM, KÝM BENÝM ÝÇÝNDÝR?.

Bu soru þu þekilde anlaþýlabilir: Eðer ben Tanrý'nýn verdiði mitsvalarý yerine getirmiyorsam, bunu baþkasý
mý benim için yapacak? Kiþi kendi manevi dünyasýna önem vermezse baþkasý mý onun manevi dünyasýný
aydýnlatacak? Kimse yapmam gereken görevleri benim yerime yapmayacaktýr. Ýnsanda, fiziksel
gereksinimlerini hatýrlatan çeþitli dürtüler mevcuttur. Bunlar sayesinde fiziksel ihtiyaçlarýný karþýlar.
Açlýk, susuzluk ve benzeri ihtiyaçlarý vücut çeþitli yollarla belirtir; fakat manevi açlýðýmýzý genelde
unuturuz. Bu nedenle insan yaþamý boyunca manevi dünyasý için düzenli bir zaman ayýrmalýdýr.



 UHÞEANÝ LEATSMÝ MA ANÝ?... EÐER
BEN (SADECE) KENDÝM ÝÇÝNSEM BEN NEYÝM?

MÝÞNA 1/13 

U aya omer: Negid þema avad þeme, udla mosif
yasef, udla yalif ketala hayav, vedeiþtamaþ
betaga halaf.



MÝÞNA 1/14 

U aya omer: Ým en ani li, mi li? Uhþeani
leatsmi, ma ani? Veim lo ahþav, ematay?

 VEÝM LO AHÞAV EMATAY?...
EÐER ÞÝMDÝ DEÐÝLSE, O HALDE NE ZAMAN?.

"Eðer ben kendim içinsem" yani eðer kiþi bütün iyilikleri
kendi için yapýyorsa; bir insan ne kadar iyilik yapabilir ki?
Unutulmamasý gereken bu dünyada insanýn yapacaklarýnýn
limitli olduðudur. Bu Miþna'ya Rabenu Yona þu þekilde bir
açýklama getirmektedir: " Ýnsanýn kötü dürtüleri (Yetser Ara)
nedeniyle, ne kadar isterse istesin, hayatta ulaþmasý gereken
noktaya eriþmesi zordur. Kendisi þu örneði verir. Bir kral,
tarlalardan toplanan ürünlerin otuzbin birimi aþan kýsmýnýn
vezirlerine ait olacaðýný belirtir. Vezirler inanýlmaz bir uðraþ
vermelerine raðmen otuzbin birimlik ürün toplayamazlar.
Çünkü tarlanýn kendisi bu miktara ulaþabilecek bir verimliliðe
sahip deðildir." Ayný þekilde Yetser Ara (kötü dürtü) biz
insanoðlunu manen kötü yola teþvik ettiði gibi, engeller
çýkarmaktadýr. Ýnsan, seçme özgürlüðüne raðmen ulaþmak
istediði noktaya gelememektedir. Ancak, Yetser Ara
manevi dünyamýza ne kadar engel olursa olsun ve ulaþmamýz
gereken noktadan ne kadar geri kalýrsak kalalým, Tanrý,
insanýn verdiði her uðraþa gereken ödülü verecektir. Bu
Miþna'nýn baþka bir açýklamasý da, eðer ben yalnýzca fiziksel
ihtiyaçlarýmla ilgileniyorsam ve manevi ihtiyaçlarýmý
umursamayýp onlara gereken önemi vermiyorsam yaþamýn
hiç bir önemi olmadýðýdýr.
Midraþ'a göre; bu Miþna insanlarý Tanrý'ya yaklaþtýrmamýz
yönünde de bir mesaj vermektedir. Eðer kiþi, yalnýzca kendi
maneviyatýný düþünüyorsa; baþkalarýnýn manevi dünyasýný
umursamýyor ve Tanrý'ya yaklaþtýrmak için hiçbir gayret
sarfetmiyorsa yaptýklarý yetersizdir. Ýþte o zaman Miþna'nýn
belirttiði gibi "eðer ben kendim içinsem ben neyim?" sorusu
anlam kazanýr.

Eðer gençlik yýllarýmda, dinç olduðum zamanlarda
yapmam gerekeni yapmadýysam ne zaman yapacaðým?
Her insan küçük yaþtan itibaren geliþmek, iyi erdemlere
sahip olmak, iyilik yolunda yürüyebilmek ve Tanrý'ya
yakýn olmak istemelidir. Küçük yaþta kendini nasýl
geliþtirdiyse ve nasýl bir eðitim aldýysa, yaþý ilerledikçe karakteri de ayný yönde geliþmeye devam eder. Aksi taktirde kendini
tamamen deðiþtirmesi gittikçe zorlaþýr. Kral Þelomo'nun belirttiði gibi; Hanoh Lanaar Al Pi Darko Gam Ki Yazkin Lo Yasur
Mimena. Çocuðu gideceði yola göre yetiþtir, yaþlý olunca bile ondan ayrýlmayacaktýr. (Miþle 22:6) Ýnsaný bir aðaç dalýna
benzetebiliriz. Tomurcuklanmaya baþlayan genç dal büyümeye baþlar ve verimli bir yerde suyunu gerektiði gibi alýrsa düzgün
bir biçimde büyür. Ancak dalýn bir parçasý eðri olursa onun düzelmesi ve eski halini almasý hemen hemen imkansýzdýr. Buna
göre " eðer þimdi deðilse" yani genç yaþtayken piþmanlýk duyup hatalarýmýzý düzeltmeksek, " o halde ne zaman" düzelteceðiz?
Kiþi iyiliði veya yapmasý gereken herhangi bir mitsvayý, "yarýn yaparým" düþüncesiyle gelecek zamana býrakmamalýdýr. Zira
"yarýn" hiç zamaný olmayabilir. Ayrýca bugün duyulacak manevi mutluluðun baþka bir zaman telafi edilmesi mümkün deðildir.
" Mi þetarah beerev þabat, ohel beþabat. Erev Þabat'ta hazýrlanan, Þabat Günü yemek yer. " Ýnsan ruhunun geliþmesi ancak
yaþadýðýmýz bu dünyada söz konusudur. Talmud 'da (Avoda Zara 3a) simgesel olarak bu dünya cuma gününe, gelecek dünya
ise Þabat gününe benzetilir. Cuma günü hazýrlanýlýrsa, o zaman Þabat günü zevk alýnýr ve ondan yarar saðlanýr. Ýnsanýn
ömrünün sona ermesiyle kiþi artýk mitsvalarý yerine getiremez. O halde kendimize soralým: "Þimdi deðilse, ne zaman?"
BUGÜNÜN ÝÞÝNÝ YARINA BIRAKMA

AÐAÇ YAÞ ÝKEN EÐÝLÝR.

DEMÝR TAVINDA DÖVÜLÜR.
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 ÞAMAY OMER ... ÞAMAY BÝZE ÞUNLARI ÖÐRETÝR:
Ýlel Azaken'le ayný devirde yaþamýþ, Þemaya ve Avtalyon'un yeþivalarýnda öðrenim
görmüþtür. Kendisi çok ciddi ve günah iþlemekten son derece çekinen bir kiþiydi. Bu
yüzden kutsal Tora'mýzdaki kurallarýn, daima harfiyen yerine getirilmesini isterdi. Tora'yý
uygularken aðýr olan uygulamayý (Humra) tercih ederdi. Halkýný çok sever, kendi
döneminde var olan tüm ulusal ve dini mücadelelerde büyük bir þevkle yer alýrdý.
Sanedrin'in Av Bet Din'i olarak atanmýþtý. Þamay kötülere karþý dargýn bir tavýr takýnmasýna
karþýn, doðrulara karþý yumuþak ve asil bir bakýþý vardý. Ýlel ve Þamay iki büyük okul
kurmuþlar ve ikiye ayrýlmýþlardýr: Bet-Ýlel ve Bet-Þamay. Bir ekol Ýlel'in, diðeri de Þamay'ýn
sistemine göre öðretim yapardý. Kanunun uygulamasý konusunda sürekli fikir ayrýlýklarý
vardý. Fakat tüm bunlara raðmen bu iki bilge, çok candan iki arkadaþtýlar ve birbirlerini
kardeþ gibi severlerdi. Onlarýn
kurduklarý ekoller II. Bet Amikdaþ'ýn
yýkýlýþýndan sonra Raban Yohanan Ben
 MÝÞNA 1/15 
Zakay'a kadar devam etmiþtir. Zira
ondan sonra tüm hahamlar Bet-Ýlel'in
ekolünü kabul etmiþlerdir.
Þamay bize þunlarý öðretir:
Þamay þöyle derdi: "Her Ýsraeloðlu'nun,
Tora'yý öðrenmesi kutsal bir görevdir.
a) Tora öðrenimi için sabit bir
Bunun þartý da Tora'nýn dini ve sosyal
kurallarýný uygulamaktýr." Þamay bir
program hazýrla.
uygulamada þüphe söz konusu olunca,
hiçbir þekilde olayýn kolayýna ya da onu
b) Az söyle çok iþ yap.
hafifletme yoluna gitmezdi. Ýlel'in
ha-fifletme prensibine karþýlýk, o hep
c) Herkesi güler yüzle karþýla.
aðýr uygulamayý tercih ederdi. Öyle ki,
Ýlel baþkasýna zarar verilmediði sürece
yalan konuþulmasýna izin verirdi.
Talmud bu konuda þunlarý anlatýr: Bir
gelinin, damadýn gözünde güzel
gözükmesi için onu övmek mitsvadýr. Þamay bu konuda "Bir gelini olduðu gibi övmek gerekir.
Çirkin bir gelinin güzel olduðu söylenemez" derdi. Buna karþýlýk Ýlel "Ýster güzel ister çirkin olsun,
damadýn yanýnda bulunulduðunda, gelin için ya güzel ya da sevimli denmelidir" derdi. Þamay onu
eleþtirerek "Bir kör ya da sakata nasýl güzel veya sevimli denebilir? Dinimiz bize yalandan
uzaklaþmamýzý emretmez mi?" diye sorunca, Ýlel þöyle cevap vermiþti: "Kötü bir þey satýn almýþ
birine ne demek doðrudur? O þeyin bir iþe yaramadýðýný söylemek mi gerekir, yoksa onu övmek
mi? Onu artýk satýn aldýktan sonra, en doðrusu elbette onu övmektir."
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 ASE TORATEHA KEVA ... TORA ÖÐRENÝMÝ ÝÇÝN SABÝT BÝR PROGRAM HAZIRLA.
Tora öðrenimi kiþinin yaþantýsýnda yapmasý gerekenlerin ilkini teþkil etmelidir.
Bu nedenle kiþi yaþamý boyunca sabit bir program dahilinde Tora öðrenimi için zaman ayýrmalýdýr. Tora
öðrenimi sayesinde kiþi insanlara ve Tanrý'ya karþý olan görevlerini gerektiði gibi öðrenme ve uygulama
imkanýna sahip olacaktýr.
Gerek okul çaðýnda, gerekse iþ ve aile hayatýnda, nasýl davranmak gerektiðini öðreten Tora, yaþamýmýzda
bir rehber niteliðindedir. Bu yüzden bu önemli rehberi öðrenmek için zaman ayrýlmalýdýr.
Ne mutlu o insan ki, kötülerin öðüdüyle yürümez. Günahkarlarýn yolunda durmaz, alaycýlarýn arasýnda
oturmaz. Ancak zevkini Allah'ýn Yasasý Tora'dan alýr. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin
düþünür. (Teilim 1:1-2)
 EMOR MEAT VAASE ARBE ... AZ KONUÞ ÇOK ÝÞ YAP.
Bu kavramý atamýz Avraam'dan öðrenebiliriz. Üç melek kendisine yaklaþtýðýnda onlara bir parça ekmek
getireceðini söyler (Bereþit 18:5). Ancak sonraki
cümlelerde görüldüðü gibi misafirlerine bir parça
ekmek deðil, bir yemek sofrasý hazýrlar. Bunun
 MÝÞNA 1/15 
tersini yapan çok insan vardýr. Çok konuþur,
sözler verir ve hiçbir þey yapmaz. En deðerli insan
az konuþup çok þey yapandýr. Dürüst insanlar az
söz verip çok iþ, samimi olmayanlar ise çok söz
verip, az iþ yaparlar.
Þamay'ýn dediði gibi; Bu dünyanýn gerçek ve
gözle görülen yüzü somut faaliyetlerdir. Ýnsanlarýn

Þamay omer: Ase torateha keva,

aklýnda, konuþulanlar deðil icra edilenler kala-

emor meat vaase arbe, veeve meka-

caktýr. Miþna'nýn söylediði gibi;

bel et kol aadam besever panim

Emor Meat Vaase Arbe - Az konuþ çok yap.

yafot.
 VEEVE MEKABEL ET KOL AADAM
BESEVER PANÝM YAFOT...
HERKESÝ GÜLER YÜZLE KARÞILA.

Avot Rabi Natan, "Arkadaþýna en deðerli hediyeyi asýk suratla verdiysen, hiç birþey vermemiþ
gibisin ; ancak güler yüzle verilen hediye küçük bile olsa, dünyanýn en deðerli hediyesidir " der.
Güler yüz, insan iliþkilerinin saðlam temeller üzerinde kurulmasý yolunda en önemli elementlerden biridir. Güler yüzle insanlarý karþýlayan kiþi, yaþama olumlu bakmaya baþladýðý gibi, baþkalarýnýn da olumlu taraflarýný görmeye baþlar.
Bunun önemini Meiri þu þekilde açýklar : Kiþi, baþkasýna karþý olumsuz düþüncelere sahipse,
güler yüz kalbinin yumuþamasýna neden olabilir. Ýliþkilerinde asýk suratlý olan kiþilere karþý,
baþkalarý da o kiþi hakkýnda olumsuz düþünmeye baþlar ve bu durum onun mutsuz olmasýna
neden olur.
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1/16 ASE LEHA RAV ... KENDÝNE TORA ÖÐRETEBÝLECEK VE YOL
GÖSTERECEK BÝR ÖÐRETMEN SEÇ.

Bu konudan daha önce Pirke Avot 1:6’da bahsedilmiþti. Oradan farklý olarak bu
Miþna'da konu edilen, dinsel konular hakkýndaki tüm sorularýn, bir bilene sorulmasýyla Miþna'nýn da belirttiði gibi "Veistalek min asafek - þüphelerden arýnýlmýþ
olduðudur." Kiþi eðer kendine yardýmcý olacak bir Rav seçerse dinsel konulardaki
tüm sorularýna cevap bulacak ve Tora yolunu kavrayarak yaþayacaktýr.

 MÝÞNA 1/16 

 VEAL TARBE LEASER UMADOT ...
MAASER MÝKTARINI TAHMÝNÝ BÝR
ÖLÇÜ ÝLE HESAPLAMA.

Raban Gamliel þunu öðretir :
a) Kendine Tora öðretebilecek ve yol
gösterecek bir öðretmen seç ki, aklýnda
karmaþýk sorular kalmasýn.
b) Maaser miktarýný tahmini bir ölçü ile

Ýsrael topraklarýnda yetiþen ürün
kullanýlmadan önce, Maaser adý verilen
hesaplama.
 MÝÞNA 1/17 
bir miktar, Levi'lere ve ihtiyaç sahibi
Raban Gamliel'in oðlu Þimon þunlarý
kiþilere ve-rilmek üzere ayrýlýrdý. Maaser,
öðretir:
bir tür vergi idi ve hasatýn onda birini
a) Bütün hayatým boyunca Rabi'lerin
teþkil ederdi. Maaserin düzenli bir þekilde
yanýnda büyüdüm , sessiz durmak kadar
ayrýlmasý için kiþi ürününün tümünü
iyi bir þey bulamadým.
dikkatlice ölçerdi. Eðer kiþi titiz
b) Tora'nýn anlattýklarýný uygulamak,
Tora öðrenmekten çok daha önemlidir.
davranmayýp, tahmini bir ölçü ile Maaseri
c) Gereðinden fazla konuþan, hataya ve
ayýrýrsa, onda birinden az veya çok,
günaha sürüklenir.
mitsvayý gerektiði gibi yerine getirmiþ
sayýlmaz. Bu da bir mitsvanýn geliþi güzel
yapýlamayacaðýný, hayatta herþeyin bir
ölçüsünün ve düzeninin olduðunu öðretmektedir. Günümüzde Bet-Amikdaþ
olmadýðýndan topraktan elde edilen ürünlerden böyle bir vergi verilmiyorsa bile,
Ýsrael'de yetiþen ürünlerden sembolik olarak Maaser adýna bir miktar ayrýlýr. Maaser
Mitsvasý herþeyin Tanrý'ya ait olduðunu ve baþkalarý ile paylaþýlmasý gerektiðini öðretir.
Bu nedenle Rabiler maaser konusundan tsedaka- insanlarla yardýmlaþmanýn kurallarýný
öðrenmektedirler. (Maaser ile ilgili geniþ bilgi Pirke Avot 3:16 'da bulunmaktadýr.)
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 1/17 KOL YAMAY GADALTÝ BEN AHAHAMÝM VELO MATSATÝ LAGUF TOV MÝÞETÝKA ...
BÜTÜN HAYATIM BOYUNCA RABÝ'LERÝN YANINDA BÜYÜDÜM, SESSÝZ DURMAK
KADAR ÝYÝ BÝR ÞEY BULAMADIM.
Miþna, Þamay'ýn öðretisine pareleldir. O da " Az konuþ, Çok Ýþ Yap " prensibinden bahsetmektedir.
Koelet'te belirtildiði gibi; her þeyin bir zamaný vardýr : Et lahaþot veet ledaber . Susmanýn ve konuþmanýn
zamaný vardýr. (Koelet 3:7) Talmud (Megila 18a) þunlarý öðretir: Bir kelime bir sela (para deðeri ), suskunluk
ise iki sela deðerindedir. Burada aklýmýza bir soru gelmektedir: Tora hakkýnda konuþmak önemliyse, neden
susmamýz tavsiye edilmektedir? Miþna'nýn bu konuda öðüdü, öðretmen ve Rabi’ler konuþurlarken susmamýz ve
onlarýn sözlerini dinlememizdir. Bu þekilde öðretilerinden daha fazla yararlanýlabilir. Ýnsanýn bedeni ile ruhu
arasýnda sürekli mücadele vardýr ve birbirlerini kontrol etme arzusundadýr. Ýnsan ruhu daha fazla yararlanma
arzusunda ise bedenini susturmalý ve Tora'nýn kudretli kelimeleri ile ruhunu beslemelidir (Rabenu Yona).
Vilna Gaon, bu dünyada herkesin bir kelime kullanma
kotasý olduðundan bahseder. Kiþi bu kotaya geldiðinde
yaþamýnýn sonuna gelmiþ demektir. Buna göre kiþi
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gereksiz konularda fazla konuþmamalý ve kelime
kotasýný harcamak yerine, susarak Tora öðrenmenin
daha yararlý olacaktýr. Baþka bir yoruma göre, Miþna,
yanlýþ bir þeyler konuþmamak veya baþkalarýnýn
karþýsýnda aptal, cahil duruma düþmemek için konuþmak
Raban Gamliel omer, Ase leha rav
yerine baþkalarýný dinlemenin ne kadar önemli olduðunu
öðretmek istemektedir.

veistalek min asafek veal tarbe leaser

SÖZ GÜMÜÞSE SÜKUT ALTINDIR.

umadut.


MÝÞNA 1/17 

Þimon beno omer: Kol yamay gadalti ben
ahahamim, velo matsati laguf tov miþetika.
Velo amidraþ ikar, ella amaase. Vehol
amarbe devarim mevi het.

 VEHOL AMARBE DEVARÝM MEVÝ HET
... GEREÐÝNDEN FAZLA KONUÞAN,
HATAYA VE GÜNAHA SÜRÜKLENÝR.

 VELO AMÝDRAÞ ÝKAR ELLA AMAASE ...
TORA'NIN ANLATTIKLARINI
UYGULAMAK, TORA ÖÐRENMEKTEN ÇOK
DAHA ÖNEMLÝDÝR.
Talmud'da Rabi'ler arasýnda bir tartýþma geçmektedir:
Öðrenmek mi yoksa uygulamak mý daha önemlidir?
Rabi'ler baþta "öðrenmek" diye cevap verirler. Çünkü
bir kiþinin neyi uygulamasý gerektiðini bilmesi için önce
öðrenmesi gerekir. Ama uygulamak amacý gütmeden
yalnýzca öðrenmek esas tutuluyorsa, o zaman uygulamanýn daha önemli olduðunu vurgulamak gerekir.
Mýsýr çýkýþý sonrasýnda Mýsýrlý askerleri arkalarýnda
gören Bene-Yisrael paniðe kapýlýr. Tanrý Moþe'ye
seslenir: "Neden aðlayýp duruyorlar? Ýsrael oðullarýna
söyle ileri gitsinler" (Þemot 14:15).
Yalnýzca dua etmek veya öðrenmek yeterli deðildir,
fiilen harekete geçmek gereklidir. Kiþi, Tora'yý uygulama konusunda adým adým ileriye doðru gitmelidir.

Yýlan Hava'ya yasak aðacýn meyvesinden yedirmek
için þu yolu izler : Hava'ya meyveyi neden yemek
istemediðini sorar. Hava þöyle cevap verir : "Tanrý bu aðaca dokunmamý bile yasakladý ". Aslýnda o aðaca
dokunma yasaðý hiçbir zaman konmamýþtý. Hava'nýn gereðinden fazla konuþmasý yýlan tarafýndan kötüye
kullanýlýr. Hava'yý aðaca doðru iter ve kadýn aðaca dokunur. Yýlan ona "Bak, dokundun ve hiçbirþey olmadý "
der. Hiçbir þey olmadýðýný gören Hava yasak meyveyi yemeye karar verir( Bereþit 1:1-6 ). Görüldüðü gibi,
istemeden bile olsa fazla konuþmak bazen kolaylýkla hataya düþmemize neden olur.
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 MÝÞNA 1/18 

 AL AEMET, VEAL ADÝN VEAL
AÞALOM ...
DÜRÜSTLÜK, ADALET VE BARIÞ
ÜZERÝNDE.
Talmud'da (Yeruþalmi Taanit 4:2) belirtildiði gibi, Miþna'nýn bahsettiði bu üç
kavram ayrýlmaz bir bütündür. Ýnsanlar

Raban Þimon ben Gamliel omer: Al

yalanýn mahkemelerde ortaya çýktýðýný

þeloþa devarim aolam kayam - al aemet,

bilirlerse, yalan söylemekten kaçýnýrlar.

veal adin veal aemet veal aþalom

Ýyi ve dürüst bir yargý gerçeði yansýtýr.

þeneemar: "Emet umiþpat þalom þiftu

Gerçeðin ve adaletin bulunduðu yerde,

beþaarhem."

tüm tartýþmalar sona erer ve barýþ gelir.
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DABERU EMET ÝÞ ET REEU,
EMET, UMÝÞPAT, ÞALOM
ÞÝFTU BEÞAARHEM.
HERKES KOMÞUSUNA
DOÐRUYU SÖYLESÝN,
DÜRÜSTLÜK, ADALET VE
BARIÞ SENÝN SINIRLARINA
HAKÝM OLSUN. (Zeharya 8:16)

Raban Gamliel'in oðlu Þimon þunlarý
öðretir:
Dünya üç temel kural üzerinde varlýðýný
sürdürmektedir.
a) Dürüstlük
b) Adalet
c) Barýþ
Peygamberler kitabýnda belirtildiði gibi

DOÐRUNUN YARDIMCISI TANRI'DIR

" Herkes komþusuna doðruyu söylesin,
dürüstlük ve adalet, barýþ senin sýnýr-

DOÐRU SÖZE AKAN SULAR DURUR.

larýna hakim olsun'' (Zeharya 8:16).
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2. BÖLÜM

Senin üzerinde kimin olduðunu bil (Miþna 2-1)
(1) Hayatta yaptýðýn her þey görülmekte;
(2) Söylediðin her þey duyulmakta;
(3) Yaptýðýn her hareket kitaba kaydedilmektedir.
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 RABÝ OMER… RABÝ ÞUNLARI ÖÐRETÝR.
Miþna'da Rabi dendiðinde Rabi Yeuda Anasi'den bahsedilmektedir. Tüm Yahudiler'ce tanýndýðý için kýsaca
Rabi olarak anýlýr (M.S 135-219). Önceleri aðýzdan aðýza iletilen Miþnalar kaybolma tehlikesi ile karþý karþýya
kaldýðýndan, 2 yy. baþlarýnda Rabi Yeuda Anasi tarafýndan düzenli bir þekilde derlenerek yazýldý. Bu sayede
Yahudi Milletinin varlýðý sürmeye devam etmiþ, kaybolmaktan kurtulmuþtur. Küçük yaþtan itibaren,
öðrenme konusundaki büyük yeteneði dikkat çekmiþtir. Ýlk eðitimini babasý Raban Þimon Ben Gamliel'le
yapmýþtýr. Kendisinin engin Tora bilgisi ve karakteri Yahudi toplumuna ýþýk tutmuþtur. Kendisinden sonra
gelenler onu "Rabenu Akadoþ- kutsal Rabimiz " olarak adlandýrmýþlardýr. Talmud "Moþe'den Rabi'ye kadar
bilgeliði ve zenginliði bu kadar büyük olan hiç kimse gelmedi" der (Gitin 59a). Rabbi Yeuda çok zengin
olmasýna raðmen, servetini zevk için kullanmaz, tümünü hayýr iþlerine harcardý. Rabi Yeuda büyük bilgisi ve
zenginliði sayesinde kendisini herkese sevdirmiþtir.
Babasý Raban Þimon Ben Gamliel ölünce ulusun lideri
olmuþ ve Sanedrin'in baþýna geçmiþtir. Özellikle
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Ýbranice lisanýna olan hakimiyeti inanýlmazdý.
Talmud'da Antonius olarak bilinen Roma kralý Markus
Rabi þunlarý öðretir:
Aurelius ile olan iliþkisi çok iyiydi. Bu durum Yahudi
a) Ýnsanýn bu hayatta izlemesi gereken en ideal
Milleti açýsýndan olumlu neticeler verdi. Sahip olduðu
yol ne olmalýdýr? Kendisi için iyi olan ve
liderlik, yetenek, karizma ve saygýnlýðýnýn yanýnda çok
alçakgönüllüydü. Þöyle derdi: "Öðretmenlerimden çok
baþkalarýna zarar vermeden izlediði yol, örnek
þey öðrendim; ondan fazlasýný da arkadaþlarýmdan
ve ideal olan yoldur.
öðrendim. Fakat en çok öðrencilerimden öðrendim".
Rabi Yeuda, meslektaþlarýyla girdiði münazaralarda
b) Tüm kolay veya zor mitsvalarý eþit deðerde
karþýsýndakinin haklý olduðunu kabul etmekten çekintutarak ayný önem ve titizlikle yerine getir.
mezdi. Talmud þöyle der: Rabi'nin ölümü ile insanoðlu
Çünkü mitsvalarýn deðer ölçüsünü bilemeyiz.
alçakgönüllü bir insaný ve hata yapmaktan korkan
büyük bir lideri kaybetmiþ oldu (Sota 49b).

 EZO Ý DEREH YEÞARA ÞEYAVOR LO AADAM…
ÝNSANIN BU HAYATTA ÝZLEMESÝ GEREKEN EN ÝDEAL YOL NE OLMALIDIR?
Ýnsanoðlunun varlýðýnýn temelinde hür seçim vardýr. Bu Miþna'nýn da belirttiði gibi kiþinin gideceði yön
önceden Tanrý tarafýndan saptanmaz. Tanrý, kiþinin yapmak istemediði hiçbir þeyi zorla yaptýrmaz veya
istediði herhangi bir þeyi yapmasýný engellemez. Ýdeal yolu, doðruyu, iyiyi ve kötüyü seçen kiþinin kendisidir.
Miþna, bu seçimde ideal yolun ne olduðunu öðretmekle bize yol göstermektedir. Kiþi, Moþe gibi ideal doðru
bir insan veya Yerovam gibi art düþünceli kötü bir insan olabilir. Zaten, insanoðlunda seçim hakký
olmasaydý, Tanrý insanýn Mitsva yapmasýný veya yaptýklarýnýn bir bedeli olduðunu söyleyemezdi. Bunlarýn
hepsini vurgulamasý, seçim özgürlüðüne sahip olduðumuzu dile getirmek içindir. Miþna, insanlar arasýndaki
iliþkiden bahsetmektedir. Miþna'nýn gösterdiði ideal yol seçilmediði takdirde bu, iliþkinin zedenlenmesine ve
zarar görmesine neden olacaktýr.
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 TÝFERET LEOSEA, VETÝFERET LO, MÝN AADAM ... ÝNSANIN KENDÝSÝ ÝÇÝN ÝYÝ OLAN VE
BAÞKALARINA ZARAR VERMEDEN ÝZLEDÝÐÝ YOL, ÖRNEK VE ÝDEAL OLAN YOLDUR.

Her karakter özelliðinin bir karþýtý ve bir ortasý mevcuttur. Hayatta hiçbir þeyin aþýrýsý saðlýklý deðildir. O
nedenle kiþi orta yolu bulmalýdýr. Buna para harcamayý örnek verebiliriz. Savurgan olarak adlandýrdýðýmýz
kiþi, kazandýðý parayý hiç düþünmeden harcar. Her þeyden önce satýcýlar için deðiþmez bir müþteridir.
Çevresindeki herkes onun parayý bu þekilde harcamasýndan memnundur , ancak bu hesapsýz harcamasý
sonunda, günün birinde ihtiyaçlarýný karþýlayacak parasý bile kalmayabilir. Bazý insanlar ise bunun tam
zýttýdýr. Cimri olarak nitelendirdiðimiz bu kiþiler paralarýný yardýmseverlik amacý için bile kesinlikle
harcamazlar. Çoðu insan onlarý sevmez, iyi müþteri deðildirler. Her þeyi kendileri için yaparlar, bencildirler.
Elindeki parayý saklayýp harcamayan kiþi sonunda belki varlýklý olur, ama kendisinden baþka kimseye yararý
dokunmaz. Kiþi, savurgan ve cimri karakterlerinin
tam ortasýný bulup parasýný biriktirmeyi ve yerinde
harcamasýný bilirse, kendisine, ailesine ve çevresine
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yararlý bir insan olacaktýr. Hesabýný bilen kiþi,
Miþna'nýn dediði gibi, hem kendisi için faydalý olan,
hem de insanlar tarafýndan takdir edilen ideal yolu
bulmuþ demektir. Yaþamýn her devresinde bu
prensiple ilerleyen kiþi baþarýlý olur.

Rabi omer: Ezo i dereh yeþara þeyavor lo
aadam? Kol þei tiferet leosea vetiferet lo min
aadam. Veeve zair bemitsva kala kevahamura,
þeen ata yodea matan seharan þel mitsvot.

 VEEVE ZAÝR BEMÝTSVA KALA KEVAHABURA…
TÜM KOLAY VEYA ZOR MÝTSVALARI EÞÝT
DEÐERDE TUTARAK .

Tanrý için Mitsvalar arasýnda kolaylýk veya zorluk
olarak bir ayýrým olmamasýna raðmen Miþna, neden
böyle bir sýnýflandýrma yapmaktadýr? Her kiþi, Mitsvalarý
uygulamada farklý zorluklar yaþar. Kimi için bir Mitsvayý
yapmak kolayken, kimi için de ayný Mitsva zor gelir.
Aslýnda insan, hangi Mitsvaya ne ödül alacaðýný bilemediðinden Mitsvalar arasýnda bir kýyaslama yapmak ve
önem sýrasýna koymak söz konusu deðildir. Tora'nýn verdiði tüm positif Mitsvalar (Mitsvat Ase-yapýlmasý
gereken Mitsvalar- tsedaka,dua vs) ayný istekle ve derece ayýrýmý yapýlmadan gerçekleþtirilmelidir. Nitekim,
Tora'da iki Mitsva dýþýnda Mitsvalarýn karþýlýðýnda alýnacak ödüller hakkýnda bilgi verilmemiþtir. Tora'da
ödülü belirtilen mitsvalar þunlardýr : 1. "Anne ve babana saygý göster ki ömrün uzasýn" (Þemot 20:12), 2.
"Önce ana hayvaný kesinlikle uzaklaþtýrmalý ve sonra da yavrusunu kendin için almalýsýn. Böylelikle üzerine
iyilik gelsin ve ömrün uzun olsun" (Devarim 22:7). Anne ve baba saygýsý Mitsvasýný yerine getirmek için
kiþinin büyük çaba sarfetmesi gerekeceðinden zor Mitsva'ya bir örnek, yavrusunu almadan önce ana kuþun
yuvadan uzaklaþtýrýlmasý Mitsvasý uygulanmasý açýsýndan kolay olduðundan kolay Mitsvaya bir örnek olarak
verilmiþtir. Ancak her ikisinin de ödülü aynýdýr. Burdan da görüldüðü gibi tüm Mitsvalar, Tanrý için eþit
deðerdedir. O nedenle kiþi, önüne çýkan Mitsvayý kendi gözünde ondan daha önemli bir Mitsva'yý
gerçekleþtireceði düþüncesi ile geciktirmemeli ve önüne çýkan fýrsatý deðerlendirmelidir. Örneðin tefilaya geç
kalan bir kiþinin önüne tsedaka isteyen biri çýktýðýnda, duaya geç kalacak düþüncesiyle görmezden gelmemeli,
tsedakayý vermelidir.
Yapýlmasý gereken (Mitsvat Ase) emirlerin toplam sayýsý 248, yapýlmamasý gerekenler (Mitsvat Lo Taase) ise
365 tanedir. Mitsvalarýn amacý insanýn ruhuna enerji vermek ve ruh saðlýðýný saðlamaktýr. Positif - yapýlmasý
gereken Mitsvalarýn sayýsý vücudumuzun kemik sayýsýna, yapýlmamasý gereken Mitsvalarýn sayýsý da bir yýlýn
gün sayýsýna eþittir. Tüm Mitsvalar birbirinden baðýmsýz ve ayný önem konumunda vücudun bir kýsmýna ruhsal
enerji vermektedir.
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 VEEVE MEHAÞEV EFSED MÝTSVA KENEGED SEHARA… BÝR MÝTSVAYI YERÝNE GETÝRÝRKEN,
KAYBETTÝKLERÝNE KARÞILIK, MÝTSVADAN KAZANACAÐIN MANEVÝ ÖDÜL ARASINDA BÝR
KIYASLAMA YAP.

Kiþinin Mitsva'ya karþýlýk bu dünya ve gelecek dünyada alacaðý Tanrýsal ödül yanýnda Mitsva'yý
gerçekleþtirirken harcadýðý zaman, para, enerji ve tüm fedakarlýklar çok küçük kalacaktýr.
Antigenos'un 1:3'de söylediði; "Tanrý'ya efendisinden ödül bekleyen bir kul gibi hizmet etme" fikri bu
Miþna'ya tezat gibi gözükmektedir. Kiþi Mitsvalarý ödül alma niyeti ile yapmamalýdýr. Bu Miþna kiþinin
Mitsva yapacaðý zaman Yetser Ara - kötü dürtüsünün söyleyeceði "Bu Mitsvayý yaparken para, zaman vs.
kaybedeceksin" þeklindeki sözlerine cevap vermektedir. Bir baþka yoruma göre, bu Miþna ortalama bir
kiþiden, Antigenos ise belli bir manevi seviyeye ulaþmýþ kiþilerden bahsetmektedir.

 USHAR AVERA KENEGED EFSEDA
…
AYNI ZAMANDA ÝÞLEYECEÐÝN
HERHANGÝ BÝR GÜNAHTAN
KAZANACAKLARINA KARÞILIK, HAK
EDECEÐÝN CEZA ARASINDA BÝR
KIYASLAMA YAP.
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c) Bir mitsvayý yerine getirirken, kaybettiklerine
karþýlýk, mitsvadan kazanacaðýn manevi ödül
arasýnda bir kýyaslama yap. Ayný zamanda
iþleyeceðin

her

hangi

bir

günahtan

kazanacaklarýna karþýlýk, hak edeceðin ceza
arasýnda bir kýyaslama yap.

Miþna'nýn kazanacaðýn olarak vurguladýðý, geçici

d) Þu üç öðüt yaþamýnýn temel felsefesi olursa

olarak insanýn elde edeceði mutluluklardýr. Bu

ve bu gerçeði iyi idrak edersen günahtan uzak

kýsa vadeli mutluluða karþýlýk uzun vadede ruhsal

kalýrsýn: Senin üzerinde kimin olduðunu bil -

olarak kaybedecekleri, bazý durumlarda yerine
konulamaz. Bir anlýk mutluluða karþýlýk

(1) Hayatta yaptýðýn her þey görülmekte;

sonsuzluðu kaybetmek durumu ile karþý karþýya

(2) Söylediðin her þey duyulmakta;

kalýnabilir. Bu riskten kaçýnmanýn tek yolu,

(3) Yaptýðýn her hareket kitaba kaydedil-

"Mitsva yolunu" seçmektir.

mektedir.



ÝSTAKEL BÝÞLOÞA DEVARÝM, VEEN ATA BA LÝDE AVERA…

ÞU ÜÇ ÖÐÜT YAÞAMININ TEMEL FELSEFESÝ OLURSA VE BU GERÇEÐÝ ÝYÝ ÝDRAK
EDERSEN GÜNAHTAN UZAK KALIRSIN.
Kiþi, bu üç öðüdü yaþamýna adapte ettiði takdirde, yaþamýn amacýndan sapmaz. Ýnsanýn yaptýðý hatalarýn
ve günahlarýn esas nedeni içindeki kötü dürtüden çok, yaþamýn ne anlama geldiðini anlamamýþ
olmasýdýr. Bu üç öðüt yaþam felsefesini doðru bir þekilde yorumlamaya yardýmcý olacaktýr.
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 DA MA LEMALA MÝMEHA… SENÝN
ÜZERÝNDE KÝMÝN OLDUÐUNU BÝL.

 AYÝN ROA, VEOZEN ÞOMAAT,

Ýnsanýn idrak etmesi zor olsa da kiþi Tanrý'nýn

HAYATTA YAPTIÐIN HER ÞEY

yaþamýn her anýnda üzerinde bir güç olarak

GÖRÜLMEKTE, SÖYLEDÝÐÝN HER ÞEY

bulunduðunu bilmelidir. Miþna, hareketlerimizi

DUYULMAKTA, YAPTIÐIN HER

ve düþüncelerimizi bilen ve istediði anda

HAREKET KÝTABA

müdahale edebilecek bu gücün üzerimizde

KAYDEDÝLMEKTEDÝR.

VEHOL MAASEHA BASEFER NÝHTAVÝM ...

olduðunu bildirdikten sonra "Gören-duyan ve
herþeyi kaydeden" diyerek bu gücü açýklamýþtýr.
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Veeve mehaþev efsed mitsva keneged
sehara, ushar avera keneged efseda. Ýstakel
biþloþa devarim, veen ata ba lide avera; da
ma

lemala mimeha - ayin roa, veozen

þomaat, vehol maaseha basefer nihtavim.

Yýllar önce, video kameralarý ve teyp icat
edilmeden Miþna'nýn tam anlamýyla ne anlama
geldiðini kavramak çok zordu. Ancak bugün,
yýllar önce yaþanmýþ bir olayý seyredebilmekte ve
kaydedilmiþ
sesleri
dinleyebilmekteyiz.
Miþna'nýn bahsettiði "göz, kulak ve kitap"
Tanrý'ya gönderme yapmaktadýr. O, her þeyi
görür, duyar ve sansürsüz olarak kaydeder.
Ýnsan Miþna'nýn bahsettiði bu üç öðüdü,
düþüncesinden çýkarmadýðý takdirde, doðru
yoldan þaþmayacaktýr.
Hafets Hayim bir gün faytonuyla giderken, arabacýsý
hiç kimsenin olmadýðý bir tarlada durarak
aðaçlardan bir meyve koparmaya kalkýþýr. Arabada
bulunan Hafets Hayim, "Gören var, gören var!"
diye arabacýsýný uyarýr. Uyarýdan korkan arabacý
yoluna devam eder. Ancak etrafta kimseyi
göremeyince Hafets Hayim'e, "Etrafta kimse yok!
Gören kim?" diye sorar. Hafets Hayim, "Tanrý
görüyor ya; bu yeterli deðil mi?" der.

 VEHOL MAASEHA BASEFER NÝHTAVÝM ...
YAPTIÐIN HER HAREKET KÝTABA KAYDEDÝLMEKTEDÝR.
Her hareket iyi de olsa kötü de olsa kitaba kaydedilmektedir. Yamim Noraim (Roþ-Aþana ve Kipur günleri)
günlerinde dualarýmýzda belirtilen "Hatima Tova - Ýyi Mühürler, Tanrý'nýn hayat kitabýna yazýlalým" bu
Miþna'dan esinlenerek yazýlmýþtýr.
HERKESÝN ÝÇ YÜZÜNÜ TANRI BÝLÝR.
TANRI'NIN BÝLDÝÐÝ KULDAN SAKLANMAZ.
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2/2 YAFE TALMUD TORA ÝM DEREH ERETS… KÝÞÝ, TORA IÞIÐI VE ÖÐRENÝMÝ ÝLE
GÜNLÜK ÝÞ HAYATINI BÝRLEÞTÝRMELÝ VE BERABERCE YÜRÜTMELÝDÝR.
Tora öðreniminden aldýðý öðretileri iþ hayatýnda uygulayan kiþi, etik açýdan dürüst bir iþadamý olacaðýndan, onu
görenler bu olumlu davranýþlarýnýn kaynaðý olan Tora'yý kendi yaþamýna da uygulamak isteyecektir. Böylece iyi
örnek olan kiþi Tanrý adýný da yüceltmiþ olacaktýr.
 ÞEYEGÝAT ÞENEEM MAÞKAHAT AVON…
ÝKÝSÝNE YOÐUN BÝR ÞEKÝLDE KONSANTRE OLAN KÝÞÝ GÜNAH ÝÞLEMEYECEKTÝR.
Tora öðrenimi insanýn ruhsal yapýsýný olumlu bir þekilde þekillendirmekle birlikte zihinsel olarak yorar. Zihinsel ve
fiziksel olarak yoðun bir þekilde aktif olan kiþinin günah iþleyecek ne zamaný, ne enerjisi, ne de isteði olacaktýr.
 VEHOL TORA ÞEEN ÝMA MELAHA, SOFA
BETELA VEGORERET AVON ...
TORA’DAN ÖÐRENDÝKLERÝNÝ GÜNCEL
HAYATA YANSITAMAYANIN
ÖÐRENDÝKLERÝ BÝR ANLAM ÝFADE ETMEZ
VE BU DURUM KÝÞÝYÝ HATAYA, GÜNAHA
SÜRÜKLER.

Dereh Erets ve Melaha kelimeleri "iþ" anlamýna
gelmektedir. Kiþinin ve ailesinin geçimini ifade
eder. Erkeðin ailesine iyi bir geçim, yaþanacak iyi bir
yer saðlamasý gereklidir. Hayatýmýzýn büyük bir
kýsmýný bu amaç uðruna çalýþarak geçiririz. Buna
raðmen kiþi iþ hayatýný, Tanrý ve Tora düþüncesi
doðrultusunda sürdürmelidir. Bu düþünceyle ilerleyen kiþi dürüst olmasý gerektiðini bilecek, iþ hayatýný
doðru yolda sürdürecektir.
Tora'sýz bir iþ hayatý, Tanrý'yý yanýnda görmek istemeyen bir kiþi gibidir. Hafets Hayim bunu güzel bir
örnekle açýklar: Kocasýndan kalan büyük mirasýný
kýzýný evlendirmek için kullanacaðýný belirten
kadýnýn kýzý tehlikeli bir hastalýða yakalanýr.
Hastalýktan kurtulmanýn bedeli büyüktür. Tedavi
için mirastaki parayý kullanmayý reddeden ve bu
parayý yalnýzca kýzýný evlendirmek için harcamak
isteyen anneye "senin kýzýn ölürse zaten düðün
olamaz. Ýlk önce kýzýn kurtulsun ki, sonra evlenebilsin" derler. Ayný þekilde ruhsal olarak ölüme
giden bir Yahudi'nin ilk önce tedavi olmasý gerekir.
Ruhsal hastalýðýn olduðu yerde iþ hayatýnýn ne
önemi ve deðeri var ki ?

 MÝÞNA 2/2 
Rabi Yeuda Anasi'nin oðlu Raban Gamliel
þunlarý öðretir:
a) Kiþi, Tora ýþýðý ve öðrenimi ile günlük iþ
hayatýný birleþtirmeli ve beraberce yürütmelidir. Ýkisine yoðun bir þekilde konsantre
olan kiþi günah iþlemeyecektir. Tora’dan
öðrendiklerini güncel hayata yansýtamayanýn
öðrendikleri bir anlam ifade etmez ve bu
durum kiþiyi hataya ve günaha sürükler.
b) Toplum için çalýþtýðýnda bunu Tanrý adýna
yap. Bu sayede atalarýnýn yaptýðý sevaplar
hiçbir zaman hafýzalardan silinmediði gibi,
sana da Tanrý katýnda yarar saðlayacaktýr.
Onlarýn sevaplarý sayesinde yarar kazanmanýn
yanýnda, bu sevaplarý sanki sen yapmýþsýn gibi
Tanrý tarafýndan ödüllendirileceksin.

 MÝÞNA 2/3 
Menfaat düþkünü kiþilerle iliþkilerinde dikkatli
ol. Çünkü onlar seninle olan yakýnlýklarýný
kendi amaçlarý için kullanacaklardýr. Sana
ihtiyaçlarý olduðu zaman dost gibi görüneceklerdir. Onlara ihtiyacýn olduðu zaman
ise seni tanýmazlýktan geleceklerdir.

BOÞ ÇUVAL AYAKTA DURMAZ

 VEHOL AOSEKÝM ÝM ATSÝBUR YÝYU OSEKÝM ÝMAEM LEÞEM ÞAMAYÝM…
TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞTIÐINDA BUNU TANRI ADINA YAP.
Cemaat ve toplum adýna yapýlan iþler, güç elde etme veya kiþisel yarar saðlama düþüncesi ile yapýlmamalýdýr.
Tanrý adýna yapýlan her çalýþmada bereket ve mutluluk zamanla kiþiye geriye döner.

PÝRKE AVOT
 ÞEZEHUT AVOTAM MESAYATAM VETSÝKATAM OMEDET LAAD…
BU SAYEDE ATALARININ YAPTIÐI SEVAPLAR HÝÇBÝR ZAMAN HAFIZALARDAN
SÝLÝNMEDÝÐÝ GÝBÝ, SANA DA TANRI KATINDA YARAR SAÐLAYACAKTIR.

Kiþinin Tanrý adýna toplum için yaptýðý her çalýþmadaki baþarýnýn sýrrý Atalarýmýzýn yaptýðý sevaplardýr.
Bu nedenle dualarýmýzda, "bizhut avotenu- Atalarýmýzýn yaptýklarýnýn hatýrýna dualarýmýz kabul görsün "
þeklinde bir ifade vardýr.
Bir baþka yoruma göre de Miþna þu þekilde açýklanmaktadýr : Toplum adýna çalýþan kiþi, bazý durumlarda
yaptýðý iþten dolayý, yapmasý gereken diðer Mitsvalara gereken önemi gösteremeyebilir. Örneðin, kiþi
ihtiyaç sahibi olanlara yemek daðýtmasý nedeni ile
Tora öðrenimi için ayýrdýðý zamaný kullanýyor veya
 MÝÞNA 2/2 
bir ölü ile ilgilendiðinden sabah, tefilinini takamýyor
olabilir. Bu kiþilerin bu tip yapacaðý ihmale raðmen,
Atalarýmýzýn yaptýðý sevaplar Tanrý huzurunda
onlara ýþýk tutacak ve ihmalsizliklerinden dolayý
sorumlu tutulmayacaklardýr.

Raban Gamliel beno þel Rabi Yeuda anasi
omer: Yafe Talmud Tora im dereh erets,
þeyegiat þeneem maþkahat avon. Vehol tora
þeen ima melaha, sofa betela vegoreret avon.
Vehol aosekim im atsibur, yiyu osekim imaem
leþem þamayim, þezehut avotam mesayatam,
vetsidkatam omedet laad. Veatem, maale ani
alehem sahar arbe keilu asitem.



MÝÞNA 2/3



 VEATEM MAALE ANÝ ALEHEM SAHAR
ARBE KEÝLU ASÝTEM…
ONLARIN SEVAPLARI SAYESÝNDE YARAR
KAZANMANIN YANINDA, BU SEVAPLARI
SANKÝ SEN YAPMIÞSIN GÝBÝ TANRI TARAFINDAN ÖDÜLLENDÝRÝLECEKSÝN.
Tanrý adýna toplum için yapýlan herhangi bir uðraþýda
gereken baþarýya ulaþýlmadýysa bile, gösterilen çaba
Atalarýmýzýn sevaplarý sayesinde baþarý elde edilmiþ
gibi sayýlacak, Tanrýsal ödül hak edilecektir.

Evu zeirin baraþut, þeen mekarevin lo leadam
ella letsoreh atsman; nirin keoavin biþat
anaatan, veen omedin lo laadam biþat dohko.



2/3 EVU ZEÝRÝN BARAÞUT ... MENFAAT

DÜÞKÜNÜ OLAN KÝÞÝLERLE ÝLÝÞKÝLERÝNDE
ABDALIN KARNI DOYDUKTAN
SONRA GÖZÜ YOLDA OLUR.

DÝKKATLÝ OL.

Buna benzer bir öðreti birinci bölüm 10. Miþna'da
açýklanmýþtý. Kendi çýkarlarýný düþünen insanlarýn
dostluklarý geçicidir. Çýkarlarýný saðladýklarý ve iþleri

ABDALIN DOSTLUÐU KÖY
GÖRÜNÜNCEYE KADAR.

bittiði zaman, dost dedikleri kiþiyi derhal terkederler.
Yapýlan iyiliðe karþý bir minnet borcu dahi duymazlar.
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 2/4 U AYA OMER: ASE RETSONO KÝRSONEHA KEDE ÞEYAASE RETSONEHA
KÝRTSONO… RABÝ YEUDA ANASÝ'NÝN OÐLU RABAN GAMLÝEL ÞUNLARI ÖÐRETÝR:
TANRI'NIN ÝSTEÐÝNÝ KENDÝ ARZUNMUÞ GÝBÝ YAPARSAN, TANRI DA SENÝN ÝSTEKLERÝNÝ
KENDÝ ARZUSUYMUÞ GÝBÝ YAPACAKTIR.
Fiziksel deðerlere gösterdiðin ilgi, harcadýðýn zaman ve çabayý Tanrýsal deðerler için de yaparsan, Tanrý'nýn
karþýlýðý ayný paralellikte ve büyüklükte olacaktýr. Örneðin bir ev inþa ederken verilen önemin aynýsýnýn
manevi deðerleri inþa ederken de gösterilmesi ve Tanrý adýna kendi ihtiyaçlarýmýz için kullandýðýmýz
standardýn aynýsý ve belki de daha fazlasýnýn yapýlmasý gerekir. Cemaat gereksinimi için yapýlan sinagog,
hastane, ihtiyarlar yurdu, mikve vs. inþaatý gibi her türlü çalýþma buna örnek gösterilebilir.
 BATEL RETSONEHA MÝPENE RETSONO
KEDE ÞEYEVATEL RETSON AHERÝM MÝPENE
RETSONEHA… KENDÝ ÝSTEÐÝNÝ, O'NUN
ÝSTEÐÝ UÐRUNA ÝPTAL ET KÝ, O DA
BAÞKALARININ ÝSTEKLERÝNÝ SENÝN
ÝSTEÐÝN UÐRUNA ÝPTAL ETSÝN.
Miþna'nýn ilk bölümü, pozitif -yapýlmasý gereken
Mitsvalar'ýn Tanrý adýna yapýlmasý için gösterilen
çabadan bahsederken, Miþna'nýn bu kýsmý ise negatif
- yapýlmamasý gereken Mitsvalar'ý, yapmamak için
gösterilen fedakarlýktan bahsetmektedir. Tanrý'nýn
istediði gibi yediklerine, davranýþlarýna dikkat edip,
arzularýný iradesiyle kontrol altýna alan kiþiye Tanrý,
yaptýðý fedakarlýklara paralel olarak karþýlýk verir.

 MÝÞNA 2/4 
Rabi Yeuda Anasi'nin oðlu Raban Gamliel
þunlarý öðretir: Tanrý'nýn isteðini kendi
arzunmuþ gibi yaparsan, Tanrý da senin
isteklerini kendi arzusuymuþ gibi yapacaktýr.
Kendi isteðini, O'nun isteði uðruna iptal et
ki, O da baþkalarýnýn isteklerini senin
isteðin uðruna iptal etsin.

 MÝÞNA 2/5 
Ýlel þunlarý öðretir:
a) Kendini, toplumdan soyutlama.
b) Öleceðin güne kadar kendine güvenme.

c) Kendini baþkasýnýn yerine koymadan,
 AL TÝFROÞ MÝN ATSÝBUR ...
onu yargýlama.
KENDÝNÝ, TOPLUMDAN SOYUTLAMA.
d) Duyulmasýný istemediðin kendine ait özel
Toplumdaki mutlu olaylara ortak olduðu gibi, acýlara da
konularý, yüksek sesle söyleme, çünkü sen
ortak ol. Herkes gibi acýyý hisset. Örneðin, fýrtýnada
farketmeden baþkalarý tarafýndan duyulabilir.
cemaatin bazý fertlerinin evleri zarar görmüþse, kendi
evin zarar görmüþ gibi onlara gereken yardýmý yap.
e) Ancak boþ vaktin olduðunda Tora öðrenCemaati ilgilendiren fiili ve hissi tüm olaylara katýl.
meye baþlayacaðýný düþünme. Çünkü
Toplumdan ayrýlmayan kiþi Maþiah'ýn geliþini görmeye
kendini aldatýrsýn ve hiçbir zaman boþ vakit
hak kazanacaktýr. Purim Megilasýnda, vezir Aman'ýn
bulamazsýn.
Museviler'i yok etme kararýndan kurtulmak için, Mordehay,
Kraliçe Ester'den Kral Ahaþveroþ'un karþýsýna çýkmasýný ister.
Ester, Ahaþveroþ'un karþýsýna çýkmanýn tehlikeli olacaðýný
söylediðinde, Mordehay'ýn cevabý þu olur: "Sen kendini toplumdan ayýrma. Kralýn evinde olduðun için, kurtulacaðýný
sanma. Bil ki, yardým etmeyip susarsan bile, Yahudi milleti kurtulacaktýr; ama sen yardým etmediðin için
cezalandýrýlacaksýn" (Megila Ester 4:13-14). Zohar'a (Kabala) göre bu Miþna'nýn verdiði mesaj topluca dua
etmemiz gerektiðidir. Cemaat fertlerinin toplu olarak yaptýklarý duanýn, kiþisel dualardan daha etkili olacaðý
kesindir. Zaten hepimizin bildiði gibi Tefilalarýmýzda (dualarýmýzda) kullanýlan kelimeler genelde çoðul
haldedir. Bu nedenle toplumda birlik içinde olmamýz gerekir. Rabi Yitshak Hutner rahatsýzken, öðrencilerinden,
yalnýz kendisi için deðil, cemaatte hasta olan tüm fertlerin þifaya kavuþmalarý için dua etmelerini ister.
Rambam'ýn (Ýlhot Teþuva 3:11) belirttiði gibi, toplumdan kendini soyutlayanýn, yaþamý boyunca günah iþlemediyse bile, gelecek dünyada (Olam Aba) yeri yoktur.
SÜRÜDEN KAÇAN KUZUYU, KURT KAPAR.
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 2/5 ÝLEL…
Ýlel, Raban Gamliel'in büyükbabasý idi. Ýlel'in öðretileri
Pirke Avot'un ilk bölümünde 12.,13.,14. Miþnalar'da
bulunmaktadýr. Kendi hayatý ile ilgili bilgi 12. Miþna'da
verilmiþtir. Ýlel'in öðretilerinin burada tekrarlanmasýnýn
nedeni, Miþna 2:9'da onun öðrencisi olan Raban
Yohanan Ben Zakay'dan bahsedilecek olmasýdýr. Zira
tüm Miþnalar'ýn düzeni öðretilerin öðretmenden
öðrenciye aktarýldýðýný göstermektedir.



MÝÞNA 2/4 

U aya omer: Ase retsono kirtsoneha, kede
þeyaase retsoneha kirtsono. Batel retsoneha
mipene retsono, kede þeyevatel retson
aherim mipene retsoneha.



MÝÞNA 2/5

 VEAL TAAMÝN BEATSMEHA AD YOM MOTEHA
... ÖLECEÐÝN GÜNE KADAR KENDÝNE GÜVENME.

Kiþi iyi karaktere ve kiþiliðe sahip olmasýna raðmen,
kendinden emin olmamalýdýr. Zira her an hataya
düþebilir ve günah iþleyebilir. Ýman konularýnda bile
her an yolundan sapabilir ve istemediði þeyler yapmaya
baþlayabilir. Yetser Ara, yani insanýn içindeki kötü
dürtü, kiþiye günah iþletmek için her türlü gayreti
sarfeder. Talmud'da da belirtildiði gibi kendinden
emin olan, kendine aþýrý güvenen kiþinin Yetser
Ara'sý daha güçlüdür. Onu yanýltabilir ve sonuçta
hata iþlemesine sebep olur. Talmud (Berahot 29a)
seksen yaþýnda Koen Gadol olan Yohanan'ýn,
yaþamýnýn sonunda iman yolundan uzaklaþtýðýný
belirtir ve kiþinin hata yapmayacaðýndan emin
olmamasýný öðütler. Buna göre, insan kendini her
zaman Yetser Ara ile mücadeleye hazýr þekilde
yetiþtirmelidir.
KOL AGADOL, YÝTSRO GADOL MÝMENU.
ÝNSAN NE KADAR YÜCEYSE YETSER ARA'SI DA O
KADAR GÜÇLÜDÜR.
NE OLDUM DEÐÝL, NE OLACAÐIM DEMELÝ.


 VEAL TADÝN ET HAVEREHA, AD ÞETAGÝA
LÝMKOMO ... BAÞKASINI, KENDÝNÝ ONUN
YERÝNE KOYMADAN YARGILAMA

Ýlel omer: Al tifroþ min atsibur, veal taamin
beatsmeha ad yom moteha, veal tadin et
havereha ad þetagia limkomo, veal tomar
davar þei efþar liþmoa, þesofo leiþamea. Veal
tomar lihþeepane eþne, þema lo tipane.

 VEAL TOMAR LÝHÞEEPANE
EÞNE ÞEMA LO TÝPANE…
ANCAK BOÞ VAKTÝN
OLDUÐUNDA TORA
ÖÐRENMEYE BAÞLAYACAÐINI
DÜÞÜNME.

Herhangi bir arkadaþýmýzý hata yaparken
gördüðümüzde, o andaki durumunu bilmeden onu
yargýlayýp suçlamamamýz gerekir. Bizler, o kiþinin
durumunda kalsaydýk, belki daha kötü bir þekilde
davranabilirdik. Bu nedenle yapýlmasý gereken,
arkadaþýmýzý suçlamadan, hatalý olduðunu ve kendini
düzeltmesi gerektiðini tatlý bir dille anlatmaktýr.
GÜLME KOMÞUNA GELÝR BAÞINA.

 ÞESOFO LEÝÞAMEA ... SEN FARK ETMEDEN
BUNLAR BAÞKALARI TARAFINDAN DUYULACATIR.

Þelomo Ameleh'in (Kral Þelomo'nun) tavsiyesi;
Bemaadaha meleh al tekalel, uvhadre miþkaveha al tekalel
aþir, ki of aþamayim yolih et akol uvaal akenafayim yaged davar. Tek baþýna
bulunduðun odada zengin birisine veya krala düþüncende bile hakaret etme.
Çünkü göklerin kuþu sesi taþýr ve kanatlarý
YERÝN KULAÐI VARDIR.
sözü bildirir (Koelet 10:20).

Tora öðrenimi hiçbir zaman ileri
bir tarihe atýlmamalýdýr. Baþka bir gün Tora öðrenmenin daha kolay olacaðý düþünsesi ile Tora öðrenimini
erteleyen kiþi, karþýsýna çýkacak engeller ve farklý meþguliyetler sonucu Tora öðrenebileceði boþ vakti
bulamayacaktýr. Bu nedenle Miþna 1:15'de belirtildiði gibi "Tora öðrenimi için
SU AKAR DELÝ BAKAR.
sabit bir program hazýrla". Bu disiplin sayesinde Tora öðrenimi gerçekleþebilir.
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 2/6 EN BUR YERE HET... CAHÝL KÝÞÝ, GÜNAH ÝÞLEMEKTEN KORKAN BÝRÝ OLAMAZ.
Deve düz yolda yürüyen bir hayvandýr. Hiç bir zaman bir hendeði atlamasý beklenemez. Cahil kiþiye de bir iþin
doðrusunu anlatmak, onu görüþ ve düþüncelerinden ayýrmak çok güçtür; adeta imkansýzdýr.
Meyve vermeyen aðaç deðerli ve yararlý bir aðaç deðildir. Cahil kimseler de çevresine faydalý olmadýklarýndan,
davranýþlarýndan olumlu sonuçlar beklenmediðinden bulunduklarý çevrede sevilen, sayýlan kiþiler deðildirler. Tora
bilgisinden uzak olan cahil bir kiþi zihinsel olarak doðru ile yanlýþý ayýrt edemediðinden, günahýn bilincine
varmakta, ve sonuçlarýný kavramada zorlanýr. Topraðý verimsiz olan bir alandan meyve çýkmadýðý gibi, cahil
insanýn ruhsal olarak büyümesi ve meyve vermesi mümkün deðildir.
CAHÝLE SÖZ ANLATMAK, DEVEYE HENDEK ATLATMAKTAN GÜÇTÜR.

CAHÝL ADAM MEYVE VERMEYEN AÐACA BENZER.

 MÝÞNA 2/6 
 VELO AM AARETZ HASÝD... TORA
BÝLGÝLERÝNDEN YOKSUN KÝÞÝ, TORA
EMÝRLERÝNÝ TATBÝK EDEMEZ.
Tora öðrenmeden mitsvalarýn kolaylýkla uygulanabileceðini düþünenler yanýlgý içindedirler. Dinsel bilgiler Ýlahi'dir. Tora öðrenmeyen kiþi mitsvalarý uygun
bir þekilde yerine getiremez. Tora bilgileri arttýkça
Mitsvalarý uygulamak kolaylaþtýðý gibi, onlarý uygulamaktan duyulan mutluluk da artacaktýr.

Ýlel, þunlarý öðretir:
a) Cahil kiþi, günah iþlemekten korkan biri
olamaz.
b) Tora bilgilerinden yoksun olan kiþi,
Tora emirlerini tatbik edemez.
c) Utangaç kiþi öðrenemez.
d) Sabýrsýz kiþi öðretemez.
e) Ýþlerine çok gömülen biri, bilge olamaz.
f) Lider olmayan bir yerde, lider ol.

 VELO ABAYÞAN MELAMED…
UTANGAÇ KÝÞÝ ÖÐRENEMEZ.
Aslýnda utanma duygusu önemli insan karakterlerinden biridir. Utangaç cennetliktir (Pirke Avot
5:24). Ancak ruhsal büyüme ve anlamadýklarýný
sorma adýna kiþi utanmamalýdýr. Tora öðrenmek için
her türlü soruyu sormalý, yanlýþ bilgilerini düzeltmeli
ve bu þekilde doðru yolda ilerlemelidir.

 MÝÞNA 2/7 
Ýlel, günün birinde deniz kenarýnda yüzen
bir kafatasý görür ve kafatasýna seslenir:
Zamanýnda sen baþkalarýný boðduðundan,
ceza olarak sen boðuldun. Ayný þekilde seni
boðanlar da günün birinde boðulacaklar.

 LO AKAFDAN MELAMED ... SABIRSIZ KÝÞÝ ÖÐRETEMEZ .
Öðretmenin sabrý ve öðrencilerine tahammülü yoksa, öðrencileri soru sormaktan çekineceklerdir. Böylece
Miþna'nýn da belirttiði gibi 'soru soramayan kiþi öðrenemez.' ve öðrenciler öðretmenden yararlanamadan
deðerli zamanlarýný boþa harcamýþ olurlar. Sabýr yalnýzca öðretmek için deðil, insan yaþamýnýn her alanýndaki
önemli meziyetlerinden biridir. Tanrý sabreden kulunu sever, ona cennetinin kapýlarýný açar. Tanrý
tarafýndan da taktir edilen seçkin bir üstünlüktür, meziyettir. Sabýr ile, mücadele ediliðinde baþarý mutlak
bizim olacaktýr.
SABREDEN DERVÝÞ MURADINA ERMÝÞ.

SABIR CENNETÝN ANAHTARIDIR.

PÝRKE AVOT
 VELO KOL AMARBE VÝSHORA MAHKÝM…ÝÞLERÝNE ÇOK GÖMÜLEN BÝRÝ, BÝLGE
OLAMAZ.

Ýþ hayatýnýn yoðun temposundan dolayý Tora öðrenmeyi ikinci plana býrakan kiþinin Tora'yý detaylý bir
þekilde öðrenmeye hiçbir zaman vakti olamaz. Burada bahsedilen yoðun bir þekilde kendini iþe veren
kiþidir. Pirke Avot'un deðiþik yerlerinde çalýþmanýn gerekliliðinden bahsedilmiþti (Miþna 2:2 - 3:21) . Fakat
iþten baþka alanlarý görmezlikten gelen kiþinin Tora öðrenmeye zaman ayýrmasý mümkün deðildir. Ýþteki
yoðun temposunu azaltan kiþiler ancak Tora öðrenmenin zevkini tadabilirler.
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U aya omer: En bur yere het, velo am aarets
hasid, velo abayþan lamed, velo akafdan
melamed, velo kol amarbe vishora mahkim,
uvamakom þeen anaþim iþtadel liyot iþ.



MÝÞNA 2/7



Af u raa gulgolet ahat þetsafa al pene
amayim. Amar la: "Al deateft atifuh, vesof
metifayih yetufun."

 UVAMAKOM ÞEEN ANAÞÝM ÝÞTADEL
LÝYOT ÝÞ…
LÝDER OLMAYAN BÝR YERDE, LÝDER OL.
Manevi geliþimle ilgili eksiklik olan bir toplumda
bunu öðretecek kimseler yoksa öðretme sorumluluðu
sana aittir. Ýnsanlarý korumayan ve haksýzlýk olan bir
yerde, insanlarýn haklarýný korumak için öne
atýlmalýsýn. Etik konularda gereken titizliði
göstermeyen bir çevrede yaþasan da, kendine ait
sorumluluklarý yerine getirmelisin.
Bir baþka yoruma göre, kendi hatalarýný düzeltecek ve
seni eleþtirecek bir arkadaþýn yoksa, sen kendi
kendinin lideri ol ki iyi yolda gereken ilerlemeyi
saðlayabilesin.
 2/7 AL DEATEFT ATÝFUH VESOF
METÝFAYÝH YETUFUN …
ZAMANINDA SEN BAÞKALARINI
BOÐDUÐUNDAN, CEZA OLARAK SEN
BOÐULDUN. AYNI ÞEKÝLDE SENÝ BOÐANLAR
DA GÜNÜN BÝRÝNDE BOÐULACAKLAR.

Hayatta hiçbir þey sebepsiz olmaz. Her olayýn mutlak bir nedeni vardýr. Tanrý kötü insanlara, yaptýklarýna
paralel biçimde ceza verir. Bu ceza, Ýbranice'de söylediðimiz gibi 'mida keneged mida - kýsasa kýsas' þeklindedir.
Bir baþka deyiþle, kiþinin aldýðý ceza iþlediði suçla eþ aðýrlýktadýr. Ýnsanýn baþýna kötü olaylar geldiðinde, o
kiþi davranýþ ve hareketlerini gözden geçirmelidir. Belki bunu hak edecek kötü bir davranýþta bulunmuþtur.
Olumsuz davranýþlarda bulunan, mutlaka günün birinde karþýlýðýný görecektir. Rambam'ýn ünlü 13 sadakat
prensiplerinde belirttiði gibi; Akadoþ baruh- u maaniþ lareþaim, umþalem sahar tov latsadikim. Tanrý kötüleri
cezalandýrýr, ve iyileri ödüllendirir.
KÖTÜLÜK EDEN KÖTÜLÜK BULUR. ÝYÝLÝK YAPAN ÝYÝLÝK BULUR.
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PÝRKE AVOT
MARBE BASAR MARBE RÝMA... ETÝN FAZLASI ÝNSANIN MÝDESÝNE KURT DOLDURUR.

Ýnsanlar gereðinden fazla yaðlý yemekleri zevkle yediklerinde fazla kilolara sahip olanlar bunun sýkýntýsýný
çekerler ve rahatsýz olurlar. Gereðinden fazla et yiyenlerin baðýrsaklarýnda ve genellikle vücut dengesinde
problemler oluþabilir.
Tora öðrenme, insanlarla paylaþma ve bilgelik elde etmek için verilecek uðraþýn dýþýnda herþeyin gereðinden
fazlasý insana zarar verebilir. Özellikle fiziksel arzularý disiplin altýna alýnmadýðý takdirde insan bunun
sýkýntýsýný gelecekte yaþayabilir. Düzensiz bir beslenme insanýn ruh saðlýðýný da ayrý etkiler.
 MARBE NEHASÝM MARBE DEAGA…
FAZLA SERVET VE MÜLK SAHÝBÝ OLMAK
PROBLEMLERÝ ÇOÐALTIR.
Gereðinden fazla yeme tutkusundan sonra, gereðinden
fazla parayý arzulamasý da kiþiye çeþitli sýkýntýlar
verebilir. Ýnsanýn servet ve mülk sahibi olmasý onun
mutlu olacaðý anlamýný taþýmaz. Parayý elde etmeyi
araçtan öte amaç haline getiren kiþiye hiçbir miktar
para yetmeyecektir. Elinde yüz varsa iki yüz isteyecek
daha sonralarý bu da yetmeyecektir. Mülklerini
arttýran kiþi aslýnda kazancýný arttýrmaktan çok,
endiþelerini ve problemlerini çoðaltmaktadýr.
 MARBE NAÞÝM MARBE HEÞAFÝM ...
FAZLA KADIN FAZLA BÜYÜ.
Eskiden erkekler çok kadýnla evlenebilirlerdi. Bu tip
evliliklerde kadýnlar arasýnda kýskançlýklar doðardý ve
bu da çeþitli problemler yaratýrdý. Her kadýn, erkeðine
diðerini kötülemeye çalýþýrdý ve her biri diðerini
'Tsara' - "problem yaratan kadýn" þeklinde isimlendirirdi. Kýskançlýk neticesinde kadýnlar erkeðin en
sevdiði karýsý olabilmek için büyüler yapmaya bile
kalkýþýrlardý.
 MARBE ÞEFAHOT MARBE ZÝMA; MARBE
AVADÝM MARBE GAZEL … FAZLA KADIN
KÖLE GÜNAHI ARTTIRIR; FAZLA ERKEK
KÖLE HIRSIZLIÐI ARTTIRIR.

Zengin insanlar eskiden erkek ve kadýn köleleri
evlerinde çalýþtýrýrlardý. Bu köleler Tora'nýn kurallarýndan uzak, istedikleri gibi yaþarlardý. Bu kölelerin
fazlasýnýn evde hýrsýzlýk ve diðer suçlarýn artmasýna
neden olacaðýndan, hahamlar fazlasýnýn zarar getirebileceðini vurgulamýþlardýr.

 MÝÞNA 2/8 
Ýlel, bazý þeylerin fazlasýnýn insana faydalý
olmayacaðýný belirtir. :
a) Etin fazlasý insanýn midesine kurt doldurur.
b) Fazla servet ve mülk sahibi olmak problemleri
çoðaltýr.
c) Fazla kadýn fazla büyü (Eskiden çok evlilik
olan devirlerde ).
d) Fazla kadýn köle, günahý arttýrýr.
e) Fazla erkek köle, hýrsýzlýðý arttýrýr.
Fakat bunun tersi olarak bazý þeylerin fazlasý da
insana yarar saðlayacaktýr :
a) Tora'nýn fazlasý ömrünü uzatýr.
b) Ýnsan ne kadar fazla öðrenirse bilgeliðini o
kadar arttýrýr.
c) Ýnsan ne kadar danýþýrsa, olaylarý daha çabuk
kavrar.
d) Tsedaka ve yardýmlaþma ne kadar fazla ise o
kadar barýþ olur.
Eðer kendine iyi bir isim elde etmiþse, kendisi
için en iyisini yapmýþtýr. Eðer Tora bilgisini elde
etmiþse, gelecek dünyadaki yaþamý da elde
etmiþtir.

 MARBE TORA MARBE HAYÝM…
TORA'NIN FAZLASI ÖMRÜNÜ UZATIR.
Miþna'nýn ilk kýsmýnda yaþam enerjisi veren fiziksel arzularýn, gereðinden fazla kullanýlmasý durumunda insana hissettirmeden vücut enerjisini
tükettiði belirtilmiþtir. Miþna'nýn bu kýsmýnda ise
insana gerçek enerji veren elementlerden
bahsedilmektedir. Tora bunlarýn baþýnda gelmektedir. Elde edilmesi için zaman ve büyük fedakarlýk gerekmektedir. Buna karþýlýk bu çaba
insanýn sonsuz bir yaþamý elde etmesini saðlar.
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 MARBE YEÞÝVA MARBE HOHMA…
ÝNSAN NE KADAR FAZLA ÖÐRENÝRSE BÝLGELÝÐÝNÝ O KADAR ARTTIRIR.
Ýnsanýn ruhsal geliþim yolunda ilerlemesi için zihinsel geliþimine de önem vermesi gerekir. Zihinsel geliþim
öðrenmekle gerçekleþebilir. Bilgeliðini arttýrtýðý en iyi öðrenim Tora olduðundan, yaþamýn gerçek kaynaðýnýn
Tanrý olduðunu anlamaya baþlayacaktýr.
 KANA ÞEM TOV KANA LEATSMO…
EÐER KÝÞÝ ÝYÝ BÝR ÝSÝM ELDE ETTÝYSE KENDÝSÝ ÝÇÝN EN ÝYÝSÝNÝ YAPMIÞTIR.
Türkçe'de bir deyim vardýr : "Para dediðin elinin kiri bir gün vardýr, ertesi gün yoktur" ; ancak insanýn hareket
ve davranýþlarý ile elde ettiði isim sonsuza dek
kalabilecektir. Miþna 4:17'de belirtildiði gibi insanýn
sahip olacaðý iyi isim taçlarýn en üstünüdür. Kiþi parasýný
 MÝÞNA 2/8 
her an kaybedecek korkusu ile yaþar. Buna karþýlýk elde
ettiði ismi kaybetmesi mümkün deðildir.

U aya omer: Marbe basar, marbe rima;

 KANA LO DÝVRE TORA KANA LO HAYE
AOLAM ABA… EÐER TORA BÝLGÝSÝNÝ ELDE
ETMÝÞSE, GELECEK DÜNYADAKÝ YAÞAMI
ELDE ETMÝÞTÝR.
Tora, Tanrýsal kudrete ve mantýða dayandýðýndan, bu
yaþam kýlavuzunu öðrendikçe kiþi zaten gelecek
dünyanýn ne olduðunu anlamaya baþlar. Yalkut
Yeuda'nýn belirttiði gibi : "Tora'nýn güzelliðini kavrayan
kiþi Gelecek Dünya'nýn varlýðýný ve güzelliðini bu
dünyada hissetmeye baþlar".

marbe nehasim, marbe deaga; marbe naþim,
marbe heþafim; marbe þefahot, marbe zima;
marbe avadim, marbe gazel. Marbe tora,
marbe hayim; marbe yeþiva, marbe hohma;
marbe etsa, marbe tevuna; marbe tsedaka,
marbe þalom. Kana þem tov, kana leatsmo;
kana lo divre tora, kana lo haye aolam aba.

 MARBE ETSA, MARBE TEVUNA... ÝNSAN
NE KADAR DANIÞIRSA, OLAYLARI DAHA
ÇABUK KAVRAR.
Sorunlarýmýzda veya yapacaðýmýz iþlerde baþkalarýndan
fikir almak, o konuda onlarýn ne düþündüklerini anlamak, karar vermemizde çok yararlý olur. Bizim düþünmediðimizi bir baþkasý, onun düþünmediðini de diðer
düþünmüþ olabilir. Bunun içindir ki, ne kadar çok fikir
alýnýrsa, karar verilirken o kadar saðlýklý hareket edilmiþ
olur.
AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.


MARBE TSEDAKA MARBE ÞALOM ...
TSEDAKA VE YARDIMLAÞMA NE KADAR
FAZLA ÝSE O KADAR BARIÞ OLUR.

SADAKA VERENÝN ÖMRÜ UZUN OLUR.

Tsedaka veren, Tanrý'ya karþý görevlerinden birini yapmýþ olur. Bundan dolayý mutlu ve huzurludur. Bu da
onun daha çok yaþamasýna sebep olur. Tanrý da kendisine itaat eden kulunun ömrünü uzatýr. Toplumda
insanlara yardým eden kiþi herkesin takdirini ve sevgisini kazanýr. Ýhtiyaç sahibi olanlara baþkalarýnýn yardým
etmelerini saðlamak bile toplumda ve Tanrý katýnda tsedaka vermiþ kadar sayýlýr. Ýhtiyaç sahibi olan kiþi,
yaþadýðý sýkýntýlardan dolayý istemeden de olsa Tanrý'ya isyan içindedir. Kendisinin bu durumda olmasýna
anlam veremez. Etrafýndaki insanlara ve sahip olduklarýna baktýkça isyaný artar. Bu durumda olan kiþilere
yardým eli uzandýðýnda, Tanrý'ya karþý olan isyan yerini þükrana býrakacak, iç dünyasýna ve ailesine barýþ ve huzur
gelecektir. Bu nedenle Tsedaka ne kadar çok olursa insanlar arasýnda da o kadar büyük sevgi ve barýþ olur.
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 2/9 RABAN YOHANAN BEN ZAKAY…
Hocasý Ýlel, Raban Yohanan'ýn ileride bir gün halkýn lideri ve büyük bir bilge olacaðýný önceden görmüþtü.
Raban Yohanan, II. Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýna yakýn dönemde yükselmeye baþlamýþtý. O dönemin çok tehlikeli
þartlarýna karþý, yorgunluk nedir bilmeden mücadele vererek, halkýný zarardan mümkün olduðu kadar uzaklaþtýrmaya
gayret etmiþtir. Yahudiler'i Romalýlar'la iyi geçinme konusunda ikna etmekte baþarýsýz olunca, Raban Yohanan
yaklaþmakta olan felaketi hissetti ve bunu engellemek için son bir çaba içine girdi. Halk içinde öldüðüne dair bir
dedikodu yaydý ve Erets Yisrael'deki Romalý otoriteler bu dedikoduya inandý. Öðrencileri onun tabutunu, o sýralarda
kuþatma altýnda olan Yeruþalayim'den çýkardýlar. Gizli bir þekilde Raban Yohanan çabucak Roma Generali
Vespasian'a ulaþtý. Bu sýrada Roma imparatoru ölmüþ ve onun yerine, henüz bundan haberdar olmayan Vespasian
getirilecekti. Raban Yohanan, generali "Ýmparator" sýfatýyla selamladý. Ve ondan çok kýsa bir süre sonra Vespasian'a,
yeni Ýmparator olduðu bildirildi. Bu durum, Raban Yohanan'ýn Vespasian tarafýndan takdir edilmesine yol açtý. Bunu
fýrsat bilen Raban Yohanan, Yavne'de bir akademi açmak ve buradaki Yahudiler'in güvenliðinin saðlanmasý
konusunda söz aldý. Böylece büyük Sanedrin, mucizevi
denebilecek þekilde tekrar kurulmuþ oldu. Bundan sonra
Yavne þehri, Ýsrael'in manevi merkezi oldu ve tüm Yahudiler,
 MÝÞNA 2/9 
Tora konusunda rehberlik almak için buraya gelmeye
baþladýlar. Böylece Bet-Amikdaþ'ý yýkýp, Yahudileri yok
Raban Yohanan ben Zakay, Tora'yý Ýlel ve
etmeyi amaçlamýþ olan Romalýlar, bir bakýma Yavne'yi
baðýþlayarak Yahudilik'i kurtarmýþ da oldular. Zira Yavne,
Þamay'dan öðrenmiþ ve þöyle demiþti:
Tora'nýn devamlýlýðýný saðladý. (Talmud Gitin 56b) Tapýnak
Fazla Tora öðrendiðinden dolayý övünmene
olmadan, Yahudi Milletinin bir ümit içinde yaþayabilmesi
için gereken düzeni saðladý. Kendisinden önceki Ezra
gerek yok, çünkü hepimiz zaten Tora'yý
Asofer ve Ýlel Azaken gibi, Raban Yohanan da, tehlikeli ve
öðrenmek için yaratýldýk.
karanlýk bir dönemde ortaya çýkmýþ bir ýþýk gibiydi. Büyük
öngörüsü, halkýný kurtardý. Raban Yohanan Ben Zakay 120
yýl yaþadý. Bunun kýrk senesi genel ve iþ hayatý, kýrk senesi
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Tora öðrenmek ve kýrk senesini de öðretmek ile geçti.
(Talmud 31b) Ýkinci Bet-Amikdaþ döneminin ikinci
yarýsýnýn sonlarýna doðru Ýsrael topraðýnda etkinlikte
Raban Yohanan'ýn beþ öðrencisi vardý.
bulunan siyasi ve dinsel gruplardan biri olan Sedukimler
Bunlar: Rabi Eliezer ben Urkenos, Rabi
ruhun ölümsüzlüðüne inanmayan, Sözlü Tora'yý kabul
etmeyen, sadece Yazýlý Tora'yý kabul eden bir gruptu.
Yeoþua ben Hananya, Rabi Yose Akoen,
Raban Yohanan Ben Zakay engin bilgisi ve liderliði
Rabi Þimon ben Netanel ve Rabi Elazar
sayesinde, Sedukimler'e karþý tartýþmalarda, Tora'yý ve
gelenekleri korumada baþarýlý oldu. (Talmud Baba Batra
ben Arah.
115b- Talmud Menahot 65a-b)

 KÝ LEHAH NOTSARTA … HEPÝMÝZ
TORA'YI ÖÐRENMEK ÝÇÝN YARATILDIK.
Kuþlar havada uçabilmek için kanatlý, balýklar denizde
yüzebilmek için yüzgeçli yaratýldýlar. Kuþ, havada
uçabildiði için balýða karþý övünerek ben gökyüzünde
uçabiliyorum ama sen uçamýyorsun diyebilir mi? Ayný
þekilde balýk kuþa, övünerek ben denizin altýnda
yüzebiliyorum ama sen yüzemiyorsun diyebilir mi? Her
birinin becerisi yaradýlýþlarýnýn doðal bir sonucudur.
Tanrý insanlara Tora'yý okuyabilmeleri ve öðrenebilmeleri
için akýl ve zeka vermiþtir. Bu nedenden dolayý Tora
öðrenen kiþi de baþkasýna karþý övünemez; çünkü bunu
yapabilmek için yaratýldý.

 2/10 HAMÝÞA TALMÝDÝM AYU LO
LERABAN YOHANAN BE ZAKAY VEELU
EN… RABAN YOHANAN'IN BEÞ
ÖÐRENCÝSÝ VARDI.

Raban Yohanan ben Zakay gibi büyük bir
Tanna'nýn (Miþna'da ismi geçen) yalnýzca beþ
öðrencisinin olduðunu düþünmek yanlýþ olur.
Kendisi çok sayýda öðrenci yetiþtirdi ve tapýnaðýn
önünde büyük bir kitleye hitaben konuþmalar
yaptý. Özellikle bu beþ öðrencisinin seçilmesinin
nedeni Sinay daðýndan geldiðine inandýðýmýz bu
öðretileri gelecek nesile aktarabilmiþ olmasýdýr.

PÝRKE AVOT


HAMÝÞA TALMÝDÝM ... BEÞ ÖÐRENCÝ

Bu Miþna bize çok az þey öðretiyor gibi gözükmektedir.
Yalnýzca beþ kiþinin isminden bahseden Miþna bize ne
öðretebilir? Bizler bu insanlardan ve onlarýn
yaþamlarýndan bazý þeyler öðrenebilirsek hayatýmýzda
çok þeyler deðiþecektir. Bu kiþilerin isimlerinden
bahsetmek, onlarý örnek olarak görmemiz içindir.
Vermiþ olduklarý tavsiyeleri ve dersleri düþünmek de
hayatta izleyeceðimiz yolda baþarý için yardýmcý olurlar.
Þelomo Ameleh'in (Kral Þelomo) söylediði gibi: "
Zeher Tsadik Livraha Tsadik (dürüst) bir insanýn
ismini hatýrlamak bizlere ilham ve bereket (Beraha)
verir" (Miþle 10:7).
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Raban Yohanan ben Zakay kibel meilel
umiþamay. U aya omer: Ým lamadta Tora arbe,
al tahazik tova leatsmah, ki lehah notsarta.
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Hamiþa talmidim ayu lo leraban Yohanan ben
Zakay, veelu en: Rabi Eliezer ben Orkenos, Rabi
Yeoþua ben Hananya, verabi Yose Akoen, verabi
Þimon ben Netanel , verabi Elazar ben Arah.



RABÝ ELÝEZER BEN ORKENOS…

Gençliðinde okuma yazmayý bilmeye ve öðremeye ilgisiz
bir kiþiydi. (Talmud Megila 1:9)
Tora öðrenmesine izin vermeyen babasýna inat olsun
diye Tora öðrenmeye baþlar. Yeruþayim'de dini kurum
olan Raban Yohanan Ben Zakay Yeþivasýna kaçtý.
Tapýnak'ýn yýkýlýþýndan önce o dönemin büyük
liderlerindendi. Yeruþalayim'in düþmanlarýn eline
düþmesi sonucu, Yahudiler'e tesis edilen Yavne þehri
önem kazandý. Roma imparatorluðuna karþý Yahudilerin
haklarýnýn korunmasý için kurulan heyetle beraber
çalýþtý (Talmud Sanhedrin 17b).

 RABÝ YEOÞUA BEN HANANYA…
Rabi Yeoþua Levi olarak Bet-Amikdaþ'ýn korosunda
vazife gördü. Kabala konusunda öðrenim gördü.
(Talmud Hagiga 14b) Dilbilimi ve Matematik
bilgisinden ötürü devlet ile olan iliþkileri saðladý(Talmud
Sanedrin17b- Talmud Orayot10a).
Roma imparatorluðu döneminde oluþan anti-semitik
hareketleri yatýþtýrmak üzere Alexandria'ya ve
Yunanistan'a gitti (Talmud Nida69b). O zamanýn
siyasi, politik gerçeklerinden Roma devleti ile olan
iliþkilerde çok hassas davranýlmasý gerekmekteydi.
Kendisi, yaptýðý politika ile barýþ ve huzuru saðladý.
 RABÝ YOSE AKOEN…
Rabi Yeoþua ile birlikte anlaþýlmasý zor olan Tora'nýn
mistik kýsýmlarýný beraberce öðrendiler. Baþarýlarý, öðretmeni Raban Yohanan ben Zakay tarafýndan takdir edildi.

 RABÝ ÞÝMON BEN NETANEL…
Koen soyundan gelen ve hakkýnda fazla bilgi olmayan bu Tanna, Raban Gamliel'in damadý olmuþtu.


VERABÝ ELAZAR BEN ARAH...

Raban Yohanan Ben Zakay'ýn en çok beðendiði öðrenciydi. Tora hakkýndaki engin bilgisini Rabi Elazar,
döneminde Tora'nýn merkezi olan Yavne'den ayrýlýnca unuttu. Karýsý yüzünden Tora'nýn olmadýðý bir yazlýk
bölgesine gittiðinde, öðrencilerinin onunla beraber geleceðini düþünmekle yanýldý. Talmud (Þabat 147b) geniþ
Tora bilgisine sahip olan Rabi Elazar'ýn Tora bilgisini tamamen, hatta okumayý bile unuttuðunu anlatýr. Daha
sonra her devirde mucizevi olarak geldiðine inandýðýmýz Eliyau Anavi (peygamber) Rabi Elazar Ben Arah'ýn
bilgisinin geriye gelmesini saðlar. Bu nedenle kendisinden ileriye Tora öðrencileri yetiþmemiþtir. Bu trajik olaya
karþýn Rabi Neoray'ýn Pirke Avot 4:18'de verdiði öðüdü hatýrlamak gerekir. Miþle'de belirtildiði gibi; "Kendi

aklýna bel baðlama" (Miþle 3:5).
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 2/11 U AYA MONE ÞÝVHAM . (RABÝ YOHANAN BEN ZAKAY ) ÖÐRENCÝLERÝNÝ ÖVERDÝ.

Önceki Miþna'da çalýþkan, iyi ve dürüst insanlarýn (tsadikim) isimlerini hatýrlamanýn yararlý
olduðundan bahsedildi. Onlarýn bizlere örnek olabilecek özelliklerinden bahsetmek de ayný þekilde
öðretici olacaktýr.

 MÝÞNA 2/11 


ÞEENO MEABED TÝPA.

SUYU SIZMAYAN BÝR KUYU.

Rabi Eliezer ben Urkenos öðrendiði hiçbir
þeyi

unutmazdý.

Bu

nedenden

dolayý

dayanýklý, suyu sýzmayan bir su deposuna
benzetilirdi.

Rabi Yohanan ben Zakay öðrencilerini
överdi. Rabi Eliezer ben Orkenos için "suyu
sýzmayan bir kuyu", Rabi Yeoþua ben
Hananya için "onu doðuran kadýnýn
övülmeye deðer" ; Rabi Yose Akoen için
"mitsvalarý dikkat ve özveriyle yapan"; Rabi
Þimon ben Netanel için "günah iþlemekten
korkan" ve Rabi Elazar ben Arah için
"þelaleden akan su gibi güçlü" derdi.

 MÝÞNA 2/12 
 AÞRE YOLADTO . ONU DOÐURAN
KADIN ÖVÜLMEYE DEÐER.

Rabi Yeoþua'nýn annesi þehrin Bet Midraþ'ýna
(Tora'nýn öðrenildiði yer) gider ve Rabi'lerden,
Tanrý'nýn ona Tora öðrenimiyle ilgilenen, bilge
bir çocuk vermesi için dua etmelerini isterdi.
Çocuðu olduktan sonra, çocuðunu oyuncaklarýyla birlikte Bet Midraþ'a getirip kulaklarýnýn
Tora sözleriyle dolmasýný ve Tora öðrenmesini
saðlamýþtý.



Raban Yohanan ben Zakay, öðrencileri
için þunlarý söylerdi: Tüm dünyadaki
Tora alimlerinin bilgilerini terazinin bir
kýsmýna ve Rabi Eliezer ben Orkenos'un
bilgisini terazinin diðer kýsmýna
yerleþtirecek olursak Rabi Eliezer'in kýsmý
daha aðýr tartar.
Abba Þaul, Raban Yohanan ben Zakay
adýna þunu söyler : Tüm Tora alimleri ve
Rabi Eliezer ben Orkenos'un bilgilerini
terazinin bir kefesine ve diðer kefeye Rabi
Elazar Ben Arah'ýn bilgilerini koyacak
olursak Rabi Elazar Ben Arah'ýn kefesi
daha aðýr tartar.

HASÝD ... MÝTSVALARI DÝKKAT VE

ÖZVERÝYLE YAPAN KÝÞÝ.

Hasid, mitsvalarý ve en ufak detaylarý özveriyle yerine getiren ve gerektiðinden fazlasýný bile yapan kiþidir.
Örneðin; taktýðý Tefilin'in en iyisi olmasýna dikkat eder, sabah tefilasýný sabah erkenden kalkýp yapar ve
bütün dinsel konularda çok titiz davranýr.
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 MAAYAN AMÝTGABER ... ÞELALEDEN AKAN SU GÝBÝ GÜÇLÜYDÜ.

Rabi Elazar öðrendiði her þeyi hatýrlardý.Yalnýzca kendi öðrendikleriyle kalmayýp, bu bilgilere devamlý olarak
yenilerini eklerdi. Keskin zekasý ve derin anlama gücü sayesinde, Tora'ya yeni bir anlayýþ, yorum ve fikirler
kattý. Böyle bir bilgeliðe sahip olduðundan öðretmeni onu þelaleden akan güçlü sulara benzetti.
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U aya mone þivhan Rabi Eliezer ben Orkenos,
bor sud þeeno meabed tipa; Rabi Yeoþua ben
Hananya, aþre yoladto; Rabi Yose, hasid;
Rabi Þimon ben Netanel, yere het; verabi
Elazar ben Arah, mayan amitgaber.
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 2/12 U AYA OMER ÝM YÝYU KOL
HAHME YÝSRAEL BEHAF MOZNAYÝM
VEELÝYEZER BEN ORKENOS BEHAF
ÞENÝYA MAHRÝA ET KULAM …
RABAN YOHANAN BEN ZAKAY,
ÖÐRENCÝLERÝ ÝÇÝN ÞUNLARI
SÖYLERDÝ: TÜM DÜNYADAKÝ TORA
ALÝMLERÝNÝN BÝLGÝLERÝNÝ TERAZÝNÝN
BIR KISMINA VE RABÝ ELÝEZER BEN
URKENOS'UN BÝLGÝSÝNÝ TERAZÝNÝN
DÝÐER KISMINA YERLEÞTÝRECEK
OLURSAK RABÝ ELÝEZER'ÝN KISMI
DAHA AÐIR TARTAR.

Tora Sinay Dað'ýnda verildiðinden oradaki
öðretileri benimseyen ve en iyi bilen kiþiye
" Oker Arim - daðlarý aþan " lakabý verilir.
Miþna'da sorulan sorunun cevabý, daðý kimin
U aya omer: Ým yiyu kol hahme Yisrael
aþmýþ ve Tora bilgilerinin tamamýna varmýþ
behaf moznayim, veeliyezer ben Orkenos
olduðu üzerinedir.
behaf þeniya, mahria et kulam.
Raban Yohanan Ben Zakay, öðrencilerinden
Aba Þaul omer miþemo: Ým yiyu kol hahme
Rabi Eliezer Ben Urkenos'un ansiklopedi gibi
Yisrael behaf moznayim, verabi Eliyezer ben
derin bir bilgiye sahip olduðunu söyler. Abba
Orkenos af imaem, verabi Elazar ben Arah
Þaul ise bu konuda farklý bir iddiada bulunarak
behaf þeniya, mahria et kulam.
Rabi Yohanan Ben Zakay'ýn aslýnda Rabi Elazar
Ben Arah'ý bilge olarak seçtiðini belirtir.
Burada anlatýlmak istenen böyle bilgelere her
toplumun ihtiyacý olduðudur. Bir yerde istediði
kadar fýrýncý olsun, un yapmak için buðday yoksa ekmek çýkamaz. Toplumun ruhsal yönden ilerlemesi için
de Tora alimlerine her zaman ihtiyaç vardýr. Miþna'nýn vermek istediði en önemli mesaj da budur.
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 AMAR LAEM TSEU URU… RABAN YOHANAN BEN ZAKAY ÖÐRENCÝLERÝNE: “DIÞARI ÇIKIN.”
Raban Yohanan Ben Zakay'ýn kullandýðý "Tseu Uru- Dýþarý Çýkýn" ifadesi Þir Aþirim'den gelmektedir (Þir Aþirim
3:11). Raban Yohanan Ben Zakay, Yeþiva'daki öðrencilerine ortalama bir din bilgisi olan bir insanýn seviyesine
inmek için onlara bu þekilde seslenerek, dinsel kimliklerinden çýkarak, her insanýn en iyi yolu bulmasý için
gereken özelliðin ne olabileceðini düþünmelerini ister. Ýnsanýn yaþamýndaki iyi veya kötü bir özellik Yeþiva
ortamýnda farklý bir anlam taþýyabilirdi. O yüzden çok iyi düþünmeleri gerekirdi. Örneðin, küçük þeylerle mutlu
olmak aslýnda iyi bir özelliktir. Ama Tora öðrenmek için küçük þeyler yeterli deðil, fazlasý gerekir. Kýskançlýk kötü
bir özellik olmakla birlikte Yeþiva ortamýnda bir insanýn dini bilgisini kýskanmak ve o bilgilere sahip olmayý
istemek iyi bir özelliktir. Böyle bir durumda kiþi daha fazla Tora öðrenmek isteyecek ve normal yaþamda kötü
olduðunu düþündüðü bir özellik de iyiye dönüþecektir. Sonunda beþ öðrenci en iyi yol için görüþlerini ifade ederler.

 AYÝN TOVA … ÝYÝ GÖZ
Rabenu Yona'ya göre; iyi göz, kiþinin baþkalarýna bakýþý
ve onlarla paylaþma duygusuna sahip olma anlamý
taþýr.Ramban iyi gözün anlamýný farklý bir yorumla,
kiþinin her þeyi gözünde iyi olarak deðerlendirmesini ve
elindeki ile yetinmesini bilmek þeklinde açýklar. Böyle
bir durumda kiþi baþkalarýný kýskanmayacak ve her
yaþadýðý durumda, iyi bir bakýþ açýsý ile, mutlu olmayý
baþaracaktýr.

 HAVER TOV, ÞAHEN TOV…
ÝYÝ ARKADAÞ, ÝYÝ KOMÞU.
Bu sözler insanýn arkadaþlarýný ve komþularýný dikkatli
seçmesi gerektiðini öðretiyor. Çünkü iyi insanlardan iyi,
kötü insanlardan da kötü þeyler öðrenilir. Bu sözlerden
alýnabilecek ikinci bir ders de, bizlerin her zaman iyi bir
arkadaþ ve iyi bir komþu olmaya çalýþmamýz gerekliliðidir. Ýyi arkadaþ edinme gerekliliði Pirke Avot 1:6
'da belirtilmiþti. Ýyi arkadaþ her þeyi paylaþabilmek,
birbirlerinin eksiklerini görmek ve desteklemek
açýsýndan çok önemlidir.
Bu sebeple insanýn en iyi dostu eþidir. Yaþanan
beraberlik ve paylaþýlan zaman, pozitif deðiþim ve
manevi olarak büyüme açýsýndan en önemli fýrsattýr.
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Raban Yohanan ben Zakay öðrencilerine:
" Dýþarý çýkýn ve bir insanýn seçmesi gereken
en iyi yolun ne olduðunu keþfedin " der.
Rabi Eliezer : Ýyi göz
Rabi Yeoþua : Ýyi arkadaþ
Rabi Yose

: Ýyi komþu

Rabi Þimon : Herhangi bir þeyi yapmadan
önce, olayýn sonucunda ne olacaðýný
düþünebilmek.
Rabi Elazar ben Arah: Ýyi kalp
diye cevap verirler.
Raban Yohanan ben Zakay: Bu cevaplardan
en beðendiðim ve doðru bulduðum, Elazar
ben Arah'ýn söylediðidir. Çünkü iyi bir
kalp diðer söylenenlerin hepsini içerir.

ARKADAÞINI SÖYLE, SANA KÝM
OLDUÐUNU SÖYLEYEYÝM.

Komþular yakýn iliþkisi olan kimselerdir. Birbirlerini sevmeli ve saymalý, iyi iliþkiler içinde bulunmalýdýrlar.
Böyle yaptýklarýnda da iyi iliþkiler konusunda Tanrý'nýn emirlerini yerine getirmiþ ve O'na iyi kulluk etmiþ
olurlar.
KOMÞU HAKKI, TANRI HAKKI.
Bazý durumlarda komþu yakýnýmýzda olmasý sebebi ile, iyi bir arkadaþtan ve kardeþten bile çok daha etkili ve
yardýmcý olabilir. Herhangi bir problemimizde yardým isteyeceðimiz en yakýn kiþi komþumuzdur. Komþular
birbirlerine mahçup olmamak ve aralarýndaki iyi iliþkinin bozulmamasý için gösterecekleri gayret sayesinde
hareket ve davranýþlarýnda olumlu deðiþiklikler yapacaklardýr. Meiri'ye göre iyi komþu elde etmenin en iyi yolu,
baþkasýna iyi komþu olmaktýr.
TOV ÞAHEN KAROV MEAH RAHOK. YAKIN BÝR KOMÞU UZAK KARDEÞTEN DAHA ÝYÝDÝR.
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AROE ET ANOLAD… HERHANGÝ BIR ÞEYÝ YAPMADAN ÖNCE, OLAYIN SONUCUNDA

NE OLACAÐINI DÜÞÜNEBÝLMEK.

Bugün, hiçbirimiz peygamber seviyesine eriþip ilerde ne olabileceðini bilemeyiz, ancak yaptýklarýmýzdan
ders alýp ona göre hareketlerimizi düzeltebiliriz. Yaptýðý hareket ve davranýþlarýnýn sonucunu gören,
bundan ders alan ve sonraki davranýþlarýný ona göre düzelten kiþi ileriyi gören kiþidir. Kiþi kontrollü
davranarak, fiziksel, ruhsal ve duygusal konularda yaþanabilecek problemleri azaltýp, mutlu bir yaþam
sürdürebilir.



MÝÞNA 2/13 

Amar laem: Tseu uru ezo i dereh yeþara
þeyidbak ba aadam.
Rabi Eliezer omer : Ayin tova.
Rabi Yeoþua omer: Haver tov.
Rabi Yose omer: Þahen tov.
Rabi Þimon omer: Aroe et anolad.
Rabi Elazar omer: Lev tov.
Amar laem: Roe ani et divre Elazar ben Arah
þebihlal devarav divrehem .



LEV TOV… ÝYÝ KALP

Kalbini dinleyerek hareket eden kiþi
hissettiklerine göre hareketlerini ayarlar. Ýyi kalp,
kiþinin iyi davranýþlarda bulunmasýný, iyi
karakterlere sahip olmasýný ve iyiyi düþünmesini
saðlar. Ýyi kalbe sahip kiþiler, insanlara karþý
sabýrlýdýrlar, insanlarla sakin konuþmayý bilirler
ve iyilik yapmaya hazýrdýrlar. En zor durumlarda
bile problemi çözmek iyi bir kalbe sahip olmakla
mümkündür. Kral Þelomo, Miþle'de; "Mutlu bir
yürek sahibine ziyafettir" demiþtir (Miþle 15:15).
Nitekim Þulhan Aruh -Orah Hayim kitabýnýn da
son sözleri, "kiþinin hayatta baþarmasý ve amacýna
ulaþabilmesi için kalbinin mutlu olmasý gerektiði"
olmuþtur.
 AMAR LAEM ROE ANÝ ET DÝVRE ELAZAR
BEN ARAH ÞEBÝHLAL DEVARAV DÝVREHEM…
RABBAN YOHANAN BEN ZAKAY: SÖYLENEN
CEVAPLARDAN EN BEÐENDÝÐÝM VE DOÐRU
BULDUÐUM, ELAZAR BEN ARAH'IN
SÖYLEDÝÐÝDÝR. ÇÜNKÜ ÝYÝ BÝR KALP DÝÐER
SÖYLENENLERÝN HEPSÝNÝ ÝÇÝNE ALIR.

Raban Yohanan Ben Zakay, öðrencilerinin verdiði cevaplar arasýndan en beðendiði Rabi Elazar Ben Arah'ýn
verdiði cevaptý. Çünkü öðüdü, tüm diðer arkadaþlarýnýn verdiði öðütlerin hepsini içermekteydi. Ýyi kalbe
sahip olan kiþi iyi göze de sahiptir. Çünkü baþkalarýnýn baþarýsýný kýskanmadýðý gibi, onlarý baþarýlý görmekten
mutlu olur. Kendi elindekiyle yetinmesini bilir ve hayata olumlu bakar. Ýyi arkadaþ ve iyi komþu olacaðýndan,
iyi arkadaþ ve iyi komþuya da sahip olacaktýr. Sonuçlarýný düþünerek hareket eder ve davranýþlarýný ona
göre düzenler.
Rabenu Yona ek olarak, iyi kalpli olmak sayesinde kiþinin yalnýzca insanlarla olan iliþkisi deðil, Tanrý ile olan
iliþkisinin de saðlam temellere dayandýðýný söyler. Yaþam, kiþinin kalbiyle hissettikleri arasýnda ayný
paralellikte ilerler.
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 AYÝN RAA… KÖTÜ GÖZ.

Herþeye kötü gözle, olumsuz bakma anlamýndadýr. Bir yoruma göre "ayin raa - kötü göz"
baþkalarýný kýskanmak anlamýný taþýr. Bu durumda kiþi, yaþama olumsuz bakar ve bunun
sonucunda yaptýklarýndan mutluluk duymayan biri olur. Bu da, kiþilerin iliþkilerini olumsuz
yönde etkiler.

 MÝÞNA 2/14 



HAVER RA ...

KÖTÜ ARKADAÞ SEÇME.

Kiþinin elde edeceði en kötü arkadaþ
kendisinin baþkalarýna vereceði zarardýr.
Kötülük yolunda yürüyen kiþinin, etrafýna
kendisi gibi kötülük yapan kiþiler gelir. Kötü
arkadaþý olan kiþinin manevi açýdan olumlu
büyümesi söz konusu olamaz. Arkadaþlarýndan
aldýðý olumsuz enerji, iyi yoldan sapmasýna
neden olur.

Raban Yohanan ben Zakay bu kez
öðrencilerine: Dýþarý çýkýn ve bir insanýn
uzaklaþmasý gereken en kötü yolun ne
olduðunu keþfedin der .
Rabi Eliezer

: Her þeye kötü gözle bakma.

Rabi Yeoþua : Kötü arkadaþ seçme.
Rabi Yose

: Kötü komþu olma.

Rabi Þimon : Ödünç alýp daha sonra
ödemeyen türde bir insan olma. Herhangi
bir insandan alýnan borç Tanrý'dan alýnmýþ
gibidir. Ve Teilim'de (37:21) þöyle der:
"Kötü insan aldýðý borcu geri vermez ama
Tanrý cömert davranýr ve verir."
Rabi Elazar ben Arah: Kötü kalpli olma
diye cevap verirler.
Raban Yohanan ben Zakay onlara : Elazar
ben Arah'ýn cevabýný diðer cevaplardan
daha çok beðendim. Çünkü kötü bir kalp
diðerlerinin söylediði herþeyi kapsar.

 ÞAHEN RA … KÖTÜ KOMÞU OLMA.
Kötü komþunun nelere sebep olacaðý Pirke Avot 1:7'de açýklanmýþtý. Kötü komþu insanýn seçebileceði en
kötü örnek olduðundan, vereceði zarardan dolayý ondan uzak durmak için ne pahasýna olursa olsun uðraþ
verilmesi gerekir.
KÖTÜ KOMÞUNUN YEDÝ MAHALLEYE ZARARI VARDIR.
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 ALOVE VEENO MEÞALEM…
ÖDÜNÇ ALIP DAHA SONRA ÖDEMEYEN TÜRDE BÝR ÝNSAN OLMA.

Rabi Þimon buna bir önceki Miþna'da iyi yolun ne olduðu sorusuna verdiði cevaptan farklý bir cevap
vermiþtir. Diðer arkadaþlarýnýn cevaplarýna bakacak olursak, iyi yol için verdikleri cevaplara zýt
cevaplar verdiklerini görürüz. Rabi Þimon kiþinin iyi yolda olmasý için "Aroe et anolad - herhangi
birþeyi yapmadan önce, olayýn sonucunu düþünebilmesinin önemli olduðunu" belirtirken, burada
ödünç alýp bunu ödemeyen kiþinin kötü yolda
olduðunu dile getirmiþtir. Bu cevabý
irdelediðimizde birbirine paralel olduðunu
 MÝÞNA 2/14 
görürüz. Borcuna sadýk olmayanýn baþkalarýnýn
gözünde güvenirliliði, saygýnlýðý azalýr ve bu
ileride olumsuz sonuçlara neden olur.



LOVE RAÞA VELO YEÞALEM

VETSADÝK HONEN VENOTEN...
Amar laem: Tseu uru ezo i dereh raa þeyitrahek mimena aadam.

KÖTÜ ÝNSAN ÖDÜNÇ ALIR VE GERÝ

Rabi Eliezer omer: Ayin raa.

VERMEZ, TANRI CÖMERT DAVRANIR VE

Rabi Yeoþua omer: Haver ra .

VERÝR.

Rabi Yose omer: Þahen ra .

Kötü insan, borç para aldýðý zaman o parayý geri

Rabi Þimon omer: Alove veeno meþalem.
Ehad alove min aadam kelove min amakom,
þeneemar :

verme düþüncesinde deðildir; fakat Tanrý borç
para vermekte olan iyi insanýn para kaybetmesini

"Love raþa velo yeþalem, vetsadik honen
venoten " (Teilim 37:21).

istemez ve bu paranýn ona geri gelmesini saðlar.

Rabi Elazar omer: Lev ra.

Bu nedenle borç para alan bir kiþi aldýðý borcu geri

Amar laem: Roe ani et divre Elazar ben Arah
þebihlal devarav divrehem .

vermezse de Tanrý kefil vazifesini görerek bunu
telafi eder.

 LEV RA… KÖTÜ KALP.

Kötü kalp, Miþna'da belirtilen tüm cevaplarýn tamamýný ve özelliklerini içerir.
Kötü kalpli bir insan Tanrý ve insanlarla olan iliþkilerinde olumlu deðildir ve isyan içindedir.
Ýnsanlarý kýskanýr, kötü göz özelliðine sahiptir. Ýnsanlarla olumlu iliþkilerde olmadýðýndan, kötü
arkadaþlar ve kötü komþular edinir. Bencil ve baþkalarýna saygýlý deðildir. Yalnýzca kendini düþünür
ve borç aldýðý takdirde borcuna sadýk kalmaz.
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 YEÝ KEVOD HAVEREHA HAVÝV ALEHA KEÞELAH VEAL TEÝ NOAH LÝHOS…
ARKADAÞININ SAYGINLIÐI, KENDÝ SAYGINLIÐIN GÝBÝ ÖNEMLÝ OLSUN VE SÝNÝRLERÝNE
HAKÝM OL.

Rabi Eliezer Urkenos'un bu iki öðüdü birbirini tamamlar. Sinirlerine hakim olan kiþi, baþkalarýna saygýda
kusur etmez, ancak hakim olamayan kiþi ise baþkalarýný alçaltýr. Tiferet Yisrael ise, Miþna'yý yazýldýðý sýraya
göre yorumlar ve saygýsýzlýðýn olduðu yerde, kiþi sinirlerine hakim olamaz, der.
Rambam, bu iki öðüdün birbirinden ayrý olduðunu belirtir. Kiþilerin baþkalarý ile olan iliþkilerinin saðlam
temeller üzerinde kurulmasý için saygý en önemli þarttýr. Baþkasýna saygý gösterildiðinde karþý taraf da buna
karþýlýk vereceðinden iliþki deðer kazanýr. Saygý ve sevgi karþýlýklý olmalýdýr. Pirke Avot 4:1'de belirtildiði
gibi; Saygýn kimdir? Baþkalarýna saygý gösterendir.
SAY BENÝ SAYAYIM SENÝ
Ýkinci öðüt ise insan iyi bir iliþki istiyorsa sinirlerini
kontrol altýna almasý gerektiðidir.

 VEÞUV ... TÖVBE ET.

'Teþuva' bir kiþinin yapmýþ olduðu hatayý anlayýp
piþmanlýk duymasý ve Tanrý'dan tüm içtenliðiyle
özür dilemesidir. Ýnsanlara karþý iþlediðimiz
hatalarý Tanrý ancak onlardan özür dilersek affeder.
Veþuv yom ehad lifne mitateha. Ölümünden bir
gün önce, yaptýðýn hatalarýn ve günahlarýn için
piþmanlik duyup (teþuva) tövbe et.
Rabi Eliezer bu dersi öðrettiði zaman öðrencileri
ona sorar, "Ýnsan ne zaman öleceðini bilir mi?"
Rabi Eliezer cevap verir, "Kiþi ne zaman öleceðini
bilemeyeceðinden dolayý, her gün her an yaptýðý
hatalar için piþmanlýk duyup tövbe etmelidir".
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Raban Yohanan'ýn öðrencileri bize ayrý ayrý
üç öðütte bulunurlar:
Rabi Eliezer'e göre :
a) Arkadaþýnýn saygýnlýðý, senin kendi saygýnlýðýn gibi önemli olsun, sinirlerine hakim
ol.
b) Ölümünden bir gün önce, yaptýðýn hata
ve günahlarýndan piþmanlýk duyup (Teþuva)
tövbe et.
c) Tora ve ilim sahibi olan kiþilerin ýþýðýndan
aydýnlan. Ancak, ateþin verdiði ýsýdan zarar
görebilirsin. Bir tilki gibi ýsýrýr, akrep gibi
sokar ve yýlan gibi ýsýrýr. Bütün sözler kor
gibi yakýcýdýr.

 VEEVE MÝTHAMEM KENEGED URAN ÞEL HAHAMÝM ...
TORA VE ÝLÝM SAHÝBÝ OLAN KÝÞÝLERÝN IÞIÐINDAN AYDINLAN.
Tüm yaþamýmýz boyunca Tora ve ilim sahibi olan insanlara yakýn olmalýyýz. Onlarýn söylediklerini dikkatle
dinler ve yaþam þekillerini yakýndan takip edersek çok þeyler öðrenebiliriz. Ayný zamanda onlara karþý her
yerde, sahip olduklarý Tora bilgisinden dolayý gereken saygýyý eksik etmemeli ve önlerinde hareketlerimize
dikkat etmeliyiz. Bu nedenle bir Rabi Tora'ya davet edildiðinde herkes ayaða kalkar; çünkü onlara saygýlý
olmak, Tora'mýza saygýlý olmak demektir. Böylece onlarýn Tora ýþýðýndan ruhumuz da aydýnlanacaktýr. Pirke
Avot 1:4'de belirtildiði gibi; "Evin, bilge kiþilerin toplanacaðý bir yer olsun; onlarýn ayaklarýnýn tozlarý ile
dolsun; onlarýn güzel nasihatlerine susamýþ insanýn, su içtiði anda hissettiði tadý versin". Tora sözlerinden öte
Tora'yý bilen kiþilerle devamlý yakýn iliþkide olmamýz Tora'nýn vereceði sonsuz ýþýktan daha fazla yararlanmamýzý
saðlar.

PÝRKE AVOT

 VEEVE ZAÝR BEGAHALTAN ÞELO TÝKAVE…
ANCAK, ATEÞÝN VERDÝÐÝ ISIDAN ZARAR GÖREBÝLÝRSÝN.

Tora alimlerine yakýn olmamýz tavsiye edilmesine raðmen, gereðinden fazla yakýnlýk onlara karþý
laubali olmamýza ve saygýsýzlýk etmemize sebebiyet verebilir. Bu olay ateþin yanýnda oturmaya benzer.
Ateþin çok uzaðýnda olan ateþi hissetmez. Çok yakýna gelen zarar görebilir. O bakýmdan yakýnlýðýmýzdan
dolayý, Tora alimlerine söylenebilecek yanlýþ bir söz Tora'ya saygýsýzlýða neden olabilir. Bunun
sonucunda zarar görebiliriz.
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 ÞENÝÞÝHATAN NEÞÝHAT ÞUAL…
BÝR TÝLKÝ GÝBÝ ISIRIR.

Burada tilki mecazi anlamda kullanýlmýþtýr. Tilkinin
diþleri ince ve eðridir. Isýrdýðýnda direkt kemiði ýsýrýr.
Acýsý ise o anda deðil, zamanla kendini gösterir. Tora
ve alimlerine saygýsýzlýk eden kiþinin durumu da
buna benzer. Zararýný sonra görür, bunu anlasa da
Em ameru þeloþa devarim.
Rabi Eliezer omer: Yei hevod havereha haviv
aleha keþelah, veal tei noah lihos; veþuv yom
ehad lifne mitateha; veeve mithamem keneged
uran þel hahamim, veeve zair begahaltan þelo
tikave þeneþihatan neþihat þual, vaakitsatan
akitsat akrav, ulhiþatan lehiþat saraf, vehol
divreem kegahale eþ.

geriye dönüþü yoktur.

 VAAKÝTSATAN AKÝTSAT AKRAV…
AKREP GÝBÝ SOKAR.
Bazý durumlarda ise zarar akrebin sokmasý gibi
öldürücüdür.

 ULHÝÞATAN LEHÝÞAT SARAF…YILANIN ISIRMASINA BENZER.
Kiþi yaptýðý saygýsýzlýðýn yalnýzca bir söz olduðunu ve bundan zarar görmeyeceðini düþünmemelidir. Yýlan az da
ýsýrsa zararý çok büyüktür.



VEHOL DÝVREEM KEGALE EÞ… BÜTÜN SÖZLER KOR GÝBÝ YAKICIDIR.

Miþna, bütün sözler ifadesi ile Rabiler'in söylediði sözleri hafif veya önemsizmiþ gibi görmememiz gerektiðini
belirtir. Tora aliminin söylediði bir kelime de olsa onun etkisi büyüktür. Onlarýn sözlerini hafife almak, manevi
olarak zarar görmemize neden olacaktýr.
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PÝRKE AVOT

 2/16 AYÝN ARA, VEYETSER ARA VESÝNAT ABERÝYOT ...
KÖTÜ GÖZ, KÖTÜ DÜRTÜLER (YETSER ARA), BAÞKALARINDAN NEFRET ETMEK.
"Kötü göz " baþkalarýný kýskanmak demektir.
"Kötü dürtüler " aþýrý ve sýnýrsýz arzulardýr.
"Baþkalarýndan nefret etmek " kiþinin yýpranmasýna yol açar ve depresyon yaratýr. Sýkýntý içinde olan bir
kiþi, etrafýndakilerin onu umursamadýðý düþüncesine kapýlarak, herkesten nefret etmeye baþlar. Bunun
sonucunda yalnýzca baþkalarýndan deðil, kendisinden de nefret etmeye baþlar ve ruhsal çöküntü içine girer.
Yukarýda belirtildiði gibi kýskançlýk, nefret ve
sýnýrsýz arzular insanýn barýþ ve huzur içinde
yaþamasýný engelleyen üç temel unsurdur.

 AYÝN ARA…KÖTÜ GÖZ
Pirke Avot 2:14'te ne anlama geldiði açýklanmýþtý.
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Rabi Yeoþua, üç kötü þeyin, kiþiyi yaþamdan
soyutlayacaðýný öðretir. Kötü göz, kötü
dürtüler (Yetser Ara) ve baþkalarýndan
nefret etmek.

 MÝÞNA 2/17 
 VEYETSER ARA…KÖTÜ DÜRTÜLER.

Rabi Yose þunlarý öðretir:

Yetser Ara , insanýn sahip olduðu olumsuz düþünceleri,
arzularý tarif etmek için kullanýlan bir kelimedir.
Talmud'a göre insan vücudunda mevcut olan bu
düþünceler, zihinsel ve duygusal olarak kiþiyi manen
kötü yola teþvik etme mücadelesi içindedir. Kötü
dürtüler insanýn içinde devamlý aktif olup, kötüye
yönelmesini ister. Ýyi dürtüler ise kiþiyi iyiye
yöneltmek için mücadele eder. Kötü dürtü küçük
yaþtan aktif halde olmasýna raðmen, iyi dürtü ancak
erkeklerde on üç ( Bar-mitsva yaþý ) ve kýzlarda ise on
iki yaþýnda ( Bat-Mitsva yaþý ) aktif hale geçer. O
nedenle kötü dürtü insanýn içinde iyi dürtüden çok
daha önce formunu aldýðýndan tehlike boyutundadýr.
Bu mücadeleye karþý Bar-Bat Mitsva yaþý çok
önemlidir ; küçük yaþtan itibaren verilen eðitimle
çocuk Tanrý ile olan iliþkisine güçlü bir þekilde
baþlarsa mücadelede olumlu bir adým atmýþ olur.
Bunun neticesini de zamanla görecektir (Koelet
Raba 4:15) .
Talmud'da "Yetser Ara-Kötü dürtüler" bir sineðe
benzetilir. Ne kadar uzaklaþtýrýrsan uzaklaþtýr kiþiyi
ýsýrmak, kaný emmek için geri gelecektir (Talmud
Berahot 61a).

a) Arkadaþýnýn parasý, senin için, kendi
paran gibi önemli olsun.
b) Tora kendiliðinden bir miras gibi sana
kalmayacaktýr. Bu nedenle Tora öðrenmek için tüm imkanlarýný kullan.
c) Yaptýðýn her þeyi Tanrý adýna (Leþem
Þamayim) yaparsan, yaþamýn anlam
kazanýr.

 VESÝNAT ABERÝYOT…
BAÞKALARINDAN NEFRET ETMEK.
Burada bahsedilen, sebebi olmadan kiþilerden
nefret edendir. Rambam'a göre, yalnýz kalmak
isteyen veya kendinden baþkasýný göremeyen
kiþi, genelde baþkalarý ile olan iliþkisi
olumsuzdur. Bunun sonucunda sosyal olmayan
ve baþkalarýndan hiçbir sebep olmadan nefret
eden sorunlu bir kiþi oluþacaktýr.
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 2/17 YEÝ MAMON HAVEREHA HAVÝV ALEHA KEÞELAH…
ARKADAÞININ PARASI, SENÝN ÝÇÝN, KENDÝ PARAN GÝBÝ ÖNEMLÝ OLSUN.

"Arkadaþýnýn malýný ve parasýný kendininmiþ gibi görmelisin" öðüdü Ýlel'in Talmud'da (Þabat 31a) söylediði
"Kendine yapýlmasýný istemediðin þeyi arkadaþýna yapma" sözünün bir açýlýmýdýr. Arkadaþýnýn mutluluðunu
ve baþarýsýný paylaþtýðýn gibi, ayný þekilde malýna veya parasýna gelebilecek zarardan da üzüntü duymalýsýn.
Onun malýna gelebilecek bir zarar karþýsýnda, sana da zarar verilmiþ gibi hareket etmelisin. Bu durumda
arkadaþýný zarardan kurtarmak için elinden geleni yapman gerekir.
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 ÞEENA YERUÞA LAH …
TORA KENDÝLÝÐÝNDEN BÝR MÝRAS GÝBÝ
SANA KALMAYACAKTIR.

Bir Koen'in oðlu hiçbir çaba sarfetmeden
Koen'dir. Zengin birinin oðlu babasýndan kalan
Rabi Yeoþua omer: Ayin ara, veyetser ara,
vesinat aberiyot motsiin et aadam min aolam.

parayla zengin olabilir. Ancak akýllý bir insanýn
oðlunun akýllý olacaðý garantisi yoktur. Ýlme ve
bilgiye sahip olmanýn tek yolu da bu amaç için
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çalýþmaktýr. Bir kiþinin babasý ne kadar Tora
öðrenirse öðrensin Tora bilgileri kendi oðluna
kalacak bir miras deðildir. Babasý bilge olan bir
kiþinin gayret sarf etmeden babasý gibi bir bilge
olabileceði düþünülemez. Bu durum, yalnýzca

Rabi Yose omer: Yei mamon havereha haviv
aleha keþelah; veatken atsmeha lilmod Tora,
þeena yeruþa lah vehol maaseha yiyu
leþem þamayim.

zamanla

ve

bu

amaç

için

uðraþýlarak

gerçekleþebilecektir. Kýsaca Tora bilgisi babadan
oðula hazýr bir miras gibi geçmediðinden kiþinin
Tora öðrenimine zaman ayýrmasý gerekecektir.


VEHOL MAASEHA YÝYU LEÞEM ÞAMAYÝM… YAPTIÐIN HER ÞEYÝ TANRI ADINA
(LEÞEM ÞAMAYÝM) YAPARSAN, YAÞAMIN ANLAM KAZANIR.

Yaþamda yapýlan her þey Tanrý'nýn yüceliðini göstermek ve onun varlýðýný baþkalarýna hissettirmek için
yapýlmalýdýr. Yemek, içmek, spor yapmak gibi günlük fiziksel aktivitelerimiz Tanrý'ya daha iyi hizmet
etmek amacýyla, bedenimizin saðlýðýna dikkat etmek için yapýlmalýdýr. Böyle düþünen kiþi Tanrý'yý
yaþamýnýn her anýnda hissedebilecektir.
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PÝRKE AVOT
EVE ZAÝR BÝKERÝYAT ÞEMA UVÝTFÝLA … ÞEMA VE AMÝDA'YI DÝKKATLÝ OKU.

Bazý mitsvalar günün ortasýnda herhangi bir zamanda gerçekleþtirilebilir. Eðer o mitsvayý sabah yerine
getirmediysek, öðle vakti yerine getirebiliriz. Örneðin Purim'de okunan Megila akþam bir kez ve sabah
da ikinci kez okunur. Eðer biri sabah Megilasýný okumamýþ veya duymamýþ ise, gün içinde okumasý
mümkündür. Fakat Þema ve Amida için bu olay farklýdýr. Þema'nýn ve Amida'nýn en geç okunabileceði
zamanlar vardýr. Þema'nýn günün ilk üç saatinde, Amida'nýn da günün ilk dört saatinde okunmasý
gereklidir. Bu zamaný geçiren kiþi bu dualarý okuma mitsvasýný gerektiði gibi yerine getirmiþ sayýlmaz.
(Ýlk üç ve ilk dört saati mevsimlere göre, matematiksel olarak hesaplanýr.)
Meiri, dualarýn zamaný olduðunu ve zamanýnda
okunmasý gerektiðini kabul etmekle birlikte
Miþna'nýn, Þema, Amida veya herhangi bir duanýn
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zamanýnda okunmasý gerekliliðinden bahsetmediðini

Rabi Þimon, Miþna'da þunlarý öðretir:

söyler. Ona göre Miþna, Þema ve Amida duasýnýn

a) Þema ve Amida'yý dikkatli oku.

Yahudi Milleti için önem taþýmasý gerektiðini

b) Duayý bir alýþkanlýktan dolayý okuma,

öðretmektedir. Bu dualar insanýn Tanrý ile iliþkisini

Tanrý'ya merhamet ve þefkat için tüm

güçlendirdiði gibi manevi geliþimi de olumlu yönde

içtenliðinle yalvar. Peygamber Yoel'in

etkilemektedir. Bu sebeple kiþi sabah ilk iþ olarak

kitabýndan

Tanrý'ya ruhunu geri verdiði için þükretmelidir.

merhametli, þefkatli, sevgi doludur ve

(Mode Ani Lefaneha Meleh Hay Vekayam Þeehezarta
Bi Niþmati Behemla Raba Emunateha- Ebedi Olan

öðrendiðimiz

gibi;

"Tanrý

kötüyü affeder" (Yoel 2:13).
c) Kendini kötü bir insan olarak görme..

Tanrý'm Þükürler Olsun ki Doðruluðunla ve
Merhametinle Bana Ruhumu Geri Verdin).
Ardýndan da Tanrý sevgisini ve inancýný ifade eden Þema duasý ile birlikte, kiþiyi ruhsal huzura
kavuþturan bir meditasyon niteliðindeki Amida duasýný geciktirmeden okumalýdýr.
Þema üç paragraftan oluþan, Yahudilikteki önemli prensiplerin ve inancýn ifade edildiði önemli bir
duadýr. Ýlk iki cümlesi, Tanrý'nýn tekliðini ifade ettiðinden, iyice konsantre olarak söylemek gerekir.
(Þema Yisrael Ad… Eloe-nu Ad… Ehad.- Baruh Þem Kevod Malhuto Leolam Vaed).
Ýlk iki paragraf, Tanrý sevgisi ve korkusu, Tora öðrenme ve Mitsvalarýn uygulanmasý, tefilin, tallet ve
mezuza gibi önemli emirler, ödül ve ceza gibi konularý dile getirmektedir. Üçüncü paragrafýnda Tanrý
fikrinden bizleri uzak tutacak her türlü olumsuzluklardan uzak durmamýz gerektiðinden ve Tanrý'nýn
gücünü gösterdiði Mýsýr çýkýþýndan bahsedilmektedir.
Bu önemli dua, Tora'nýn emri "Uvþohbeha Uvkumeha- Sabah kalkarken ve Akþam yatarken" üzerine
günde iki kere okunur.

PÝRKE AVOT
 AL TAAS TEFÝLATEHA KEVA…DUAYI BÝR ALIÞKANLIKTAN DOLAYI OKUMA.
Dua, mecburiyetten dolayý, mekanik bir þekilde okunursa kiþiye hiçbir þey vermez. Dua, bir külfet haline
gelmemelidir. Bu nedenle kiþi, Ýbranice rutin söylenen dualarýn içine kendi kiþisel dualarýný da katmalý (kendi
anladýðý lisanda) ve kalpten ibadet etmelidir. Böyle bir ibadet þekli kiþiye huzur verir.
Dua güçlü bir araçtýr. Tanrý ile iletiþim aracýmýzdýr. Ýbranice, dua etmek " leitpalel "dir. Sözcüðün kökü palel,
yargýlamak, açýklýða kavuþturmak, farklýlaþtýrmak veya karar vermek anlamýna gelir. Leitpalel sözcüðünü
oluþturan çekim þeklinde fiil dönüþlü hale gelir yani kiþi kendi üzerinde eylem yapar. Dolayýsýyla dua kendisini
tanýmlama ve bir miktar içsel açýklýk kazanmaktadýr. Dua sýrasýnda kiþi Tanrý ve dünya ile iliþkisini açýklýða
kavuþturabilir, böylece Ýlahi bir iletiþim kanalý açar.
"Ulovdo behol levavhem -Kalbinde çalýþacaksýn" (Devarim 11:13) sözlerinden ibadetin kalpten olmasý
gerektiðini anlamaktayýz. Rambam ek olarak þunlarý söyler: " Kol Tefilin Mitsvasýný yerine getirmede kullandýðýmýz
uzvumuzsa kalp de dua Mitsvasýný yerine getirmede kullandýðýmýz uzvumuzdur. Aðzýn dua söylemede iþlevi olmasýna
raðmen, asýl gayret kalpten gelmelidir. Tefilin kola
takýlmadýðý takdirde Mitsva yerine getirilememiþ olduðu gibi
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dua da kalpten söylenmediði takdirde Mitsva tam olarak
yerine getirilmemiþ olur." Talmud da "Dualarýný uzatanlar
cevapsýz gitmeyeceklerdir." diye yazar (Talmud Berahot
32a). Eðer bizler de dualarýmýzla neler yapabileceðimizi
bilirsek ona daha çok zaman ayýrýr ve onu daha çok
önemseriz. Talmud da bütün benliðiyle (gücüyle)
dualara " Amen " diyen kiþiye Gan Eden kapýlarýnýn
açýk olduðunu söyler. Eðer "Amen" demenin deðeri
buysa, kiþinin yapacaðý dualarýnýn deðerinin ne kadar
Rabi Þimon omer: Eve zair bikriyat þema
büyük olacaðý tahmin edilebilir. Kapýda dilenen ve
uvitfila; uhþeata mitpalel, al taas tefilateha
yardýma ihtiyacý olan bir kiþi gibi ihtiyaçlarýmýzý
keva, ella rahamim vetahanunim lifne
karþýlayacak yegane gücün Tanrý olduðu bilinci ile
amakom, þeneemar: "Ki hanun verahum u
Tanrý'nýn merhametine ve þefkatine sýðýnarak içten
ereh apayim verav hesed veniham al
yalvarmalýyýz. Dua etmek, Tanrý ile konuþmak,
araa"(Yoel 2:13) ; veal tei raþa bifne atsmeha.
kalbimizin problemlerini ve mutluluklarý paylaþmak,
istekleri dile getirmek, ümitleri ve hayallleri gözden
geçirmektir. Duasýný rutin haline getiren, alýþkanlýktan
dolayý okuyan kiþi, bu özelliklerin hiçbirisini hissetmez ve Miþna'nýn belirttiði gibi, Tanrý'ya merhamet ve þefkat
için tüm içtenliði ile yalvarmanýn ne olduðunu anlayamaz.


ÞENEEMAR KÝ HANUN VERAHUM U
EREH APAYÝM VERAV HESED VENÝHAM AL
ARAA… TANRI MERHAMETLÝ, ÞEFKATLÝ,
SEVGÝ DOLUDUR VE KÖTÜYÜ AFFEDER.

Kiþi Tanrý ile olan iliþkisini nasýl kurduysa, Tanrý'nýn
o kiþi ile olan iliþkisi de ayný paralellikte oluþur. Tüm
içtenliðinle dua eden ve yalvaran kiþiye, Tanrý
merhameti ve þefkati ile cevap verir. Affedilme
isteðinde olan kiþi, tüm içtenliði ile piþmanlýk
duyarsa Tanrý da ayný þekilde cevap verecektir,
çünkü O sevgi dolu ve affedicidir.


VEAL TEÝ RAÞA BÝFNE ATSMEHA ...
KENDÝNÝ KÖTÜ BÝR ÝNSAN OLARAK GÖRME.
Kiþi birkaç kere hata ve günah iþlemiþ olsa bile
kendini kötü görmemelidir. Kendini kötü bir insan
olarak görmeye baþlayan kiþi, hiçbir zaman kendini
düzeltmek için gayret sarfetmez. Çünkü yaptýklarýný
bir hata olarak görmez, karakterinin bir parçasý
olarak görür. Gayret sarfetmediði gibi gittikçe de
kötüleþir. Bunun yerine, kiþi yaptýðý hatayý itiraf edip
deðiþme yollarýný aramalýdýr. Eðer kiþi hata yapýp da,
kendini iyi bir insan olarak görürse, kendini
düzeltmek ve geliþtirmek isteyecek ve sonunda da
baþarýlý olacaktýr.
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2/19 EVE ÞAKUD LÝLMOD TORA, VEDA MA ÞETAÞÝV LEAPÝKOROS ...
TORA ÖÐRENMEK ÝÇÝN GEREKEN TÜM ÇABAYI SARFET. TORA'YLA ALAY EDEN
KÝÞÝYE GEREKLÝ CEVAPLARI VE AÇIKLAMALARI VERMESÝNÝ BÝL.
Miþna, Tora'yla alay eden kiþiye Tora'yý nasýl anlatmak veya ne soru sormak gerektiðini belirtmemektedir.
Bunun nedeni Tora hakkýnda alaycý bir þekilde konuþanlardan uzak durmamýz gerektiðidir. Onlarla bu
konuda sohbet edip onlarla Tora hakkýnda bir tartýþmaya girmemiz gerekiyorsa, yalnýzca bizlere soru
sorulduðunda onlara gerektiði gibi cevap vermeye hazýr olmalýyýz.
Rambam'a göre Rabi Elazar'ýn verdiði bu iki öðüt birbirine baðlantýlýdýr. Kiþi Tora'yý çok iyi öðrenmeli ki
inanmayan, alay eden kiþiye gereken cevabý verebilsin. Buna hazýr olunmadýðý takdirde tartýþmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Miþna'da kullanýlan Apikoros kelimesi Efker kökünden gelir. " Efker " in kelime anlamý
" sahipsiz " dir. Tanrý'yý inkar eden bu kiþiye sahip
çýkmak ve bu dünyanýn yaratýcýsý Tanrý'ya inanmasýný
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saðlamak hepimizin görevi olmalýdýr. Bunu
saðlamanýn yolu da Tora'yý çok iyi öðrenmek ve
Rabi Elazar þunlarý öðretir:
gereken doðru cevaplarý verebilmektir.
a) Tora öðrenmek için gereken tüm çabayý
sarfet.


 VEDA LÝFNE MÝ ATA AMEL…
EFENDÝN'ÝN KÝM OLDUÐUNU BÝL VE
YAPACAÐIN ÝÞÝN KARÞILIÐINI O'NUN SANA
ÖDEYECEÐINE GÜVEN.

Rabi Elazar, Tanrý'ya inanmayan bir kiþi ile yapýlan
tartýþmalarýn kendine göre tehlikeleri olduðunu
söyler. Miþna, inanmayan kiþinin verdiði fikirlerden
etkilenip sapmalar yapýlmamasý için uyarmakta ve
bu

dünyanýn

yaratýcýsýnýn

kim

olduðunun

unutulmamasý gerektiðini hatýrlatmaktadýr. Bir
baþka yoruma göre, inanmayan bir kiþiye gereken

b) Tora'yla alay eden kiþiye gerekli cevaplarý
ve açýklamalarý vermesini bil.
c) Efendin'in kim olduðunu bil ve yapacaðýn
iþin karþýlýðýný O'nun sana ödeyeceðine
güven.
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Rabi Tarfon þunlarý öðretir: Gün kýsa,
yapýlacak iþler çok, çalýþanlar tembel; ödül
büyük. Ve HERKESÝN SAHÝBÝ iþin
yapýlmasýný istemekte.

cevabý verebilmek için Tora'yý çok iyi analize eden
bir kiþinin Tanrý'ya olan baðlantýsý güçlenir ve ona
karþý güveni artar. Bu yoruma göre, Rabi Elazar'ýn birinci öðüdüne uyan kiþi Tora'yý çok iyi bir þekilde
öðrenir, ikinci öðüde göre inanmayan kiþiyi inandýrýr ve sonunda üçüncü öðüt olan Tanrý'nýn kim
olduðunu görmeyi ve ona sonsuz güvenmeyi öðrenir.

 2/19 RABÝ TARFON OMER… RABÝ TARFON ÞUNLARI ÖÐRETÝR.

Rabi Yohanan Ben Zakay'ýn beþ öðrencisinin verdiði öðretiler sona ermiþtir. Rabi Tarfon da , Rabi Yohanan
Ben Zakay'ýn öðrencisi olup, Rabi Akiva'nýn öðretmenidir. Yavne'nin en önemli alimlerinden biriydi ve herkes onun bilgisinden yararlanmak isterdi. Talmud Yeruþalmi (Yoma1:1) onu Yisrael'in babasý diye tanýmlar.
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2/20 AYOM,.. VEAMELAHA…- GÜN, .. VE YAPILACAK ÝÞ

" Gün " kelimesi bu dünya için geçerlidir. Burada yaþanacak yaþam süresi öteki dünyadaki (Olam Aba)
yaþamla kýyaslanamayacak kadar azdýr.
" Yapýlacak Ýþ " Tora bilgisini arttýrmak ve mitsvalarý gerektiði gibi uygulayarak (Tanrý'ya) hizmet etmektir.
Tora öðreniminin sonu olmadýðý ve yapýlmasý gereken mitsvalarýn çokluðu nedeniyle " iþ " çok büyüktür.
'Çalýþanlar' yani bizler yapmamýz gereken iþe karþý bazen istemeden de olsa tembel oluyoruz. Fakat unutmamamýz gereken, Olam Aba'da (gelecek dünya) alacaðýmýz ödülün, hayal edemeyeceðimiz kadar büyük
olduðudur. Ve Efendimiz Yüce Tanrý'mýz yapmamýz gereken görevleri gerektiði gibi yapmamýzý arzulamaktadýr.
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VEAPOALÝM ATSELÝM…

ÇALIÞANLAR TEMBEL.
Kiþi ulaþýlmasý istenen ruhsal geliþimin zorluðu
karþýsýnda, "ne yaparsam yapayým ben bu seviyeye
gelemem " düþüncesi ile tembelleþmektedir.

Rabi Elazar omer: Eve þakud lilmod Tora,
veda ma þetaþiv leapikoros; veda lifne mi
ata amel; umi u baal melahteha, þeyeþalem
leha sehar peulateha.
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 VEASAHAR ARBE, UBAAL ABAYÝT
DOHEK… ÖDÜL BÜYÜK. VE HERKESÝN
SAHÝBÝ ÝÞÝN YAPILMASINI ÝSTEMEKTE.

Tanrý, herbirimize belli bir potansiyel güç vererek
Rabi Tarfon omer: Ayom katser veamela-

ruhsal geliþimimizi tamamlamamýzý istemektedir.

ha meruba veapoalim atselim veasahar

Rabi Zusia'nýn en ünlü sözlerinden bir tanesi

arbe uvaal abayit dohek.

þöyledir: " Bir gün bu dünyadan ayrýldýðýmda ve
Tanrý'nýn karþýsýnda yargýya çýkarýldýðýmda, hayatýnýn
günlerini Avraam, Yitshak, Yaakov ya da Moþe

Rabenu gibi olacak þekilde neden kullanmadýn? " þeklinde bir soruyla karþýlaþmaktan korkmuyorum.
Çünkü buna verecek hazýr bir cevabým var. Ben kimim ki, bu büyük insanlar gibi olabileyim? derim ve
kurtulurum. Ancak eðer soru " Zusia neden Zusia'nýn bütün potansiyeline eriþecek þekilde yaþamadýn?
þeklinde olursa; iþte o zaman ne cevap vereceðimi bilemiyorum." Bilginlerimiz, Tanrý'nýn hiçbir insandan,
yapamayacaðý þeyler beklemediðini öðretirler. Ancak, Tanrý'nýn bize vermiþ olduðu potansiyel göz
ardý edilerek küçümsenmemelidir. Zira bu, bize kullanmamýz ve baþarýlý olmamýz için verilmiþ bir
hediyedir. Herkes potansiyelini istediði takdirde en iyi þekilde kullanýp sonsuz ödülü hak edebilir.
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LO ALEHA AMELAHA LÝGMOR VELO ATA BEN HORÝN LEÝBATEL NÝMENA…
SENDEN BÜTÜN ÝÞLERÝ BÝTÝRMEN BEKLENMEMEKTEDÝR. ANCAK ÝÞLERÝ
YAPMAKTAN KENDÝNÝ ALIKOYMA LÜKSÜNE DE SAHÝP DEÐÝLSÝN.


Herkes bu dünyada yapmasý gereken iþleri tamamen bitiremeyeceðinin bilincindedir; ancak,
bunu bilmesine raðmen hiçbir zaman yýlmamalý ve iþlerini tamamlayabilmek için uðraþmalýdýr.
Bunun sonucunda baþarýya ulaþýlmadýysa bile kiþi üzülmemelidir. Talmud'da dendiði gibi ; "Yagati
Velo Matsati Al Taamen. Uðraþtým ama baþaramadým diyene inanma - Çünkü baþarý elde
edilmediyse bile, uðraþmanýn kendisi bile zaten bir baþarýdýr. "

 MÝÞNA 2/21 

 ÝM LAMATTA TORA ARBE NONETÝM

Rabi Tarfon þunlarý öðretir:

LEHA SAHAR ARBE... NE KADAR FAZLA

a) Senden bütün iþleri bitirmen beklenmemektedir. Ancak iþleri yapmaktan kendini
alýkoyma lüksüne de sahip deðilsin.

TORA ÖÐRENÝRSEK ÖDÜLÜ DE O KADAR
FAZLA OLUR.

Tanrý'nýn ödülü, sahip olduðu Tora bilgisinden çok,

b) Ne kadar fazla Tora öðrenirsek ödülü de
o kadar fazla olur.

Tora öðrenmek için yapýlan uðraþtan dolayý elde edilir.

c) Ödülünü alacaðýna dair Tanrý'ya güven.

Bitirilemeyen bir iþin deðeri olmamasýna raðmen, buna

d) Dürüst insanýn asýl ödülünü öteki
dünyada alacaðýný bil.

karþýlýk maneviyat için yapýlan her iþ tamamlanmamýþ-
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sa bile yapýlan uðraþa göre, ödülü tespit edilir.

 VENEEMAN U BAAL MELAHTEHA,
ÞEYEÞALEM LEHA SEHAR PEULATEHA...
ÖDÜLÜNÜ ALACAÐINA DAÝR TANRI'YA
GÜVEN.
Bir iþyeri iflas ettiðinde, o iþyeriyle ilgili tüm
beklentiler ayný anda sona erer. Tanrý ile olan
iliþkide geriye birþeylerin gelemeyeceði gibi bir
durum söz konusu deðildir. Yapýlan tüm iyiliklere ve
uðraþlara karþýlýk olan ödül, evren var oldukça
tükenmeyecektir.

U aya omer: Lo aleha amelaha ligmor, velo ata
ben horin leibatel mimena. Ým lamadta tora
arbe, notenim leha sahar arbe; veneeman u
baal melahteha, þeyeþalem
leha
sehar
peulateha. Veda þematan seharan þel tsadikim
leatit lavo.

 DÜRÜST ÝNSANIN ASIL ÖDÜLÜNÜ ÖTEKÝ DÜNYADA ALACAÐINI BÝL.
Dürüst insanýn asýl ödülü alacaðý yer, gelecek dünyadýr. Kötü insanlar ise yalnýzca bu dünyada
aldýklarý ödül ile yetineceklerdir, gelecek dünyada hak sahibi olamazlar.
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3. BÖLÜM



Nereden geldin?
Bir kaç damladan.
Nereye gidiyorsun?
Kurtlarýn bile senden daha güçlü olduðu topraða.
Yapmýþ olduklarýnýn hesabýný kimin önünde vereceksin?
Seni yaratan Krallar Kralý, evrenin Yaratýcý'sý Tanrý'nýn önünde. (Miþna 3-1)
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 3-1 ÝSTAKEL BÝÞLOÞA DEVARÝM VEEN ATA VA LÝDE AVERA...
ÜÇ ÞEYÝ AKLINDAN ÇIKARMAZSAN GÜNAH ÝÞLEME DURUMUNA GELMEZSÝN.
Ýnsan, Miþna'nýn bahsettiði üç uyarý üzerine odaklandýðý takdirde günaha zemin oluþturabilecek etkenleri en
aza indirgeyip, uygun davranýþlarla yaþamýnýn iyiye yönelmesini saðlayacaktýr. Akavya'nýn bu üç prensibi, BetAmikdaþ zamanýnda ve halkýn ekonomik bakýmdan oldukça iyi olduðu bir dönemde söylediðini vurgulamak
gerekir; çünkü kiþinin rahat ve zengin olduðu zamanlarda günaha yenik düþmesi daha kolaydýr. Bu nedenle
özellikle maddiyatýn hakim olduðu bir ortamda, insanýn manevi körlük yaþamamasý ve günaha yenik düþmemesi
için bu üç uyarýnýn dikkate alýnmasý gerekmektedir. Tapýnaðýn yýkýlmasýndan sonra ise, insanlarýn sýkýntý
içerisinde olduklarý, dolayýsýyla Tanrý'ya yakýn olma ihtiyacýnýn kaçýnýlmaz olduðu zamanlarda kiþinin günahtan
uzak durmasý için, Rabi Yeuda Anasi, o ortama uygun üç farklý uyarýda bulunur. (Bkz. Miþna 2:1)
 DA MEAYÝN BATA, ULAN ATA OLEH...
NEREDEN GELDÝÐÝNÝ VE NEREYE GÝTMEKTE
OLDUÐUNU BÝL.
Miþna'da geçen "oleh" kelimesi þimdiki zamandýr:
"gidiyorsun."
Ýnsan yaþamý boyunca seçmiþ olduðu yolda ya aydýnlýða
yada karanlýða doðru yol alýr. Hafets Hayim'in belirttiði
gibi insan fiziksel olarak hareket etse de ayný zamanda
manevi bir hareket içerisindedir. Ýnsan hiçbir zaman
ayný noktada deðildir. Bu nedenle yaþamýnda her
zaman nereye ulaþmak istediðini bilmelidir. Manevi
olarak bir geliþim içerisinde olup olmadýðýný, bu yönde
geliþmekte mi yoksa gerilemekte mi olduðunu tahlil
etmelidir.
Bu konuda Kral Þelomo'nun belirttiði gibi:
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Akavya ben Maalalel þunlarý öðretir: Üç þeyi
aklýndan çýkarmazsan günah iþleme durumuna
gelmezsin: Nereden geldiðini, nereye gitmekte
olduðunu ve yaptýklarýnýn hesabýný kimin
önünde vereceðini bil.
Nereden geldin?
Bir kaç damladan.
Nereye gidiyorsun?
Kurtlarýn bile senden daha güçlü olduðu
topraða.
Yapmýþ olduklarýnýn hesabýný kimin önünde
vereceksin?
Seni yaratan Krallar Kralý, evrenin Yaratýcý'sý
Tanrý'nýn önünde.

ORAH HAYÝM LEMALA LEMASKÝL
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LEMAAN SUR MÝÞEOL MATA.
Hikmetli adam için hayat, aþaðýdaki uçurumlar
diyarýndan ayrýlmasý için, [sürekli] yukarý doðru
gider. (Miþle 15:24)

Koen Gadol'un (Büyük Koen) yardýmcýsý Rabi
Hanina þunlarý öðretir: "Devletin düzeni ve
barýþ içinde olmasý için dua et; çünkü eðer devlet korkusu olmazsa düzen bozulur ve bunun
sonunda insanlar birbirlerini yutarlar."

 VELÝFNE MÝ ATA ATÝD LÝTEN DÝN VEHEÞBON...
YAPTIKLARININ HESABINI KÝMÝN ÖNÜNDE VERECEÐÝNÝ BÝL.
Din, mazeret bildirmek; Heþbon da hesap vermek anlamýna gelir. Bu iki kelime arasýndaki farký Vilna'lý
Gaon (Rabi Eliyau ben Þelomo Zalman) þu þekilde açýklamaktadýr : Din, insanýn yaptýðý hata ve iþlediði
günahlarýn gerekçelerini göstermesi, Heþbon ise, yaptýðý hatalardan dolayý boþa geçirilen zamanýnýn hesabýný
vermesidir; çünkü bu zamaný mitsva yaparak deðerlendirebilirdi. Din ve Heþbon kavramlarý kötü tohum
satan bir tüccarýn sebep olduðu zararý tazmin etmekle yükümlü olmasý örneðiyle benzerlik gösterir:
Tüccar, tohum gereken ürünü vermediðinden çiftçiye satýn aldýðý tohumun ücretini ödemelidir. Bunun
yanýnda, ürünleri yetiþtirememekle kaybettiði miktarýný ödemesi gerekir. Bu tüccar gibi insanlarda bir günah
iþlediðinde hem günahtan, hem de sebep olduðu manevi zarardan da sorumludurlar.
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 MEAYÝN BATA? MÝTÝPA SERUHA...
NEREDEN GELDÝN? BÝRKAÇ DAMLADAN.
Ýnsan, nasýl yaratýldýðýnýn bilincinde olursa kibirli
olmamasý gerektiðini anlar. Tanrý'nýn bir eseri
olduðunu fark eder. Ýnsan bu farkýndanlýðýn
yanýnda bozulabilecek küçük bir damladan
doðmasýna raðmen kendisini geliþtirme yeteneðine
sahip olduðunu bilmelidir. Böylece yaþamý boyunca
yaptýðý sevaplarý -mitsvalarý ve baþarýlarý birbirine
ekleyince, kiþi doðuþundan bugüne ne kadar
geliþtiðini kendi kendine görmüþ olur.
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Akavya ben Maalalel omer : Ýstakel biþloþa
devarim veen ata va lide avera : Da meayin
bata, ulan ata oleh, velifne mi ata atid liten din
veheþbon. Meayin bata? Mitipa seruha. Ulan
ata oleh? Limkom afar, rima vetolea. Velifne mi
ata atid liten din veheþbon? Lifne Meleh Malhe
Amelahim, Akadoþ Baruh U.
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Rabi Hanina Segal Akoanim omer : Eve
mitpalel biþloma þel malhut, þeilmale moraa, iþ
et reeu hayim belao.

 ÞEÝLMALE MORAA, ÝÞ ET REEU HAYÝM
BELAO ....
EÐER DEVLET KORKUSU OLMAZSA
DÜZEN BOZULUR VE BUNUN SONUNDA
ÝNSANLAR BÝRBÝRLERÝNÝ YUTARLAR.
"Sen, insaný büyük bir balýk gibi yarattýn."
(Habakuk 1:14) Nasýl denizde büyük balýk küçük
balýðý yutarsa ayný þekilde devlet ve kanunlarýndan korkulmadýðýnda, güçlü olan zayýfý ezecek ve
bu da insanlar arasýnda barýþýn, sevginin ve devlet
düzeninin bozulmasýna neden olacaktýr.
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 ULAN ATA OLEH? LÝMKOM AFAR RÝMA
VETOLEA.
NEREYE GÝDÝYORSUN? KURTLARIN BÝLE
SENDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUÐU TOPRAÐA.
Ýnsanoðlunun en son gideceði yer; gömüleceði yerdir.
Yaþamý boyunca sahip olduðu fiziksel haz geçicidir ve
insanýn ölümünden sonra kaybolacaktýr. Yaþamýnýn
sonunda kiþinin fiziksel hiçbir þeyi yanýnda götüremeyeceði açýktýr. Tabut içinde yan cepler yoktur. Elde
edilen maddi hiçbir þeyin anlamý kalmayacak ve
ölümden sonra geride kalacak tek þey, yapýlan iyilikler
ve mitsvalar olacaktýr.
Ýnsan, yaþamý boyunca yardýma muhtaç olan kimselere
yardýmda bulunmalýdýr. Onlarýn hayýr dualarýný almak
çok önemlidir. Bütün canlýlar bir gün Tanrý'ya
döneceklerdir. Bu dönüþ ölümle olacaktýr ve bu dönüþte
dünya malýný götürmek mümkün olmayacaktýr. Buna
karþýlýk bu dünyada yapýlan iyilikler ve olumlu
davranýþlar, Tanrý katýna götürülen kazançlar olacaktýr.
Bu kazandýklarý sayesinde Olam Aba'da (gelecek
dünyada) yerini hak edecektir.
Kral David'in söylediði gibi;
KÝ LO BEMOTO YÝKAH AKOL, LO YERED
AHARAV KEVODO.
(Ýnsan) öldüðünde her þeyi beraberinde alamaz, görkemi
onunla mezara gidemez. (Teilim 49:18)
HER NE VERÝRSEN ELÝNLE, O GELÝR SENÝNLE.

 3-2 EVE MÝTPALEL BÝÞLOMA ÞEL
MALHUT... DEVLETÝN DÜZENÝ VE BARIÞ
ÝÇÝNDE OLMASI ÝÇÝN DUA ET.
Bu Miþna'nýn öðretisiyle düðün, bayram gibi çeþitli
törenlerde ve kutlamalarda, yaþadýðýmýz ülkenin barýþý
için dua ederiz. (ANOTEN DUASI)
Miþna'nýn bir baþka öðretisi de, toplumun düzeni ile
ilgili konularda aktif olmak gerektiðidir. Evsizlik, açlýk
ve buna benzer toplumsal problemlerin çözümlenmesi
için çalýþýlmalýdýr. Buradan anlaþýldýðý gibi kiþi dualarýný
yalnýzca kendi özel problemleri için deðil, tüm insanlýk
ve yaþadýðý ülke için de yapmalýdýr. Kral David, bu
konunun önemini, gerektiðinde düþmanýmýz için bile
dua etmemiz gerektiðini vurgulamakla belirtmiþtir:
VAANÝ MAHALOTAM LEVUÞÝ SAK ÝNETÝ
BATSOM NAFÞÝ UTFÝLATÝ AL HEKÝ TAÞUV.
KEREA KEAH ÝTALAHTÝ KAAVEL EM KODER
SAHOTÝ - Düþmanlarým hastalanýnca ben çula sarýnýr,
oruç tutup alçakgönüllü olurdum. Duam yanýtsýz kalýnca, bir dost, bir kardeþ yitirmiþ gibi dolaþýrdým.
Kederden belim bükülürdü, annesi için yas tutan biri
gibi. (Teilim 35:13)
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 ÞENAYÝM ÞEYOÞEVÝN VEEN BENEEN DÝVRE TORA, ARE ZE MOÞAV LETSÝM...
OTURUP SOHBET EDEN ÝKÝ KÝÞÝNÝN ARASINDAKÝ KONUÞMALARDA TORA SÖZLERÝ
YOKSA, BU SOHBET ANLAMSIZ VE BOÞ BÝR TOPLANTIYA BENZER.
Miþna'nýn esas amacý, Tora öðrenmenin ve Tora hakkýnda konuþmanýn ne kadar önemli olduðunu anlatmaktýr.
Midraþ, "aralarýnda Tora öðrenmeyen iki kiþi" deyimini bilgilerini aralarýnda paylaþmayan kiþiler olarak açýklar.
Buradan anlaþýldýðý gibi, Tora'nýn paylaþýlmasý ve
insanlarýn onu yaþantýlarýnýn her alanýna uyarlamasý
büyük önem taþýmaktadýr.
 MÝÞNA3/3 
Her Aný Ýyi Deðerlendirmek: Mevcut durumunu en üst
düzeye getirmek için gereken çabayý göstermeyip tembellik
Rabi Hanina ben Teradyon þunlarý öðretir:
yapan bir iþ adamý iþini ihmal etmiþ sayýlýr. Ayný þekilde
Oturup sohbet eden iki kiþi arasýndaki konuþmabaþkalarýyla oturup onlarýn Tora bilgisinden azami derecede
larda Tora sözleri yoksa, bu sohbet anlamsýz ve
yararlanmamak, bir bakýma Tora'nýn güzelliklerini ihmal
boþ bir toplantýya benzer. Kral David'in Teilim
etmek ve Tora'yý hor görmek demektir. Tora'yý hor gören kiþi,
kitabýnda belirttiði gibi;
bir saat içeresinde sayabileceði parayý alma teklifinde bulunulan
Aþre aiþ aþer lo alah baatsat reþaim uvedereh
ama bunu red eden bir kiþiye benzer. Bu kiþi hem parayý, hem
hataim lo amad uvmoþav letsim lo yaþav. Ki im
de teklifi eden kiþiye tenezzül etmiyor. Ayný þekilde paha
betorat Ad… heftso uvtorato yeege yomam
biçilemeyen Tora'yý ve Tora öðrenme imkanýný reddeden kiþi,
valayla - Ne mutlu o insana ki, kötülerin
bir bakýma Tora'yý ve Tora'yý veren Tanrý'yý hor görmüþ olur.
öðüdüyle yürümez, günahkarlarýn yolunda
Miþna'da belirtildiði gibi; "Horev daðýndan bir ses yükselir ve
durmaz, alaycýlarýn arasýnda oturmaz; ancak
þunlarý öðretir: Tora'yý küçültenlere ve hor görenlere yazýklar
zevkini Tanrý'nýn Yasasý'ndan alýr ve gece
olsun." (Pirke Avot 6:2)
gündüz onun üzerinde derin derin düþünür.
(Teilim 1:1-2)
Ancak iki kiþinin arasýndaki konuþmalarda Tora
 UVMOÞAV LETSÝM LO YAÞAV...
sözleri varsa, Tanrý onlarýn arasýnda yer alýr.
Peygamberler kitabýnda yazýldýðý gibi;
ALAYCILARIN ARASINDA OTURMAZ.
Az Nidberu Yire Ad… Ýþ El Reeu, Vayakþev
Kiþi, kötülerin ve alaycýlarýn arasýnda bulunmazsa bile, Tora
Ad... Vayiþma Vayikatev Sefer Zikaron.
öðrenmek için vermesi gereken ilgiden uzak duruyor ve
Tanrý’dan korkan ve Tanrý düþüncesiyle dolu iki
Tora'dan yararlanmýyorsa alaycýlarýn arasýnda oturmuþ gibi
kiþi konuþurken, Tanrý, onlarýn sözlerini dinler,
sayýlýr. O nedenle, Kral David Teilim kitabýnda alaycýlarýn
iþitir ve hatýra defterine yazar. (Malahi 3:16)
arasýnda oturmaz, (Teilim 1:1) cümlesinin hemen devamýnda
Bu Miþna'daki öðreti hepimizin aklýna bir soru
Tanrý'nýn yasasýndan ilham alanýn ancak mutlu olabileceðini
getirmektedir. Acaba yalnýzca iki kiþi arasýnda
dile getirir. (Teilim 1:2)
Tanrý düþüncesi olduðunda mý Tanrý insanlarý
ödüllendirecektir? Tanrý korkusu olan ve Tanrý
 ÞENAYÝM ÞEYOÞEVÝN VEYEÞ BENEEM DÝVRE
düþüncesiyle dolu tek bir kiþiye ödül yok mudur?
TORA, ÞEHÝNA BENEEM... ÝKÝ KÝÞÝNÝN
Bunun üzerine Miþna þöyle devam etmektedir:
ARASINDAKÝ KONUÞMALARDA TORA SÖZLERÝ
"Yalnýz iki kiþi deðil, bir kiþi bile tek baþýna Tora
VARSA, TANRI ONLARIN ARASINDA YER ALIR.
okursa, Tanrý ona ödülünü verir." Eha kitabýnda
Her ne kadar Tanrý evrenin ötesinde üstün bir varlýk ise de,
dendiði gibi;
"Þehina", kelime anlamýyla Tanrý'nýn varlýðý, bu dünyadaki
Yeþev badad veyidom, ki natal alav - Sükünetle
yeri ve kendisinin fiziksel dünyada yansýmasýdýr. Ýnsanlar
tek baþýna oturan, ödülünü alacaktýr. (Eha 3:28)
Tora'yý yaþamlarýnýn bir parçasý haline getirirlerse, Tanrý,
yaþamlarýnýn her yerini kapsayacaktýr. Tanrý'ya ulaþmanýn en
akýlcý ve kolay yolu, Tanrý'nýn verdiði kutsal kelimeler olan  DÝVRE TORA... TORA SÖZLERÝ.
"Tora"dýr. Buna göre bu kuyudan su içen kiþi yaþamýnda
Ýnsanlar arasýnda Tora'dan bahsedilmesini,
Tanrý'yý do-yasýya hisseder. Genç birinin "Tanrý nerededir?"
niþanlanmanýn verdiði heyecanýný ve mutluluðunu
sorusuna, arkadaþý þu þekilde cevap verir: "Tanrý'nýn görkemi niþan yüzüðünü herkese göstererek belirtmek isteyen
tüm evreni doldurur." Bu cevabý duyan büyük yeni niþanlanmýþ bir genç kýza benzetebiliriz. Ayný
düþünürlerimizden Rabi Yisrael Salanter þunlarý söyler: þekilde insanlar, Tora'nýn güzelliklerini öðrendikten
"Hayýr, Tanrý, insanýn istediði ve kabul ettiði her yerde sonra o deðerleri paylaþmak ve onlarla bütünleþmek
bulunur." Kýsaca Tanrý, Kendisi'ni, istediðimiz her yerde isterler. Bunu da yeni niþanlý genç bir kýz gibi dile
hissettirecektir. Yeter ki, O'nun yaþamýmýza girmesini getirirler. Tanrý, bu tutkuyu hissetmek isteyen ve tek
isteyelim. O, orada olacaktýr.
baþýna Tora öðrenen herkese ödülünü verir.
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 AZ NÝDBERU YÝRE AD.. ÝÞ EL REEU...
TANRI'DAN KORKAN VE TANRI DÜÞÜNCESÝYLE DOLU ÝKÝ KÝÞÝ KONUÞURKEN, TANRI,
ONLARIN SÖZLERÝNÝ DÝNLER, ÝÞÝTÝR VE HATIRA DEFTERÝNE YAZAR.
Burada iki kiþinin aralarýnda gerçekleþen Tora konuþmalarýndan bahsedilmektedir. Böyle bir ortamda Tanrý onlarýn
arasýnda yer alýr. Miþna'da belirtildiði gibi, Tora konuþan iki kiþinin arasýnda yalnýzca Tanrý'nýn kendisi yer almakla
kalmaz, onlarý kendi hatýra defterine kaydeder. Miþna'da geçen 'nidberu - konuþurken' kelimesi, [çeviride tam
yansýmasa da] ettirgen çatýdadýr. Ýki kiþi Tora öðrenirken,
biri yalnýzca konuþmakla kalmayýp ayný zamanda diðerinin
 MÝÞNA 3/3 
de Tora hakkýnda konuþmasýný ve fikir vermesini
saðlamalýdýr. Ancak, böyle bir dialog sonucu Tanrý onlarýn
sözlerini dinler ve onlarý hatýra defterine kaydeder. (Meiri)

 VAYÝKATEV SEFER ZÝKARON LEFANAV...
ONLARI KENDÝ HATIRA DEFTERÝNE YAZAR.
Ýki kiþi Tora hakkýnda konuþurlarsa, Tanrý onlarý hatýra
defterine kaydeder. Bu kaydedilme sayesinde kiþi, bu dünya ve
gelecek dünyada Tanrý tarafýndan ödüllendirilmeyi hak eder.

Rabi Hananya ben Teradyon omer :
Þenayim þeyoþevin veen beneen divre Tora,

 EN LÝ ELLA ÞENAYÝM; MÝNAYÝN AFÝLU EHAD
ÞEYOÞEV VEOSEK BATORA, ÞEAKADOÞ BARUHU
KOVEA LO SAHAR?... ACABA YALNIZCA ÝKÝ KÝÞÝ
ARASINDA TANRI DÜÞÜNCESÝ OLDUÐUNDA MI
TANRI ÝNSANLARI ÖDÜLLENDÝRECEKTÝR? TANRI
KORKUSU OLAN VE TANRI DÜÞÜNCESÝYLE
DOLU TEK BÝR KÝÞÝYE ÖDÜL YOK MUDUR?

are ze moþav letsim, þeneemar: "Uvmoþav

Rambam Talmud'dan (Berahot 6a) bir bölüm getirerek
iki kiþinin Tora öðrenmesiyle bir kiþinin Tora öðrenmesi
letsim lo yaþav " . Aval þenayim þeyoþevin
arasýndaki þu farklýlýðý dile getirir: Tanrý'nýn Nur'u
veyeþ beneem divre Tora, þehina beneem
elbette tek baþýna Tora öðrenen kiþinin üzerinde de yer
alacaktýr; ama birlikte Tora öðrenen iki kiþi Tanrý'nýn
þeneemar : " Az nidberu yire Ad... iþ el reeu,
hatýra defterine yazýlýrken, tek baþýna Tora öðrenen ise
vayakþev Ad... vayiþma, vayikatev sefer
kaydedilmeyecektir. Ýki kiþi Tora öðrenirken aralarýndaki
zikaron lefanav, leyire Ad... Ulhoþeve þemo ".
fikir alýþveriþi sayesinde yorumlarý doðru olarak
kavrayacak ve alahik konularda kolay kolay yanýlgýya
En li ella þenayim; minayin afilu ehad
düþmeyeceklerdir. Bu öðrendiklerini de daha saðlýklý bir
þeyoþev veosek batora, Þeakadoþ Baruh U
þekilde aktaracaklardýr. Tek baþýna Tora öðrenen kiþi
elbette uygun ödülü hak edecek ama bu, birlikte Tora
kovea lo sahar? Þeneemar: "Yeþev badad
öðrenen iki kiþininki kadar kuvvetli bir boyutta olmaveyidom , ki natal alav" .
yacaktýr.
Kar Garantisi
Miþna'da geçen kelime kovea sabitleyecek anlamýna
gelir. Buradan anlaþýldýðý gibi Tora öðrenimi için
verilecek ödül garantilidir. Baþka bir deyiþle insanýn herhangi bir hata ve günah sonucu, yaptýðý bir mitsvadan
alacaðý ödül ve deðeri silinse de, bu, Tora öðrenimi için geçerli deðildir. Zira Tora öðrenimi, herhangi bir hata
veya günahýn telafisini saðlayabildiði için, onun ödülü ve deðeri garanti altýndadýr. Bununla birlikte Tora
öðrenimi, insanýn baþýna gelebilecek sýkýntýlara karþý koruyucu bir kalkandýr.
 YEÞEV BADAD VEYÝDOM, KÝ NATAL ALAV...
SÜKÜNETLE TEK BAÞINA OTURAN, ÖDÜLÜNÜ ALACAKTIR.
Zihnini Tora öðrenmek için kullanan kiþi, Tanrý'nýn gözünde aðzýndan Tora sözleri çýkmýþ gibi kabul edilecek ve Tora
öðrenme mükafatýný almayý hak edecektir. (Rabenu Yona)
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 ÞELOÞA ÞEAHELU AL ÞULHAN EHAD,
VELO AMERU ALAV DÝVRE TORA, KEÝLU
AHELU MÝZÝVHE METÝM ...
YEMEK YÝYEN ÜÇ KÝÞÝNÝN SOFRASI, TORA
VE GÜZEL SOHBETTEN YOKSUNSA,
ÖLÜLERE SUNULAN KURBANLARA BENZER.

Beraber yemek yiyen üç kiþi yemekten sonra okunan
Birkat Amazon duasý ile Tora sohbeti yapmýþ sayýlýr.
Bunun nedeni, Birkat Amazon duasýnýn Tora'dan

 RABÝ ÞÝMON OMER ...
RABÝ ÞÝMON ÞÖYLE DER.
Burada bahsedilen Rabi Þimon, Lag Baomer'de
ölüm yýldönümünü "kutladýðýmýz", Rabi Akiva'nýn
öðrencilerinden Rabi Þimon Bar Yohay'dýr. En
önemli öðretisi, Talmud'da (Berahot 5a) söylenen þu
sözlerdir: Tanrý, Bene-Yisrael'e üç hediye verdi: Bu
üç hediye, ancak çaba gösterilerek ve gerekirse acý
çekilerek elde edilebilir. Bunlar: Tora, Erets-Yisrael
ve Gelecek Dünya'dýr.

cümleler içermesidir.
Birkat Amazon'un ilk duasý Tora'yý temsilen Moþe

 MÝÞNA3/4 

Rabenu tarafýndan, ikinci duasý Neviim (peygamberler)
bölümünü temsilen Yeoþua tarafýndan ve üçüncüsü

Rabi Þimon þunlarý öðretir: Yemek yiyen üç

ise Ketuvim (Kutsal yazýlar) bölümünü temsilen Kral

kiþinin sofrasý, Tora ve güzel sohbetten

David tarafýndan derlenmiþtir. Böylelikle Birkat

yoksunsa, ölülere sunulan kurbanlara benzer.

Amazon duasý, Kutsal din edebi-yatýnýn TANAH
kitabýndaki bölümlerle derlendiðinden, okunduðunda,
Tora okumuþ gibi sayýlýr; ama buna raðmen Rabilerimiz,
sofrada yalnýzca Birkat Amazon duasý ile kalýnmayýp,

Yeþaya Peygamber'in dediði gibi : "Tanrý'nýn
olmadýðý her sofra temiz olmayan þeylerle
doludur." (Yeþaya 28:8)

Tora hakkýnda da konuþulmasý ve sohbet edilmesi

Ancak sofrada yemeðe oturan üç kiþi Tora

gerektiðini belirtirler.

sözleriyle yemek yerlerse Tanrý'nýn sofrasýnda

Sfat Emet: "Birkat Amazon okunduðunda, yemek
sofrasý, Miþna'nýn belirttiði gibi Zivhe Metim (ölülere
sunulan kurban) ruhsal- manevi canlýlýðýný yitirmiþ
seviyesinden, bir üst seviyeye geçmiþ sayýlýr." der. Eðer

ziyafet etmiþ sayýlýrlar. Yehezkel Peygamber'in
dediði

gibi:

VAYDABER

ELAY,

ZE

AÞULHAN AÞER LÝFNE AD... "Bu,

ayný sofrada, Birkat Amazon duasýnýn yanýnda Tora

Tanrý'nýn

huzurunda

yemek

da konuþulursa o zaman o sofra, Tanrý'nýn

sofradýr." (Yehezkel 41:22)

yediðimiz

huzurundaymýþ gibi daha da üstün bir seviyeye ulaþýr.
 KEÝLU AHELU MÝZÝVHE METÝM... ÖLÜLERE SUNULAN KURBANLARA BENZER.

Miþna'nýn belirttiði Zivhe Metim kelimeleri Teilim kitabýndan gelmektedir. "Putperest bir düþünce ile Baal
Peor'a inandýlar ve ölülere sunulan kurbanlarý yediler." (Teilim 106:28) Kiþinin ruhu ölümsüz, vücudu ise
ölümlüdür. Kiþinin yaþamý sona erdiðinde vücudu da ayný anda görevini bitirir. Üç kiþi beraber yemek
yerken yalnýzca fiziksel vücutlarýný düþünüp bu beraberliðin ruhsal yönüne önem vermezlerse, bu, Tora'yý
geri planda býraktýklarýnýn bir iþaretidir. Buna göre fiziksel ihtiyaçlarýna önem verip ruhsal ihtiyaçlarýna
önem vermeyen kiþi, ruhsal canlýlýðýný yitirmiþ, yaþayan bir ölü gibidir. Miþna'da bahsedilen ölülere sunulan
kurban bu düþünceyi ifade etmektedir.
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ÞENEEMAR: KÝ KOL ÞULHANOT MALEU KÝ TSOA BELÝ MAKOM...

PEYGAMBER'ÝN DEDÝÐÝ GÝBÝ; TANRI'NIN OLMADIÐI HER SOFRA TEMÝZ OLMAYAN
ÞEYLERLE DOLUDUR.

Yeþayau peygamberde üç kiþinin aktivitesinden bahsedilen bu bölümün hemen ardýndan fiziksel
ihtiyaçlarý Tora'ya tercih eden ve onlara daha fazla önem veren kiþiden bahseder ve bu nedenle Miþna,
sofrayý paylaþan üç kiþinin Tora konuþmadýklarý takdirde sofranýn ruhsal olarak temiz olmayan þeylerle
dolu olacaðý sonucunu çýkarýr.



MÝÞNA 3/4 


AVAL ÞELOÞA ÞEAHELU AL AÞULHAN

EHAD, VEAMERU ALAV DÝVRE TORA, KEÝLU
AHELU MÝÞULHANO ÞEL MAKOM...
SOFRADA YEMEÐE OTURAN ÜÇ KÝÞÝ TORA
SÖZLERÝYLE YEMEK YERLERSE TANRI'NIN
SOFRASINDA ZÝYAFET ETMÝÞ SAYILIRLAR.
Rabi Þimon omer:
Þeloþa þeahelu al þulhan ehad velo ameru

Rabi'lerimiz

þöyle

öðretirler:

Bet-Amikdaþ

alav divre Tora, keilu ahelu mizivhe metim,

zamanýnda Mizbeah'ta sunulan kurbanlarla

þeneemar: "Ki kol þulhanot maleu ki tsoa

günahlarýn affolunmasý için dua edilirdi. Bet-

beli makom." (Yeþaya 28:8)

Amikdaþ yýkýldýktan sonra da, yemek masamýz

Aval þeloþa þeahelu al þulhan ehad veameru

Mizbeah'ýn yerini almýþtýr. Önemli olan Tapýnak'ý

alav divre Tora, keilu ahelu miþulhano þel
makom, þeneemar: " Vaydaber elay, ze
aþulhan aþer lifne Ad..." (Yehezkel 41:22)



nasýl inþa ettiðimiz ve o Tapýnak'ta neler
konuþtuðumuzdur.

VAYDABER ELAY, ZE AÞULHAN AÞER LÝFNE AD ...

BU, TANRI'NIN HUZURUNDA YEMEK YEDÝÐÝMÝZ SOFRADIR.

Yehezkel Peygamber'in bahsettiði sofra, Bet-Amikdaþ'taki Mizbeah'tý. Sofra'mýzda söylenebilecek
dualar, Tora hakkýnda yapýlacak konuþmalar sayesinde evimizdeki sofrayý yüceltebilir ve Tanrý'ya
ulaþýlabilecek kutsal bir mekan haline getirebiliriz. Böylelikle soframýz sayesinde O'nun huzurunda
bütünleþebiliriz.

62



PÝRKE AVOT

3-5 ANEOR BALAYLA ... GECE UYANIK KALAN.

Rambam bu Miþna'yý þu þekilde açýklamaktadýr: Tora öðrenmek, hem gündüz, hem de gece yapýlmasý gereken
emirlerdendir. Büyük düþünürlerimizden olan týp doktoru Rambam, beynin ve zihnin en fazla akþam vakti aktif
olduðunu belirtir. Bu nedenle gecenin boþa harcanmamasýna dikkat edilerek iyi bir þekilde deðerlendirilmesi
gerekir. Tora hakkýnda konuþarak veya kitap okuyarak bilgimizi arttýrýr ve geceyi gerektiði þekliyle
deðerlendiririz. Rambam gecenin en kutsanmýþ zaman birimi olduðunu ve geceyi iyi bir þekilde deðerlendirmemiz
gerektiðini belirtir. (Hilhot Talmud Tora 3:13) Miþna'da bahsedilen kiþi, Rambam'ýn tersine, geceyi gerektiði
gibi deðerlendirmeyendir. Böyle bir kiþi manevi bir çýkmaza girer ve ruhsal olarak hayatýný tehlikeye atar.

 VEAMEALEH BADEREH YEHÝDÝ ...
TEK BAÞINA YOLDA GEZEN.
Akþam vakti yalnýz baþýna yolculuk yapmanýn iyi bir
þey olmadýðýný belirten Miþna'dan yola çýkan
Rabi'lerimiz, gece grupça olsa bile genelde uzun
yolculuklara çýkýlmamasý gerektiðini çeþitli yerlerde
vurgulamýþlardýr.

 MÝÞNA 3/5 
Hahinay'ýn oðlu Rabi Hanina þunlarý öðretir:
Gece uyanýk kalan, tek baþýna yolda gezen,
kalbi ve düþüncesi boþ olan kiþi, hayatýný
tehlikeye atar.
 MÝÞNA 3/6 

 VEAMEFANE LÝBO LEVATALA ....
KALBÝ VE DÜÞÜNCESÝ BOÞ OLAN KÝÞÝ.
Ýnsanýn kalbinin ve düþüncesinin boþ olmasý, tamamen
kendi eksikliðinden ileri gelmektedir. Manevi olarak
büyüme imkanýna sahip olan bir kiþi imkanlarý
deðerlendirmeyip bu duruma düþmüþtür. Böyle bir
durumda olmasýnýn sorumlusu, Tanrý deðil bizzat kendisi
olduðundan, tedbirini almak da tamamen kendi
sorumluluðundadýr.

Rabi Nehunya ben Akana þunlarý öðretir:
Tora yükümlülüðünü üstlenen kiþinin
yaþamýnýn her alandaki yükümlülükleri hafifler. Buna karþýlýk Tora yükümlülüðünü
reddedenin ise, yükümlülükleri aðýrlaþýr.

 ARE ZE MÝTHAYEV BENAFÞO... HAYATINI TEHLÝKEYE ATAR .
Elindeki imkanlarý kullanmayan kiþi bunun bedelini ödemek zorundadýr. Kiþinin zihinsel geliþimi, iç
dünyasýnda ve þuur altýnda yerleþen düþünceler ve duygularla þekillenir. Buna göre insanýn yaptýðý her
hareket onun düþüncelerini ve duygularýný oluþturur. Zihinsel geliþiminde, kalbi ve düþüncesini boþ ve
anlamsýz þeylerle dolduran kiþinin ruhsal geliþimi de ayný paralellikte þekillenir. Bunun tek sorumlusu da
kendisidir ve bunun sonucunda yaþamýný bir çýkmaza doðru sürükler; çünkü olumsuz bir hale gelen zihinsel
ve ruhsal geliþimi sonucu davranýþ ve hareketlerinde sorun yaþayacaktýr.
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 3-6 KOL AMKABEL ALAV OL TORA ... TORA YÜKÜMLÜLÜÐÜNÜ ÜSTLENEN.
Tora'nýn tavsiyeleri ýþýðý altýnda yaþamýný idare eden kiþiden bahsetmektedir.

 MAAVÝRÝN MÝMENU OL MALHUT VEOL DEREH ERETS ...
KÝÞÝNÝN YAÞAMININ HER ALANDAKÝ YÜKÜMLÜLÜKLERÝ HAFÝFLER .
Bu Miþna'yý öðreten Rabi Nehunya ben Akana, Romalýlar'ýn Tora öðrenimini yasakladýklarý dönemlerde
yaþamýþtýr. Kendisi devletin onlara yaptýðý baskýya karþýlýk Yahudilik azmini güçlendirme amacýyla bu Miþna'yý
öðretmiþtir. Tora'nýn gücü ve Tanrý'nýn her alanda onun yanýnda olacaðý düþüncesi sayesinde, kiþinin
üzerindeki baský, iþ hayatýndaki zorluklardan dolayý
oluþan düþünceler ve endiþeler Tora'nýn öðretileriyle
 MÝÞNA 3/5 
hafifler.
Talmud'a göre Yahudilerin, Tanrý'nýn verdiði Tora'nýn
gösterdiði yolu izlediklerinde ruhsal yapýsý zenginleþir ve
aldýklarý manevi enerji sayesinde, fiziksel konularda
onlarý yýpratacak düþünceleri azalýr. (Berahot 35b)
Rabi Hananya ben Hahinay omer:
Özgürlüðün Tadý
Yahudi toplumu sürgünde yaþadýðý süre içerisinde
Aneor balayla, veamealeh badereh yehidi,
ekonomik sýkýntýlar çekmiþ olmasýna ve ekmek parasý
veamefane libo levatala - are ze mithayev
elde etmek için verdiði uðraþlara raðmen, Tora sayesinde
benafþo.
özgürlüðün ve kurtuluþun lezzetini doyasýya tatmýþtýr.
 MÝÞNA 3/6 
Örneðin, Þabat Mitsvasý'na uygun olarak Þabat'ý
korumasý sayesinde, bu günde çalýþma ortamýna son
vermiþ ve sanki bütün iþlerini bitirmiþ gibi o gün huzurlu
olmayý baþarmýþtýr. Bu da psikolojik ve zihinsel olarak
bir gün de olsa huzurun ve özgürlüðün gerçek anlamda
hissedilmesidir. Böylelikle Þabat, kiþinin huzurlu
Rabi Nehunya ben Akana omer: Kol amkaolmasýný saðlamýþ, psikolojik ve zihinsel kölelikten
bel alav ol Tora, maavirin mimenu ol malhut
kurtarmýþ, sýkýntýlardan ve endiþelerden uzak tutmayý
baþarmýþtýr. Böyle bir düþünce ile yaþayan insanýn
veol dereh erets; vehol aporek mimenu ol
Miþna'da belirttiði gibi güncel yaþamýn her alanýndaki
Tora, notenin alav ol malhut veol dereh erets.
düþünceleri hafifler.

 VEHOL APOREK MÝMENU OL TORA...
TORA YÜKÜMLÜÐÜNÜ REDDEDEN.

 NOTENÝN ALAV OL MALHUT VEOL DEREH
ERETS... YÜKÜMLÜLÜKLERÝ AÐIRLAÞIR.

Tora kanunlarý ile yaþamanýn zor olacaðýný
düþünen bir kiþiden bahsedilmektedir. Bu kiþi
hazýr olmadýðýný ve þu an için Tora ile yaþamanýn
kendisi açýsýndan mümkün olamayacaðýný
savunmaktadýr. (Rambam'a göre)
Tiferet Yisrael'e göre Miþna, hiçbir gerekçe
göstermeden Tora ve mitsvalar ile yaþamayý
reddeden bir kiþiden bahsetmektedir.

Kiþi yaþamýnda bir uðraþ içinde olduðunda bazen çeþitli
sýkýntýlarla karþýlaþacaðý yaþamýn bir gerçeðidir. Ancak
kiþi yaþamýnda yalnýzca maddi deðerlere saplanýp manevi
konulardan uzak durursa, bir robottan farký kalmaz.
Böyle bir durumda zihinsel ve psikolojik olarak
düþünceleri aðýrlaþýr ve bu da onu mutsuzluða doðru
iter.

64

PÝRKE AVOT

 ASARA ÞEYOÞEVÝN VEOSEKÝN BATORA, ÞEHÝNA ÞERUYA BENEEM ....
ON KÝÞÝ OTURUP ARALARINDA TORA ÖÐRENÝYORLARSA TANRI'NIN ÞEHÝNA'SI YANÝ
TANRI'NIN KUTSAL VARLIÐI ONLARIN ARASINDA YER ALIR.
Kral Þelomo'nun da Miþle'de belirttiði gibi; Ki Tov Sahra Misehar Kasef Umeharuts Tevuata. Tora deðerli
mücevherlerden, elmas ve pýrlantadan da deðerlidir. (Miþle 3:15) Hafets Hayim þunlarý öðretir: Elmasýn parasal
deðeri, aðýrlýðýnýn yaný sýra temizliðiyle de hesaplanýr.
Temizliðinin ve aðýrlýðýnýn artmasý ayný ölçüde önemlidir
 MÝÞNA 3/7 
ve elmasýn deðerini arttýrýr. Ýyilik yapan, Tanrý sevgisi ve
korkusuyla bütünleþen insanlar da bu örnekle baðlantýlýdýr.
Kfar Hananya'lý Rabi Halafta ben Dosa
Tora öðrenenlerin sayýsý ne kadar çoksa toplumun maneþunlarý öðretir: On kiþi oturup aralarýnda Tora
öðreni-yorlarsa Tanrý'nýn Þehina'sý yani
vi deðeri o kadar artar.
Tanrý'nýn Kutsal Varlýðý onlarýn arasýnda yer
alýr. Pasukta söylenildiði gibi; Elo-im Nitsav
 ÞENEEMAR ELO-ÝM NÝTSAV BAADAT EL ...
Baadat El. Tanrý toplumun içinde hazýr
TOPLUMUN ARASINDA TANRI YER ALIR.
bulunur. (Teilim 82:1)
En az on kiþilik bir grup dua ediyor veya Tora çalýþýyorsa
Tanrý onlarýn arasýnda yer alýr ve ilahi gücü (Þehina)
Sadece beþ kiþi bile Tora hakkýnda konuþursa
ordaymýþ gibi hissedilir.
Tanrý'nýn aralarýnda yer aldýðýný nereden biliyoruz? Amos kitabýnda yazdýðý gibi: Vaagudato
Burada kullanýlan Eda kelimesi "en az on kiþilik bir
al Erets Yesada . Bir avuç demet gibi yeryüzünü
topluluðu " ifade eder. Örneðin, Moþe Rabenu'nun Eretskuran,…O'dur. (Amos 9:6)
Yisrael'e göndermiþ olduðu on iki gözlemciden, olumsuz
rapor veren on gözlemci için de bu terim kullanýlmýþtýr.
Tora tartýþan sadece üç kiþinin bile aralarýnda
Tanrý onlara bu kötü topluluk (Eda) ne zamana dek
Tanrý'nýn yer aldýðýný nereden bilmekteyiz?
Bekerev Elo-im Yiþpot. Tanrý yargýya oturan
Bana söylenecek? dedi. Burada Tanrý'nýn belirttiði grup
yargýçlarýn arasýnda hazýr bulunur. (Teilim
on kiþiden oluþmuþ bir gruptu. Bu yüzden Teilim
82:1)
kitabýnda belirtilen "Tanrý toplumun arasýnda yer alýr"
ifadesinden toplum dendiðinde en az on kiþilik bir
Acaba, sadece iki kiþinin Tora hakkýnda
gruptan bahsedildiði anlaþýlýr.
konuþmasý halinde de Tanrý aralarýnda yer alýr
(Raþi - Rambam bu yorumu Talmud Berahot 21b'de dile
mý? Evet yer alýr; çünkü þöyle bir pasuk vardýr:
Az Nidberu Yere AD… iþ el reeu vayakþev
getirmektedir.)
Ad.. Vayiþma vayikatev sefer zikaron..
Tanrý'nýn iki seviyede ilahi gücünün hissedilmesi ve
Tanrý'dan korkan ve Tanrý düþüncesiyle dolu
yansýmasý...(Þehina):
iki kiþi konuþurken, Tanrý onlarýn sözlerini
On kiþinin bir araya gelerek yaptýklarý toplu duada kiþi
dinler, iþitir ve onlarý kendi hatýra defterine
Tanrý'nýn yüceliðini hisseder ve bu yücelik onun benliðini
yazar. (Malahi 3:16)
kaplar ve iç dünyasýný aydýnlatýr; ancak on kiþi bir araya
Peki bu durumun tek kiþi için bile geçerli
gelip Tora öðrendiðinde, topluluðun tümü bu yüceliðe
olduðunu nereden biliyoruz?
eriþir.
Tora'da yazýldýðý gibi : "Behol Amakom Aþer
BÝRLÝKTEN GÜÇ DOÐAR.
Azkir Et Þemi, Avo Eleha Uverahtiha.
Her nerede Ýsmim'i zikredersen sana geleceðim
 UMÝNAYÝN AFÝLU HAMÝÞA? ÞENEEMAR
ve seni mübarek kýlacaðým." (Þemot 20:24)
VAAGUDATO AL ERETS YESADA...
SADECE BEÞ KÝÞÝ BÝLE TORA HAKKINDA
KONUÞURLARSA TANRI'NIN ARALARINDA YER
ALDIÐINI NEREDEN BÝLÝYORUZ? BÝR AVUÇ DEMET GÝBÝ YERYÜZÜNÜ KURAN, .... O'DUR.
"Aguda" kelimesi demet-bað anlamýný içerir. Bu Miþna'da kullanýlmasýnýn amacý da bir demedin "beþ parmakla"
tutulmasý nedeniyle, "beþ kiþi" için kaynak oluþturmasýdýr.
Ayrýca Teilim kitabýnda (82:1) 'Tanrý yargýya oturan yargýçlarýn arasýnda hazýr bulunur ve yargýyý açýklar.' diye
belirtilir. Bir yargý olabilmesi için en az üç yargýç ve iki davacý olmasý gerekir. Tanrý yargýya oturan bu beþ kiþinin
arasýnda yer alýyorsa Tora öðrenimi için toplanan beþ kiþilik grupta da kendi yerini alacak ve ilahi gücü hissedilecektir.
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 UMÝNAYÝN AFÝLU ÞELOÞA ? ÞENEEMAR BEKEREV ELO-ÝM YÝÞPOT...
TORA TARTIÞAN SADECE ÜÇ KÝÞÝNÝN BÝLE ARALARINDA TANRI'NIN YER ALDIÐINI NEREDEN
BÝLMEKTEYÝZ? TANRI YARGIYA OTURAN YARGIÇLARIN ARASINDA HAZIR BULUNUR.
Bir yargý heyetinde yargýç sayýsý minimum üç kiþi olduðundan, Tanrý onlarýn arasýnda yer aldýðý gibi Tora
öðrenen üç kiþilik grup arasýnda da yerini alacaktýr.



MÝÞNA 3/7 

Rabi Halafta iþ kefar Hananya omer:
Asara þeyoþevin veosekin batora, þehina
þeruya beneem, þeneemar:
"Elo-im nitsav baadat El."(Teilim 82:1)
Uminayin afilu hamiþa? Þeneemar:
"Vaagudato al erets yesada." (Amos 9:6)
Uminayin afilu þeloþa? Þeneemar:

 UMÝNAYÝN AFÝLU ÞENAYÝM? ÞENEEMAR
AZ NÝDBERU YÝRE ÝÞ EL REEU VAYAKÞEV AD...
VAYÝÞMA ....
ACABA, SADECE ÝKÝ KÝÞÝNÝN TORA HAKKINDA
KONUÞMASI HALÝNDE DE TANRI
ARALARINDA YER ALIR MI? TANRI'DAN
KORKAN VE TANRI DÜÞÜNCESIYLE DOLU
ÝKÝ KÝÞÝ KONUÞURKEN, TANRI ONLARIN
SÖZLERÝNÝ DÝNLER VE ÝÞÝTÝR .
Burada geçen "Vayakþev" kelimesi dikkatli dinleme
anlamýna gelir. Ýki kiþi aralarýnda Tora hakkýnda
konuþtuklarýnda, Tanrý onlarý gizlice dinlendiði gibi
aralarýnda yer alýr ve yüceliðini hissettirir. Bu sayede o
kiþilerin iç dünyalarý aydýnlanýr ve huzurlu olurlar.
 VAYÝKATEV SEFER ZÝKARON...
ONLARI KENDÝ HATIRA DEFTERÝNE YAZAR.
Bu cümlelerle ilgili yorum Pirke Avot Miþna 3:3' de
bulunmaktadýr.

“Bekerev Elo-im yiþpot.” (Teilim 82:1)
Uminayin afilu þenayim? Þeneemar:

 UMÝNAYÝN AFÝLU EHAD ? ÞENEEMAR
BEHOL AMAKOM AÞER AZKÝR ET ÞEMÝ, AVO
ELEHA UVERAHTÝHA...
"Az nidberu yire Ad... iþ el reeu vayakþev
SADECE TEK BiR KÝÞÝ BÝLE TORA HAKKINDA
Ad... vayiþma vayikatev sefer zikaron."
KONUÞUYORSA TANRI'NIN ORADA YER
(Malahi 3:16)
ALDIÐINI NEREDEN BÝLÝYORUZ? HER
Uminayin afilu ehad ? Þeneemar:
NEREDE ÝSMÝM'Ý ZÝKREDERSEN SANA
GELECEÐÝM VE SENÝ MÜBAREK
"Behol amakom aþer azkir et þemi, avo
KILACAÐIM.
eleha uverahtiha."(Þemot 20:24)
Tek kiþi bile Tora öðrendiðinde Tanrý onun arasýnda
yer alýyorsa Miþna neden iki, üç, beþ ve on kiþilik
gruplardan bahsediyor?
Tora öðrenen kiþilerin sayýsý arttýðýnda, birbirinden daha fazla güç alacaðýný ve ruhsal dünyalarýnýn daha çok
aydýnlanacaðýný belirtmek içindir.
DUA ETTÝÐÝMDE TANRI ÝLE KONUÞURUM,
TORA ÖÐRENDÝÐÝMDE DE TANRI BENÝMLE KONUÞUR.
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 TEN LO MÝÞELO, ÞEATA VEÞELAH ÞELO...
O'NA AÝT OLANI VER; ÇÜNKÜ SEN VE SANA AÝT OLAN HER ÞEY O'NUNDUR.

Ýnsanýn sahip olduðu her þey Tanrý'ya aittir. Zenginlik Tanrý tarafýndan insana bir bakýma ödünç olarak
verilmiþtir. Kiþi, verilen bu ödünç paradan, kendi kiþisel harcamalarýný yaptýktan sonra baþkalarýyla
gerektiði gibi paylaþmalýdýr. Ýhtiyacý olana yardýmý, kendi cebinden vermemektedir. Zira bu, Tanrý'ya ait
olaný baþkalarýyla paylaþmasý demektir. Buna göre insan, sahip olduklarýný Tanrý'dan gizleyemeyeceðine
göre, parasýný doðru yolda kullanmasýný bilmelidir. Bu Miþna çok önemli bir ders vermektedir. Tanrý'ya ait
olaný O'na iade etme bilinciyle hareket etmeli ve bunu görev edinmeliyiz. Bize verilen her þeyi iyi ve doðru
bir þekilde korumasýný bilmeliyiz. Bu düþünceden yola çýkarak, Tora intihar etmeyi yasaklamýþtýr; çünkü
vücudumuz bize ait deðildir ve bedenimize zarar vermeye hakkýmýz yoktur.
Tanrý'nýn Elçisi
Lev Avot bu Miþna'da belirtilen "O'na, ait olaný
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ver" sözcüklerini farklý bir þekilde açýklar. Buna
göre, bahsedilen " O " zamiri, Tanrý deðil, farklý bir

Bartota'lý Rabi Elazar þunlarý öðretir: O'na

bakýþla, fakir insanlarý ima etmektedir. Miþna þöyle

ait olaný ver; çünkü sen ve sana ait olan her

demektedir: Sen fakire ait olaný ona geri veriyorsun.

þey O'nundur.

Yardýmseverlik olarak daðýttýðýn para aslýnda fakire
ait olan paradýr". Hayýrsever kiþi, Tanrý'nýn parayý

Kral David'in dediði gibi; KÝ MÝMEHA

fakire ulaþtýrmak için tayin ettiði bir elçiden ibarettir

AKOL, UMÝYADEHA NATANU LAH.

ve aslýnda yoksula ait olan parayý elinde tutmaktadýr.

Her þey Sen'dendir ve Sen'in gücünle Sana

Toledot Yaakov Yosef adlý kitapta , Talmud'da

ait olaný sunuyoruz. (Divre Ayamim I - 29:14)

(Bava Batra) miras kurallarý ile ilgili bir konuyla bu
konu arasýnda paralellik kurulmaktadýr. Eðer bir
kiþi mirasýný yalnýz bir oðluna verirse, bu tutum, ona
mirasýn tamamýný verdiði anlamýna gelmez. Onu özellikle seçmesinin nedeni, mirasý diðer kardeþlerine
gerektiði þekilde paylaþtýrmasý içindir. Zira bir babanýn adil davranmayarak diðer çocuklarýný mirasýndan
mahrum edebileceði düþünülmez. Benzer þekilde, Tanrý insanlarýn bazýlarýný zengin, bazýlarýný fakir
yaparak insanlar arasýnda ayýrým yaptýysa, bu tutum, Kendi verdiði Tora'ya zýt düþecektir. Ne de olsa tüm
insanlar Tanrý'nýn çocuklarýdýr. Tanrý da ayný þekilde çocuklarý arasýnda hiçbir ayýrým yapmadan paranýn
herkese eþit olarak daðýtýlmasýný ister; fakat bunu doðrudan yapmak yerine, insanlarý aracý olarak
kullanmayý tercih etmiþtir. Tanrý çocuklarýndan bazýlarýný zengin ederek bu verdiði parayý diðer çocuklara
paylaþtýrma görevini verir. Nasýl ki bir baba, mirasý idare etmesi ve onu diðer kardeþleri ile paylaþmasý için
oðullarýndan birine görev verdiyse, Tanrý da ayný þekilde paranýn daðýtýlmasý için insanlara görev verir.
Dolayýsýyla, zengin bir insan, parasýný fakir biri ile paylaþtýðýnda aslýnda, paranýn ona ait olan kýsmýný
kendisine iade etmektedir. Kýsacasý, Tanrý, tsedaka mitsvasýyla bir mesaj vermektedir : Sahip olduðun her
þeyin yalnýzca sana ait olduðunu düþünme. Her þey Tanrý'ya aittir.
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Mütevazi Olmanýn Sýrlarý
Miþna bize mütevazi olmanýn ne olduðu hakkýnda bilgi vermektedir. Tora'nýn belirttiði gibi, "Moþe
yeryüzünde yaþayan herkesten daha alçakgönüllü idi." (Bamidbar 12:3)
Fakir biri, bir düðün için ödünç aldýðý elbiseyi, sahibine geri götüreceði için onu çok titiz kullanmaya
dikkat ettiði gibi, gece boyunca bu elbise kendisine aitmiþ gibi böbürlenmez. Bir banka müdürü milyonlarca dolarýn hesabýný tutar ve günü geldiðinde, kasada bulunan parayý sahiplerine aynen geri
verir. Ayný þekilde Tanrý da insana, ruhu ile birlikte, yaþayan bir canlý olarak çeþitli yetenekler
bahþetmiþtir. Bunlarýn hepsi insana ödünç olarak verilmiþtir. Ýnsan sahip olduðu tüm meziyetleri iyi
kullanmalýdýr; çünkü sonunda ruhu, kaynaðýna geri dönecektir. Mütevazi olmak, sahip olunan tüm
meziyetleri unutmak veya hiçe saymak deðildir.
Mütevazi olmak, tüm bu meziyetlerin kendisine
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ait olmadýðýný, tamamen ona bir tür borç olarak
ve-rildiðini bilmek ve bu farkýndalýkla verilmiþ
olan bu emaneti gerektiði gibi kullanmaktadýr.
Moþe Rabenu'nun diðer tüm peygamberlerden

Rabi Elazar iþ Bartota omer: Ten lo miþelo,
þeata veþelah þelo; vehen bedavid u omer:
"Ki mimeha akol, umiyadeha natannu lah."

üstün olmasýnýn sebebi de iþte bu farkýndalýða
sahip olmasýydý. Ýnsanýn bilmesi gereken bir
baþka önemli nokta, zamanýnda Tanrý tarafýndan
kendisine ödünç verildiðidir. Hafta arasý kiþi
çalýþma temposundan dolayý Tora'ya ve manevi
aktivitelere zaman ayýrmakta zorlanýr. Tanrý,
Þabat

günü

zamanýmýzý

O'na

ayýrmamýzý

istediðinden ve Miþna'nýn: "O'na ait olaný ver" sözleriyle belirttiði üzere, zamanda bizlere ödünç
verilmiþ olduðundan, Þabat gününü Tanrý'ya ayýrmak, bu borcu gerektiði gibi ödemek demektir.

 VEHEN BEDAVÝD U OMER KÝ MÝMEHA AKOL UMÝYADEHA NATANU LAH...
HER ÞEY SEN'DENDÝR VE SEN'ÝN GÜCÜNLE SANA AÝT OLANI SUNUYORUZ.

Ýnsanýn sahip olduðu yetenek, Tanrý'nýn ona bahþettiði bir berahadýr. (bereket, kutsama) Buna göre
zenginlik, güç, iyi bir hafýza, sanat veya müzik yeteneði, akýl; her biri Tanrý tarafýndan verilmiþtir. Bu
nedenle her biri Tanrýsal bir boyuta sahip olmalýdýr. O'nun bize ödünç verdiði her þey, iyi ve doðru bir
þekilde geri ödenmelidir. Bu konularda "ödeme"nin anlamý, söz konusu meziyetlerin Tanrý yolunda
kullanýlmasýdýr.
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Zihnin Odaklanmasý
Talmud, bir öðretmenin Talmud'un bir bölümünü öðretirken, konuyla baðlantýlý olmayan baþka bölümlerine göz atmasýnýn ve baþka þeylerle konsantrasyonunu bozmasýnýn hiçbir yararý olmadýðýný belirtir.
(Þabat 3b) Kiþinin tam öðrenmesi veya tam uygulamasý için tek bir noktaya odaklanmasý gerekmektedir.
Vilna Gaon'un öðrencileri, öðretmenlerini þu þekilde tarif ederlerdi: Ýyi bir þey yaptýðýnda, bunu baþka hiçbir
þey ile meþgul olmadan, kendini tam olarak vererek gerçekleþtirirdi.
Bu sebepledir ki bir kiþi, bir mitsva yapmaya yöneldiyse, o an için baþka mitsvalarý gündeme getirmemesi
gerekir. "Aoesek Bemitsva - Patur Mimitsva - Bir Mitsva ile meþgul olan kiþi, diðer bir mitsvayý yapmaktan
muaftýr."
Böylece kiþi hangi mitsvayý yapmaya karar verdiyse veya Tora öðrenimi için hangi konuyu tespit etttiyse,
sadece ona odaklanmaya çalýþmalýdýr. Bu þekilde davranýrsa baþarý tam olacaktýr.

 MÝÞNA 3/9 
 VEOMER : MA NAE ÝLAN ZE! UMA

NAE NÝR ZE! ...

Rabi Yaakov þunlarý öðretir: Yolda okuyarak

ETRAFINDAKÝLERE BAKIP DALARAK

gezen ve öðrendiðini tekrarlayan kiþi

BU AÐAÇ NE GÜZEL, BU SÜRÜLMÜÞ

etrafýndakilere bakýp, dalarak bu aðaç ne

TARLA NE HOÞ DÝYEREK .

güzel, bu sürülmüþ tarla ne hoþ diyerek
öðrenimini yarýda keserse, Tora öðrenimini

Bu Miþna'da sadece, kiþinin yolda yürürken

ve hayatýný, tehlikeye atar.

Tora öðrenimine ara vermesine sebep
olabilecek bazý örnekler dile getirilmektedir.
Buna benzer örnekler çoðaltýlabilir, ancak
buradaki asýl mesele Tora öðrenimine ara verilmesidir. Bir konuyu da açýklýða kavuþturmak
gerekir. Kiþi ekmek parasý kazanmak için elbette Tora öðrenimine ara verebilir.
Buradaki esas problem insanýn, yaþamýndaki araç ile amaç arasýndaki dengeyi kuramayýp
fiziksel aktiviteler sebebi ile Tora öðrenimine ara vermesi ve aracý amaç haline getirerek
fiziksel güzellikleri ön plana almasýdýr.
Hasidik bir yoruma göre, Tora öðrenimi sayesinde kiþisel geliþimi saðlayan bir kiþi baþka
þeylere konsantre olmaya baþlarsa ruhsal geliþimi ve öðrenimi pek saðlýklý olmayacaktýr. Tora
öðrenimini kesmeye baþlayan kiþi de rutin konularda konuþmaya baþlayacak ve böylece
aðzýndan boþ sözler de çýkabilecektir.
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Doðru Yolu Seçmek
Bu Miþna'da geçen konu Rambam'ýn belirttiði bir prensibe ters düþer gibi gözükmektedir. Rambam,
Tanrý sevgisi ve korkusunu kazanma yolunda doða kanunlarýnýn önemli bir rol oynadýðýný ve
özellikle Tanrý'nýn yarattýðý tabii güzellikler sayesinde insanýn Tanrý'nýn yaratýcýlýðýný çok daha iyi
hissedebileceðini belirtir. Bu þekilde kiþi Tanrý'yý över, Ýsmini ve yüceliðini dile getirir. Diðer yandan
O'nun bizlere verdiði Tora da O'nun varlýðýný göstermektedir. Tora'sý sayesinde Tanrý'yý över,
Ýsmi'ni ve yüceliðini dile getiririz.
Böylece, biri duygusal diðeri de zihinsel olmak üzere, iki öðe, bizlere Tanrý'nýn varlýðýný
göstermektedir. Tanrý'nýn varlýðýný algýlama adýna bu ikisi arasýnda bir kýyaslama gerekecek olursa
Tora öðrenimi diðer öðenin üzerinde yer alýr. Bu nedenle Miþna, Tanrý yolunda yürüme ve varlýðýný
hissetme amacý ile doðru yolun seçilmesinin ve Tora öðrenimi sýrasýnda baþka þeylerle
ilgilenilmemesinin gerekliliðini vurgulamaktadýr.
Bir Kral vezirine takdir niþanesi olarak bir taç
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konulmasýna karar verir. Bu taç ona bir paketin
içinde etkileyici bir çiçek demeti ile gönderilir. Vezir,
tacý görmezden gelip gönderilen buketi övmeye
baþlar. Rabilerimiz bu ilginç örnekle bu Miþna'yý
pekiþtirmektedirler.
Rabi Þimon omer: Amealeh badereh
veþone, umafsik mimiþnato, veomer: " Ma
nae ilan ze! Uma nae nir ze!" - Maale alav
akatuv keilu mithayev benafþo.

 MAALE ALAV AKATUV KEÝLU
MÝTHAYEV BENAFÞO...
TORA ÖÐRENÝMÝNÝ VE HAYATINI
TEHLÝKEYE ATAR.

Talmud'da belirtildiði gibi; Tora öðrenimini gereksiz konuþmalarla bölmek zamaný boþa harcamaktýr. Talmud, Yahudi insanýný balýða benzetir. Buna göre balýðýn denizin dýþýnda yaþayamadýðý
gibi, Tora'sýndan ayrý býrakýlan gereksiz konuþmalarla zamanýný harcayan bir Yahudi de manevi
deðerlerden yoksun kalýr. Bu durumda ruhsal geliþiminde olumsuzluklarla karþý karþýya kalabilir.
Miþna'nýn diðer bir öðretisi de, tek baþýna uzak yolculuðun (özellikle eski zamanlarda) çeþitli
tehlikelerle dolu olduðudur. Tanrý'nýn tacý olarak kabul ettiðimiz Tora insanýn yaþamýnda
koruyucu bir kalkan vazifesi görür. Yol boyunca Tora düþünceleriyle kendini motive ederse,
Tanrý onu çeþitli sýkýntýlardan koruyacaðýndan, kendisini yalnýz hissetmeyecektir. Tehlike arz
eden seyahati boyunca Tora'nýn koruyucu kalkanýndan kendini uzaklaþtýran kiþi çeþitli sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaktýr.
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 KOL AÞOHEAH DAVAR EHAD MÝMÝÞNATO...
TORA HAKKINDA ÖÐRENDÝKLERÝNN BÝR KISMINI UNUTAN KÝÞÝ .

Tora öðrenimi yaþam boyu yapýlmasý gereken bir çalýþmadýr. Rabi Yosef Karo her otuz günde bir yeni bir
þeyler öðrenmek yerine eski bildiklerini tekrarlamanýn önemi belirtmiþtir. (Yore Dea - Talmud Tora 2:8)
Bu nedenle Tora bilgilerinin düzenli olarak tekrarlanmasý ve gözden geçirilmesi gerekir. Tora'nýn tamamý
birbirine baðlý olduðundan ve yaþamýn önemli felsefelerini dile getirdiðinden, unutulan öðreti kiþiyi manevi
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bir çýkmaza sokacaktýr.
Rabi Yanay'ýn oðlu Rabi Dostay, Rabi Meir'in
þu

 KOL AÞOHEAH DAVAR EHAD
MÝMÝÞNATO MAALE ALAV AKATUV KEÝLU
MÝTHAYEV BENAFÞO... TORA HAKKINDA
ÖÐRENDÝKLERÝNÝN BÝR KISMINI UNUTAN
KÝÞÝ, TORA'NIN BELÝRTTÝÐÝ ÜZERE,
RUHUNU TEHLÝKEYE ATAR.

Ýnsanýn, geçimini saðlamak için çalýþmasý gereklidir;
ancak hiçbir zaman yaþamýn gerçek amacýnýn
manevi deðerler ve Tora üzerinde olduðunu
unutmamasý gerekir. Miþna, yaþamý yalnýzca manevi
deðerlerden yoksun materyalist bir dünya üzerine
kurup Tora öðrenimine zaman ayýrmayan ve bu
nedenden dolayý öðrendiklerini unutan kiþilerden
bahsetmektedir. Yalnýzca maddi deðerlere saplanan
kiþiler, ne yazýk ki hayatýn gerçek amacýndan
uzaklaþýr ve manevi yapýlarý
körelir. Tora
öðreniminin ne kadar önemli olduðunu bu Miþna'dan
anlamaktayýz. Tora bilgisi arttýkça manevi duygular
da zenginleþir. Bu sayede insan Tanrý'yý daha iyi
anlayýp O'na yaklaþabilir.

sözlerini

aktarýr

:

Tora

hakkýnda

öðrendiklerinin bir kýsmýný unutan kiþi,
Tora'nýn belirttiði üzere, ruhunu tehlikeye atar.
Tora'nýn dediði gibi; Rak Ýþamer Leha, Uþmor
Nafþeha Meod, Pen Tiþkah Et Adevarim
Aþer Rau Eneha. Ancak, gözlerinin gördüðü
þeyleri unutmayasýn diye kendini ve canýný
iyice koru. (Devarim 4:9)
Tora'yý algýlamakta zorlanan bir kiþi de buna
dahil midir? Hayýr, kiþi buna dahil deðildir.
Tora'da da yazýldýðý gibi; Ufen Yasuru
Milevaveha Kol Yeme Hayeha. Ve ömrünün
bütün günlerince yüreðinden ayrýlmasýn diye
kendini sakýn. (Devarim 4:9)
Tora bu ikazý, sadece, öðrendiklerini gerektiði
gibi tekrarlamayarak unutmak ve kalplerinden
silmek isteyenler için yapmýþtýr.

 MAALE ALAV AKATUV KEÝLU MÝTHAYEV BENAFÞO...
TORA'NIN BELÝRTTÝÐÝ ÜZERE RUHUNU TEHLÝKEYE ATAR.

Tora'yý (öðrendiklerini) tekrarlamayan bir kiþi insanlarý yanlýþ yola sürükleyebilir ve bazý bilgileri unuttuðu
için onlara doðru öðretileri verme konusunda yetersiz kalabilir. Rabi'lerimiz, Tora'nýn, yaþamýmýzdaki
olumsuzluklara karþý koruyucu bir kalkan olduðunu vurgularlar. Düzenli olarak Tora öðrenen ve
bildiklerini yine ayný düzende tekrarlayanlar, bu koruyucu kalkaný daima yanlarýnda hissederler. Tora
hakkýnda bildiklerini unutmak, olumsuzluklarýn içine girmek demektir.
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 RAK ÝÞAMER LEHA, UÞMOR NAFÞEHA MEOD, PEN TÝÞKAH ET ADEVARÝM AÞER RAU
ENEHA... ANCAK, GÖZLERÝNÝN GÖRDÜÐÜ ÞEYLERÝ UNUTMAYASIN DÝYE KENDÝNÝ VE
CANINI ÝYÝCE KORU.

Talmud Yeruþalmi'de (Berahot 9:5) Tora öðrenimi hakkýnda þöyle bir konu geçer: Eðer insan Tora'yý bir
günlüðüne terk ederse; Tora, o kiþiyi iki günlüðüne
terk eder. Günün birinde öðrencilerinden birisi
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Hiduþe Arim'e (Rabi Yitshak Meir ) sorar; "Bir insan
Tora'yý nasýl unutmayabilir?" Rav cevap verir:
Yemek yemeyi unutur musun? Yemeði aðzýn yerine
kulaklarýna götürür müsün? Elbette hayýr; çünkü
yemek yemek kiþinin yaþamasý için yapmasý gereken
bir harekettir. Bundan dolayý insan nasýl yemesi
gerektiðini kusursuz bir þekilde öðrenir. Ayný þekilde
insan, yaþamýn Tanrý'sýz olamayacaðý bilincine
varýrsa o zaman Tora öðrenimine hiçbir zaman ara

Rabi Dostay bar Yanay miþum Rabi Meir
omer: Kol aþoheah davar ehad mimiþnato,

vermeyecek, elinden geldiðince Tora öðrenimine de
gerektiði gibi zaman ayýracaktýr.
Teilim'de Kral David'in belirttiði gibi;

maale alav akatuv keilu mithayev benafþo,
þeneemar : "Rak iþamer leha, uþmor

LEOLAM LO EÞKAH PÝKUDEHA

nafþeha meod, pen tiþkah et adevarim aþer

KÝ VAM HÝYÝTANÝ.

rau eneha."(Devarim 4:9)
Yahol afilu takefa alav miþnato? Talmud

Senin öðrettiklerini hiçbir zaman unutmam;
çünkü Tora ile bana yaþam verdin. (119:93)

lomar: "Ufen yasuru milevaveha kol yeme
hayeha." A eno mithayev benafþo ad
þeyeþev visirem milibo." (Devarim 4:9)



YAHOL AFÝLU TAKEFA ALAV...

TORA'YI ALGILAMAKTA ZORLANAN BÝR KÝÞÝ.

Tora hakkýnda bildiklerini yaþlýlýðýndan, ya da herhangi bir hastalýk nedeni ile unutan kiþi ruhunu
tehlikeye atmaz. Burada Miþna, öðrendiklerini kendi ihmalkarlýðýndan dolayý unutan kiþiden
bahsetmektedir. Ayný þekilde insanlar arasýnda Tora'yý algýlama gücü tamamen farklý olduðundan,
öðrenim seviyesi ve bu bilgileri tekrarlayarak unutulup unutulmadýðý herkesin kendi anlama gücü
göz önüne alýnarak deðerlendirilecektir.

72

PÝRKE AVOT

 3-11 KOL ÞEYÝRAT HETO KODEMET LEHOHMATO, HOHMATO MÝTKAYEMET.
GÜNAHTAN KORUNMA KAYGISINI BÝLGELÝÐÝN ÖNÜNDE TUTAN KÝÞÝNÝN BÝLGELÝÐÝ
SAÐLAMDIR.
Bu konu Teilim kitabýnda þu þekilde anlatýlmaktadýr :
Reþit Hohma Yirat Ad.. Bilgeliðin temeli Tanrý korkusudur. (111:10)
Tanrý'dan Korkmayandan Korkulur.
Kenaan topraklarýnda açlýk olmasý nedeni ile karýsý Sara ile birlikte Mýsýr'a inen Avraam, ordaki yerli halkýn
karýsýna ve kendisine kötü þeyler yapabileceklerini düþünür. Bu düþüncenin sebebini de insanlarýn Tanrý
korkusuna sahip olmamalarýna baðlar. (Bereþit 20:11)
Tanrý, birliðin, sevginin, merhametin, yardýmýn
sembolüdür. Tanrý'dan korkmayanlarda bu sýfatlarýn ve
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O'na karþý sevgiden dolayý oluþan duygularýn hiçbiri
yoktur. Onlardan her türlü kötülüðü yapmalarý beklenir.
Dosa'nýn oðlu Rabi Hanina þunlarý öðretir:
Dolayýsýyla bu gibi kimselerden kaçýnmak gerekir.
Günahtan korunma kaygýsýný bilgeliðin
Ýnsanýn hayatta ulaþmak istediði amaç, önem sýrasýna
göre birinci sýrada ve bu amaca ulaþmak için gereken
önünde tutan kiþinin bilgeliði saðlamdýr.
araçlar ise, ikinci sýrada yer almalýdýr. Buna göre
günahtan kaçýnmanýn ve Tanrý'dan korkma duygusunun
Bilgelik arzusunu, günahtan korunma kayher þeyden daha önemli olduðunun bilincinde olan kiþi,
gýsýnýn önünde tutan kiþi bilgeliðini kaybeder.
Tora bilgisini ve Tora öðrenimini bunlara ulaþabilmek
için kullanacaktýr. Böylelikle esas gayesine ulaþacaktýr.
Bu þekilde sahip olacaðý bilgelik, saðlam olacak ve bu
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bilgeliði harekete geçirerek, mitsvalarý içtenlikle
uygulamasý mümkün olacaktýr.
Dosa'nýn oðlu Rabi Hanina þunlarý öðretir:
Uðraþ vererek edinilen bilgiler, insanýn yaþam tarzýna
uygulandýðýnda farklý bir mutluluk duyulur. Buna göre
Tora uygulayan ve iyi davranýþlarda bulubilgi sahibi olmadan önce karakterini iyi yönde geliþtiren
kiþi, bilgeliðinin saðlam temeller üzerine kurulduðunu
nan kiþinin bilgeliði saðlamdýr; fakat bilgi
hissedecektir. Bu bilgelik, kendi yaþantýsýyla örtüþtüðü
sahibi olup da bu bilgilerini uygulamaya
için de bundan mutluluk duyacaktýr. Halbuki bunun
tersi olacak olursa, olumsuz bir karaktere sahip olan
geçiremeyen kiþi bilgeliðini kaybeder.
kiþi, yaþamýna zýt olan her türlü bilgiden kaçmak
isteyecektir.

 VEHOL ÞEHOHMATO KODEMET LEYÝRAT HETO, EN HOHMATO MÝTKAYEMET...
BÝLGELÝK ARZUSUNU, GÜNAHTAN KORUNMA KAYGISININ ÖNÜNDE TUTAN KÝÞÝ
BÝLGELÝÐÝNÝ KAYBEDER.

Bilgi sahibi olmak yalnýz baþýna bir anlam ifade etmez. Ýnsanda günahtan korunma kaygýsý yerleþmediyse,
Tora'nýn yasak ettiðini yapmak isteyecek ve yapýlmasý gerekeni de yapmaktan hoþlanmadýðý için bu bilgileri
hor görüp küçümseyecektir. Böylece uygulanmayan bilgiler deðer ve anlamlarýný yitirecektir.
LO AMÝDRAÞ ÝKAR, ELLA AMAASE.
TORA'YI BÝLMEK DEÐÝL UYGULAMAK ESASTIR.
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 3-12 KOL ÞEMAASAV MERUBÝN MEHOHMATO, HOHMATO MÝTKAYEMET...
TORA UYGULAYAN VE ÝYÝ DAVRANIÞLARDA BULUNAN KÝÞÝNÝN BÝLGELÝÐÝ SAÐLAMDIR.
Tora'da bahsedildiði gibi; Bene-Yisrael Sinay daðýnda Tora'yý aldýðýnda Tanrý'ya þöyle seslendi:
Naase Veniþma. Bütün söylediklerini yapacaðýz ve dinleyeceðiz. (Þemot 24:17)
Bu sözlerden anlaþýldýðý gibi, BeneYisrael Tora'nýn kanunlarýný ve nedenlerini bilmeden, yerine getireceklerini
beyan etmiþti. Buna göre kiþi, Tora kanunlarýnýn tüm nedenlerini yeterince bilmiyorsa bile, mitsvalarý gerektiði
gibi uygulamayý bilmelidir. Uygulama bilgiden önce gelir. Tefilin mitsvasý buna bir örnek sayýlabilir. Kiþi,
tefilini ilk önce koluna, daha sonra baþýna takar. Tefilini çýkardýðý zaman ise ilk önce baþ, sonra kol tefilinini
çýkarýr. Baþa konan tefilin insanýn düþüncesini, kola takýlan ise icraatý ve kalbin hizasýnda olmasý nedeni ile
sevgiyi sembolize etmektedir. Normal þartlarda kol tefilini takýlmadan baþa tefilin takýlmaz. Bunun sebebi,
simgesel olarak düþüncelerin ve sahip olunan bilgilerin,
icraata geçirilmedikçe önemli bir deðeri olmadýðýdýr.
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Temeli Olmayan Ev Olmaz.
Rabi Hayim Vital, "Neden Tora'da, insanýn iyi bir
karaktere sahip olmasý gerektiðine dair bir mitsva
yoktur?" diye sorar. Cevap þöyledir: Ýyi bir karaktere
sahip olunmasý gerekliliði bir emre sýðdýrýlamazdý.
Tora'nýn ve mitsvalarýn hepsi zaten iyi bir karakter
Rabi Hanina ben Dosa omer: Kol þeyirat
sahibi olmanýn temel taþlarýdýr. Bunu þöyle bir örnekle
heto kodemet lehohmato, hohmato mitaçýklayalým: "Adamýn biri, yeni bir ev inþa etmek üzere bir
müteahhitle anlaþýr. Fiyat konusunda anlaþmaya varýldýktan
kayemet; vehol þehohmato kodemet leyirat
sonra, müteahhit evin planýný çizmeye baþlar ve evi
heto, en hohmato mitkayemet.
bitirdikten sonra hesabý gönderir. Çýkan hesapta fazladan
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bir miktar olduðunu gören ev sahibi, bu fazlalýðýn nereden
geldiðini müteahhide sorar."
Müteahhit þöyle der: "Evin temeli için fazladan ödeme
yapman gerekir." Ev sahibi haklý olarak ona çýkýþýr. "Evin
inþaatý için konuþulduðunda evin temeli de fiyatýn içine
girmez mi? Temel yoksa zaten ev de olmaz. Temelsiz bir ev
U aya omer: Kol þemaasav merubin
zaten düþünülemez!" Ayný þekilde Tora da insanýn iyi
mehohmato, hohmato mitkayemet; vehol
karakteri olmasý için ayrý bir emir vermeye gerek
duymamýþtýr; çünkü Tora'nýn esas gayesi zaten
þehohmato meruba mimaasav, en hohmato
mükemmel bir insan yaratmaktýr. Temel de Tora
mitkayemet.
uygulamasýyla gerçekleþir.

 KOL ÞEHOHMATO MERUBA MÝMAASAV, EN HOHMATO MÝTKAYEMET ...
BÝLGÝ SAHÝBÝ OLUP DA BU BÝLGÝLERÝNÝ UYGULAMAYA GEÇÝREMEYEN KÝÞÝ BÝLGELÝÐÝNÝ
KAYBEDER .

Öðrenilen bilgileri yaþamýyla baðdaþtýrmayan kiþinin öðrendiklerinin gerçek anlamda bir deðeri yoktur. Bu
olay, tarlaya tohum ekip de onu sulamayan; veya çocuk sahibi olup, onu büyütmeye özen göstermeyen kiþiye
benzetilebilir. Tora öðrenen kiþi dünyaya aydýnlýðý getirir, ama bu bilgileri kullanamayan kiþi ise yüce
Tanrý'nýn kudretli kelimelerinin ýþýðýndan faydalanmamýþ olur.
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 3-13 KOL ÞERUAH ABERÝYOT NOHA EMENU, RUAH AMAKOM NOHA EMENU ...
ÝNSANLAR TARAFINDAN SEVÝLEN KÝÞÝ, TANRI TARAFINDAN DA SEVÝLÝR.
Çevresi tarafýndan sevilmeyen bir kiþi, Tanrý sevgisini hangi hakla kazanabilir?
Bu dünyada sevilen, gökyüzünde de sevilir. Bu sözler, Tora'ya göre insanlar arasýndaki iliþkilerin ne kadar önemli
olduðunu belirtmektedir. Ýnsaný sevmek Tora'nýn baþ tacý ettiði bir emirdir. Ýnsaný insan olduðu için sevmek.
Sevginin yalnýzca sözde deðil, insan yaþamýnýn özünde de yer almasýyla, sevgi baðlarý oluþur. Çevresiyle kurduðu
iliþkilerde dürüst olup sevilen kiþi, Tanrý'nýn Ýsmi'ni de yüceltmiþ olur. Tanrý da, sevgisini o kiþiden eksik etmez.
Kiþi gönlünden baþkalarý için iyilik isterse Tanrý ona da iyilikler verir. Eðer kiþi kýskançsa, baþkalarýnýn kötü
olmasýný istiyorsa, Tanrý ona da zorluklar, sorunlar, hatta kötülükler verir. Kiþinin gönlünde diðer insanlar için
hangi duygular varsa, Tanrý da kiþiye aynýsýný verir.
TANRI HERKESÝN GÖNLÜNE GÖRE VERÝR.

 MÝÞNA 3/13 

Dosa'nýn oðlu Rabi Hanina þunlarý öðretir:
Tora'da belirtilen; Veaavta et Ad… Elo-eha Behol
Levaveha Uvhol Nafþeha Uvhol Meodeha.
Ýnsanlar tarafýndan sevilen kiþi, Tanrý tarafýnTanrý'ný bütün kalbinle, ve bütün canýnla ve bütün
dan da sevilir. Ýnsanlarýn hoþlanmadýðý
varlýðýnla seveceksin. (Devarim 6:5) bölümünde
öðretilmek istenen de (Yona 86a) insanlarla kuracaðýmýz
kiþiden, Tanrý da hoþlanmaz.
iyi ve dürüst iliþkilerle Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltmek ve
sevdirmektir.
 MÝÞNA 3/14 
Umtsa Hen Vesehel Tov Beene Elo-im Veadam.
Tanrý'nýn ve insanlarýn gözünde lütuf bulacaksýn.
Harkinas'ýn oðlu Rabi Dosa þunlarý öðretir:
(Miþle 3:4) pasuðunda belirtildiði gibi, kiþi Tanrý'nýn ve
"Geç sabah uykusu, öðle þarabý, çocuklarýn
insanýn gözünde lütuf bulmalýdýr. Zaten insanýn gözünde
lütuf bulan kiþi, onu Yaratan Tanrý'nýn gözünde de lütuf
gevezeliði ve hiçbir þey yapmadan zamaný
bulur. Bir babanýn oðlunu memnun eden ve sevindiren
kiþiden memnun olduðu gibi, yarattýðý insaný
boþa sarf ederek oturmak, insaný dünyadan
sevindirdiklerinde Tanrý da mutlu olacaktýr.
çýkarýr."
Kiþi kendi prensiplerini bilmelidir.
Bir yerin dini lideri iþini gerektiði gibi yapsa da herkesi
memnun etmesi mümkün deðildir. Rabi Yitshak Salanter
öðrencisine þöyle demiþtir: "Bir Rabi, hayatý boyunca insanlar arasýnda eleþtirilecektir. Alacaðý kararlarý kiþiler
arasýnda ayrým yapmadan vermesi gerektiðini bilmelidir. Özellikle dinimizin esas temel kanunlarýný insanlarý
memnun etmek için deðiþtirmemesi gerektiðini bilmelidir. Rabi'nin herkes tarafýndan sevilmesinin nedeni yaptýðý
iyiliklerden çok, prensiplerinden taviz vermemesi ve bununla beraber hoþgörülü olmasý, kiþileri yaptýklarý
hatalardan dolayý azarlamamasý ve dini zorla uygulattýrmamasýndan dolayý olmalýdýr."
 VEHOL ÞEEN RUAH ABERÝYOT NOHA EMENU, EN RUAH AMAKOM NOHA EMENU...
ÝNSANLARIN HOÞLANMADIÐI KÝÞÝDEN TANRI DA HOÞLANMAZ .
Ýnsanlara yönelik görevleri tam anlamýyla yerine getirmeyip iyi iliþkilerde bulunmayan kiþi, Tanrý'ya yönelik
görevini eksik yerine getiriyor sayýlýr. Ýnsan Tanrý'ya yönelik görevini tam olarak yerine getirmediði için
piþmanlýk duyarsa, Kipur günü Tanrý onu affeder; ama insana yönelik hata, kiþi o kiþiden af dilemedikçe Tanrý
katýnda da affedilmez.
 3-14 VEYAYÝN ÞEL TSAORAYÝM ... ÖÐLE ÞARABI.
Kiþi günün ortasýnda alkollü içeceklerden uzak durmalýdýr. Þarap sabahlarý insaný gevþetir ve iþ gücünü azaltýr.
Ayný þekilde günün ortasýnda kiþinin en faal ve aktif olduðu zamanlarda kiþiyi uyuþturur ve tembelleþtirir. Hiçbir
alandaki meþguliyetini gerektiði gibi yapamaz. Akþam saatlerinde ise kiþinin fiziksel ve manevi haline mutluluk verir.
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 ÞENA ÞEL ÞAHRÝT... GEÇ SABAH UYKUSU.
Burada Miþna uykusunu alýp da gereðinden fazla uyuyan ve tembelleþen insandan bahsetmektedir. Yoksa her kiþi
fiziksel ve manevi saðlýðýný koruyabilmek için gerektiði kadar uykusunu almalýdýr. Rambam, insanýn saðlýðý olarak
sekiz saatlik bir uyumasý gerektiðini de vurgulamýþtýr. Gereðinden fazla uyuyan ve düzensiz bir yaþamý olmayan
kiþi, sabahlarý geç kalkmakla, sabah dualarý Þema ve Amida'yý zamanýnda okuyamayýp manevi geliþimini gerektiði
gibi saðlayamayacaktýr.

 VESÝHAT AYELADÝM ... ÇOCUKLARIN GEVEZELÝÐÝ.
Anne ve babalarýn bilmesi gereken, çocuklarýný yetiþtirirken, onlarýn anlama kapasitelerinin farklý olduðu,
dolayýsýyla onlarla ayný dili konuþmak gerektiði; ama ayný zam anda çocuklarla çocuk olunmamasýnýn
önemidir. Hanoh Lanaar Al Pi Darko . Çocuðu
gideceði yola göre yetiþtir, yaþlý olunca da o öðrettiðin
 MÝÞNA 3/13 
yoldan ayrýlmaz. (Miþle 22:6)
Bu pasuktan þunu öðrenmekteyiz: Çocuðun yetiþmesi,
zaman isteyen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocuk
yaþýna ve kiþiliðine uygun olarak yetiþtirilmelidir.
Onlarla gereksiz konularda konuþmak bir bakýma boþ
U aya omer: Kol þeruah aberiyot noha emenu,
gevezelik etmektir ve ne çocuða ne de anne babaya
ruah amakom noha emenu; vehol þeen ruah
yarar saðlar. Tam tersine çocuðun geliþimine zarar verir.
aberiyot noha emenu, en ruah amakom noha
emenu.



MÝÞNA 3/14 

Rabi Dosa ben Arkinas omer: Þena þel Þahrit,
veyayin þel tsaorayim, vesihat ayeladim, veþivat
bate kenesiyot þel ame aarets - motsiin et aadam
min aolam.

 BATE KENESÝYOT ÞEL AME AARETS...
HÝÇ BÝRÞEY YAPMADAN ZAMANI BOÞA
SARFEDEREK OTURMAK.
Ne yazýk ki insanlar, bazen konuþulacak konu bulamadýklarý
için gereksiz konularla zamanlarýný boþa harcarlar. Kiþi
zamanýný, öðrenmek yerine geliþigüzel konularda konuþarak
harcarsa bu o kiþiye yarar saðlamayacaktýr. Bu tip konuþmalar genelde dedikodu, iftira, küfür ve terbiyesiz laflardan
ibarettir. Bu da kiþinin kültür seviyesini ve ne kadar cahil
bir insan olduðunu gösterir. Bu tür konuþmalar zaman
kaybý ve kiþiye zarar vermekten baþka bir þey deðildir.

 MOTSÝÝN ET AADAM MÝN AOLAM ... ÝNSANI DÜNYADAN ÇIKARIR.
Rabenu Yona der ki: "Bu tip olumsuz alýþkanlýklar (Miþna'da belirtilen) insanýn hayatýný kýsaltýr. Tora öðrenimi
ve uygulama ise yaþamýn uzun olmasýný saðlar."
Leaava Et Ad.. Elo-eha Liþmoa Bekolo Uldovka Vo, Ki u Hayeha Veoreh Yameha.
Tanrý'yý sevmek, O'nun sözünü dinlemek, ve O'na baðlanmak için, zürriyetinle sen yaþayasýn; çünkü
senin hayatýn ve günlerinin uzunluðu O'dur. (Devarim 30:20)
Hayat, bir yatýrým imkanýdýr. Tanrý tarafýndan verilen yaþamýn akýlcý bir yolla iyi bir þekilde yatýrýma
dönüþtürülmesi gerekir. Bu yatýrýmý iyi kullanamayan kiþi, ana parayý da tehlikeye düþürmektedir. Bir bakýma
verilen yaþam hediyesinden bile bile mahrum olmaktadýr. Bu Miþna, insan yaþamýnýn farklý dönemlerini ele
almaktadýr. Sabah, kiþinin yaþama baþladýðý, manevi ve fiziksel dünyaya girdiði zamandýr. Yaþamýn ikinci seviyesi her þeyiyle gücünün en dorukta olduðu noktadýr. Yaþamýn üçüncü seviyesi de yaþýný almýþ yaptýklarýný
analiz etmesi gerektiði ve yaptýklarýyla gurur duyacaðý zamandýr. Ayný þekilde insan gün içinde üç ayrý dönem
içerisindedir. Sabah, öðle ve akþam. Bu kademeleri boþa harcamamak gerekir. Aksini yapan kiþi, bu mükemmel
dünyadan kendini uzaklaþtýrýr. Ýnsan, yaþamýnýn her saniyesini doðru þekilde deðerlendirmesini bilmelidir.
Uzun Yaþamýn Sýrlarý
Talmud'da sorulur: "Uzun yaþamýn sýrrý nedir?" Cevap, bir diyet veya herhangi bir fiziksel alýþtýrma deðildir.
Ýnsanýn fiziksel varlýðýnýn devam etmesi, kiþinin manevi saðlýðýna baðlýdýr. O nedenle kiþinin uzun yaþamasý
ruhunun geliþmesine baðlýdýr.
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 AMHALEL ET AKODAÞÝM ... KUTSAL DEÐERLERE SAYGISIZLIK EDEN.

Bu Miþna Bet-Amikdaþ'ta yapýlan kurbanlardan bahsetmektedir. Bu kurbanlarýn nasýl ve ne zaman
olmasý gerektiði Tora'dan öðrenilmektedir. Bet-Amikdaþ olmadýðýndan dolayý günümüzde Yahudilik'te
kurban iþlemi uygulanabilirliðini yitirmiþtir. (Tavuk kesimi 'kapara' baþka nedenlerden dolayý yapýlýr
ve bunu kesinlikle kurban olarak görmemek gerekir.)
Bu Miþna'dan kiþinin kendisine olan saygýnlýðýna önem vermesi gerektiði fikri de çýkarýlabilir.
"Tanrý'nýn suretinde" yaratýlan her kiþi çalýþarak Tanrý katýnda yüksek bir noktaya eriþebilir. Bu
yüzden, kiþinin ulaþtýðý mertebe nedeniyle saygý görmesi gerekir.
 MÝÞNA 3/15 
 VEAMVAZE ET AMOADOT ...
BAYRAMLARI ÖNEMSEMEYEN.

Herkes bayramlarýmýza gereken önemi ve kutsiyeti
vermesini

bilmelidir;

çünkü

Bene-Yisrael'in

özelliðini koruyan, gelenek ve görenekler olmuþtur.

Modiin þehrinden Rabi Elazar der ki: Kutsal
deðerlere saygýsýzlýk eden, bayramlarý
önemsemeyen, toplum önünde herhangi
birini küçük düþürerek utandýran, Avraam

Talmud bayramlarýn kutsiyetini düþüren kiþiyi

Avinu ile Tanrý arasýndaki antlaþmayý ihlal

putperest düþünceye sahip olan kiþiyle eþ deðerde

eden, Tora'nýn anlamlarýný ve doðruluðunu

tutmaktadýr. Bu nedenle bayramlarýmýzýn önemini

Alaha'nýn zýttý olabilecek bir þekilde kasten

ve yapýlmasý gereken kurallara gereken titizliði
göste-rilmesi gerekmektedir. Bayram günleri
insanlar aile büyüklerini ziyaret etmeli, çocuklarýný

saptýran kiþi, iyilik yapsa bile öteki dünyada
yer sahibi olamaz.

ve eþlerini hediyelerle sevindirmelidirler. Bunun
dýþýnda bayramlarýn önemine daha derin olarak
nedenine odaklanarak ona uygun hareket edilmesi çok önemlidir. Miþna'nýn da bayramlarý önemsemek
demekle kastettiði, bayram kurallarýnýn korunmasý gerekliliðidir.

 VEAMALBÝN PENE HAVERO ...
TOPLUM ÖNÜNDE HERHANGÝ BÝRÝNÝ KÜÇÜK DÜÞÜREREK UTANDIRAN.

Amalbin pene havero kelimelerinin tam anlamý arkadaþýnýn yüzünün beyaz olmasýna (AmalbinLavan) sebep olan demektir. Bir insan herkesin önünde utandýrýldýðýnda yüzü önce kýrmýzýya ve sonra
soluk beyaza dönüþür. Yüzü kan akmýþ gibi kýrmýzý olur ve bu yüzden toplum önünde birini utandýrmak
kan dökmek; yani öldürmek gibidir.
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 VEAMEFER BERÝTO ÞEL AVRAAM AVÝNU ...
AVRAAM AVÝNU ÝLE TANRI ARASINDAKÝ ANTLAÞMAYI ÝHLAL EDEN.
Herhangi bir Yahudi çocuðunu sünnet ettirmeyi reddederse veya Moel'in (Berit-Mila'yý dinsel kurallara göre
yapan kiþi) çocuðunun sünnetini yapmasý yerine hastanede ameliyat niyetine sünnet ettirirse, Tanrý'nýn Avraam
Avinu'yla yaptýðý antlaþmayý (Berit- Mila) reddediyor sayýlýr. Bir baþka düþünceye göre Miþna, burada çocuðunu
sünnet ettirmeyi reddeden bir kiþiden bahsetmemektedir. Miþna, Avraam Avinu'nun antlaþmasýný ihlal etmek
demekle Yahudilikteki cinsel yaþamýn ve cinsel ahlakýn bir kutsal boyutu ve çeþitli dinsel kurallarý olduðunu
kabullenmediðini kastetmiþtir.
Yahudi Kimliði
Cuma akþamlarý Þelomo Ameleh'in yazdýðý Þir Aþirim (Þarkýlarýn Þarkýsý) metni okunduðunda, Rabi Hayim
Berlin aðlamaya baþlar. Bunu gören Rabi Arye ona aðlamasýnýn nedenini sorar? Rabi Hayim bir hikayeyle cevap
verir: "Ben Moskova'da Rabi olduðum sýralarda, þehrin
tanýnmýþ Yahudi iþ adamlarýndan birisi, benimle özel olarak
 MÝÞNA 3/15 
konuþmak istediðini söyledi. Bu görüþmede bir oðlunun
doðduðunu ve mümkünse sünnetinin gizli olarak yapýlmasýný
istedi. Berit-Milayý yapmayý kabul ettim; ama bu gizliliðin
nedenini sordum. "Ýþim nedeniyle Yahudi kimliðimi saklamayý
tercih ediyorum. Komþularým, benim ve ailemin Yahudi olduðunu bilmemekteler. Bu nedenle onlarýn duymamasý için
Berit-Mila'yý gizlilikle yapmak istiyorum." "Berit-Mila'yý
Rabi Elazar Amodai omer: Amhalel et
büyük bir gizlilikle gerþekleþtirdik. Tören bitiminde baba bana
büyük miktarda para verdi ama ben parayý kabul etmedim.
akodaþim veamvaze et amoadot, veamalbin
Paranýn az geldiðini düþünen baba, verdiði paranýn iki katýný
pene havero barabim veamefer berito þel
daha verdi. Parayý gene kabul etmedim ve Yahudilik'ten kopAvraam Avinu, veamgale fanim batora
masýna, baþkalarýnýn kendisini Yahudi olarak bilmelerini
þelo kaalaha, af al pi þeyeþ beyado Tora
istememesine raðmen, çocuðuna yapýlan Berit-Mila'nýn neden
umaasim tovim- en lo helek laolam aba.
bu kadar önem taþýdýðýný, neden bu mitsvayý yerine getirmek
için bu kadar uðraþtýðýný sordum. Baba þöyle cevap verdi:
"Sevgili Rabi, küçükken annem ve babamýn öðrettiklerine
raðmen yaþadýðýmýz þartlardan dolayý Yahudilik'ten ne yazýk
ki tamamen koptuðumun farkýndayým. Yahudi bilincimi tekrardan kazanabilir miyim, bilmiyorum. Ayný þekilde oðlum,
yaþadýðýmýz ortamdan dolayý Yahudilik hakkýnda pek bir þey öðrenemeyecek ve bilemeyecek. Ama günün birinde Yahudi
bilincini kazanabileceði bir ortamda yaþarsa ve o yolu seçerse bunu engelleyecek hiçbir pürüzün kalmamasý için en azýndan Berit-Mila mitsvasýný yerine getiriyorum." Rabi Hayim Berlin bu hikayeye baðlý olarak, Þir Aþirim metnini
okurken aðlamasýnýn nedeni açýklar: Ýnah Yafa Rayati, Ýnah Yafa, Enayih Yonim. Ah, ne güzelsin sevgilim,
ah sen ne güzelsin; gözlerin güvercin gibi. (Þir Aþirim1:15)
Metinde "sen ne güzelsin" kelimelerinin iki kere geçmesinin nedenini daha iyi anlýyorum. Birinci kez kullanýlan
sen ne güzelsin kelimeleri Yahudi milletinin günah iþlemeden ve hata yapmadan önce Tanrý'nýn önünde güzel
olduðunu vurgulamak, ikinci kez ise hatadan sonra bile Yahudi milletinin Tanrý'nýn önünde güzelliðini
koruduðunu belirtmek içindir. Nasýl olur da Yahudi milleti günahtan sonra güzelliðini koruyabilir; çünkü gözleri
güvercin gibidir. Güvercin ne kadar uçarsa uçsun, yuvadan görme mesafesinden fazla uzaklaþamaz. Ayný þekilde
herhangi bir Yahudi kökünden kopmuþ ve Yahudiliðinden tamamen uzaklaþmýþsa bile Avraam Avinu'yla
yapýlan antlaþma "Berit-Mila mitsvasý" onu sýcak tutar ve günün birinde geriye, yani Yahudilik'le köküne geri
getirecektir. Rabi Arye, Rabi Hayim Berlin'in Þir Aþirim okurken neden aðladýðýný anlamýþtýr.
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 3-15 VEAMGALE FANÝM BATORA ÞELO KAALAHA ... TORA'NIN ANLAMLARINI
VE DOÐRULUÐUNU ALAHA'NIN ZITTI OLABÝLECEK BÝR ÞEKÝLDE KASTEN SAPTIRAN KÝÞÝ.
Miþna, Tora hakkýnda verdiði yorum ve fikirlerle, Rabilerimiz'in fikirlerine ve özellikle alahaya tezat yaratan
kiþiden bahsetmektedir. 1. Bet-Amikdaþ döneminde Yeuda krallýðýný yöneten kötü idareci Kral Menaþe buna
örnek gösterilebilir. Kendisi kafir bir kiþiye benzer yorumlarla Tanrý'nýn Sinay daðýnda Moþe Rabenu vasýtasý ile
verdiði Tora'da mevcut olan bazý kurallar hakkýnda fikirlerde bulunmuþtur.
Meiri'ye göre, Miþna, Tora'da açýkça belirtilen fikirleri, yorumlarý ile birlikte reddederek Tora'da geçen kanunlarýn bire bir algýlanmamasý ve yalnýzca sembolik ve mecazi anlama geldiðini savunarak Tora kanunlarýný kabul
etmeyen kiþiden bahsedildiðini belirtir.
 3-15 AF AL PÝ ÞEYEÞ BEYADO TORA UMAASÝM TOVÝM ... ÝYÝLÝK YAPSA BÝLE.
Miþna, insanýn sahip olduðu kötü dürtüler nedeni ile yolundan sapmýþ, Tora kanunlarýna uymayan, yasak olan
yiyecekleri yiyen, dini kurallarý tatbik etmekte eksiklikleri olan kiþiden bahsetmemektedir.
Burada Miþna'nýn vurgulamakta olduðu, Tora'nýn varlýðýný
tamamen inkar eden ve inanmayan bir kiþidir. Böyle
durumda olan bir kiþi, yaptýðý iyi hareketler ve geçmiþten
kalmýþ Tora birikimi ve öðrenimi de olsa inkar ettiði ve
 MÝÞNA 3/16 
inanmadýðý sürece Olam Aba'yý hak edemez. Böyle bir
kiþi, yaþamýný tamamen gözden geçirmeli ve tüm içtenliði
ile piþmanlýk duymalýdýr. Tamamen tövbe edip yeni bir
Rabi Yiþmael þunlarý öðretir:
sayfa açmadýðý ve inanç-sýzlýða devam ettiði sürece manevi olarak iç dünyasýna yaptýðý tahribatý düzeltemez.

Kendini üstün görme.

 3-15 EN LO HELEK LAOLAM ABA ...
Gençlere karþý cana yakýn ol.
ÖTEKÝ DÜNYADA YER SAHÝBÝ OLAMAZ.
Tora'da bu konuyu ifade eden þu cümleye rastlarýz : " O
kiþi halkýnýn arasýndan kesinlikle atýlacak, suçunun
Herkesi mutlu bir þekilde karþýla.
cezasýný çekecektir. " Talmud burada kullanýlan iki cümlenin iki ayrý konuyu belirttiðini vurgular. Böyle bir kiþi
bu dünyada hakkýný kaybetmesi yanýnda öteki dünyadan
da mahrum olacaktýr. Bir yoruma göre bu Miþna'da
bahsedilen kiþi iyilik yaptýðýndan ve geçmiþte öðrendiði
Tora birikimi ve öðrenimi için bu dünyada ödül alsa da
inançsýzlýðýndan ve kafirliðinden dolayý öteki dünyadaki
haklara sahip olamayacaktýr.
Talmud (Sanhedrin 90a) inançlarýndaki kusur ve eksiklikten dolayý öteki dünyada yer sahibi olamayacak
insanlarý sýralar. Beþ þekilde günah iþleyenin Miþna'nýn bahsettiði kategoriye dahil olduðunu belirtir:
a. Tanrý fikri ile beraber Kutsal olma kavramýný reddeden ve kutsal ile kutsal olmayan bir kavramýn var
olmadýðýný düþünen kiþi, Tanrý'ya hizmet edilmesi gerekliliðini kabul etmez.
b. Tabiat kanunlarýna hakim olduðunu düþünen kiþi Tanrý'ya hizmet edilmesi ve O’nunla diyologda olunmasý
gerekliliðini kabul edemez. Bu þekilde Tanrý'nýn insanoðlu üzerinde aktif olduðunu ve daima iliþkide olduðunu
ifade eden bazý hatýrlatýcý günleri, bayramlarý inkar eder.
c. Tanrý'nýn varlýðýný kabul etmeyen kiþi insanýn Tanrý'nýn imajýnda yaratýldýðýný kabul edemez. Bu þekilde
insanlar arasýndaki iliþkide gereken titizliði göstermez. Tanrý varlýðýna inanmayan ve o korkuya sahip olmayan
ortamda her türlü saygý da ortadan kalkar.
d. Tanrý'nýn Yisraeloðullarý'na belli bir amaç için diðer insanlardan farklý bir sorumluluk verdiðine inanmayan
kiþi, bu baðlamda Tanrý'nýn Yisraeloðullarý ile bir antlaþma oluþturduðunu ve bu vesile ile Sinay'da Tora'nýn
Tanrý tarafýndan verilen bir kutsal kitap olduðuna inanmaz.
e. Sözlü Tora'yý kabul etmeyen ve Tora'ya karþý yorumlar yapan kiþi Tora'nýn da geçerliliðini inkar etmiþ olur.
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Yalkut Þimoni Talmud'da belirtilen kategorilerin hepsinde kutsiyet kavramýnýn reddedilmesinin önemli bir rol
oynadýðýný belirtir. Kutsal olan ile olmayaný ayýrt edemeyen veya kutsal olmak ile olmamak arasýndaki farký
hissedemeyen kiþi, zamanla Yahudilik'teki bir çok kavramýn önemini anlamakta zorlanmaya baþlar. Böylece
bu kiþi Kutsal Þabat ile bayramlarý korumasý konusunda gereken hassasiyeti göstermez. Bu günler, o kiþi için
diðer günlerden farksýzdýr. Kutsiyet anlayýþýný kaybeden kiþi, Tanrý'nýn imajýnda yaratýlan insanýn kutsal bir
varlýk olduðu anlayýþýný kabul etmediði için insanlar arasýndaki iliþki gereken boyuta gelemeyecektir. Bununla
beraber kutsal ve seçilmiþ millet anlayýþý, Yahudi milletine verilmiþ olan sorumluluklar ve dünyaya ýþýk tutma
görevi gibi önemli kavramlarý da anlamayacaktýr. Sonunda da Tanrýsal olan Tora, o kiþi için insanlar tarafýndan yazýlmýþ olan herhangi bir kitaptan farklý olmayacaktýr.
 3-16 RABÝ YÝÞMAEL OMER... RABÝ YÝÞMAEL ÞUNLARI ÖÐRETÝR.
Rabi Yiþmael, üçüncü nesil Tanaim'ler arasýnda en tanýnmýþ kiþilerden biriydi. Bahsedilen bu kiþinin, Roma'lýlar
zamanýnda öldürülen, dönemin Kohen Gadolu Rabi Yiþmael mi veya torunu mu olduðu hakkýnda farklý fikirler
mevcuttur. Rabi Akiva'nýn meslek arkadaþý ve Rabi Yeoþua Ben Hananya'nýn öðrencisi olan Rabi Yiþmael,
gençlik yýllarýnda ticari bir suçtan Romalýlar tarafýndan
hapse atýlýr. Öðretmeni olan Rabi Yeoþua, gelecek nesil
için önemli bir kiþilik olacaðýna inandýðý öðrencisi Rabi
Yiþmael'in kefaretini öder. Nitekim bu konuda
 MÝÞNA 3/16 
yanýlmadýðýný görmekteyiz. Rabi Yiþmael Tora'yý
yorumlamak için bilinmesi ve gözden geçirilmesi gereken
on üç prensibi oluþturdu. Tapýnaðýn yýkýk olduðu
dönemlerde yaþayan Rabi Yiþmael, tapýnaðýn önemini ve
yýkýlmasýndan dolayý olan üzüntüsünü þu kelimelerle
ifade etmiþtir: "Bet-Amikdaþ yýkýk olduðu sürece et
yemeyip þarap içmemeliyiz." Bu ifadesi kendisinin bu
durumdan ne kadar üzgün olduðunu belirtmektedir.
Günümüzde de bu üzüntümüzü belirtmek için Tiþabeav
Rabi Yiþmael omer:
haftasý et yenmez ve þarap içilmez.

Eve kal leroþ, venoah letiþhoret,
veeve mekabel et kol aadam besimha.



3-16 EVE KAL LEROÞ... KENDÝNÝ ÜSTÜN GÖRME.

Kibirli olmak insanýn uzaklaþmasý gereken olumsuz
duygulardan biridir. Kiþi hangi mevkide olursa olsun,
Tanrý'nýn suretinde yaratýldýðýný ve insanlar ile olan iliþkisinde her insanýn eþit olduðunu hatýrlamasý gerekir.
Böylece baþkalarýna karþý üstünlük göstermemesi
gerektiðini anlar. Kral Þelomo Miþna'nýn öðretisine paralel olarak ; "Kralýn önünde kendini yüceltme" der.
Kendini üstün gören kiþinin Tanrý ile arasýnda olumlu bir iliþki olmasý söz konusu deðildir, dua etme ihtiyacýný
bile hissetmez. Bu sebeple Rabilerimiz kibirli olmaktan uzak durmamýzý ve alçakgönüllü olarak yaþamýmýzý
sürdürmemiz gerektiðini dile getirmiþlerdir.
 3-16 VENOAH LETÝÞHORET... GENÇLERE KARÞI CANA YAKIN OL.
Gençlerle olan iliþkilerde bazý durumlarda hoþgörülü olmak gerekmektedir. Onlarla hassas olunmasý ve tatlýlýkla
onlarý kazanmak gerekir. Raþi, farklý bir yorumla Miþna'da geçen "Tiþhoret" kelimesinin mecazi anlamda siyah ve
karanlýðý ifade ettiðini, sýkýntýlý ve karanlýk bir dönemle karþýlaþýlsa bile, mutlu olmayý bilmek gerektiðini söyler.
 3-16 VEEVE MEKABEL ET KOL AADAM BESÝMHA... HERKESÝ MUTLU BÝR ÞEKÝLDE KARÞILA.
Kiþinin yaþý, mevkisi ne olursa olsun insanlarla olan iliþkide olumlu tavýr herþeyin baþýdýr. Rabi Yiþmael,
Þamay'ýn Pirke Avot 1:15'te " Herkesi güler yüzle karþýla " öðretisine benzer bir tavsiyede bulunmaktadýr. Kiþi
bazen iç dünyasýnda güler yüzle karþýlama duygusuna sahip olmasa da mutluluk duygusunu kaybetmemelidir.
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 RABÝ AKÝVA OMER... RABÝ AKÝVA ÞÖYLE DER.

Rabi Akiva Tanaim arasýnda en ünlü Tana olarak tanýnýr. Rabi Akiva'nýn yaþadýðý dönemde Bet-Amikdaþ
yýkýlmýþtý. Rabi Akiva, kýrk yaþýna kadar Tora bilgisi olmayan, okuma-yazma bile bilmeyen cahil bir insandý.
Karýsýnýn desteði ve teþvikiyle, geniþ Tora bilgisine sahip güçlü karakterli büyük bir öðretmen ve bilge olmayý
baþardý. Talmud onun yaþamýný þu þekilde anlatýr:
Yeruþalayim'in saygýn ve zenginlerinden Kalba Savua adýndaki kiþinin kýzý Rahel, babasýnýn yanýnda basit bir
çoban olarak çalýþan Akiva'ya aþýk olur. Akiva'nýn zarifliði ve alçakgönüllülüðü Rahel'in en çok hoþuna
giden taraflarýdýr. Sonunda Rahel bu delikanlýyla evlenmek ister; fakat bunun için Akiva'ya bir þart koyar.
Akiva, Tora öðrenmelidir. Bu þartý kabul eden Akiva, Rahel ile gizlice evlenir. Rahel'in babasý olayý
öðrendiðinde, bu evliliði onaylamadýðý gibi kýzýný mirasýndan mahrum edeceðini ve ona maddi olarak yardým
etmeyeceðini belirtir. Maddi sýkýntýya düþen genç çift,
her türlü zorluða raðmen evliliklerini mutlu bir þekilde
sürdürürler. Rahel tüm sýkýntýlarýna raðmen, kocasýnýn
büyük bir Tora bilgini olmasý için her türlü desteði

 MÝÞNA 3/17 
Rabi Akiva þöyle der:

verir. Akiva karýsý Rahel'e günün birinde zengin old-

Laubali ve gayri ciddi davranýþlar, insaný

uðu takdirde, o dönemde her kadýnýn sahip olmak

ahlak dýþý olaylara sürükler.

istediði ve Yeruþalayim Þel Zaav adýndaki altýndan
Yeruþalayim maketi þeklindeki tacý ona hediye edeceðini söyler.

Gelenekler, Tora'nýn kalesi ve koruyucusudur.

Akan su damlacýklarýnýn yýllarla kalýn bir kayada oluk

Maaser (Onda Bir) zenginliðin koruyucu-

oluþturduðunu gören Rabi Akiva bu olaydan ilham

sudur.

alarak öðrenmenin yaþý olmadýðýný anlar ve kendisinin
de kýrk yaþýnda öðrenebileceðine inanýr. Ýbrani alfabeyle öðrenimine baþlayan Rabi Akiva, on iki sene karýsýn-

Adak, insaný günahtan uzaklaþtýrýr.
Bilgeliðin koruyucusu, suskunluktur.

dan ayrý kalarak Tora bilgini olur.
On iki sene sonra evine dönen Rabi Akiva tam evine
yaklaþýrken sesler duyar. Karýsýnýn arkadaþý Rahel'e "Kocandan daha ne kadar uzak kalacaksýn? Bunca
senedir dul bir kadýn gibi yaþamaktan mutlu musun?" diye sorar. Rahel: "Eðer kocam beni dinleyecek olsa
bir on iki sene daha gitmesine ve Tora öðrenmesine izin verirdim." der. Bu sözler üzerine Rabi Akiva
Yeþiva'ya (din okulu) geri dönerek bir on iki sene daha Tora öðrenimine devam eder.
Rabi Akiva tam yirmi dört sene sonra büyük bir coþkuyla yetiþtirdiði yirmi dört bin öðrencisiyle birlikte evine
geriye döner. Tüm kasaba halký onu karþýlamaya gider. Kocasýnýn geldiðini duyan Rahel sevinçle kasabanýn
giriþinde kocasýný beklemeye baþlar. Basit elbiselerle ve senelerin verdiði yalnýzlýktan dolayý Rahel tanýnamaz
durumdadýr. Kalabalýk arasýnda sýkýþýp kalýr. Kimse onun Rabi Akiva'nýn karýsý olduðunu tahmin etmez.
Karýsýnýn, kalabalýk arasýnda gerilerde kaldýðýný farkeden Rabi Akiva kalabalýða "Karýma izin verin öne gelsin. Bugün ben Rabi Akiva isem ve Tora biliyorsam, bunun tek nedeni karým Rahel'dir. Benim Tora'm
aslýnda onundur." diye seslenir. (Talmud: Ketuvot 62b-63a ve Nedarim 50a )
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Rahel'in babasý Kalba Savua (Rabi Akiva'nýn kayýnpederi) cahil olarak tanýdýðý damadýnýn çok büyük bir
Rabi olduðunu duyunca yaptýklarýndan dolayý piþmanlýk duyar. Kýzý ve damadýndan özür dileyerek tüm
servetini onlara verir. Rabi Akiva zamanýnda karýsýna verdiði sözü hatýrlar ve o zamanlar deðeri yüksek olan
ve her kadýnýn takmayý arzuladýðý Yeruþalayim Þel Zaav tacýný satýn alarak karýsýna hediye eder. Talmud'da
þöyle anlatýlýr: Raban Gamliel'in karýsý, Rabi Akiva'nýn karýsýna aldýðý hediyenin aynýsýný kocasýndan ister.
Raban Gamliel karýsýna der ki: "Sadece kocan Tora öðrensin diye Rahel gibi saçlarýnýn örgüsünü feda edebilir misin?" (Talmud Yeruþalmi Þabat 6:1).
Rabi Akiva, karýsýna olan sevgisi ve karýsýnýn yaptýðý sonsuz fedakarlýðý þu özdeyiþle dile getirir: " Bu dünyada
en zengin insan kimdir? Kocasý ve çocuklarý için yaptýðý fedakarlýklar sebebiyle isminden büyük övgüyle
bahsedilen kadýnla evlenendir." (Talmud Þabat 25b)
Rabi Akiva'nýn yaþamý ne yazýk ki trajedilerle doludur. Öðrencileri birbirlerine saygý göstermedikleri için,
Rabi Akiva'nýn yirmi dört bin öðrencisi baþlarýna gelen bir salgýn sonucu ölmüþlerdir. Zaten bu nedenden
dolayý bu felaketin olduðu süre (Pesah ile Lag -Baomer
arasý) Yahudi cemaatlerinde yas olarak kabul edilir ve
bu süre içinde düðün töreni yapýlmaz.
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Ayný zamanda politik açýdan da Rabi Akiva'nýn devri
pek parlak olmamýþtýr. Maþiah'ýn (Mesih) geldiði
yanýlgýsýna kapýlarak çýkan tatsýz olaylar, Bar Kohba
isyaný, Romalýlar'ýn zulmü, Rabi Akiva döneminde
olmuþtur. Roma'lýlarýn Tora öðrenme yasaðýna raðmen
ölümü bile göze alan Rabi Akiva gizlice Tora öðretmeye devam etmiþtir.
Rabi Akiva "Yahudi milleti balýða benzer. Nasýl balýk
Rabi Akiva omer: Sehok vekalut roþ
denizden dýþarý çýktýðýnda yaþayamazsa, Yahudi milleti
de Tora'dan ayrýldýðýnda yaþamasý imkansýzlaþýr."
margilin et aadam leerva. masoret
demiþtir. (Talmud Berahot 61b)
seyag latora; maserot seyag laoþer;
Rabi Akiva toplu olarak Tora öðrettiðinden dolayý
yakalanýp ölüm cezasýna çarptýrýlýr. Sabahýn erken
nedarim seyag laperiþut; seyag lahohma
saatlerinde herkesin önünde Romalýlar tarafýndan
þetika.
Rabi Akiva'nýn derisi yüzülür, demir taraklarla taranýr.
Derisi yüzülürken Rabi Akiva'nýn tüm içtenliðiyle
mutlu bir þekilde Þema'yý okuduðunu gören öðrencileri bu duruma þaþýrýr ve Rabi Akiva'ya mutlu olmasýnýn
nedenini sorarlar. Rabi Akiva þöyle der: "Tüm ha-yatým boyunca Þema'yý okudum. Orada söylediðimiz gibi
Veaavta Et Ad.. Elo-eha Behol Levaveha Uvhol Nafþeha Uvhol Meodeha. Tanrý'ný tüm kalbinle, tüm
ruhunla ve tüm varlýðýnla seveceksin. (Devarim 6:5)
Yaþamým boyunca bir insanýn kalbiyle ve varlýðýyla Tanrý'yý nasýl sevmesi gerektiðini bilebildim. Ama insanýn
Tanrý'yý tüm ruhuyla nasýl sevebileceðini ve bu mitsvayý ne zaman ve nasýl yerine getirebileceðini bilemedim.
Þimdi bunu anladýðýmdan dolayý mutluyum." Þema duasýnda yer alan ve Tanrý'nýn Tek olduðunu ifade eden
"Ehad" kelimesiyle Rabi Akiva ruhunu teslim eder.
Rabi Akiva yaþamýnda sevildi ve ölümünden sonra da unutulmadý. Rabi'lerimiz Kral David'in söylediði
sözlerle Rabi Akiva'yý tarif etmektedirler.
ÝSFU LÝ HASÝDAY, KORETE BERÝTÝ ALE ZAVAH.
Toplayýn önüme sadýk kullarýmý, kurban keserek benimle antlaþma yapanlarý. (Teilim 50:5)

Bu sözler Rabi Akiva ve öðrencileri gibi kendilerini Tanrý'ya adayanlar için söylenmiþtir.
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 SEHOK VEKALUT ROÞ MARGÝLÝN ET AADAM LEERVA...
LAUBALÝ VE GAYRÝ CÝDDÝ DAVRANIÞLAR, ÝNSANI AHLAK DIÞI OLAYLARA SÜRÜKLER.

Rabi Akiva'nýn tavsiyesini psikolojik açýdan inceleyecek olursak, ahlaksýz davranýþlarýn kaynaðýný anlamýþ
oluruz. Herhangi olumsuz bir davranýþta ve arzuya karþý en önemli silah, kiþinin onuruna verdiði önem ve
izzet-i nefsine sahip olmasýdýr. Ahlaksýz davranýþlar diðer günahlardan farklý olarak iki veya daha fazla kiþinin
katýlýmýyla gerçekleþebilir. Buna göre kiþiler arasýnda geçen boþ konuþmalar, laubali ve gayri ciddi hareketlerle
baþlayan arkadaþlýklar, iki tarafýn da onur ve utanma duygularýndan yoksun kalmalarýyla ahlak dýþý
hareketlerde bulunmalarýna kadar gidebilir. Ancak taraflardan biri kendi onur ve haysiyetini düþünürse,
yanlýþ hareketlerinden dolayý çevresinden utanacaðýndan, bu davranýþlardan uzak kalmak için gerekeni
yapacaktýr.
 MASORET SEYAG LATORA...

 MÝÞNA 3/17 

GELENEKLER, TORA'NIN KALESÝ VE
KORUYUCUSUDUR.

Laubali ve gayri ciddi davranýþlar, insaný

Yahudiler yaþadýklarý her ülkede geleneklerini ayný

ahlak dýþý olaylara sürükler.

canlýlýkla sürdürmeye büyük özen göstermiþlerdir.

Gelenekler, Tora'nýn kalesi ve koruyucu-

Bunun sayesinde Tora'nýn etrafýnda kenetlenerek

sudur.

kendi benliklerini muhafaza etmeyi de baþarmýþlardýr.

Maaser (Onda Bir) zenginliðin koruyucu-

Bu nedenle her birimize düþen görev Tora'nýn

sudur.

kurallarýný tatbik etmenin yanýnda Tora'yý koruyan
geleneklerimize önem vererek gelecek nesillere
eksiksiz olarak teslim etmektir.



Adak, insaný günahtan uzaklaþtýrýr.
Bilgeliðin koruyucusu, suskunluktur.

MASEROT SEYAG LAOÞER ... MAASER (ONDA BÝR) ZENGÝNLÝÐÝN KORUYUCUSUDUR.

Erets-Yisrael'in (Ýsrael topraðýnýn) on iki kabile arasýndaki paylaþýmýnda yer almayan, toprak sahibi olmayan
Koen ve Levi'lere Bet-Amikdaþ zamanýnda hasatýn onda biri verilirdi. Bu verilen vergi ile on iki kabile
arasýnda adil bir düzen saðlanmýþ olurdu. Bu "Maaser", veya herhangi bir fakire yapýlan yardým, verilmesi
gereken bir hak olarak görülürse, kiþinin zenginliðini azaltmadýðý gibi, tam tersine parasýnýn korunmasýna
yardýmcý olur. Maaser ile, hayýrseverlik duygularý bilinç altýna girer ve bu disiplini kazanan kiþi dünyanýn
gerçek Hakimi ve tüm evrenin Sahibi'nin kim olduðunu bilir ve bu þekilde yardýmseverlik yalnýz bir
merhamet hissi olarak deðil de Tanrý'nýn ona verdiði nimetleri baþkalarýyla da paylaþmakla Tanrý'ya karþý
kutsal bir görevi yerine getirir. Bu bilince sahip olan kiþi de hazinelerin en büyüðüne sahip olarak dünyasý
zenginleþir.
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Aser Teaser - Mahsulünün onda birini vereceksin. (Devarim 14:22) pasuðunu Rabi'lerimiz þöyle açýklar:
"Aser biþvil þeteaþer - Onda bir ayýr ki zenginleþ." Tanrý hayýrsever her insaný gerektiði gibi ödüllendirecektir.
Zenginlik genelde insanýn kibirli olmasýna ve kendini beðenmesine neden olur. Kiþi bütün sahip olduklarýnýn
baþarýsýný kendine mal eder.
Veamarta Bilvaveha Kohi Veotsem Yadi Asa Li Et Ahayil Aze - Ve (bir gün gelecek) yüreðinde, 'benim
içim bu serveti yapan kendi kudretim ve kuvvetli elimdir' diyeceksin. (Devarim 8:17)
Bu pasuðun da belirttiði gibi insan bir zaman gelir ki her þeyin sahibinin, kendisi olduðu zanneder. Bu
nedenle parasýný yardýmlaþarak baþkalarýyla paylaþma zorunluluðu ve Maaser vermesini emreden mitsva ona
her þeyin Tanrý'ya ait olduðunu hatýrlatýr ve öðretir.
VEZAHARTA ET AD… ELOKEHA KÝ U
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ANOTEN LEHA KOAH LAASOT HAYÝL .
VE TANRI'NI HATIRLAYACAKSIN; ÇÜNKÜ
SERVET KAZANMAK ÝÇÝN SANA KUDRET
VEREN O'DUR.

Rabi Akiva omer: Sehok vekalut roþ



NEDARÝM SEYAG LAPERÝÞUT...

ADAK, ÝNSANI GÜNAHTAN UZAKLAÞTIRIR.

margilin et aadam leerva. masoret
seyag latora; maserot seyag laoþer;

Ýnsan bazý hatalarýný düzeltmekte zorluk çektiðinde,

nedarim seyag laperiþut; seyag lahohma

yemin ve neder (adak) yoluyla, kendini daha kolay

þetika.

kontrol altýnda tutabilmektedir. Etmiþ olduðu yeminden dolayý kendine hakim olma yeteneðine sahip olur.
Bu þekilde, günahtan uzaklaþabilir; fakat buna raðmen
kiþi bu duruma düþmemeye çalýþmalý ve kendini kon-

trol altýna alarak yemin etmemeye gayret etmelidir.
Rabiler adakta bulunmanýn ve yemin etmenin pek saðlýklý olmadýðý görüþünü savunmuþlardýr.


SEYAG LAHOHMA ÞETÝKA... BÝLGELÝÐÝN KORUYUCUSU SUSKUNLUKTUR.

Kiþi, Tora'nýn yasakladýðý dedikodu, iftira, ahlaksýz konuþmalarýn olduðu yerde susmasý ve böyle bir ortamda
bulunmamasý gerektiðini bilmelidir. Kiþinin Tora öðrendiði zamanlarda ise susmasýna gerek yoktur. Yalnýzca
konuþmasý nedeniyle baþkalarýna zarar verecek durumlarda, susmasýný bilmelidir. Kral Þelomo'nun öðrettiði
; Gam Evel Mahariþ Haham Yehaþev Otem Sefatav Navon - Aptal bile susunca hikmetli, dudaklarýný
kapayýnca anlayýþlý sayýlýr. (Miþle 17:28) ve Talmud'un da belirttiði gibi, bazý durumlarda suskunluk, akýllý
olanýn yararýnadýr. Ona yararlýysa elbette ki aptal birine daha da yarar saðlayacaktýr. Susmak, bizleri
uygunsuz konuþmalardan uzak tutabilecek en güvenilir yoldur.
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 HAVÝV ADAM ÞENÝVRA BETSELEM... ÝNSAN [TANRI TARAFINDAN] SEVÝLMEKTEDÝR,
BU, ÝNSANIN TANRI'NIN SURETÝNDE YARATILMIÞ OLMASIYLA VURGULANMIÞTIR.

Ýnsan kimin için sevilen bir varlýktýr? Tanrý'nýn yarattýðý tüm varlýklar tarafýndan sevilmektedir. Bu apaçýk
ortada olan ve herkesin bildiði bir þey deðil midir zaten? Ýnsan meleklerden bile daha deðerli bir varlýktýr.
Tanrý tüm bu evreni insanlar için yaratmýþtýr. Ýrade gücüne sahip olan insanoðlu bu evrenin en üstün
varlýðýdýr. Hiçbir renk, ýrk ayrýmý olmaksýzýn, tüm insanlýk, Tanrý'nýn suretinde yaratýlmýþtýr ve herkes
Tanrý'nýn önünde eþittir. Ýnsanoðluna verilen en büyük hediye Tanrý'nýn suretinde yaratýlmýþ olmasý ve her
kiþinin bunun bilincinde olmasýdýr. Bu sayede insanýn sahip olduðu bu hediyeyle herkesin Tanrý'ya yaklaþmasý ve ulaþmasý söz konusu olur. Ýnsanoðlunun bu yaþamda en önemli amacý da bu olmalýdýr.
 HÝBA YETERA NODAAT LO ÞENÝVRA BETSELEM..
ÝNSANA TANRI'NIN SURETÝNDE YARATILMIÞ OLDUÐUNUN BÝLDÝRÝLMESÝ.
Tanrý kendi suretinde insaný yaratmakla insanlara olan sonsuz sevgisini ifade etmiþtir. Ýnsan bu sayede
yaþamýn en güzel tecrübesi olan Tanrý'ya yaklaþabilme imkanýna sahip olabilecektir.
 ÞENEEMAR KÝ BETSELEM ELO-ÝM ASA ET
AADAM...TORA'DA BELÝRTÝLDÝÐÝ ÜZERE
TANRI ÝNSANI KENDÝ SURETÝNDE YAPTI.

Ýnsanýn yaratýlýþý ile ilgili bilgiyi verirken belirtilen
"Kendi suretinde" kelimesi Noah peraþasýnda Tanrý
tarafýndan bir kez daha tekrarlanmýþtýr. "Kim insan
kaný dökerse kendi kaný da insan tarafýndan dökülece-
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Rabi Akiva þöyle der: Ýnsan [Tanrý
tarafýndan] sevilmektedir, bu, insanýn
Tanrý'nýn suretinde yaratýlmýþ olmasýyla
vurgulanmýþtýr. Ýnsana Tanrý'nýn suretinde

ktir. Çünkü Tanrý insaný kendi suretinde yarattý."

yaratýlmýþ olduðunun bildirilmesi, ona

(Bereþit 9:6) Burada tekrarlanan ifade

Tanrý'nýn

yönelik daha üst düzeydeki bir sevginin

gözünde insanýn ne kadar deðerli bir varlýk olduðu ve

göstergesidir. Tora'da belirtildiði gibi; Ki

Tanrýsal bir kývýlcýma sahip olduðu gerçeðidir."

Betselem

O nedenle Tora'da belirtildiði gibi; "Bir adamý öldürenin

insaný kendi suretinde yaptý. (Bereþit 9:6)

cezasý idamdýr." (Þemot 21:12)

Elo-im Asa Et Aadam. Tanrý

Bereþit peraþasýnda 'Ýnsanýn yaratýlýþý' anlatýlýrken,
onun yalnýz nasýl yaratýldýðý deðil, ayný zamanda insan
denilen yaratýðýn karakteri ve tabiatý hakkýnda da bilgi verilmektedir. Ýlk bakýþta bile, insanýn yaratýlýþý ile
diðer bütün yaratýklar arasýnda, konu ve detaylarýn anlatýmýnda büyük farklar görülür. Bu da bizlere insanýn,
tabiatta özel bir mevkiye sahip olduðunu ve Tanrý katýnda büyük deðer taþýdýðýný kanýtlamaktadýr.
Bu farklardan en önemlisi þudur: Tüm yaratýklar, bir anda Tanrý'nýn Sözü ile yaratýlmýþlardýr. Tanrý "Sular,
canlý mahluklarýn sürüleri ile kaynaþsýn…" (Bereþit 1:20) dediðinde, sularda yaþayan bütün canlýlar bir anda
varolmuþlardýr. Hem vücutlarý (madde) hem de canlarý (ruh) ayný anda yaratýlmýþtýr. Ayný olay, uçan kuþlar
ve karada yaþayan tüm canlýlar için de gerçekleþmiþtir. Tanrý'nýn Sözü ile hepsi bir anda, hiç yoktan,
tanýdýðýmýz þekliyle var olmuþtur.
Oysa insanýn yaratýlýþý böyle olmamýþtýr. Ondaki madde ve ruh ayrý ayrý yaratýlýp sonradan bir araya geti-rilmiþtir. Önce vücut (madde) yaratýlmýþtýr. "Tanrý, yerin topraðýndan Adam'ý yaptý. Cansýz bir heykel gibi.
Sonradan ona caný üfledi." (Bereþit 2:7)
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Burada iki zýt þey görülmektedir. Bir yandan insanýn vücudu, tabiatýn en alt tabakasýný teþkil eden cansýz
topraktan yaratýlmýþtýr. Diðer yaratýklarýn, hatta içlerinden en basitinin bile, doðrudan Tanrý'nýn Sözü ile
yaratýlmasýna raðmen, insanýn ruhu diðer yaratýklarýn aksine, vücutla bir anda yaratýlmamýþ, bunun için
Tanrý'nýn özel bir hareketine lüzum görülmüþtür: "Ve onun burnuna hayat nefesini üfledi."
Zoar'ýn deyimi ile "Üfleyen, içeriðini üfler." Yani bir kiþi üflediði zaman, kendisinden bir parçayý dýþarý vermiþ
olur. Buna göre, Ýnsanýn ruhu en yüksek tabakadan oluþmuþtur: Tanrý'nýn bizzat Kendi Varlýðý'ndan.
Var olan bütün canlý yaratýklarda, madde ve ruh arasýndaki uzaklýk fazla deðildir. Bu bakýmdan ikisi bir anda
ve bir sözle var olabilmiþlerdir. Oysa insandaki madde ve ruh, iki ayrý uçtan bir araya getirilmiþtir. Bir ucu
yerin topraðý, diðer ucu ise, Tanrý'nýn bizzat Kendi Varlýðý.
Ýnsanýn oluþumunda madde ve ruh arasýndaki bu zýtlýk ve bu uzaklýðýn karakter ve davranýþlarda büyük
et-kisi vardýr. Vücudu teþkil eden maddenin kökeni, toprak olduðu için, bazen davranýþ ve hareketlerinde
alçalmalar görülür. O kadar ki bazen, en vahþi hayvanlardan bile daha vahþi ve daha gaddar olabilir.
Canlýlýðýný meydana getiren ruh kýsmý ise, en yüksek yerden, tabiatýn üstü Tanrý'nýn kendisinden gelme
olduðu için bazen insanýn hareket ve davranýþlarý çok olumlu, insancýl ve yapýcýdýr.
Ýnsandaki madde ve ruh arasýndaki baðlýlýk ve denge
çok hayret vericidir. Bunu ancak Tanrý'nýn kendisi
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yapabilir. Zýt iki ucu biraraya getirmek, baðlamak ve
aralarýnda denge kurmak, ancak Tanrý'ya has bir olaydýr. Tanrý bu kuvveti Ýnsan'ý yarattýðýnda ona da
bahþetmiþtir. Bunu bahþederken de, ruhu maddeye yön
vermek, onu idare etmek ve ona hakim kýlmakla görevlendirmiþtir.
"Ýnsan"ýn yaratýlýþýndaki amaç, hareketlerinde ve
U aya omer: Haviv adam þenivra betselem;
davranýþlarýnda maddiyata ruhu katmak ve kutsal kýlmaktýr. Kutsallýðý en alt tabakayý teþkil eden topraða
hiba yetera nodaat lo þenivra betselem,
kadar indirmek veya onunla beraber yükselmek insanýn
þeneemar: "Ki betselem Elo-im asa et
tercihlerinden biridir.
aadam." (Bereþit 9:6)
Örneðin bir ihtiyaç olan yemek yeme olayý, yalnýz kendimizi tatmin etmek için deðil, beslenmemiz ve varolabilmemiz için bir vesiledir. Dolayýsýyla yemek yerken
amacýmýz LEÞEM ÞAMAYÝM yani Tanrý'nýn isteðini
yerine getirme olmalý, O'nu kutsal kýlmalýyýz. "Netilat Yadayim- El Yýkama Duasý" yaptýðýmýzda, maddeye
ruhu katýyor, onu kutsal kýlmýþ oluyoruz.
TEK BÝR KAYNAK'TAN GELEN ÝNSAN
Tanrý'nýn suretinde yaratýlan insanoðlu aralarýnda kurduklarý iliþkide gereken saygýyý, dürüstlüðü ihmal
etmemelidir. Ýþ hayatýnda kiþinin baþkasýna karþý yaptýðý aldatýcý hareketler Tanrý'nýn ismini alçaltmýþ
olur. Her yapýlan dürüst hareket ise Tanrý'nýn ismini yüceltmek demektir.

YARATILANI SEV YARATANDAN ÖTÜRÜ
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 HAVÝVÝN YÝSRAEL, ÞENÝKREU VANÝM LAMAKOM... BENE-YÝSRAEL SEVÝLMEKTEDÝR.
BU TANRI'NIN ÇOCUKLARI OLMASIYLA VURGULANMIÞTIR.

Her insanoðlu Tanrý'nýn imajýnda yaratýlmýþtýr ve yapacaðý sevap veya günahla Tanrý'ya yaklaþma veya
Tanrý'dan uzaklaþma imkanýna sahiptir. Bununla birlikte Yahudiler Tanrý'nýn manevi çocuklarý olarak
seçilmiþlerdir. Zira binlerce sene putperest kültürüne karþý yalnýz Yahudilik, tek Tanrý düþüncesini korumakla insanlýða ýþýk tutmuþtur. Nitekim tarihi inceleyecek olursak Avraam ile baþlayan bu görev,
Tora'nýn alýnmasýyla günümüze kadar gelmiþtir. Bugün ampul deyince nasýl Edison akla geliyorsa, tek
Tanrý düþüncesi deyince de, ilk akla gelen, Yahudilik'tir.

 HÝBA YETERA NODAAT LAEM

ÞENÝKREU VANÝM LAMAKOM...
BENE YÝSRAEL'E TANRI'NIN ÇOCUKLARI
OLDUÐUNUN BÝLDÝRÝLMESÝ, ONLARA
YÖNELÝK DAHA ÜST DÜZEYDEKÝ BÝR
SEVGÝNÝN GÖSTERGESÝDÝR.

Tanrý'nýn bu özelliði Bene Yisrael'e bildirmesinin
baþlýca amacý kendilerine düþen görevi eksiksiz
olarak yapmalarý konusunda onlarý motive etmektir.
Bir kiþi birileri tarafýndan, sahip olduðu bazý özelliklerden dolayý takdir ediliyorsa ve bu ona bildirilmiþse, o kiþi, mahçup olmamak için sorumluluklarýný
gereken þekilde yerine getirecektir.
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Bene-Yisrael sevilmektedir. Bu Tanrý'nýn
çocuklarý olmasýyla vurgulanmýþtýr. Bene
Yisrael'e Tanrý'nýn çocuklarý olduðunun
bildirilmesi, onlara yönelik daha üst
düzeydeki bir sevginin göstergesidir.
Tora'nýn belirttiði gibi; Banim Atem Lad…
Elo-ehem - Siz Tanrý'nýn çocuklarýsýnýz.
(Devarim 14:1) Bene-Yisrael sevilmektedir;
çünkü onlara çok deðerli bir araç olan Tora
verilmiþtir. Bene-Yisrael, dünyanýn nimeti
olan Tora'nýn kendilerine verilmesiyle büyük
sevgi kazandýlar. En güzel olan mesaj da
Tora'nýn bu amaç için verilmiþ olduðunun
bildirilmiþ olmasýdýr. Denildiði gibi; Ki
Lekah Tov Natati Lahem, Torati Al
Taazovu - Güzel bir armaðan, çok deðerli
bir araç verdim size, Tora'yý terk etmeyin.
(Miþle 4:2)

 ÞENEEMAR BANÝM ATEM LAD… ELO-EHEM...

SÝZ TANRI'NIN ÇOCUKLARISINIZ.
Tora'da belirtilen bu özellik Yahudilerin sahip olduðu yükümlülük ve sorumluluðu vurgulamaktadýr.
Bu nedenle Yahudi milleti Tanrý'nýn gösterdiði þekilde yolunu sürdürmelidir.

PÝRKE AVOT

 HAVÝVÝN YÝSRAEL, ÞENÝTAN LAEM KELÝ HEMDA... BENE-YÝSRAEL SEVÝLMEKTEDÝR.

ÇÜNKÜ ONLARA DEÐERLÝ BÝR ARAÇ OLAN TORA VERÝLMÝÞTÝR.
Tora monoteizmin kaynaðýdýr. Kral David, Teilim'de Tora'nýn deðerini þu güzel ve anlamlý sözlerle ifade eder
: "Tanrý'nýn kurallarý (Tora) doðrudur, yüreði sevindirir. Tora'nýn kelimelerine altýndan, bol miktarda saf
altýndan çok daha fazla istek duyarlar. Baldan, süzme petek balýndan tatlýdýr." (Teilim 19: 8-10) Miþna'da
ise Tora öðrenimi, güncel yaþamdaki beslenmeye benzetilir. Tora'nýn kendisi "Keli Hemda" yani deðerli,
el üstünde tutulan bir araç, bir güç kaynaðýdýr. Bunun anlamý Tora'nýn ruhun gerçek gýdasý olmasýdýr. Aç
olduðumuzda nasýl ki yemekle besleniyorsak ayný þekilde Tora da yaþamamýzý ve manevi dünyamýzý besleyip,
haz verecektir.
Tora, Yahudi aleminin güç ve manevi besin kaynaðýdýr.

 HÝBA YETERA NODAAT LAEM, ÞENÝTAN
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Havivin Yisrael, þenikreu vanim lamakom;
hiba yetera nodaat laem þenikreu vanim
lamakom þeneemar: "Banim atem Lad...
Eloe-hem." (Devarim 14:1)
Havivin Yisrael, þenitan laem keli hemda;
hiba yetera nodaat laem þenitan laem keli
hemda þebo nivra aolam þeneemar: "Ki
lekah tov natati lahem, Torati al taazovu."
(Miþle 4:2)

 ÞENEEMAR “KÝ LEKAH TOV NATATÝ

LAEM KELÝ HEMDA... BENE-YÝSRAEL,
DÜNYANIN NÝMETÝ OLAN TORA'NIN
KENDÝLERÝNE VERÝLMESÝYLE BÜYÜK
SEVGÝ KAZANDILAR. EN GÜZEL OLAN
MESAJ DA TORA'NIN BU AMAÇ ÝÇÝN VERÝLMÝÞ
OLDUÐUNUN BÝLDÝRÝLMÝÞ OLMASIDIR.
Tanrý, Sinay daðýnda Ýsraeloðullarýna On Emir'i
verdiðinde Tora'yý kabul etmedikleri takdirde Sinay
daðýnýn üzerlerine çökeceði ve onlara mezar olacaðýný
belirtir. Aslýnda böyle bir ifade ile Tora'sýz bir yaþamýn
boþ ve anlamsýz olacaðýný belirtmek iç indir. Bu nedenle
evrene anlam verebilmek için Tanrý dünyayý Tora'ya
bakarak yaratmýþtýr ve yaratýlýþa anlam veren Tora'ya
ve alimlerine saygý gösterilmesi bu nedenle çok
önemlidir.
Rabi Yeoþua þöyle demiþtir… Eðer tüm
okyanuslar mürekkep, tüm kamýþlar kalem, tüm
gökler parþömen, tüm yaþayan insanlar Tefilin,
Mezuza ve Sefer Tora yazabilen hattat yani sofer
olsa, yine de Tora'nýn tüm bilgilerini yazýya
geçirmeye yeterli olmaz.

LAHEM TORATÝ AL TAAZOVU”...
GÜZEL BIR ARMAÐAN, ÇOK DEÐERLÝ BÝR ARAÇ VERDÝM SÝZE, TORA'YI TERK ETMEYÝN.

Tanrý yarattýðý evrenin iyi olduðunu söylemiþtir. Tora'da belirttiði gibi: "Tanrý yapmýþ olduðu her þeyi gördü
ve iþte çok iyiydi." (Bereþit 1:31) Bu evrende yaratýlan her þey iyi ve Tora'yý tamamlamak için getirildiyse o
zaman Tora'nýn kendisi, iyilerin iyisi güzel bir armaðan olarak kabul edilmelidir. Baþarýnýn sýrrý, bu güzel
armaðan Tora'ya sýký sýký baðlanmaktýr.
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 AKOL TSAFUY... HER ÞEY TANRI'NIN BÝLGÝSÝ DAHÝLÝNDEDÝR VE TANRI TARAFINDAN
ÖNCEDEN GÖRÜLMEKTEDÝR.

Rambam ve Rabenu Yona'nýn belirttiði gibi, insanýn geçmiþte yaptýðý ve gelecekte yapacaðý her
hareket Tanrý tarafýndan bilinmektedir. Çünkü O, zaman ve mekan kavramlarýnýn üstündedir. Kral
David'in vurguladýðý gibi; Yüce Tanrým, sýnayýp tanýdýn beni. Oturup kalkýþýmý bilirsin. Niyetimi
uzaktan anlarsýn. Gittiðim yolu, yattýðým yeri inceden inceye elersin, bütün yaptýklarýmdan
haberin var. Daha sözü aðzýma almadan, söyleceðim her þeyi bilirsin. (Teilim 139:1-2) Kiþi
hareketlerini büyük bir gizlilikle yaptýysa bile, Tanrý tarafýndan bilinecektir. Çünkü hiçbir þey O'ndan
gizlenemez.
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VEAREÞUT NETUNA ...

YÝNE DE HAREKETLERÝMÝZDE ÖZGÜRÜZ.

Her þey Tanrý'nýn bilgisi dahilindedir ve
Tanrý tarafýndan önceden

Bu evrende insan istediði gibi hareket etmekte
serbesttir. Tanrý insana seçim özgürlüðünü
vermiþtir. Tanrý'nýn her þeyi önceden bilmesi,
insanýn seçim özgürlüðünü etkilemez. "Tanrý'nýn
bir þeyi bilmesi"

görülmektedir.

Buna raðmen hareketlerimizde özgürüz.
Dünya iyilikle yargýlanýr ve her þey yapýlan
icraatlara göredir.

kavramý, "insanýn bir þeyi

bilmesi" kavramýnýn ölçü ve deðerleriyle
kýyaslanamaz. O, bunun üstündedir.
Ýnsan hareket ve özgürlüðünün tadýný her an yaþayabilir. Buna karþýlýk yaptýðý her icraatýn sorumluluðu
ona aittir. Tora bu esasý açýkça vurgulamaktadýr:
Ahayim Veamavet Natati Lefaneha Aberaha Veakelala Uvaharta Bahayim - Senin önüne hayatla
ölümü, bereketle laneti koydum. Ve sen hayatý seç! (Devarim 30:19)
Görüldüðü gibi Tanrýsal bir kavram olan seçim özgürlüðü Yahudiliðin de esas öðelerinden biridir. Her
hareket Tanrý'nýn bilgisi dahilinde olmasýna raðmen, Tanrý, kiþiye istediði hareketi yapmakta engel
olmaz. Günah iþlemeyi planlayan kiþiye Tanrý hiçbir müdahalede bulunmaz. Tanrý her þeyi önceden
bilmesine raðmen kiþi kendi iradesiyle davranmakta serbesttir.
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1. Tanrý'nýn her þeyi bilmesi.
2. Seçim özgürlüðü.
Büyük düþünürlerimizden Rambam dokunulamayan ve görülemeyen bu iki kavramýn birbirine zýt
görünerek baðdaþmadýðýný belirtirken, buna raðmen bu iki esas kavramýn, beraberce var olduðunu
vurgular ve bu durumun insan aklýnýn ötesinde olduðunu ifade eder. Bu uyuþmazlýðýn cevabýný þu
pasukla belirtir:
Ki Lo Mahþevotay Mahþevotehem Velo Darkehem Derahay Neum Ad…Tanrý þöyle diyor: Benim
düþüncelerim sizin düþünceleriniz deðil, sizin yollarýnýz Benim yollarým deðildir. (Yeþaya 55:8)
Ýnsanoðlunun aklýnýn sýnýrlý ve bazý konularýn anlayýþýnýn ötesinde olduðu gerçeðini unutmamak
gerekir. Bunu biraz açýklayacak olursak; Tanrý yer ve zamanýn ötesinde olduðundan, geçmiþ, þimdiki
ve gelecek zamanýn içerisinde ne olduðunu ve
ne olacaðýný bilmektedir. Ýnsan ise zamanla
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baðlantýlý olduðundan gelecekte ne olacaðýný
bilmesine imkan yoktur. Buna baðlý olarak
Tanrý'nýn her konuyu bilmesi kiþinin hayatýný
etkilemez. Bu, anlaþýlmasý zor bir kavram
olduðundan geniþ olarak açýklanmasý gerekir.

Akol tsafuy, veareþut netuna. Uvtov
aolam nadon, veakol lefi rov amaase.

(Geniþ ayrýntý için Rambam Ýlhot Teþuva 5:5)
Herkes kendi iradesiyle her þeyi seçme
özgürlüðüne sahiptir. Kiþi kendi kaderini
kendi tespit eder.



VEAKOL LEFÝ ROV AMAASE ... HER

ÞEY YAPILAN ÝCRAATLARA GÖREDÝR.
Miþna'nýn öðretisi kiþinin her an deðiþebileceðidir.
Tanrý kiþiyi iyi ve kötü olmak üzere iki güçle
yaratmýþtýr. Kötüyü iyiye çevirme imkanýna sahip
olan kiþi, yaptýðý hareketlerle kendini deðiþtirebilir, farklý bir insan olabilir.
Tanrý her insaný iyilikle yargýlayacaðýndan hareketlerimizde ne kadar iyiye yönelirsek Tanrý'nýn
merhameti ve lütfu da o kadar artacaktýr. Bu
nedenle, yapýlacak her iyi hareketin inanýlmaz bir
pozitif enerjisi vardýr.

 UVTOV AOLAM NADON ...
DÜNYA ÝYÝLÝKLE YARGILANIR.
Tanrý genel olarak insanoðlunu sert bir þekilde
yargýlamaz. Tanrý merhametlidir ve insanýn her
zaman iyi taraflarýný göz önüne alýr. O nedenle hata
iþleyen bir kiþi, piþmanlýk duyup içtenlikle hatasýný
düzeltirse Tanrý onu affeder.
Tora'da belirtildiði ve dualarda devamlý söylendiði gibi;
VAYÝKRA AD.., AD… EL RAHUM
VEHANUN EREH APAYÝM VERAV HESED
VEEMET. Tanrý merhametli ve lütfeden, geç
öfkelenen, inayeti ve hakikatý çok olandýr.
(Þemot 34:6)
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U AYA OMER ... ÞÖYLE DERDÝ:
Rabi Akiva, insanýn bu yaþamda izlemekte olduðu yaþam felsefesini tarif etmekte olan bu Miþna'yý daha iyi
anlamamýz için þu örneði verir: Tanrý, yarattýðý dünyayý bir iþadamý gibi idare eder, yarattýðý insanlar için
prensipleri dahilinde gerektiði gibi kredi daðýtýr, buna karþýlýk emanet alýr ve sonunda borçlulardan borçlarý
geriye alýr ve iþi baþarýlý olarak yürütenlere kazançlarýný verir. Ýþte Miþna ana hatlara ayrýlarak bu basit
örneklerle hayat felsefesini bize özetlemektedir.
 AKOL NATUN BEERAVON... HER ÞEY EMANET OLARAK VERÝLMÝÞTÝR.
Emanet, ödünç verilen þeye karþýlýk, istenildiðinde geriye verilecek þeydir. Ýnsanýn yaþamý ve ölümü de
Tanrý'nýn elindedir. Herkes gerektiðinde ödemesi gerekeni O'na verecektir. Ýnsanýn ruhu Tanrý'nýn huzurunda
doðuþundan itibaren sözleþmiþ olup, yapacaðý her hareketten sorumludur. Buna göre sorumluluðunu bilip,
vücudunu iyi yollarda kullanan ruh deðer kazanacak, fiziksel yönünü aksi yönde deðerlendiren ruh ise Tanrý'nýn
huzurunda yargýlanacaktýr. Miþna'nýn belirttiði gibi
insanýn sahip olduðu her þey Tanrý tarafýndan emanet
olarak ve-rilmiþtir. Aileden kalan bir mirasýn bile kiþinin
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kendisine ait olmadýðýný ve her þeyin Tanrý'ya ait old-

Rabi Akiva þöyle demiþtir: Herþey emanet

uðunu unutmamak gerekir. Bütün bu sahip olunan þey-

olarak verilmiþtir ve bütün hayat (tüm can-

ler iyi yolda kullanýlmalýdýr. Bu dünyaya gelen insan;
masasý donatýlmýþ, leziz

yemeklerin bulunduðu yere

gelen bir insana benzer. Gizli bir yerde saklanan, her
þeyin farkýnda olan masayý kuran ev sahibini farket-

lýlar) bir aðla örtülüdür. Dükkan açýktýr ve
sahibi borç vermektedir, defter açýktýr ve el
yazmaktadýr; her isteyen gelip borç alabilir.

meden aðýz tadýyla, hazýr olan yemeði yemeye baþlar.

Tahsildarlar rutin bir þekilde gerektiði gibi

Ayný þekilde saklandýðý gizli yerde bulunan Tanrý,

insanlardan borçlarýný geri almaktadýrlar.

insanýn bu dünyayla ilgili yaþadýðý her aný gözetler.

Kiþi farkýnda olarak ya da olmayarak bor-

Bütün bu harcamalarýn hesabý gelecek ve ödemelerin

cunu ödemektedir ve tahsildarlarýn bunu

yapýlmasý gerekecektir. Fakat bu evrenin Yaratýcýsý'nýn

yapmak için dayanaklarý vardýr. Adaletin

bizlere sunduðu lütuflarý iyi yolda kullandýðýmýz sürece

kendisi doðru ve gerçektir ve her þey þölen

Tanrý bizlere bu lütuflarý sunmaya devam edecek ve
ödememiz gereken bir borç kalmayacaktýr.



UMTSUDA FERUSA AL KOL AHAYÝM...

BÜTÜN HAYAT (TÜM CANLILAR) BÝR AÐLA
ÖRTÜLÜDÜR.
Miþna'da bahsedilen að, ölüm meleðinin benzetmesidir.
Her yere yayýlmýþ olan bu að kaçýnýlmaz olan ve ölmesi
gereken kiþileri aramaktadýr. Aðýný denize yayýp,
balýklarýn yakalanmasýný bekleyen balýkçý gibi, ölüm
meleði de ayný þekilde avýný bekler.

sofrasýna hazýrlýk içindir.

 EHANUT PETUHA...
DÜKKAN AÇIKTIR.

Büyük bir alýþveriþ merkezi gibi her çeþit imkan
insanýn önüne sunulmuþtur. Kiþi önüne sunulan
bu imkanlarý, bir önceki Miþna'da belirtildiði gibi,
kendi özgür seçimiyle iyi ya da kötü yönde
kullanabilecektir.
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 VEAHENVANÝ MAKÝF... SAHÝBÝ BORÇ VERMEKTEDÝR.
Tanrý insanýn yaptýðý herhangi bir yanlýþ hareketin hemen ardýndan ona ceza vermez ve ona hatalarýný düzeltmesi için devamlý olarak fýrsatlar verir. Tanrý, iyi yolda yürüyeceði konusunda insanýn öz saflýðýndan o kadar
emindir ki, daha Tora öðrenmeden, mitsvalarý uygulamadan veya iyi yolu seçmeden dahi, ona gereken gücü ve
fiziksel enerjiyi devamlý olarak saðlamaktadýr. Yeter ki insan verilen fýrsatlarý, imkanlarý iyi yolda kullanabilsin.
 VEAPÝNKAS PATUAH, VEAYAD
KOTEVET...
DEFTER AÇIKTIR VE EL YAZMAKTADIR.
Hiç kimse kendi kendini aldatmasýn. Simgesel bir
ifadeyle Tanrýsal defter her zaman açýktýr ve yapýlan
her hareket yazýlýp kaydedilmektedir. Tanrý her
zaman, her yerde hayat kitabýna bunlarý not etmektedir.
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U aya omer: Akol natun beeravon, umtsuda ferusa al kol ahayim. Ehanut petuha,
veahenvani makif, veapinkas patuah,
veayad kotevet, vehol arotse lilvot yavo
veyilve. Veagabain mahzirin tadir behol
yom venifrain min aadam midato veþelo
midato, veyeþ laem al ma þeyismohu.
Veadin din emet, veakol metukan lisuda.

 VEAKOL METUKAN LÝSUDA... HER
ÞEY ÞÖLEN SOFRASINA HAZIRLIK ÝÇÝNDÝR.
Burada adý geçen þölen "Olam Aba - Gelecek
dünyada" kazanýlacak ödüldür. Bir yemeðin kalitesi
artmasý, içine katýlacak maddelere baðlýdýr. Buna
göre "þölendeki" sofranýn lezzeti, bu dünyada yapacaðý hareketlerin kalitesine ve yaþamýna göre olacaktýr. Talmud'da belirtildiði gibi; (Avoda Zara 3a)
Cuma günü (=bu dünyada) yemek hazýrlýðý için
emek sarfeden, Þabat günü (=gelecek dünyada) o
yemeði lezzetle yiyecektir.

 VEHOL AROTSE LÝLVOT YAVO
VEYÝLVE... HER ÝSTEYEN BORÇ ALABÝLÝR.
Dürüst ve iyi insan, Tanrý'dan, yapacaðý iyilikler veya
mitsvalarý uygulayabilmek için gereken miktarda borç
ister; fazlasýnda gözü yoktur. Böylelikle Tanrý'dan
almýþ olduðunu yanlýþ amaçlar için kullanmamýþ olur.
 VEAGABAÝM NAHZÝRÝN TADÝR BEHOL
YOM VENÝFRAÝN MÝN AADAM...
TAHSÝLDARLAR RUTÝN BÝR ÞEKÝLDE
GEREKTÝÐÝ GÝBÝ ÝNSANLARDAN BORÇLARINI
GERÝ ALMAKTADIRLAR.
Ýnsanýn yaþamýnda çýkan zorluklar ve acýlar, yaptýðý olumsuz hareketlerin bedelidir. Bazý durumlarda ise insanýn
karþýlaþtýðý zorluklar ve acýlar "yisurin beaava - sevgiden
kaynaklanan sýkýntýlar" olarak nitelendirilip Tanrý'nýn
merhametinden dolayý gelmektedir. Sebebine gelince bu
dünyada yaptýðý olumsuz hareketlerin bedelini ödemekle
Tanrý o kiþinin öteki dünyaya saf bir ruhla girmesini
saðlamaktadýr.
 MÝDATO VEÞELO MÝDATO...
KÝÞÝ FARKINDA OLARAK YA DA
OLMAYARAK BORCUNU ÖDEMEKTEDÝR.
Bazý durumlarda insan baþýna gelenlerin nedenlerini bilir,
bazen de Tanrý adaletinin haksýz olduðunu düþünebilir.
Aslýnda kendileri, bilmeden yaptýklarý hatalarýn bedelini
ödemektedirler. Kýsaca kiþi bilerek veya bilmeyerek
yaptýðý yanlýþ hareketlerin sorumlusu olarak bedelini herhangi bir þekilde öder.
 VEADÝN DÝN EMET...
ADALETÝN KENDÝSÝ DOÐRU VE GERÇEKTÝR.
Tanrý'nýn merhametli olduðundan ve piþmanlýk duyduðunda insaný affettiðinden daha önce de bahsedilmiþti. Anlamakta zorluk çektiðimiz her olayýn, Tanrýsal bir
nedeni mevcuttur. Kiþi yakýn birini kaybettiðinde
"Baruh Dayan Aemet - Gerçeðin/Doðrunun Yargýcý"
duasýyla bunu dile getirir.
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 ÝM EN TORA, EN DEREH ERETS... TORA YOKSA, TEMEL AHLAKÝ DEÐERLER DE YOKTUR.
Tora kanunlarý, Tanrý ve insanlar arasýndaki iliþkilerin mükemmel olabilmesi için bizlere verilmiþ bir rehberdir.
Bu kanunlar ahlak kurallarýnýn yanýnda sosyal, ekonomik, ticari ahlak konularýný da içerir. (Ýþçinin maaþýnýn
zamanýnda verilmesi, ihtiyacý olana yardým, ölçüde dürüst olmak, baþkasýnýn malýna göz dikmemek vs…) Tüm
hayatýmýzý etkileyen Tora, Tanrýsal buyruklar olduðundan, vicdanýmýzla hareket ederiz. Ýnsanlarý aldatabiliriz
ama Tanrý'yý asla. Ahlaki deðerler insandan insana deðiþir, ancak Tora'nýn çizdiði yol herkese hitap eder. Tora
olmadýðý yerde insanlar, kendi aralarýnda çeliþkiye düþebilirler. Bu nedenle Tora'nýn, insani iliþkilerin mükemmel olmasýnda büyük bir etkinliði vardýr. Tora kanunlarýný analiz ettiðimiz takdirde bunun doðruluðunu da
daha rahat görme imkanýna sahip oluruz.
 ÝM EN DEREH ERETS, EN TORA... TEMEL AHLAKÝ DEÐERLER YOKSA, TORA DA YOKTUR.
Tora, kiþide ve karakterinin geliþiminde olumlu bir etki býrakmadýysa, Tora'nýn da anlamý yoktur. Tora yalnýzca
kiþiyi Tanrý'yla bütünleþtiren bir yaþam kitabý deðil, ayný zamanda insanlarla olan iliþkileri de düzenleyen bir
rehberdir. Ýnsan ne kadar dindar ve Tora'yý uygulayan
bir Yahudi olursa olsun, insanlarla iliþkileri iyi bir þekil MÝÞNA 3/21 
de geliþmediyse Tanrý katýnda dindarlýðýnýn bir deðeri
yoktur.
Rabi Elazar ben Azarya þöyle der:
 ÝM EN HOHMA, EN YÝRA...
BÝLGÝ YOKSA, KORKU DA YOKTUR.
Miþna'nýn belirttiði Hohma kelimesi Tora bilgisidir.
Nitekim kiþinin Tanrý korkusu, hislerini, Tora bilgisine
sahip olmakla daha da güçlendirir.
Kral Þelomo'nun öðrettiði gibi: Sözlerimi kabul edersen
ve emirlerimi yanýnda saklarsan; Ve defineler araþtýrýr
gibi onu araþtýrýrsan; Tanrý korkusunu o zaman anlayacaksýn, Tanrý bilgisini bulacaksýn. (Miþle 2:2-5)
Güçlü sahibine karþý gelen kul aptallýk yapýyor demektir.
Ýnsan Tanrý bilincini algýlamazsa ve O'nun yüceliðini
idrak etmezse, Tanrý korkusu hislerine sahip
olamayacaðý gibi, Tanrý'ya yönelik iliþkileri de bu
yüzden zayýf kalacaktýr.

Tora yoksa, temel ahlaki deðerler de
yoktur; temel ahlaki deðerler yoksa,
Tora da yoktur.
Bilgi yoksa, korku da yoktur; korku
yoksa bilgi de yoktur.
Anlayýþ yoksa, akýl da yoktur; akýl yoksa
anlayýþ da yoktur.
Un yoksa Tora da yoktur; Tora yoksa
un da yoktur.

Bilgi eksikliði olan, doðru ve yanlýþý tam anlamýyla kavramayan kiþi, Tanrý'dan korkmaz.

 ÝM EN YÝRA, EN HOHMA... KORKU YOKSA, BÝLGÝ DE YOKTUR.
Kiþide Tanrý korkusu yoksa bildiklerinin ne anlamý ve deðeri olabilir ki?
LAMA ZE MEHÝR BEYAD KESÝL LÝKNOT HOHMA VELEV AYÝN.
Akýlsýz insanda vicdan (Tanrý korkusu) yoksa, eðitim için harcadýðý paranýn ne deðeri olabilir ki?
(Miþle 17:16)
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ÝM EN BÝNA EN DAAT, ÝM EN DAAT EN BÝNA...

ANLAYIÞ YOKSA, AKIL DA YOKTUR; AKIL YOKSA, ANLAYIÞ DA YOKTUR.
Zeka ve anlayýþ üç kategoride toplanýr.
1. Hohma - Hikmet: Baþkalarýndan aldýðýmýz bilgiler bu gruba girer.
2. Bina -Anlayýþ: Alýnan bilgilerden anlamlar çýkarma.
3. Daat - Bilgi: Bu iki aþamadan sonra, sorulan sorular ve geçirilen tüm deneyimlerden sonra ortaya çýkan
sonuç.
Bu Miþna, anlayýþ ile bilgi arasýndaki iliþkiden bahsettiði gibi, bu iki kavramýn birbirini tamamladýklarýný da
belirtmektedir. Kiþi yeni bilginin ne ifade ettiðini kavradýðý takdirde anlayýþ sahibi olur. Eðer o bilgiyi tam
olarak anlayamazsa yanlýþ yorumlar çýkarýr ve o yeni bilgiler kiþiye hiçbir þey ifade etmediði gibi zarar bile
verebilir.
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Rabi Elazar ben Azarya omer: Ým en Tora,
en dereh erets; im en dereh erets, en Tora;
im en hohma, en Yira; im en Yira, en
hohma; im en bina, en daat ; im en daat,
en bina; im en kemah, en Tora. im en
Tora, en kemah.



 ÝM EN KEMAH, EN TORA...
UN YOKSA TORA DA YOKTUR.
Ýnsan beden ve ruhtan oluþmuþtur. Baþka sözcüklerle
ifade etmek istersek, madde ve maneviyatýn birleþiminden yaratýlmýþtýr.
Vayitser Ad.. Elo-Ým Et Aadam Afar Min Aadama
Vayipah Beapav Niþmat Hayim - Ve Tanrý yerin
topraðýndan Adamý yarattý ve onun burnuna hayat
nefesini üfledi ve Adam yaþayan canlý oldu.
(Bereþit 2:7)
Ýnsan bu iki yönünün açlýðýný gidermek için beslenme
ve yaþatma mecburiyetindedir. Paralel þekilde ikisi
birbirini tamamlar. Kiþinin marifeti, düzenli bir þekilde
her iki yönle kendilerine uygun þekillerde ilgilenmesidir.
Bu sayede kiþi düzenli olarak yaþamýna devam eder.
Maneviyatýmýzý düzenleyen Tora ve fiziksel yaþamýmýzý
saðlayan gýdanýn her zaman varolmasý gerekir.

ÝM EN TORA, EN KEMAH... TORA YOKSA, UN DA YOKTUR.

Kiþi yalnýzca maddiyat peþinde koþarsa yaþamýn gerçek gayesine ulaþamaz. Bununla birlikte kiþi manevi
dünyasýna gereken önemi vermiyorsa, maddi deðerlere saplandýysa Tanrý'nýn o kiþiye maddi destek vermesi
hiçbir þey ifade etmez.
Yahudilik maddiyatla maneviyatýn bir bütün olduðunu ve birbirinden kopamayacaðýný belirtmektedir. Yahudiliðin esasý da bundan ibarettir.
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 U AYA OMER: KOL ÞEHOHMATO MERUBA MÝMAASAV, LEMA U DOME?...
O ÞÖYLE DERDÝ: BÝLGÝSÝ ÝCRAATINDAN FAZLA OLAN KÝÞÝ NEYE BENZER?
Rabi Hanina ben Dosa bu Miþna'nýn öðretisinden daha önce bahsetmiþti. (Pirke Avot 3:11)
Çok bildiðini zanneden kibirli, arzularýnýn esiri veya paradan dolayý þýmarmýþ bir kiþi manevi geliþimde yol kat
edemez. Fakat kökünde Tanrý inancýna ve korkusuna sahip olan kiþi öðrendikleri ile birlikte manevi olarak
geliþebilir. Rabi Elazar ben Azarya ise bu öðretiyi geniþ bir þekilde açýklamaktadýr. Tora bilgisinin amacý, sadece
kiþiye ilim öðretmek, zeka geliþimini saðlamak deðil, ayný zamanda kiþiyi iyi karakterli bir insan durumuna
getirmek içindir. Kiþi kendi kendine þöyle diyebilir: "Tora kanunlarýný takip etmeden, genel ahlak kurallarý ve
toplumun yönlendirmesiyle de iyi bir insan olunabilir." Bu tam anlamýyla doðru olan bir düþünce deðildir.
Çünkü insani ahlak deðerleri deðiþkendir. Tanrýsal mantýða dayanan ve insaný yaratan Yaradan'ýn verdiði
düzen tartýþýlmaz; diðeri ise sabit olmayan, toplumdan
topluma, zamandan zamana deðiþebilecek insan kurallarýdýr.

 MÝÞNA 3/22 
Rabi Elazar ben Azarya þöyle der: Bilgisi

icraatýndan fazla olan kiþi neye benzer?
 LEÝLAN ÞEANAFAV MERUBÝN
Dallarý köklerinden fazla olan aðaca benzer.
VEÞARAÞAV MUATÝN, VEARUAH BAA
VEOKARTO
Rüzgar aðacý kökünden koparýr ve devirir.
VEOFAHTO AL PANAV...
Yermiya Peygamber'in dediði gibi:
DALLARI KÖKLERÝNDEN FAZLA OLAN AÐACA
Çöldeki ýlgýn aðacý gibi olacak ve iyilik geldBENZER. RÜZGAR AÐACI KÖKÜNDEN
iði zaman görmeyecek. Ancak çöldeki kurak
KOPARIR VE DEVÝRÝR.
yerlerde kimsenin oturmayacaðý tuz diyarýnKöklerin kopmasý düþüncesini Rabilerimiz þu þekilde
da oturacak. (Yermiya 17:6)
açýklarlar:
a. Raþi'ye göre ; öðrendiklerini uygulamayan kiþi kökleri
Fakat icraatlarý bilgeliðinden fazla olan kiþi,
saðlam olmayan bir aðaca benzer. Tanrý'ya olan baðlýlýðý
dallarý az ancak kökleri güçlü olan bir aðaca
gevþektir ve her an kopabilir.
benzer. Yermiya Peygamber'in dediði gibi:
b. Hasid Yaavets'e göre, kiþinin sahip olduðu bilgi,
Sularýn yanýna dikilmiþ aðaç gibi olacak, o
hareketleri ile baðdaþmadýðýndan, çeþitli fikirler onu
aðaç ki ýrmak kenarýnda köklerini salar,
yoldan saptýrabilir. Tora ve Mitsvalarýn uygulanmasý
kiþiyi olumsuz düþüncelerden korur ve yoldan
sýcak gelince korkmaz, yapraðý yeþil olur.
sapmamayý saðlar.
Kuraklýk yýlýnda kaygý çekmez ve meyve
c. Helek Yaakov, Miþna'da bahsedilen düþünceyi
vermekten geri kalmaz. (Yermiya 17:8)
günümüzdeki bir gerçekle baðdaþtýrýr. Ýyi ve entellektüel
bir konuþmacý söyledikleri ile insanlarý etkileyebilir.
Fakat söylediklerini uygulamadýðý takdirde o etki
kaybolur ve belli bir müddet sonra dinleyicilerinin sayýsýnda da azalma olur. Ayný þekilde, bir kiþi Tora bilgisini
uygulamaya geçirmediði sürece, o bilgi ona yarar saðlamayacaktýr.
Rabilerimiz bu Miþna'da ifade edilen düþünceyi dizginleri üzerinde olmayan bir yarýþ atýna binen kiþiye benzetir
ve o kiþi atýn üzerinde durmayý baþaramayýp sonunda düþecektir. Öðrendiklerini pratiðe dökemeyen kiþi yaþam
içerisinde manevi bir çýkmaza girer.
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ÞENEEMAR :VEAYA KEARAR BAARAVA, VELO YÝRE KÝ YAVO TOV, VEÞAHAN

HARERÝM BAMÝDBAR, ERETS MELEHA VELO TEÞEV...
ÇÖLDEKÝ ILGIN AÐACI GÝBÝ OLACAK VE ÝYÝLÝK GELDÝÐÝ ZAMAN GÖRMEYECEK.
ANCAK ÇÖLDEKÝ KURAK YERLERDE KÝMSENÝN OTURMAYACAÐI TUZ DÝYARINDA
OTURACAK. (YERMÝYA 17:6)

Kiþi tüm baþarýsýnýn sýrrýný kendinde arar ve Tanrý'ya karþý güveni olmadýðý gibi her þeyin insanýn
gücünün sonucu olduðuna inanýrsa, bu durum Tanrý'nýn berahasýný göremeyip ýssýz adada tek baþýna
kalmýþ verimsiz bir aðacýn durumuna benzetilebilir. Miþna'da bu biçim yaþamý çöl, tuz diyarý gibi
kelimelerle ifade etmektedir.



MÝÞNA 3/22 

 AVAL KOL ÞEMAASAV MERUBÝN
BEHOHMATO LEMA U DOME? LEÝLAN
ÞEANAFAV MUATÝN VEÞARAÞAV MERUBÝN,
ÞEAFÝLU KOL ARUHOT ÞEBAOLAM BAOT
VENOÞEVOT BO, EN MEZÝZÝN OTO
MÝMEKOMO ...
FAKAT ÝCRAATI BÝLGELÝÐÝNDEN FAZLA
OLAN KÝÞÝ, DALLARI AZ ANCAK KÖKLERÝ
GÜÇLÜ OLAN BÝR AÐACA BENZER .
Uygulamanýn önemini idrak eden ve her þeyin baþýnda
tatbikat olduðunu bilen kiþi manevi bir çýkmaza girmez

U aya omer: Kol þehohmato meruba mimaasav,
lema u dome? Leilan þeanafav merubin veþaraþav
muatin, vearuah baa veokarto veofahto al panav,
þeneemar: "Veaya kearar baarava, velo yire ki
yavo tov, veþahan harerim bamidbar, erets meleha velo teþev"(Yermiya 17:6)Aval kol þemaaasav
merubin mehohmato lema u dome? Leilan
þeanafav muatin veþaraþav merubin, þeafilu kol
aruhot þebaolam baot venoþevot bo, en mezizin
oto mimekomo þeneemar: "Veaya keets þatul al
mayim, veal yuval yeþalah þaraþav, velo yire ki
yavo hom, veaya aleu raanan, uviþnat batsoret lo
yidag, velo yamiþ measot peri." (Yermiya 17:8)

ve böyle bir insanýn manevi temelini yýkmak olasý
deðildir. Bu nedenle Tora'yý uygulayan kiþi kökleri
güçlü olan aðaca benzer.
TORA'YI BÝLMEK DEÐÝL,
UYGULAMAK ESASTIR.


ÞENEEMAR : VEAYA KEETS ÞATUL AL

MAYÝM, VEAL YUVAL YEÞALAH ÞARAÞAV,
VELO YÝRE KÝ YAVO HOM, VEAYA ALEU
RAANAN, UVÝÞNAT BATSORET LO YÝDAG,
VELO YAMÝÞ MEASOT PERÝ....
SULARIN YANINA DÝKÝLMÝÞ AÐAÇ GÝBÝ

OLACAK, O AÐAÇ KÝ IRMAK KENARINDA KÖKLERÝNÝ SALAR, SICAK GELÝNCE KORKMAZ,
YAPRAÐI YEÞÝL OLUR. KURAKLIK YILINDA KAYGI ÇEKMEZ VE MEYVE VERMEKTEN
GERÝ KALMAZ.

Tanrý'ya sonsuz güvenen kiþi karþýlýðýný da görecektir. Bir aðaç gibi meyvesini verecek ve sularýnýn eksilme
kaygýsý olmayacaktýr.
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 RABÝ ELAZAR BEN HÝSMA OMER ... RABÝ ELAZAR BEN HÝSMA DER .
Rabi Elazar, kendi döneminde fizik ve geometri alanýnda geniþ bilgiye sahip olan Rabilerdendi.
 KÝNÝN ... KURBAN.
Miþna'nýn Kodaþim bölümünde kurbanlarla ilgili detaylardan bahsedilmektedir. Her bir konu için farklý þekillerde kurbanlar yapýlýrdý. Bunlarýn uygulama detaylarý çok geniþ boyutta olup sebeplerini kavramak zordur. Her
birisi Yahudilik felsefesi açýsýndan önemli bir yer tutmaktadýr.
 NÝDA ... KADININ SAFLIÐI.
Bu konu kadýnlarýn adet dönemleri sýrasýnda uyulmasý gereken saflýk kurallarýný kapsar. Nida kavramý evli
kadýnýn özel ve özgür hayatýný simgelediði gibi, Yahudi aile yapýsýnýn da temelini oluþturur. Buna baðlý kurallar
Yahudilik'te çok önemli bir yer alýr. Bu kurallarý tüm kadýnlarýmýzýn öðrenmesi ve bununla ilgili kitaplarý incelemeleri gerekir. (Rav Arye Kaplan tarafýndan yazýlan “the water of Eden” kitabýnýn Türkçe tercümesi olan
“Eden Sularý” bu konu ile ilgili önemli bir kaynaktýr.
 EN GUFE ALAHOT...
YAHUDÝLÝÐÝN TEMEL KURALLARIDIRLAR.
Kurban ve Nida, matematiksel ve periyodik hesaplarla
baðlantýlýdýr ve Tora'da geniþ bir yer kaplayan kanunlardýr. Özellikle Sözlü Tora (Talmud) bu konularý geniþ
detaylarla açýklamýþtýr. Bu bilgiler Yahudi dini prensiplerini geniþ bir þekilde de analiz etmektedir. Bu
þekilde Talmud'un matematik ve astronomi konularýnda ne kadar geniþ bilgi sahibi olduðu da görülür.
 TEKUFOT ... ASTRONOMÝ.
Miþna'ya göre her ne kadar astronomi bilgisi, Tora'yý
öðrenmeye motive eden bir öðe olarak belirtilmiþse de,
Rabi Elazar'ýn döneminde alahik konularda önemli rol
oynamýþtýr. Yeni ayýn saptanmasý, takvime gerektiði
zamanlarda 13. ayýn eklenmesinin ayarlanmasý gibi tüm
detaylar astrolojik bilgilerle desteklenmiþtir.

 MÝÞNA 3/23 
Rabi Elazar ben Hisma þöyle der: Kurban
[Kuþ kurbanlarý] ve Nida (evli kadýnýn
saflýðý) kanunlarý Yahudiliðin temel kurallarý; astronomi ve matematiksel yorumlar
ise Tora'nýn motivasyon süslemeleridir.



MÝÞNA 3/23 

Rabi Elazar (ben) Hisma omer: Kinin,
ufithe nida en en gufe alahot; tekufot
vegematriyaot parperaot lahohma.

 VEGEMATRÝYAOT... MATEMATÝK.
Ýbranice'deki haflerin sayýsal bir deðeri vardýr. Bu deðerlerden önemli yorumlar ve fikirler çýkmaktadýr.
 PARPERAOT LAHOHMA... TORA'NIN MOTÝVASYON SÜSLEMELERÝDÝR.
Baharatýn yemeðe lezzet kattýðý gibi astronomi, matematik gibi herkesin ilgisini çeken bazý bilimler, Tora öðrenimine renk katacak ve Tora'dan farklý bir boyutta haz duymamýza neden olacaktýr. Raþi, Miþna'nýn belirttiði
"parperaot-motivasyon süslemeleri" kelimesini ana yemekten önce ve sonra sunulan aperatif yemeklere ve
tatlýya benzetir. Bu yiyecekler sofranýn esasý olmamasýna raðmen sofraya renk katýyorsa, ayný þekilde merkez
Tora olmak üzere ek olarak öðrenilen tüm bilgiler Tora'ya renk katar. Rabi'lerimiz bu yoruma ek olarak Tora'yý
çok iyi öðrendikten ve anladýktan sonra, baþka konularý öðrenmek için zaman ayýrabileceðini söylemektedir.
Tora'yý ve onun öðretisini tam anlamýyla öðrenmemiz gereklidir. Astronomi, matematik, bilim gibi konular
Tora'ya tezat getiren unsurlar deðildir; tam tersine Tora'nýn kutsiyetini kanýtlamak ve daha rahat kavramak
için yardýmcý olurlar.
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4. BÖLÜM

Rabi Þimon þunu öðretir: Üç tane taç vardýr. Tora - Keuna - Krallýk.
Fakat insanýn sahip olacaðý iyi isim taçlarýn en üstünüdür. (Miþna 4-17)
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 EZEU HAHAM?... EZEU GÝBOR?... EZEU AÞÝR?...
BÝLGE KÝMDÝR?... GÜÇLÜ KÝMDÝR ?... ZENGÝN KÝMDÝR?...

Burada, anlatýlmak istenen Miþna'nýn tavsiyesine uymayan bir kiþinin akýllý, güçlü veya zengin olamayacaðý
deðildir. Vurgulanan nokta, zeka, zenginlik ve gücün, Tora'nýn verdiði öðretilerle pekiþtirildiðinde bunun
insan için gurur kaynaðý olacaðýdýr. Baþkalarýndan öðrenmek gerektiðine inanmak, sinirlerine hakim olmayý
baþarmak, elindekiyle yetinmesini bilmek, sahip olduðu kadarýyla mutlu olmak ve kendisinden farklý olanlara
saygý göstermek, kiþinin gerçekten mutlu olabilmesi için sahip olmasý gereken deðerlerdir.
Bilgelik... Güç... Zenginlik...
Rabilerimizin belirttiði gibi, bir kiþi hakimiyetini bu üç farklý alanda gösterebilir: Herhangi bir þehri kontrolü
altýna alabilir, ailesine ve kendine hakim olabilir. Bu üç ayrý egemenliðinin hepsinde yapýlmasý gereken,
kötüleri cezalandýrmak, adaleti doðru yönlendirerek,
iyinin yanýnda olarak haklýya destek çýkmaktýr. Kötü
eðilimi yatýþtýrmak, ona hakim olabilmek ve kiþinin
içindeki olumsuz itici gücü arttýrmamak için insan her
türlü gayreti göstermelidir.

Bunun yanýnda olumlu

duygu ve düþünceleri de arttýrmaya çalýþýrsak, o zaman
olumsuz itici gücün hakimiyeti, yavaþ yavaþ azalmaya
baþlayacaktýr.

 EZEU HAHAM ? ALOMED MÝKOL AADAM.
BÝLGE KÝMDÝR? HERKESTEN ÖÐRENENDÝR.

Ýnsanlarýn herkesten öðrenebileceði bir þeyler vardýr.
Ben Zoma'nýn Miþna'da belirttiði "Kiþinin herkesten
öðrenmesi gerekliliði" her nesilde Rabilerimize ýþýk tutmuþ bir düþüncedir.
Rabilerimiz, ilginç bir benzetme yaparak Tanrý'ya kulluk etme konusunda bir bebeðin yaþamýndan öðrenebileceðimiz üç ve bir hýrsýzýn yaþamýndan öðrenebileceðimiz yedi özelliði dile getirirler:
Bebeðin yaþamýndan öðrenilecekler :

 MÝÞNA 4/1 
Bilge Ben Zoma þunu öðretir:
Bilge kimdir? Herkesten öðrenendir. Teilim
kitabýnda söylendiði gibi; "Her öðretenden
bir þeyler öðrendim;, çünkü öðütlerin üzerinde
düþünüyorum."(Teilim 119:99)
Güçlü kimdir? Güçlü, kiþisel arzularýný
bastýrabilendir. Miþle kitabýnda yazýldýðý
gibi; "Sabýrlý kiþi, yiðitten iyidir; kendini
denetleyen ve nefsine hakim olan da kentler
fethedenden üstündür." (Miþle 16:32)
Zengin kimdir? Sahip olduðuyla mutlu
olandýr.
Teilim'de belirtildiði gibi; "Emeðinin ürününü
yediðin zaman, mutlu ve her þeyin iyisine
sahip olacaksýn."(Teilim 128:2)
Burada bahsedilen "Mutluluk" ifadesi içinde
yaþadýðýmýz dünyayý; "her þeyin iyisine
sahip olacaksýn" sözü de gelecek dünyayý
ifade etmektedir.
Saygýn kimdir? Baþkalarýna saygý gösterendir.
"Beni onurlandýraný Ben de onurlandýrýrým;
ama Beni saymayan, küçük düþürülecek."
(Þemuel I- 2:30)

a) Her zaman bir uðraþ içindedir ve bir dakika bile boþ
durmaz. (Tanrý'ya kulluk etme konusunda zamanýn iyi
deðerlendirilmesi gerekir.)
b) Herhangi bir þeyi eksikse, ihtiyacýný dile getirmek için utanmadan aðlar. (Tanrý kendisine ulaþmak isteyen
herkese yakýndýr.)
c) Ýhtiyaçlarý karþýlandýðýnda memnuniyetini dile getirir. (Tanrý'ya þükretmesini bilmek önemlidir)
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Hýrsýzýn Yaþamýndan Öðrenilecekler :[Buradan hýrsýzlýðýn iyi bir hareket olduðu sonucunu çýkarmamalýyýz.]
a) Ýþini insanlardan uzak, gece vakti gizlice yapar. (Kiþi, iyiliði sessiz ve gizli bir þekilde yapmalýdýr.)
b) Eðer ilk deneyiminde baþarýsýz olduysa en yakýn zamanda bir daha dener. Baþarana kadar denemekten
vazgeçmez. (Kiþi yaþamýnda ayný prensiple hareket etmelidir.)
c) Meslek arkadaþlarýna sadýktýr. Genelde onlardan çalmaz ve onlarý ihbar etmez. (Sadakat önemli bir
unsurdur.)
d) Çalacaðý miktarýn deðeri az da olsa, büyük bir miktarmýþ gibi düþünmenin onu çalmak için yeterli bir sebep
olduðuna inanýr. Çalmaktan hiçbir þekilde vazgeçmez ve ne olursa olsun risk almaya hazýrdýr. (Çok önemli
olduðu düþünülmeyen bir mitsvayý yerine getirmek için bile üstün çaba ve gayret sarfedilmelidir.)
e) Çalmak için büyük çaba sarfetmesine raðmen, satarken amacý kendi önemini arttýrmak deðildir. Çaldýðý
þeyi, kendisini tatmin edecek en düþük bir fiyata bile



MÝÞNA 4/1 

satmaya hazýrdýr. (Yaptýðýmýz iyiliklere karþýlýk,
kendimizi beðenmiþ olarak Tanrý'nýn sanki bizlere
cömertçe ödüller vermesi gerektiðini düþünmek yerine,
O'nun bizden istediklerini gerektiði gibi yerine getirilip
getirilmediði düþünülmelidir.)
f) Ne baþarýlarýný ne de gelecekle ilgili planlarýný
baþkalarýna anlatmaz . (Ýyilikler gösteriþ unsuru olarak
yapýlmamalýdýr.)
g) Kendi mesleðini sever ve bu dünyadaki baþka hiçbir

Ben Zoma omer: Ezeu haham? Alomed mikol
adam, þeneemar : "Mikol melameday iskalti ki
edoteha siha li." (Teilim 119:99)
Ezeu gibor? Akoveþ et yitsro, þeneemar: "Tov
ereh apayim migivor, umoþel beruho milohed
ir." (Miþle 16:32)

mesleðe deðiþmez. (Tanrý adýna yapýlan her þey severek
ve içtenlikle yapýlmalýdýr.) Hýrsýzýn sahip olduðu bu
düþünceleri, tersine iyilik yapmak adýna hayatýmýza
adapte edersek, hayatýmýzýn olumlu bir þekilde
deðiþtiðini görmeye baþlarýz.

Ezeu aþir? Asameah behelko, þeneemar: "Yegia
kapeha ki tohel aþreha vetov lah."
(Teilim
128:2)

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.

"Aþreha" Baolam aze, " Vetov Lah" Leolam
Aba.

BUGÜN BÝLDÝKLERÝMÝZÝN DIÞINDA

Ezeu mehubad? Amehabed et aberiyot, þeneemar: "Ki mehabeday ahabed, uvozay yekalu."

BÝR KELÝME BÝLE ÖÐRENSEK DÜNDEN
FARKLI BÝR KÝÞÝ OLURUZ.

Devamlý Araþtýrma ve Öðrenme :
Bir Tora bilgini , "Haham - Bilge olarak adlandýrýlmaz , " bilge- öðrenci " anlamýna gelen "Talmid Haham"
denir. Buradaki mesaj þudur: Bir Talmid Haham, kendisini "öðrenci" olarak gördüðü takdirde, o zaman
herkesten bir þeyler öðrenebileceðinin de farkýnda olur. Böylece kendisini sürekli geliþtirerek geniþ bir
bilgi birikimine sahip olur.
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 EZEU GÝBOR? AKOVEÞ ET YÝTSRO.
GÜÇLÜ KÝMDÝR? KÝÞÝSEL ARZULARINI BASTIRABÝLENDÝR.
Ýnsanýn sahip olabileceði gerçek güç, kendine ve arzularýna hakim olmayý baþarmaktýr. Ýnsan, kötü eðiliminin
ilerlemesini durdurmayý ve iç dünyasýný etkileyecek her türlü olumsuz düþünce ve duyguya hayýr demeyi
baþarabildiyse bundan sonsuz gurur duyabilir.
Ýnsanýn içindeki iyi ve kötü eðilimler, devamlý bir mücadele halindedir. Bu mücadele, fiziksel bir savaþtan daha
tehlikeli boyuttadýr. Bunun üç sebebi vardýr :
a) Fiziksel savaþ, düþmanýný tamamen ortadan kaldýrabilirken içimizde mevcut olan iyi ve kötü eðilimlerin
savaþý, sürekli ve yaþam boyu bitmeyen bir mücadeledir.
b) Fiziksel savaþ bedensel güvenliðimize karþýdýr. Ýnsanýn içindeki ruhsal itici gücün, dürtülerin mücadelesi ise
manevi yaþamýmýzý etkiler. Bu mücadelenin sonucu insanýn ruhsal yapýsýnýn mükemmelleþmesinin devamý
veya manevi deðerlerin iflasý olacaktýr.
c) Bize karþý fiziksel mücadelede bulunan kiþi bizim
 MÝÞNA 4/1 
ölmemizi ya da zarar görmemizi istemektedir. Manevi
Bilge Ben Zoma þunu öðretir:
yaþamýmýza son vermeye çalýþan düþmanýmýz ise taktik
olarak bizim en iyi dostumuz gibi gözükür. Bu nedenle
Bilge kimdir? Herkesten öðrenendir. Teilim
kitabýnda söylendiði gibi; "Her öðretenden
bu düþmanýn vereceði zarar ve iç dünyamýzda yapacaðý
bir þeyler öðrendim;, çünkü öðütlerin üzetahribat zamanla çok daha derinleþir ve insani hislerimrinde düþünüyorum."(Teilim 119:99)
izin ölümüne sebep olur.
Güçlü kimdir? Güçlü, kiþisel arzularýný
bastýrabilendir. Miþle kitabýnda yazýldýðý
 EZEU AÞÝR ASAMEAH BEHELKO.
gibi; "Sabýrlý kiþi, yiðitten iyidir; kendini
ZENGÝN KÝMDÝR? SAHÝP OLDUÐUYLA
denetleyen ve nefsine hakim olan da kentler
MUTLU OLANDIR.
fethedenden üstündür." (Miþle 16:32)
Yaratan'a olan inanç sahip olunabilecek en büyük
Zengin kimdir? Sahip olduðuyla mutlu olandýr.
hazinedir. Bu hazineye eriþen kiþi, sahip olduðuyla
mutlu olabilecektir. Varlýðýyla yetinmesini bilen kiþiler
Teilim'de belirtildiði gibi; "Emeðinin ürününü
yediðin zaman, mutlu ve her þeyin iyisine
mutlu ve huzurlu olurlar, aksine elindekilerle yetinmeyip
sahip olacaksýn."(Teilim 128:2)
daha çok isteyenlerin içini ise hýrs, kýskançlýk ve kin
kaplar. Daima eziklik içinde yaþarlar; mutlu ve huzurlu
Burada bahsedilen "Mutluluk" ifadesi içinde
yaþadýðýmýz dünyayý; "her þeyin iyisine
olamazlar.
sahip olacaksýn" sözü de gelecek dünyayý
Adamýn biri elindeki yazlýk evi satmaya karar verir ve
ifade etmektedir.
emlakçýyý fiyat vermesi için evine davet eder. Emlakçý, yeri
ziyaret ettikten sonra, evin satýþý için özenle hazýrlamýþ
Saygýn kimdir? Baþkalarýna saygý gösterendir.
olduðu raporu onaylatmak için ev sahibine sunar. Raporda
"Beni onurlandýraný Ben de onurlandýrýrým;
eve ve özelliklerine dair tüm detaylar da yazýlýdýr. Okuduðu
ama Beni saymayan, küçük düþürülecek."
rapor karþýsýnda ev sahibi ne diyeceðini þaþýrýr. Þaþkýnlýkla
(Þemuel I- 2:30)
raporun tekrardan okunmasýný rica eder. Raporun ikinci kez
okunmasýndan sonra yazlýk evini satmaktan vazgeçtiðini
belirtir. Kendisi hayatý boyunca böyle bir yer aradýðýný ve
okunan rapor sayesinde kendisine ait yerin kýymetini ancak þimdi anlayabildiðini söyler.
Sahip olduklarýmýzý Tanrý'nýn bize verdiði nimetler olarak gördüðümüzde elimizdekilerle yetinmememize
imkan var mý? Miþna'nýn dediði gibi zengin insan, elindeki ile mutlu olmasýný bilen insandýr.

Gerçek Zenginlik.Tora öðrenmeye zaman ayýran kiþi hür olan kiþidir. Tora insana hayatta neyin
amaç neyin araç olmasý gerektiðini öðretmektedir. Bunun bilincinde olan kiþi zihinsel olarak elindekiyle
mutlu olabilme imkanýna sahip olacaktýr.
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YEGÝA KAPEHA KÝ TOHEL ... EMEÐÝNÝN ÜRÜNÜNÜ YEDÝÐÝN ZAMAN.

Ýnsanlarýn çoðu ailesinin geçimini saðlamak için çalýþýr. Ýnsan zaten çalýþmazsa yiyeceðini ve giyeceðini
saðlamasý mümkün deðildir. Pirke Avot kitabýnýn deðiþik yerlerinde çalýþmanýn öneminden bahsedilmektedir.
(Pirke Avot 1:10, 2:21, 3:20) Ýnsanýn çalýþmasý þarttýr. Buna raðmen Yahudilik, iþ hayatýný amaç deðil, araç
olarak görür ve bu gerçeðin üzerinde önemle durur. Kiþi iþ yaþamýný hayatýnýn en önemli aktivitesi haline
getirmemelidir. Yahudiliðe göre; yaþamak için çalýþýrýz, çalýþmak için yaþamayýz. Tora'nýn belirttiði gibi "Þeþet
yamim taavod veasita kol melahteha veyom aþevii Þabat lAd.... Altý gün çalýþacak, tüm iþlerini bitirecek ve
yedinci gün (Þabat günü) dinleneceksin." (Þemot 20:9)
Yahudi milletinin en kutsal günü ve Tanrý ile Ýsraeloðullarý arasýnda bir iþaret olarak kabul edilen Þabat
gününün vermek istediði ve saðladýðý en büyük hediye, çalýþma temposunun ve paranýn kölesi olmayýp
manevi deðerlerle beraber huzurlu bir yaþama sahip
olmamýzdýr. Þabat sayesinde kiþi bir pil gibi þarj olur.
 MÝÞNA 4/1 
Þabat bu sayede kiþinin ihtiyacý kadar çalýþmasý
gerektiðini ve manevi dünyasýna paralel olarak ailesine
gereken zamaný ve önemi vermesi gerekliliðini bize
hatýrlatmakta ve Þabat kurallarý sayesinde bunu
saðlamaktadýr. Böylece kiþi iþ yaþamý ile birlikte Tora
öðrenimine zaman ayýrmalý ve gereken mitsvalarý
titizlikle yerine getirmelidir. Böyle bir yaþam felsefesi ile
yaþayan kiþi gerçek mutluluða eriþecektir.
Ben Zoma omer:

 KÝ MEHABEDAY AHABED. BENÝ
ONURLANDIRANI BEN DE ONURLANDIRIRIM.
Ýnsanlarýn bazýlarýnýn saygý ve sevgiyi hak edip
Ezeu gibor? Akoveþ et yitsro, þeneemar: "Tov
bazýlarýnýn ise hak etmediði þeklinde bir ayýrým yapmak
ereh apayim migivor, umoþel beruho milohed
doðru deðildir. Herkese saygý göstermek gerekir.
ir." (Miþle 16:32)
Özellikle bize saygý gösterenlere saygý göstermemiz
Ezeu aþir? Asameah behelko, þeneemar: "Yegia
kapeha ki tohel aþreha vetov lah."
gerektiðini Tanrý'nýn bu karakteristik özelliðinden
öðrenmekteyiz. Tanrý, bütün dünyanýn hakimidir. Bu
(Teilim 128:2) "Aþreha" Baolam aze, " Vetov
Lah" Leolam Aba.
nedenle O'nun yaratýklarý biz insanoðullarý, O'na karþý
saygýmýzda kusur etmemeliyiz. O insanoðluna karþý
Ezeu mehubad? Amehabed et aberiyot, þeneemar: "Ki mehabeday ahabed, uvozay yekalu."
saygý göstermek zorunda deðildir; fakat buna raðmen
Kendisine saygý gösterenlere O da saygý gösterir. Bu da
bizlere saygý gösterenlere, saygýda kusur etmememiz
gerektiðini öðretmektedir.
Toplumlarýn devam etmesi için gereken ilk þart, saygýdýr. Bir toplumda kötü davranýlan bir kiþi, bu kötülüðe
ayný þekilde cevap vermiyorsa, bu korktuðundan deðil, toplumun düzenini korumak, saygýyý ve sevgiyi hakim
kýlýp, kalp kýrmamak istemesindedir.
Ezeu haham? Alomed mikol adam, þeneemar :
"Mikol melameday iskalti."(Teilim 119:99)

ADAM ADAMDAN KORKMAZ, HATIR SAYAR.
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 4-2 UVOREAH MÝN AVERA... GÜNAHTAN KAÇ....
Fark edecek olursak Miþna'da mitsva yapmak için koþmak, günahtan ise kaçmak gerektiðinden bahsediliyor.
Kaçmak ve koþmak kelimelerini kullanmasýnýn amacý, iyi ve kötü arasýndaki savaþýn ne denli zor olduðunu
göstermektir. Kötülük, kiþinin karþýsýna çýkacak mitsvalarý ondan uzaklaþtýrma amacýndadýr. Bu nedenle
Miþna, mitsvalarýn "peþinden koþmalýsýn" fikrini vurgulamaktadýr. Ýnsan hayatta iki yönde ilerlemelidir.
Öncelikle günahtan kaçýlmasý fikrini benimseyen kiþi, mitsvaya doðru bir adým daha yaklaþýr. Ben Azay bu
nedenle en basit bile görünen mitsvanýn peþinden koþmak, buna karþýn günahtan uzaklaþmak gerektiðini
belirtmiþtir.
Miþna'da

ilginç

bir

nokta

vardýr:

Mitsva'dan

bahsedildiðinde "Senin önemsiz olduðunu düþündüðün"

 MÝÞNA 4/2 

þeklinde bir sýnýflandýrma vardýr. Oysa günah için böyle

Ben Azay þunu öðretir: Önemsiz olduðunu

bir sýfat kullanýlmamaktadýr. Zira, insanýn iþlediði hata,

düþündüðün bir mitsvanýn bile peþinden koþ

ne olursa olsun, günahtýr. Onun gözünde önemli ya da

ve günahtan kaç; çünkü mitsva mitsvayý,

önemsiz olmasý, bu gerçeði deðiþtirmez.

günah da günahý çeker. Mitsvanýn sonucu
mitsva, günahýn sonucu günahtýr.

 ÞESEHAR MÝTSVA MÝTSVA ,USHAR
 MÝÞNA 4/3 
AVERA AVERA. MÝTSVANIN SONUCU
MÝTSVA, GÜNAHIN SONUCU GÜNAHTIR.
Ben Azay þunu öðretir: Herhangi bir kiþiye
Devamlý yapmaya alýþýk olduðumuz mitsvalarý uygudeðersizmiþ gibi davranma ve herhangi bir
ladýðýmýzda, Tanrý'nýn buna karþý vereceði ödül bir
þeyi deðersizmiþ gibi görme; çünkü herkesin
baþka mitsva uygulamamýz için vereceði fýrsatlardýr.
ve her þeyin deðeri vardýr ve onlara günün
Böylelikle kiþinin yaptýðý mitsvalarýn sayýsý artar ve bu
birinde ihtiyaç duyabiliriz.
sayede Tanrý tarafýndan alacaðý ödüllerin deðeri de gittikçe büyür. Bunun tersi olarak günah iþleyen kiþinin de
önüne hata iþleyebileceði baþka fýrsatlar doðar ve ancak
piþmanlýk duyup hatayý iþlememekle gideceði istikameti deðiþtirebilir. Herkes teþuva (piþmanlýk) sayesinde
doðru yola dönebilir.
Talmud'da (Yoma 38b, Þabat 104a) belirtildiði gibi "Saflýðý ve kutsallýðý arayan her kiþiye Tanrý fýrsatlar sunar.
Ancak Tanrý saf olmayan ve kutsallýktan uzak bir yaþam yönünde seçimini yapan insana da bu þekilde yaþama izni verir ve önüne engeller koymaz. Elbette kiþi bu seçtiði yönden çýkan olumsuz sonuçlara katlanmak
zorunda kalacaktýr. Tanrý dürüst bir yaþam seçmek isteyene her türlü yardýmý yapar. Roþ-Aþana Taþlih duasýnda belirttiðimiz gibi "Pithu li petah kehudo þel mahat, vaani eftah lahem ulam - iðne ucu kadar bir delik açarsan,
ben onu salon kadar geniþletirim."

YÜRÜYEREK GELENE KOÞARAK GELÝRÝM.
Bu sözden de anlaþýldýðý gibi iyiye doðru gitme arzusuna sahip olan kiþi mitsvalarý yavaþ yavaþ yapmaya
baþlarsa, Tanrý onun gideceði istikamette yardýmcýsý olur. Yeter ki ilk baþlangýcý yapabilsin. Bunun tersi bir
yaþam arzulayanlara da kapýlar açar ve kalplerinin istediði yöne gitmelerine müsaade eder. Görüldüðü gibi
herkesin istediði gibi yaþamayý seçme özgürlüðü vardýr.
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 USHAR AVERA AVERA . GÜNAHIN SONUCU GÜNAHTIR.
Rabilerimiz Miþna'da belirtilen düþünceye göre, kiþinin yaptýðý tüm günahlardan niye sorumlu tutulmakta
olduðunu sorarlar? Miþna'nýn belirttiði gibi kiþinin iþlediði günahýn sonucu olarak Tanrý, onun karþýsýna baþka
günahlar iþleme fýrsatýný çýkarýr. Buna göre o kiþinin sorumlu olmasý gereken, ilk iþlediði günah olmalýdýr.
Neden kiþi her iþlediði hatadan sorumludur? Bunun cevabý kiþinin her yaptýðý hareketin sorumlusunun kendisi olmasýdýr. Tanrý kiþiye irade ve düþünme özgürlüðü vermiþtir. Kiþinin seçim özgürlüðü ile yaptýðý her þeyin
sonucuna katlanmasý gerekir. Tanrý'nýn hata yapan insana tekrardan baþka günah iþleyeceði ortam yaratmasýnýn amacý o insanýn gerçekten piþmanlýk duyarak doðru yolu bulmasýný saðlamaktýr. Ýnsan kendi iradesiyle
özgür bir þekilde hata iþlediði gibi hatasýný teþuva (piþmanlýk) yolu ile affettirebilir de.
 4-3 AL TEÝ VAZ LEHOL ADAM.
HERHANGÝ BÝR KÝÞÝYE DEÐERSÝZMÝÞ GÝBÝ
DAVRANMA.
Ýnsan önemsiz olduðunu düþünerek hiç kimseye söz
veya baþka bir þekilde hakaret edip
onurunu
kýrmamalýdýr. Hareketleriyle saygý görmeyi hak etmeyen
Ben Azay omer: Eve rats lemitsva kala uvoreah
bir kiþiye bile saygýlý davranmak, büyüklüktür.
min aavera; þemitsva goreret Mitsva, vaavera
Ýnsan: "Bu adam bana ne yapabilir ki? Nasýlsa kendisinin
goreret avera, þesehar Mitsva Mitsva, ushar avera
toplumda hiçbir deðeri yok." þeklinde düþünmemelidir.
avera.
Güçsüz olduðunu düþündüðümüz, onurunu kýrdýðýmýz
kiþi ileride bize zarar bile verebilecek bir pozisyona
 MÝÞNA 4/3 
gelebilir.
Talmud Yeruþalmi (Terumot 8:4) bizim her an karþýlaþabileceðimiz bir olaydan bahseder. Domuz çiftliklerinde
çalýþan Diocletian adýndaki bir kiþiye Yahudiler domuz
diyerek hakaret ederler. Yýllar sonra bu kiþi Roma
Ýmparatorluðu'nun baþýna geçer. Gençliðinde Yahudi
U aya omer: Al tei vaz lehol adam, veal tei
halkýndan gördüðü hakaretlerden dolayý Yahudiler'e karþý
maflig lehol davar, þeen leha adam þeen lo þaa,
katliamlar planlar; fakat Yahudiler'in ondan özür dilemeleri
veen leha davar þeen lo makom.
sonucu merhametli çýkan Diocletian, katliamlardan vazgeçer.
Diðer bir açýklamaya göre insanlara saygýlý davranmanýn
bir baþka nedeni þudur : Tanrý'nýn planýna göre her
insan bu dünyaya bir þeyler katabilmek için gelmiþtir. Kimse bu dünyaya amaçsýz gelmiþ deðildir. Biz anlamakta
zorluk çeksek de her insanýn bu dünyayý geliþtirme konusunda potansiyel bir gücü vardýr. Bu nedenle kiþinin
ve her varlýðýn bir deðeri ve kendisine ihtiyaç duyacaðýmýz bir zamaný ve yeri vardýr. Her kiþiye yapýlan
saygýsýzlýk ve hakaret, doðrudan onu yaratmýþ olan Tanrý'ya yapýlmýþ sayýlýr.
Her Þeyin Bir Zamaný Vardýr....
Þelomo Ameleh þunu öðretir: Herhangi bir þeyi küçümseyen insan bunun bedelini aðýr ödeyecektir. (Miþle
13:13) Kral David bu gerçekle, kendi yaþamýnda karþýlaþmýþtýr. Midraþ'ta belirtildiði üzere Kral David sürekli
kendine sorduðu yeryüzünde deliliðin, sineklerin ve örümceðin neden var olduklarý sorusunun cevabýný
yaþadýðý olaylarla anlamýþtýr: Gat Kralý Akiþ tarafýndan yakalandýðýnda deli taklidi yaparak ellerinden kurtulur.
(Þemuel I 21:13) David uyumakta olan Kral Þaul'un mýzraðýný almak istediðinde bir sinek Þaul'un ayaðýna deðer ve
kral ayaðýný kaldýrýr. David böylece Kral Þaul'un mýzraðýný alýr. (Þemuel I 1:26) Son olarak David, Kral Þaul'dan
kaçarken bir maðaraya sýðýnýr ve Tanrý o maðaranýn kapýsýný bir örümcek aðý ile kapatýr. Þaul o maðaranýn yanýna
geldiðinde maðaranýn kapýsýndaki örümcek aðýný görür: "Buralara uzun zaman kimseler gelmemiþtir." diyerek oradan
ayrýlýr. David, bu þekilde Kral Þaul'un elinden kurtulur.
Buradan anlaþýldýðý gibi her þeyin kendine ait yeri ve zamaný vardýr. Daha önce deðersiz gibi görünen bir þeyin
kullaným zamaný geldiðinde ne kadar deðerli olduðu anlaþýlýr.
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 4-4 MEOD MEOD EVE ÞEFAL RUAH . ÇOK AMA ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ OL.
Þefal Ruah'ýn, yani alçakgönüllülüðün tersi baal gaava, yani kibirliliktir. Baþka bir Miþna'da (Pirke Avot 2:1)
öðrendiðimiz gibi insanýn sahip olduðu diðer tüm karakterlerde orta yolu bulmasý gerekmektedir. Örneðin
cimriliðin de cömertliðin de fazlasý iyi deðildir. Ayný þekilde iyi bir davranýþ þekli olarak bilinen merhametin
de limiti vardýr. Fazlasý olmamasý gerekir. Tora'ya karþý saygýsýz davranan veya yasalara saygýlý olmayan bir
insana karþý tamamen merhametli davranmamýz söz konusu olamaz. Alçakgönüllülük ve kibir söz konusu
olduðundaysa orta yol prensibi geçerli deðildir. Kibirli olmak insanýn hiç sahip olmamasý gereken olumsuz bir
karakter özelliði olduðundan, elimizden geldiðince alçakgönüllü olmalýyýz. Bu nedenle Miþna'mýz bu karakterden bahsettiðinde "çok" kelimesini iki kere vurgulayarak alçakgönüllü olmanýn sýnýrsýz olmasý gerektiðini
vurgulamak istemiþtir. Kiþi kendisinin bu evrende
yaþayan canlýlar arasýnda bir solucan kadar önemsiz
 MÝÞNA 4/4 
olduðunu düþünecek derecede alçakgönüllü olmalýdýr;
fakat bunun yanýnda bilinmesi gereken önemli bir
Yavne'li Rabi Levitas þunu öðretir: Çok ama
nokta da solucanlarýn bile yapmasý gereken görevleriçok alçakgönüllü ol; çünkü bir insanýn sonu,
nin olduðudur. Miþna'da (Pirke Avot 4:3) belirtildiði
ölümünden sonra vücudunu toprakta
gibi: "Herkesin ve her þeyin deðeri vardýr ve onlara
kemirecek olan kurtlardýr.
günün birinde ihtiyaç duyabiliriz." Solucanlar topraðý
yumuþatýr, topraðýn kökünü geniþletir ve bu þekilde
 MÝÞNA 4/5 
yaðmur sularý gereken yere gider ve aðaçlarýn büyümeRabi Yohanan ben Beroka þunu öðretir:
sini saðlar. Solucanýn saðladýðý tüm bu yararlarý
Tanrý'nýn Ýsmi'ni gizlice alçaltan kiþi toplum
gördükçe biz insanoðlunun çok þeyler yapabileceðini
önünde cezalandýrýlýr. Tanrý'nýn Ýsmi'ni
öðrenmekteyiz; fakat yaptýklarýmýzdan dolayý kendimizden abartýlý bir þekilde övünerek bahsetmememiz
iste-yerek veya istemeyerek alçaltmak
gerekir. Nitekim solucan yaptýðý bütün bu iþler hakkýnarasýnda fark yoktur. Ýkisi de eþit derecededda diðer hayvanlara: "Bak benim yeteneklerim ve
ir.
yaptýklarým bunlardýr" þeklinde ifadelerde bulunmayýp
 MÝÞNA 4/6 
her þeyi sessiz bir þekilde yerine getirir. Bizim kendi

kendimize sormamýz gereken soru: "Bizler de ayný
düþünce ile hareket edebiliyor muyuz?" olmalýdýr.

Rabi Yiþmael bar Rabi Yose þunu öðretir:
a) Baþkalarýna öðretmek için Tora öðrenen
kiþiye öðrenme ve öðretme yeteneði verilir.

 4-5 EHAD ÞOGEG VEEHAD MEZÝD
BEHÝLUL AÞEM. TANRI'NIN ÝSMÝNÝ
b) Tora'yý uygulamak için öðrenen kiþiye
ÝSTEYEREK VEYA ÝSTEMEYEREK
öðrenme, öðretme, gözetme ve uygulama
ALÇALTMAK ARASINDA FARK YOKTUR.
yeteneði verilir.
ÝKÝSÝ DE EÞÝT DERECEDEDÝR .
Tora'yý içtenlikle öðrenen insan, genelde baþkalarýna
karþý iyi davranmasý, merhametli ve nazik olmasý, arkadaþça davranmasý gerektiðini bilir. Böyle bir durumda diðerleri Tora'yý öðrenen insaný "örnek kiþi" kabul
ederek: "Ne kadar mükemmel insan! Tora öðrenen insan ne kadar iyi biri oluyor. Benim çocuklarýmýn da
Tora'yý öðrenmeleri en büyük arzumdur." diyecektir. Böyle bir durum Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltir (Kiduþ Aþem)
ve insanlarýn Tora'yý ve Tanrý'yý sevmelerine vesile olur. Tora'yý öðrenen kiþi baþkalarýna karþý iyi davranmadýðý, merhametli ve nazik olmadýðý, arkadaþça yardým etmediði zaman diðer kiþiler Tora'yý öðrenen bir
insanýn örnek bir insan olmayacaðýný düþünerek: "Tora öðrenen insanýn hareketleri böyle mi oluyor? Benim
çocuklarýmýn böyle hareket etmelerini kesinlikle arzulamam." derler. Böyle bir durum ise Tanrý'nýn Ýsmi'ni
yüceltmez ve insanlarýn Tora'dan ve Tanrý sevgisinden uzaklaþmalarýna sebep olur.
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 HÝLUL AÞEM... TANRI'NIN ÝSMÝNE HALEL GETÝRMEK…..

Tanrý'nýn Varlýðýný Kabul Etmemek....
Hilul Aþem deyimi Ýbranice Hulin kelimesinden gelir ve "kutsal olmayan" anlamýný taþýr. Hareket ve
davranýþlarý ile Tanrý'ya gereken saygýyý göstermeyen kiþi Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltmez, aksine alçaltýr.
Rabilerimiz Hilul kelimesinin Halal kelimesinden geldiðini ifade ederler. Halal "boþ" anlamýndadýr. "Melo kol
aarets kevodo - Yeryüzünün tamamý Tanrý'nýn saygýnlýðý ile doludur." (Yeþaya 6:3) Yeryüzünde bulunan her türlü
molekül Tanrý'nýn varlýðýnýn bir kanýtýdýr. Þayet bir kiþi Tanrý'nýn Ýsmi'ni alçaltýrsa bu dünyada Tanrý'nýn
varlýðýný bir an için kabul etmemiþ olur ve Tanrý'nýn
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yüceliði ile kaplý olan yeryüzünü boþ ve anlamsýz bir
hale getirir.

Rabi Levitas iþ Yavne omer: Meod meod eve
þefal ruah, þetikvat enoþ rima.
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4-6 VEALOMED AL MENAT LAASOT ...

TORA'YI UYGULAMAK ÝÇÝN ÖÐRENEN KÝÞÝ...

Bazen insanlar sahip olduklarý davranýþ ve karakterlerin yanlýþ olduðunu bilmelerine raðmen bunlarý
deðiþtirmek için çaba göstermezler. Kendilerini

Rabi Yohanan ben Beroka omer: Kol amehalel
þem þamayim beseter, nifrain mimenu bagaluy.
Ehad þogeg veehad mezid behilul aþem.
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deðiþtirmek için çaba göstermemelerine raðmen
kendi oðullarýnýn bu yanlýþ davranýþlara sahip olmalarýný da istemezler.
Çocuklarýna iyinin ne olduðunu öðretmeye çalýþýrlar.
Çocuklarýna: "Benim dediklerimi yap, yaptýklarýmý
yapma." þeklinde tavsiyede (!) bulunurlar. Bu yanlýþ
bir eðitim þeklidir.

Rabi Yiþmael beno Rabi Yose omer : Alomed al
menat lelamed, maspikin beyado lilmod ulelamed;
vealomed al menat laasot, maspikin beyado lilmod
ulelamed liþmor velaasot.

Biz, çocuklarýmýzýn Tora öðrenip Tora sayesinde
karakterlerinin iyi olmalarýný istiyoruz. Bunu yapmanýn en doðru yolu, Tora'yý uygulamak için önce
kendimizin öðrenmesidir. Zira çocuklarýmýz da bizim
tavýr ve davranýþlarýmýzý örnek alacaklardýr.

Çocuklarýmýz ancak bu þekilde iyi karakter özelliklerinin ve doðru davranýþlarýn neler olduðunu öðrenebilirler.
Uygulamak için Tora'yý öðrenen kiþiye Tanrý, onun öðrendiði Tora bilgilerini unutmamasý için zihin
açýklýðý verir ve böylece Tora bilgileri daima insanýn zihninde yer alýr. Böylece bilgiler unutulmaz, her
zaman canlý kalýr. Bu þekilde gerçeði görmenin yanýnda gerçekle yaþamanýn huzurunu yaþayacaktýr.
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 4-7 VEDÝÝÞTAMEÞ BETAGA HALAF. TORA BÝLGÝSÝNÝ KENDÝ ÇIKARI ÝÇÝN KULLANAN
KÝÞÝNÝN, HAK ETTÝÐÝ ÖDÜL YOK OLACAKTIR .

Tora öðrenmek, herkesin sorumlu olduðu bir yükümlülüktür. En azýndan mitsvalarý öðrenerek yaþamýna adapte etmelidir. Bu þekilde yaþamýnda olumlu deðiþiklikleri fark edecektir. Bununla beraber, kiþi
Tora bilgisini kendi çýkarlarý için kullanmamalýdýr. Sahip olduðu bu güzel Tora bilgilerini insanlarla
paylaþmalýdýr. Tora alimlerine, Rabilerimize saygý
göste-rilmesi gerektiðini hepimiz çok iyi bilmekteyiz.
Bu durumda, Tora alimlerinin bu aldýklarý saygýyý

 MÝÞNA 4/7 
Rabi Tsadok þunlarý öðretir:
Tora'yý kendi þerefini korumak, kendini

yanlýþ amaçlar için kullanmamalarý gerekir. Aksi tak-

övmek için kullanma ve Tora'yý kendi çýkar-

dirde hak ettikleri ödüllerini ve Olam Aba- gan

larýn için bir araç olarak görme.

eden- öteki yaþamdaki yerlerini kaybederler.

Ýlel de bu konu ile ilgili görüþünü þu þekilde

Tren, telegraf ve telefon; bu üç araç bizlere önemli bir ders
öðretmektedir. Bir dakikalýk gecikme sonucu tren kaçabilir;
telegrafta fazladan bir kelime maliyeti arttýrabilir; telefonda

ifade etmiþtir (Pirke Avot 1:13).
"Tora bilgisini kendi çýkarý için kullanan kiþinin, hak ettiði ödül yok olacaktýr ve manevi
olarak uzaklaþacaktýr." Buradan çýkarýlan

söylenen her kelime hattaki öbür kiþi tarafýndan duyulabil-

sonuç Tora'yý keni kiþisel çýkarlarý için kulla-

ir. Sonuç: Her þeyin, bir zamaný, bedeli ve dozu vardýr.

nan kiþi kendisini bu dünyadan uzaklaþtýrýr.

Yaþamý iyi deðerlendirmeyenler sonuçta ebedi yaþamý

 MÝÞNA 4/8 

(Olam Aba’yý) kaybederler.

Rabi Yose þöyle der: Tora'ya gereken saygýyý
veren kiþi saygý görür. Aksi taktirde Tora'ya

 VEAL TAASE ATARA LEÝTGADEL BA .

saygý göstermeyen kiþiye saygý gösterilmez.

TORA'YI KENDÝ ÞEREFÝNÝ KORUMAK,
KENDÝNÝ ÖVMEK ÝÇÝN KULLANMA VE
TORA'YI KENDÝ ÇIKARLARIN ÝÇÝN BÝR ARAÇ
OLARAK GÖRME.

Tora bilgisini baþkalarýna gösteriþ ve güç kullanma maksadý ile kullanmayýp saf düþüncelerle, sevgiden
ve hiçbir menfaat olmaksýzýn öðrenmemiz gerekmektedir. Bu þekilde Tora'yý öðrenen kiþi Tanrý gerçeðini ve güzelliðini görme fýrsatýna sahip olacaktýr.
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Ayný þekilde Rabi olacak kiþinin Tora öðrenme sebebi bu sayede saygý görmek olmamalýdýr. Nitekim
insanlar bu mesleði tamamen idealist amaçlar ve insanlarý Tora'ya ve Tanrý'ya yaklaþtýrmak için seçerler.
Tora otoritelerinin kendilerine yönelik saygý beklentileri kiþisel deðildir. Bu saygýyý tamamen Tora'ya
yönelik kabul ettiklerinden dolayý gerekli görürler. Rabiler, sahip olduklarý Tora bilgisinden dolayý
"yürüyen bir Tora"dýr. Tora'nýn mesajýný sonraki nesillere ileten ve Tora'nýn ne olduðunu gösterebilen, bu
yürüyen Tora'nýn varlýðýdýr. O nedenle Rabi Sefer Tora'ya çaðýrýldýðýnda, Aron Akodeþ (Tora rulolarýn
saklandýðý dolap) açýldýðýnda nasýl herkes ayaða



MÝÞNA 4/7 

kalkýyorsa ayný þekilde tüm cemaat ayaða kalkar.
Cemaatin ayaða kalkmasý Rabi'ye duyulan kiþisel saygýdan dolayý deðil, tamamen

bildiði ve insanlara

öðretmek için uðraþtýðý Tora'ya karþý olan saygýyý gösRabi Tsadok omer : Veal taase atara
leitgadel ba, velo kardom lahpor ba. Vehah
aya Ýlel omer: Vediiþtameþ betaga halaf.
A lamadta : Kol aneene midivre Tora,
notel hayav min aolam.



MÝÞNA 4/8 

termek içindir. Bu düþünce ile Rabi’lerin

saygý

görmek istemeleri, normal bir düþüncedir.


4-8 KOL AMEHABED ET ATORA ...

TORA'YA GEREKEN SAYGIYI VEREN ...

Tora'ya yönelik saygý deðiþik þekillerde ifade
edilebilir. Sefer Tora'ya saygý duymakla, Tora'yý
öðrenen ve öðretenlere saygý göstermekle, Tora
öðrenimi için zaman ayýrmakla, yaptýðýmýz hareket
ve davranýþlarla Tanrý'nýn ismini yüceltmiþ oluruz.
(Kiduþ Aþem) (Pirke Avot 4:5)

Rabi Yose omer. Kol amhabed et atora,
gufo mehubad al aberiyot; vehol amhalel et
atora, gufo mehulal al aberiyot.



KOL AMEHALEL ET ATORA ...

TORA'YI SAYMAYAN KÝÞÝ ...

Bunun anlamý, Sefer Tora'ya saygýsýzlýk; Tora'yý
öðrenen ve öðretenlere saygý göstermemek, Tora
öðrenimi için zaman ayýrmamak, yaptýðýmýz hareket
ve davranýþlarla Hilul Aþem yapmaktýr. (Pirke Avot 4:5)

Miþna'nýn en önemli öðretisi þudur: Kiþi kendi öz kimliðine gereken saygýyý gösterirse ve Yahudiliðini
gururla hissederse insanlar tarafýndan sevilir ve sayýlýr. Nitekim tarihte en fazla nefret edildiðimiz
dönemler kendi öz kimliðimizi tamamen terk edip ona saygý göstermediðimiz zamanlarda olmuþtur.
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 4-9 AHOSEH ATSMO MÝN ADÝN.... YARGIDAN UZAKLAÞAN KÝÞÝ...
Kiþi, herhangi bir problemi çözmek için mahkemeye gitmek yerine problemini uzlaþma yolu ile çözümlemeye
gayret etmelidir. Her þeyi yalnýzca mahkeme yoluyla çözümleme düþüncesi ile yaþamak üç sebepten dolayý
iyi deðildir.
a) Mahkemede en son kararý yargýcýn kendisi verir. Böyle durumlarda yargýyý kaybeden kiþi yargýca karþý
cephe alýp onun bu davada belki de rüþvet aldýðý veya þahitlerin yalan söyledikleri düþüncesine kapýlabilir.
Bununla kalmayýp kendi içinde yargýçtan, þahitlerden ve yargýyý kazanandan nefret edebilir. Hatta yargýyý
kaybeden, herkesi kendisinin düþmaný (oyevim) olarak
görebilir. Bu nedenle Miþna'da "eva" nefret kelimesi
geçmektedir.
b) Yargýcýn yanlýþ karar verdiði durumda da örneðin,
yargýç, Reuven'in Þimon'a ödeme yapmasýna karar

 MÝÞNA 4/9 
(Rabi Yose bar Halafta'nýn oðlu)

Rabi

Yiþmael þunu öðretir: Ýþlerini mahkeme yoluy-

verdiyse; fakat gerçekte bu karar hatalýysa, Þimon

la deðil, uzlaþma yoluyla çözerek yargýdan

Reuven'den haksýz yere para almýþ olacaktýr.

uzaklaþan kiþi; nefretten, kavgadan ve gerek-

c) Yargýç taraflarýn gerçeði söyleyip söylemeyeceðine

siz yeminden kendini men eder ve korur.

dair yemin etmelerini isteyebilir. Bu durumda yemin

Yargý kararlarýný verirken kendine çok

eden kiþilerden biri yalan söylediði takdirde boþa yemin

güvenen kiþi ise, aptal, kötü ve kaba ruhludur.

etmiþ olur.
Bu sebeplerden dolayý herhangi bir konuda problem

 MÝÞNA 4/10 

varsa bunu çözümlemenin en iyi yolu konuþup tartýþarak

(Rabi Yose bar Halafta'nýn oðlu)

uzlaþmaya varmaktýr. Eðer hiçbir þekilde anlaþma

Yiþmael þunu öðretir:

gerçekleþemediyse hemen mahkemeye, yargýya gitmek
yerine tarafsýz bir kiþiye gidip danýþýlarak olayýn çözüm-

Rabi

Tek baþýna yargýç olma. Tek baþýna yargýla-

lenmesine çalýþýlmalýdýr. Þayet böyle bir þey de yararlý

ma yetkisi sadece Tanrý'ya aittir. Seninle

olmadýysa o zaman son çare olarak olayý çözümlemek

beraber herhangi bir yargýyý gerçekleþtirmek

için mahkemeye gidilebilir.

üzere en az iki ayrý kiþi daha bulduysan bile
onlara, benim fikrimi kabul etmelisiniz, þek-

 4-10 U AYA OMER: AL TEÝ DAN YEHÝDÝ .

RABÝ YÝÞMAEL ÞUNU ÖÐRETÝR: TEK
BAÞINA YARGIÇ OLMA .

linde beyanatta bulunma. Yargýnýn sonucu
senin tek baþýna alacaðýn karar deðil,
çoðunluðun söylediði doðrultuda olacaktýr.

Buradaki Miþna bir önceki Miþna'da vurgulanan
düþüncenin bir devamýdýr. Yargýlama konusunda
uzman olsanýz bile, mahkemede tek yargýç olmaktan kaçýnýn; çünkü objektif olamama ihtimali çok
yüksektir. Pirke Avot 1:8, 1:9 yargýçlarýn nelere dikkat etmesi gerektiði ile ilgili bize bazý tavsiyelerde
bulunmaktadýr. Bu Miþna yargýnýn zorluðundan bahsettiðinden, bu tavsiyelerin ne olduðunu hatýrlatmak
öðrenme açýsýndan önemlidir.
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ÞEEN DAN YEHÝDÝ ELLA EHAD .

TEK BAÞINA YARGILAMA YETKÝSÝ SADECE TANRI'YA AÝTTÝR.
Ýyov kitabýnda belirtildiði gibi: " O tek baþýnadýr, kim O'nu caydýrabilir? O ne isterse yapar." (Ýyov 23:13)
Bu cümlelerden anlaþýldýðý gibi sadece Tanrý tek baþýna yargýlayabilir. Bu Miþna, Talmud'da Hahamlarýmýzýn
söylediði bir söz ile, sanki bir çeliþki içinde olduðu gözükmektedir. Talmud'da (Sanhedrin 38b) Hahamlarýmýz:
"Yüce Tanrý'mýz herhangi bir þeye karar vermeden önce yeryüzünde yaþayan insanoðluna danýþýr" derler. Bu
nasýl bir þey? Aþaðýdakiler karar veriyor ve Yukarýdaki kabul ediyor anlamýnda mý? Magen Avot þu þekilde
bir açýklama yapar : Tanrý'nýn, yarattýðý evrenin yargý



MÝÞNA 4/9 

mekanizmasýna danýþmasýnýn tek nedeni, insanlarýn
birbirlerine

danýþmasý

ve

alçakgönüllü

olmasý

gerektiðini öðretmek içindir, yoksa Tanrý elbette tek
baþýna son hükmü verebilecek üstün güçtür.
Tanrý Resmin Tamamýný Görür...
Tek baþýna yargýlama yetkisi sadece Tanrý'ya aittir.

Rabi Yiþmael beno omer: Ahoseh atsmo
min adin, porek mimenu eva vegazel
uþvuat þav. Veagas libo beoraa, þote raþa
vegas ruah.



Sadece Tanrý güvenilirdir ve hiçbir þekilde yanýlgýya
düþmez. Bu nedenle yargýyý veren Yüce Tanrý'nýn
adaletini tüm kalbimizle kabullenmemiz, onun adaletini
yargýlamamamýz veya dünyayý idare etme þeklini
sorgulamamamýz gerekir. Hafets Hayim insanýn görüþ

MÝÞNA 4/10 

açýsýnýn

Tanrý'nýnkiyle

kýyaslanmasý

mümkün

olmayacak kadar dar olduðunu vurgular. Ýnsanýn görüþ
açýsýný sinagoga gelen bir misafire benzetir. Sinagoga
gelen misafir, orada görev yapan gabayýn (idareci)
Sefer Tora'ya çaðýrdýðý kiþiler hakkýnda ona "neden
özellikle bazý insanlar Sefer Tora'ya çaðýrýlýrken diðerleri
ise kaldýrýlmýyor? Bu acaba adil bir karar mý? " diyerek

U aya omer: Al tei dan yehidi, þeen dan
yehidi ella ehad. Veal tomar. " Kabelu
dati!" Þeen raþain velo ata.

eleþtiride bulunur.
Gabay ona "þayet sen bu sinagoga birkaç hafta geliyor
olsaydýn bu eleþtiride bulunmazdýn" der. Her hafta
Sefer Tora'ya
faktörler

çaðýrýlan kiþilerin seçiminde deðiþik

düþünülerek

karar verilir. Bazý insanlar

sevincini paylaþacak bir olayý olduðundan, yolculuktan
geldiðinden veya yakýnýný kaybetmesinden dolayý
Sefer Tora'ya kalkmasý geleneklerimizdendir. Gabaylar da seçimlerini bu faktörlere göre yaparlar. Ayný
þekilde bizler bu dünyada misafir gibiyiz. Yaþadýðýmýz yetmiþ veya seksen sene içerisinde tüm olaylarý
görmemiz imkansýzdýr. Tanrý'nýn bu dünyayý nasýl idare ettiðini tamamen anladýðýmýzý söylemek kadar cahilce
bir þey olamaz. Tanrý tüm durumu bilen ve gören yegane güçtür. O nedenle yargýyý tek baþýna yapabilir;
çünkü adaleti doðru ve gerçektir.
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4-11 KOL AMKAYEM ET ATORA MEONÝ, SOFO LEKAYMA MEOÞER . TORA'YI YOKSUL

DURUMUNDA UYGULAYAN KÝÞÝ, SONUNDA TORA'YI ZENGÝNLÝK ÝLE
UYGULAYACAKTIR .
Yoksulluktan dolayý zorluk çekmekte olan biri buna raðmen Tora öðrenmek ve mitsva yapmak için çaba
harcarsa sonunda Tora'yý huzurlu ve mutlu bir þekilde uygulamaya layýk olacaktýr. Þelomo Ameleh'in para
ve bilgelik arasýnda seçim yapmasý istendiðinde, bilgeliði seçmiþtir. Miþle'de belirtildiði gibi;
"Bilgeliði öðrenmedim. Bu yüzden Tora bilgisinden de
yoksunum. (Miþle 30:3) Bana ne yoksulluk

ne de

zenginlik ver; payýma düþen ekmekle beni besle.
(Miþle 30:8)
Ayný þekilde Kral David bu konuyla ilgili düþüncesini
Teilim'de þu þekilde belirtir:
"Sýkýntý içinde Tanrý'ya seslendim. Yanýtladý, rahata
kavuþturdu beni." (Teilim 118:5)

 MÝÞNA 4/11 
Rabi Yonatan þunu öðretir: Tora'yý yoksul
durumunda uygulayan kiþi sonunda Tora'yý
zenginlik ile uygulayacaktýr. Zenginken
Tora'yý uygulamayan kiþi sonunda Tora'yý
uygulamamaya fakir ve sefil bir hayatla
devam edecektir.

Bu konuyu pekiþtiren bir örnek Midraþ'ta þu þekilde
ifade edilir:
Kral, yanýnda çalýþan çok sevdiði hizmetkarýna

 MÝÞNA 4/12 
Rabi Meir þunlarý öðretir:

isteyeceði herhangi bir þeyi ona vereceðini söyler.

a) Ýþ hayatýndaki aktiviteleri azalt ve Tora

Hizmetkarý kraldan ne isteyebileceðini düþünür;

öðrenmeye gayret et.

" Kraldan altýn veya gümüþ istersem veya ona mülk sahibi

b) Ýnsanlarýn huzurunda alçakgönüllü olma-

olmak istediðimi söylersem, bana verecektir; fakat kraldan

ya çalýþ.

kýzý ile evlenmek isteðinde bulunursam ve o da kýzýný bana

c) Tora çalýþmayý reddetmeye baþlayan

verecek olursa o zaman istediðim her þeye her anýnda sahip

insan, Tora öðrenmemek için her zaman bir

olabileceðim. "

bahane bulacaktýr; fakat Tora öðrenmek

Kral Þelomo da bu örnekteki gibi kendisine seçim
hakký tanýndýðýnda, Tanrý'dan Tora bilgisine sahip

için çaba gösterene, Tanrý'nýn vereceði ödül
artacaktýr.

olabilecek bilgelik istemekle her þeye sahip olabilmiþtir.
Tanrý, yalnýzca bilgelik isteyen Kral Þelomo'ya,
zenginlik, düþmanlara karþý zafer ve genç bir kralýn her türlü ihtiyaçlarýný da, istememiþ olmasýna raðmen,
vermeyi uygun görmüþtür. Kral Þelomo yazdýðý Koelet kitabýnda " Bilgelik miras kadar iyidir, güneþi gören
herkes için yararlýdýr. Bilgelik siperdir, para da siperdir, ancak bilgelik kiþinin yaþamýný korur." sözleriyle,
bilgeliðin öne-mini ifade etmiþtir. (Koelet 7:11-12)
AKIL KÝÞÝYE SERMAYEDÝR.
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 VEHOL AMVATEL ET ATORA MEOÞER, SOFO LEVATELA MEONÝ . ZENGÝNKEN TORA'YI
UYGULAMAYAN KÝÞÝ SONUNDA TORA'YI UYGULAMAMAYA FAKÝR VE SEFÝL BÝR
HAYATLA DEVAM EDECEKTÝR .
Rambam'a (Maymonides) göre "iyi hayat" kavramýný maddi deðerlerle deðerlerlendiren bir kiþinin, yaþamýn
gerçek gayesine ulaþmasý mümkün deðildir. Böyle bir kiþi manevi deðerler için hiç zaman ayýrmayacaðý gibi
Tora öðrenmesi gerektiði söylendiðinde de "zamaným yok" diyerek cevap verecektir. Fiziksel arzularýn esiri
altýnda olan kiþi Tora'yý uygulamayý reddedecek ve bu sayede manevi açýdan körleþecektir. Hiçbir zaman
gerçek huzur ve mutluluða eriþemeden Tora'yý uygulamamaya devam edecektir.
Bazý Rabilerimize göre, Miþna çok farký bir þekilde
yorumlanmaktadýr: Yoksulken Tora ile ilgilenen,
 MÝÞNA 4/11 
zenginken de ilgilenecektir. Zenginken Tora'yý görmezden gelen yoksulken de görmezden gelecektir. Ýnsan
Tora'yý yaþamýyla nasýl özdeþleþtirdiyse, yaþamýnýn her
anýnda ne durumda olursa olsun ayný þekilde Tora'yý
uygulamaya devam edecektir.

Rabi Yohanan omer: Kol amkayem et
atora meoni, sofo lekayma meoþer; vehol
amvatel et atora meoþer, sofo levatela
meoni.



MÝÞNA 4/12 

Rabi Meir omer: Eve memaet beesek,
vaasok batora; veeve þefal ruah bifne kol

 4-12 a) EVE MEMAET BEESEK VAASOK
BATORA . ÝÞ HAYATINDAKÝ AKTÝVÝTELERÝ
AZALT VE TORA ÖÐRENMEYE GAYRET ET.
Ýnsan, yalnýzca maddiyat peþinde koþarsa yaþamýn
gerçek gayesine ulaþamaz. Manevi dünyasýna gereken
önemi vermiyorsa ve sýrf maddi deðerlere saplandýysa
Tanrý'nýn o kiþiye maddi destek vermesi hiçbir þey ifade
etmez. O nedenle insanlar, iþ hayatýndaki aktiviteleri
gereðinden fazla arttýrmak yerine Tora bilgisini arttýrýrsa manevi deðerlerle özleþmiþ olurlar. Pirke Avot
kitabýnda (1:15) Þamay'ýn bizlere sunduðu öðretilerden
biri Tora öðrenimi için sabit bir program hazýrlamamýz
gerektiðidir.

adam; veim batalta min atora, yeþ leha

 b)VEEVE ÞEFAL RUAH BÝFNE KOL ADAM .
ÝNSANLARIN HUZURUNDA ALÇAKGÖNÜLLÜ
betelim arbe kenegdeha; veim amalta
OLMAYA ÇALIÞ .
batora, yeþ lo sahar arbe liten lah.
Bir kiþinin iþ hayatýndaki aktivitelerini azaltarak, gerçek
þekli ile Tora öðrenmesi; tüm zorluklara raðmen ancak
ve ancak alçakgönüllü olmasý ile mümkündür.
Kendisinin "yaratýlmýþ" bir varlýk olduðunu bilinçaltýnda hisseden kiþi, Tora öðrenimi için gereken en büyük
çabayý gösterecektir. Pirke Avot 4: 4 'te alçakgönüllü olmak ile ilgili bazý bilgiler dile getirilmiþtir.
 c) VEÝM BATALTA MÝN ATORA, YEÞ LEHA BETELÝM ARBE KENEGDEHA . TORA ÇALIÞMAYI
REDDETMEYE BAÞLAYAN KÝÞÝ TORA ÖÐRENMEMEK ÝÇÝN HER ZAMAN BÝR BAHANE BULACAKTIR.
Buna benzer bir düþünce Pirke Avot 2:5' te þu þekilde belirtilmiþti: "Bir gün boþ vaktin olduðu zaman Tora
öðrenmeye baþlayacaðýný düþünme; çünkü kendini aldatýrsýn ve hiçbir zaman boþ vakit bulamazsýn." Buradaki
Miþna'da da ayný þekilde Tora öðrenmeyi reddeden kiþinin her zaman Tora öðrenmemek için çeþitli sebepler
ortaya atacaðý vurgulanmaktadýr. Böyle bir kiþi ne yazýk ki Tora'mýzýn güzel bilgilerinden yararlanamayacaktýr.
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 4 - 13 AOSE MÝTSVA AHAT KONE LO PERAKLÝT EHAD. BÝR TANE MÝTSVAYI YERÝNE
GETÝREN KÝÞÝ TANRI'NIN HUZURUNDA (YARGI GÜNÜ ÝÇÝN) ONU SAVUNACAK BÝR
AVUKAT KAZANIR.
Tanrý huzurunda ifade verdiðinde kiþinin hareketleri onun karakterinin þahidi olacaktýr. Karþýmýza çýkan
mitsva küçük görülse de onu yapmaktan kendimizi alýkoymamamýz gerekir. Yapýlan her iyi hareket ve ondan
doðan sonuç Tanrý'nýn huzurundaki yargýmýzda bizi savunmak için geri dönecektir.
 VEAOVER AVERA AHAT, KONE LO KATEGOR EHAD.
AYNI ÞEKÝLDE BÝR HATA, GÜNAH ÝÞLEYEN KÝÞÝ TANRI'NIN HUZURUNDA (YARGI
GÜNÜNDE) ONU SUÇLAYACAK BÝR SAVCIYA SAHÝP OLMASINA YOL AÇAR.
Rabilerimizin belirttiði gibi kiþinin yaptýðý iyi hareketler sonucunda iyi, hatalar sonucunda ise simgesel olarak
kötü melek yaratýr. Buna paralel olarak kiþi, yaratýlan iyi melek sayesinde yapýlan iyilikler için ödül alacak, kötü
melek sayesinde yapýlan hatalar içinse ceza görecektir;
yani kiþinin yaptýðý her hareket karþýlýðýný alacaktýr.
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EÐER KÖTÜLÜK YAPIYORSAK
MUTLULUÐU BOÞUNA BEKLERÝZ. HERKES
YAPTIÐI KÖTÜLÜÐÜN KARÞILIÐINI BÝR GÜN
MUTLAKA ÖDER.

Rabi Elazar ben Yaakov þunlarý öðretir:
a) Bir tane mitsvayý yerine getiren kiþi
Tanrý'nýn huzurunda (yargý günü için) onu
savunacak bir avukat kazanýr. Ayný þekilde
bir tane günah iþleyen kiþi Tanrý'nýn
huzurunda (yargý gününde) onu suçlayacak
bir savcýya sahip olmasýna yol açar.


TEÞUVA UMAASÝM TOVÝM KÝTRÝS BÝFNE
APURANUT. PÝÞMANLIK - SAMÝMÝ TÖVBE
(TEÞUVA) VE ÝYÝ BÝR HAREKET CEZAYA KARÞI
b) Piþmanlýk - samimi tövbe (teþuva) ve iyi
BÝR KALKAN GÖREVÝ GÖRÜR.
bir hareket cezaya karþý bir kalkan görevi
Miþna'nýn belirttiði bu düþünce, baþýnda belirtilen fikre
görür.
baðlanmaktadýr. Buna göre, yapýlan hatalar sonucu
Tanrý'nýn huzurunda onu suçlayacak bir savcý edinilse
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bile, kiþi ümitsizliðe kapýlmamalýdýr; çünkü gerçek
Kunduracý Rabi Yohanan þunu öðretir:
piþmanlýk ve yapýlan iyi hareketler sonucu kiþi kendini
Tanrý'nýn Ýsmi'ni yücelten her türlü toplantý
koruyacak bir kalkan yaratmýþ olur.
baþarýya ulaþýr. Tanrý adýna olmayan her
Gerçek Arkadaþ....
türlü toplantý ise baþarýsýzlýða uðrar.
Bir adamýn üç tane arkadaþý vardýr. Bunlardan biri,
birlikte çok iyi vakit geçirdiði ve sevdiði arkadaþý, ikincisi
ise birincisi kadar zamanýný geçirmediði fakat buna raðmen
yakýn samimiyeti olan arkadaþ, üçüncüsü de sadece tanýþýklýðý olan bir arkadaþtýr. Günlerden birinde, bu kiþi bir
iftira sonucu, suçsuz yere mahkemelik olur. Bunun üzerine en yakýn arkadaþýndan ona eþlik etmesini ve onu
savunmasýný rica eder; fakat en samimi arkadaþý, kralýn huzuruna suçlu durumuna düþen arkadaþý ile beraber
gelmekten çekindiði için, çeþitli bahaneler ortaya atarak müsait olamadýðýný söyler. Onu savunacak birisi
olmadan tek baþýna mahkemeye gitmekten çekinen adam, baþka bir arkadaþýndan ona eþlik etmesini rica eder.
Ýkinci arkadaþý saraya kadar ona eþlik edeceðini; fakat mahkemenin içine girmekten çekindiðini belirtir. Bunun
üzerine çaresiz kalan adam üçüncü arkadaþýndan onu savunmasýný rica eder. Üçüncü arkadaþý, bu tatsýz durumdan
onu kurtarmak için elinden gelen yardýmý yapacaðýný söyler. Hayatýmýzda mevcut olan bu üç arkadaþý kiþinin
parasýna, ailesine ve yaptýðý iyi hareketlerine benzetebiliriz. Ýnsan, parasýný çok önemli kabul eder ve "en iyi
arkadaþý" olarak bilir. Ancak öldüðünde onunla birlikte gelmeyecektir. Ailesine gelince "ikinci arkadaþý" gibi onu
yardým etmek isteyen bir durumda olacaktýr. Onlar ancak ona mezarlýða kadar refakat edebilir ve gerektiði gibi
gömerler. Ondan sonra Tanrý'nýn huzuruna çýktýðýnda tamamen yalnýz olacaktýr. Yalnýzca "üçüncü arkadaþ"
olarak nitelendirdiðimiz, yaptýðý iyilikler (mitsvalar ) ve iyi hareketler ona sonuna kadar refakat edebilecektir.
Yaptýðý iyilikler diðer iki arkadaþa oranla iliþkide ne kadar uzak görünse de Tanrý'nýn huzurunda yargý gününde
ona yardým edecek tek deðer olacaktýr.
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 4-14 RABÝ YOHANAN ASANDELAR ... KUNDURACI RABÝ YOHANAN ...
Tora öðrenimi kiþinin ailesinin geçimini saðlayabilmesi için atýldýðý iþiyle bir bütün olmalýdýr. (Pirke Avot 2:2) Bu
nedenle Miþna, Rabi Yohanan'ýn uðraþtýðý mesleði dile getirmektedir.
Miþna dönemi bilgeleri olan Tanaim'in çoðunun Tora öðrenimi dýþýnda profesyonel bir meslekleri vardý. Çoðu da
iþ dünyasýnda ticarete atýlmýþ kiþilerdi. Hepsinin bir þekilde ailesini geçindirmek için bir uðraþlarý vardý. Tanaim'in
bazýlarýnýn ekonomik durumlarý iyi olup mal ve mülk sahibi iken, bazýlarý ise geçim için çok uðraþ vermekteydiler.
Rabi Yohanan geçimi için ayakkabý yapar; Ýlel odun keser, Rabi Yitshak demircilik ile uðraþýrdý. Tüm bu Rabiler bu
mesleklerinin yanýnda büyük birer de Tora otoritesiydiler. Onlar meslek sahibi olmalarýna raðmen, Tora'yý ön
planda tutulmasý gerekliliðini de unutmamýþlar ve Rabi Meir'in þu öðretisini hayatlarýna adapte etmiþlerdir: "Ýþ
ha-yatýndaki aktiviteleri azalt ve Tora öðrenmeye
gayret et." (Pirke Avot 4:12)
 KOL KENESÝYA ÞEÝ LEÞEM ÞAMAYÝM .
TANRI'NIN ÝSMÝ'NÝ YÜCELTEN HER TÜRLÜ
TOPLANTI BAÞARIYA ULAÞIR.
 MÝÞNA 4/13 
Tora öðrenimine yol açan ve mitsva yapmamýza vesile
olan her türlü toplantý Tanrý adýna gerçekleþen bir çalýþma
olarak kabul edilir. Yahudi milletinin Sinay Daðý'nda
beraber toplanmalarý bu düþünce için bir örnektir. Burada
Miþna'mýz insanlarýn bir arada toplanýp çeþitli çalýþmalar
yapmalarýna karþý olmadýðý ve istenilirse bu dünya ile ilgili
Rabi Eliezer ben Yaakov omer. Aose Mitsva
her türlü toplantýlarýn Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltebilecek bir
ahat kone lo peraklit ehad; veaover avera
durum oluþturabileceðini belirtmek ister. Burada önemli
ahat, kone lo kategor ehad. Teþuva umaasolan, toplantýnýn bütünlüðü ve nasýl bir amaca sahip
im tovim kitris bifne apuranut.
olduðudur. Örneðin, Tanrý inancý ile birlikte dürüstlüðün
hakim olduðu bir iþ toplantýsýnda sonuç daima iyi
 MÝÞNA 4/14 
olacaktýr. Diðer yandan, güvensizliðin, nefretin hakim
olduðu, insan ve Tanrý sevgisinden uzak olan bir
toplantýnýn sonucundan hayýr gelmeyecektir. "Kenesiya"
kelimesi Kenes ve Ya kelimelerinden oluþmuþtur. Kenes
toplantý ve Ya kelimesi Tanrý anlamýndadýr. Bu yapýlan
toplantýlarda konu ne olursa olsun toplantýya katýlanlarýn
Rabi Yohanan asendelar omer. Kol kenesihepsinin ortak amaçlarý ve birleþtirici ortak bir noktalarý
ya þei leþem þamayim, sofa leitkayem.
olmasý gerekir; Tanrý inancý ve Tanrý sevgisi. Bu manevi
Veþeena leþem þamayim, en sofa leitkayem.
düþünce tüm toplanan kiþileri birleþtirebilecek bir
faktördür.
Tanrý Adýna Olan Birlik....
Rabilerimizin belirttiði üzere tüm Ýsrael milleti Sinay Daðý'nda "Keiþ Ehad Belev Ehad - bir bütün kalp" þeklinde
ayný amacý taþýyan tek bir vücut gibiydiler. Bir bütünlük ve birlik oluþturmuþlardý. Ýsrael milleti bir bütünlük
oluþturduðunda Tanrý'nýn doðrudan sesini iþittiler ve Tora'yý almaya hak ettiler. Bu sahip olduðumuz bütünlük
sayesinde Tora kaybolmamýþ ve Tora'nýn mesajý ilerideki nesillere aktarýlabilmiþtir. Bugün varlýðýmýzýn sýrrý da
sahip olduðumuz Tora ve millet bütünlüðüdür. Ayrý ve çeþitli ülkelerde yaþamamýza raðmen Tora bizi birleþtirmiþ
ve diðer nesillere deðiþtirilmeden aktarýlmýþtýr.
 VEÞEENA LEÞEM ÞAMAYÝM, EN SOFA LEÝTKAYEM . TANRI ADINA OLMAYAN HER
TÜRLÜ TOPLANTI ÝSE BAÞARISIZLIÐA UÐRAR.
Bir bütünlük ve birlik oluþturmalarýna raðmen, Babil kulesi inþaatý Tanrý'ya karþý bir düþüncenin eseriydi. Tanrý fikrinin
olmadýðý bir ortamda kiþilerin bir güç oluþturup birlik, beraberlik ve bunun ýþýðý altýnda yaptýklarý her türlü faaliyet
Tanrý adýna olmayan bir çalýþmadýr. Böyle bir çalýþmada Tanrý'nýn bereketi olmaz ve Tanrý böyle bir çalýþmanýn baþarýlý
olmasýna izin vermez. Bu yüzden Tanrý'ya karþý isyan ve O'na karþý savaþma düþüncesi ile ortaya çýkan bu birleþme,
Tanrý tarafýndan bozulmuþtur. Babil kulesi zamanýnda Tanrý, bu isyankar birliðin bütünlüðünü halkýn farklý lisanlarda konuþmasýný saðlayarak yok etmiþtir.
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 4-15 HEVOD TALMÝDEHA... UHVOD HAVEREHA .... UMORA RABAH ... ÖÐRENCÝLERÝNE
OLAN SAYGI ... ARKADAÞLARINA OLAN SAYGI ... ÖÐRETMENLERÝNE OLAN SAYGI ....
Bu Miþna'da ifade edilen üç öðretiyi Moþe Rabenu'dan, Aaron Akoen'den ve Yeoþua'dan öðrenmekteyiz.
a) Moþe Rabenu, öðrencisi Yeoþua'yý kendisi ile eþdeðerde tutarak ona gereken saygýyý göstermiþtir. Kendisi
lider olma sýfatýyla "Ordu için gereken askerleri seçelim" demek yerine öðrencisi Yeoþua'ya " Ordumuz için
bize adamlar seç" diyerek öðrencisini kendi ile eþ deðerde tutmuþtur. Moþe Rabenu'nun aðabeyi Aaron, Moþe
Rabenu'yu kendi öðretmeniymiþ gibi sayardý. Aaron Moþe'ye birþeyler sorduðunda "Lütfen efendim!"
(Bamidbar 12:11) derdi.
b) Yeoþua, iki kiþinin öðretmeni Moþe hakkýnda kötü konuþtuklarýný duyduðunda Moþe'ye "Efendim Moþe,
onlarýn bu saygýsýzlýðýna müdahale et." diyerek Tora'yý
öðreten öðretmenimize yaptýklarý bu saygýsýzlýðý, sanki
 MÝÞNA 4/15 
Tanrý'ya karþý yapýlmýþ bir saygýsýzlýk olarak nitelendirmeRabi Elazar ben Þamua þunlarý öðretir:
ktedir (Bamidbar 11:28).

a) Öðrencilerine kendine gösterdiðin kadar
 YEÝ HEVOD TALMÝDEHA HAVÝV ALEHA
KEÞELAH..
ÖÐRENCÝLERÝNE KENDÝNE GÖSTERDÝÐÝN
SAYGI KADAR SAYGI GÖSTER.

Öðrencinin baþarýsýnda öðretmenin de payý vardýr. Bu
nedenle öðrencinin saygýnlýðý öðretmenin kendi

saygý göster.
b) Arkadaþlarýna, öðretmenlerine gösterdiðin
saygýyý göster.
c) Öðretmenlerine de Tanrý'ya gösterdiðin
kadar saygý göster.

saygýnlýðýdýr. Onun saygýnlýðýný gerektiði gibi korumak

 MÝÞNA 4/16 

gerekir. Öðrencinin öðretmene saygý duymasý,

Rabi Yeuda þunu öðretir: Tora öðrenimi

aralarýndaki iliþkinin kuvvetli olmasý, iyi ve olumlu bir

konusunda dikkatli ol. Çünkü hatalý bir

þekilde geliþmesi ne kadar önemli ise, öðretmenin

yorum, Tora'nýn ihlaline sebep olabilir.

öðrenciye göstereceði saygý da ayný derecede önemlidir.
Bu nedenle öðretmenler, büyük bir çaba göstererek
öðrencilerine gereken ilgi ve yakýnlýðý göstermeli ve onlarý kendi çocuklarý gibi sevmelidirler. Böyle bir
iliþkinin meyvelerini gelecekte göreceklerdir. Öðretmenin sevgisi öðrenciye sevginin çok önemli olduðunu
aþýlar, herkesle uyum içinde yaþamasýný öðretir. Öðrencilerini bu düþünce ile paralel Tanrý sevgisi ile
yetiþtirdikleri takdirde, gerek bu dünyada gerekse de gelecek dünyada gereken zevki tadacaklardýr.

 UHVOD HAVEREHA KEMORA RABAH .
ARKADAÞLARINA ÖÐRETMENLERÝNE GÖSTERDÝÐÝN SAYGIYI GÖSTER .

Babil sürgünü sýrasýnda yaþayan Tora alimleri aralarýnda sevgi ve saygýda kusur etmezlerdi. Tora'yý beraber
öðrendiklerinden dolayý arkadaþlarýna olan saygýlarý öðretmenlerine gösterdikleri saygý gibiydi.
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 4-16 RABÝ YEUDA OMER . RABÝ YEUDA ÞUNU ÖÐRETÝR .

Miþna Rabi Yeuda dendiðinde, genellikle Rabi Yeuda bar Ýlay'dan bahsedilmektedir. Kendisi Rabi Akiva'nýn
öðrencilerindendi ve Bar-Kohba isyaný sonucunda Yahudiler'in yaþadýðý yenilgi ve zulümden sonra kaybolan
Yahudi eðitimini canlandýrmýþtý. Söylediði en ünlü söz; " Adam nikar bekiso bekoso uvkaaso - bir kiþinin karakteri içtiði içkiden, cebindeki paradan ve öfkesinden anlaþýlýr."
Gereðinden fazla alkol aldýktan sonraki davranýþlarýný, sahip olduðu parayý nasýl kullandýðýný, sinirlenince
neler yaptýðýna dikkat edersek bir kiþinin karakteri hakkýnda bilgi sahibi olabiliriz. Rabi Yeuda o devirlerde
baský ve zulüm içinde yaþayan Yahudilerin topraða ve yýldýza benzediðini ifade ederek, tarihin bazý dönemlerinde manevi olarak toprak gibi düþüþe geçtiði gibi,



MÝÞNA 4/15 

tarihin baþka dönemlerinde olduðu gibi yýldýzlar gibi
yükseliþe geçebilme özelliðine sahip olduðunu belirterek
umutlarýný güçlendirmiþtir.

Rabi Elazar ben Þamua omer: Yei hevod
talmideha haviv aleha keþelah; uhvod
havereha kemora rabah; umora rabah
kemorah þamayim.
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 EVE ZAÝR BETALMUD .
TORA'YI DÝKKATLÝ ÖÐRENMELÝSÝN .

Burada Tora'yý öðrenen öðrencilere Rabi Yeuda önemli
bir uyarýda bulunmaktadýr. Kiþi Tora'yý çok dikkatli
öðrenmeli, Tora'nýn vermek istediði fikirleri veya
Rabilerin verdikleri mesajlarý çok iyi analiz etmelidir.
Yanlýþ anlaþýlan Tora bilgisi istemeden günaha sebep
olacak ve baþkalarýna da yanlýþ bilgiler aktarýlacaktýr.

Rabi Yeuda omer: Eve zair betalmud,
þeþigegat talmud ola zadon.

Yahudi kurallarýnýn (alaha) dikkatli bir þekilde analiz
edilmesi ve anlaþýlmasý gerekir. Bunun için Tora bilgileri
ve alahalar devamlý olarak tekrarlanmalýdýr. Buna benzer
bir düþünce Pirke Avot 1:15'te geçmektedir. "Hahamim,
izaaru bedivrehem. Hahamlar söylediðiniz kelimelere dik-

kat edin." Rabilerimiz Tora'yý öðretirlerken söyledikleri sözlere dikkat ederek hiç kimseyi yanlýþ yorumlara sevk
etmemeleri gerekir.
Yanlýþ yorumlara neden olacak bilgiler istemeden insanlarý günaha iteceklerdir. Rabilerin öðretilerinden yanlýþ
fikirler edinen insanlar bunun neticesinde hatalý hareketlerde bulunmalarýna raðmen "Bizler Tora'ya uygun þekilde davranmaktayýz. Bunun böyle olduðunu öðretmenim söyledi." diyeceklerdir. Dahasý, onlardan öðrenenler de yanlýþ
öðrenecekler ve Tora'nýn yolunda yürüdüklerini zannedeceklerdir. Tüm bu sebeplerden dolayý hem Tora'yý
öðreten kiþi mesajý verirken, hem de öðrenen kiþi mesajý alýrken dikkatli olmalýdýr.
Pirke Avot (2:15) bu bölümde anlatýlan düþünceye paralel bir fikri þu þekilde dile getirmiþtir: "Tora ve ilim
sahibi olan kiþilerin ýþýðýndan aydýnlan. Ancak ateþten sakýndýðýn gibi yanlýþ yorumlardan sakýn; çünkü onlarýn
söylediði sözlerden çýkardýðýn yanlýþ yorumlar bir tilki gibi ýsýrýr, akrep gibi sokar, yýlanýn týslamasýna benzer.
Hatalý yorumlar kor gibi yakýcýdýr."
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 4-17 ÞELOÞA HETARÝM EM . ÜÇ TANE TAÇ VARDIR.
Kiþi bu üç taca da gereken saygýyý göstermelidir. Bu üç taç, bize Sinay Daðý'nda verilmiþtir. Raþi'ye göre bu üç
taç eþit derecede deðillerdir. Aaron'un soyundan gelmeyen bir kiþi Keuna (Koenlik) tacýna sahip olamaz.
David'in neslinden gelmeyen bir kiþi kral tacýna sahip olamaz; ancak Tora'nýn tacý, hepsinden çok daha önemlidir. Zira çalýþýlýr ve uðraþýlýrsa her isteyen kendi emeðiyle sahip olabilir.
 KETER TORA...TORA'NIN TACI...
Tora'da yazýldýðý gibi; "Sana yol gösterenlere, alimlere saygý göster." "Ak saçlý insanlarýn önünde ayaða
kalkacak, bilgeye saygý göstereceksin. Tanrý'dan korkacaksýn. Ben Tanrý'ným." (Vayikra 19:32) Bu sözlerden
anlaþýldýðý gibi Tora'nýn tacýna sahip olanlara ve o tacý diðer nesillere aktaran alimlere saygý göstermemiz
gerekir.
 KETER KEUNA.... KEUNA TACI...
Tora'ya göre, Koen olan kiþinin çeþitli haklarý olduðu
gibi çeþitli kýsýtlamalarý da vardýr. Sefer-Tora'ya ilk
çaðrýlma hakký Koen'e aittir. Ayrýca Koen'lere elimizden geldiðince saygý gösteririz. Örneðin Birkat
Amazon'u (yemekten sonraki þükür duasý) okumasý
için Koen'e öncelik veririz. Koen'e yalnýzca dini görevleri yaptýðýnda deðil, her zaman saygý göstermemiz
gerektiðini Tora'dan öðrenmekteyiz. Tora'da þöyle der:
"Onu kutsal sayýn; çünkü adak sunusunu Tanrýnýz'a o
sunuyor. O, sizin için kutsaldýr; çünkü Ben kutsalým,
sizi kutsal kýlan Rab Benim. (Vayikra 21:8)

 MÝÞNA 4/17 
Rabi Þimon þunu öðretir: Üç tane taç vardýr.
Tora - Keuna - Krallýk. Fakat insanýn sahip
olacaðý iyi isim taçlarýn en üstünüdür.
 MÝÞNA 4/18 
Rabi Neoray þunu öðretir: Tora öðrenimi
uðruna gerekirse sürgüne bile git ve Tora'nýn
arkandan geleceðini düþünme. Bir baþkasý
ile ortaklaþa öðrendiðin Tora sende kalacak

Tora'dýr. Þelomo Ameleh'in (Kral) belirttiði
 VEHETER MALHUT.... KRALLIK TACI....
gibi (Miþle 3:5) "Tek baþýna öðreneceðin
Tora'da belirtildiði gibi; "Atayacaðýnýz kral Tanrý'nýz
Tora'ya umut baðlama."
Rab'bin seçtiði kiþi ve kardeþlerinizden biri olmalýdýr"
(Devarim 17:15) Miþna'nýn bahsettiði krallýk tacý bu
cümlenin ýþýðý altýndadýr.
TORA....KEUNA....KRALLIK...
Bu üç taç, dünyanýn temelini oluþturan üç unsura paraleldir. Pirke Avot'ta (1:2) belirtildiði gibi;
"AL ÞELOÞA DEVARÝM AOLAM OMED AL ATORA VEAL AAVODA VEAL GEMÝLUT HASADÝM"
Bu dünya üç temel üzerinde var olur. Tora öðrenmek, Tanrý'ya hizmet etmek, iyilik yapabilmek.
Tora'ya karþýlýk Tora tacý;
Tanrý'ya hizmet etmek düþüncesine karþýlýk Koen'lerin tapýnakta yaptýðý hizmetler - Keuna tacý.
Ýnsanlara karþý iyilik yapmaya karþýlýk Krallýk tacý.
Krallýk, zenginlikle baðdaþýr. Zengin olan, diðer insanlarla paylaþmasý gerektiðini bilmelidir. Ýsrael'de baþa
geçen kral merhameti ve yardýmlaþmayý sembolize ederdi. Bu nedenle insanlara iyilik yapmak krallýk tacý ile
baðdaþýr. Böylelikle Miþna dünyanýn temelini oluþturan üç elemente karþýlýk üç taçtan bahsetmektedir. Bu
taçlarýn en önemlisi Tora tacýdýr. Diðer iki taç Tora ile baðdaþmayan bir düþünce ile elde edilmiþse, kiþi
Tanrý fikrinden ve kutsal olma düþüncesinden uzaklaþýr. O nedenle Tora tacý, Keuna ve krallýk tacýna
yansýmalýdýr.
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VEHETER ÞEM TOV OLE AL GABEEN .

ÝNSANIN SAHÝP OLACAÐI ÝYÝ ÝSÝM TAÇLARIN EN ÜSTÜNÜDÜR.

Kiþinin taç giymesi için bunu hak etmesi gerekir. Buna göre bir kiþi hayat boyu Tora öðrendiyse ve büyük bir
din alimi, Koen'ler arasýnda Koen'lerin en büyüðü Koen Agadol olduysa, ya da kral olma yetkisini babasýndan
almýþsa bile; insanlýða karþý davranýþlarda gereken hassasiyeti göstermediði veya insanlýk adýna iyi hareketlerde
(maasim tovim) bulunmadýðý sürece taç giymeye hak kazanamaz.
Ancak kiþi alçakgönüllü olma konusunda, Tora'nýn belirttiði gibi Moþe Rabenu'yu örnek alýrsa (Bamidbar12:3),
þayet Koen Gadol Aaron gibi iyiliksever ve insanlar arasýnda barýþý ve sevgiyi getirmek için uðraþ veren bir
kiþi olabilirse (Pirke Avot 2:12) veya Tanrý tarafýndan
seçilen Þelomo Ameleh gibi iyi kral olmayý baþarýrsa ve
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sonucunda " Yedidya -Tanrý'nýn dostu" lakabýný alýrsa
(Þemuel II 12:25) (böyle bir kiþi) taç giymeyi hak eder.

Rabi Þimon omer: Þeloþa hetarim em;
keter Tora, veheter keuna, veheter malhut; veheter þem tov ole al gabeen.
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Rabi Neoray omer: Eve gole limkom Tora,
veal tomar þei tavo ahareha, þehavereha
yakaymua beyadeha. Veel binateha al
tiþaen.

 4 - 18 EVE GOLE LÝMKOM TORA.
TORA ÖÐRENÝMÝ UÐRUNA GEREKÝRSE
SÜRGÜNE BÝLE GÝT.
Her Yahudi'nin Tora öðrenimi yapmasý gerekir.
Tora'sýz Yahudi, ruhsuz; yaþamayan bir vücuda benzer.
Ailesinden, arkadaþlarýndan ayrýlma, her türlü
rahatlýðýn terk edilmesi söz konusu olsa bile, kiþi
gerektiðinde sýrf Tora öðrenme amacýyla baþka bir yere
göç etmelidir.


VEAL TOMAR ÞEÝ TAVO AHAREHA .

TORA'NIN ARKANDAN GELECEÐÝNÝ
DÜÞÜNME.
Pirke Avot (2:17) Rabi Yose buna benzer bir düþünceyi
dile getirir: "Tora sana miras kalmayacaktýr. Bu

nedenle Tora öðrenmek için varolan tüm olanaklarýný kullan. Nasýl olsa bir þekilde Tora öðretecek birisi
gelir düþüncesi ile hiçbir zaman Tora'yý öðrenemezsin".
Tora Sana Miras Kalmayacaktýr.
Bir Koen'in oðlu hiçbir emek sarfetmeden Koen'dir. Zengin bir insanýn oðlu babasýndan kalan parayla zengin
olabilir ; ama bilgili bir insanýn, oðlunun da bilgili olacaðý garantisi yoktur. Ýlme ve bilgiye sahip olmanýn tek
yolu, bu gaye için zaman harcamak ve gereken gayreti göstermektir. Tora bilgileri kiþinin kendi oðullarýna
kalacak bir miras deðildir. Babasý bilgin olan bir kiþinin gayret sarfetmeden kendiliðinden bilgin olabileceði
düþünülemez. Bu durum, yalnýzca zamanla ve bu gaye için uðraþarak gerçekleþebilecektir. Kýsaca Tora bilgisi,
babadan oðula hazýr bir miras gibi geçmediðinden kiþinin Tora öðrenimine zaman ayýrmasý gerekecektir.
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4 - 19 EN BEYADENU . ANLAYAMAYIZ .

Tanrý'nýn yolu insanoðlunun anlayamayacaðý þekilde gizlidir. Genelde yeryüzündeki bazý olaylarýn neden
olduðunu anlamamaktayýz. Bilmemiz gereken, her þeyin Tanrýsal bir nedeni olduðu ve Tanrý'nýn adaletinin
doðru olduðudur. Bazý þeylerin neden Tanrý tarafýndan engellenmediðini anlayamamamýzýn sebebi, olaylarý
yalnýzca o an için görüyor olmamýzdýr. O olaylarýn nasýl geliþeceðini ve nasýl sonuçlar getireceðini insanoðlu
ne anlayabilir ne de bilebilir.
Tüm evrenin yaratýcýsý olan Yüce Tanrý, bütün dünyada ne olacaðýný ve her an nelerin deðiþebileceðini çok
iyi bilmektedir. Yaratan Tanrý'nýn en büyük özelliði yer ya da zamanla kýsýtlý olmamasýdýr. Bu sebeple Tanrý
her yerde ve her zaman için var olan üstün bir güçtür.
Tanrý vardý, vardýr ve var olacaktýr. Buna göre olacak
her þeyi bilir. Tanrý'nýn, üç zamanýn üstünde olduðunu
hiç bir zaman unutmamalýyýz. Tanrý tarafýndan
yaratýlan insanoðlu ise yer ve zamanla sýnýrlý
olduðundan, olabilecek her þeyi bilemez. Bundan böyle

 MÝÞNA 4/19 
Rabbi Yanay þunu öðretir: Kötü insanlarýn
yaþamlarýnýn neden kolay ve rahat olduðunu

her olayýn sonucunun ne olacaðýný bilemediðimizden

ve dürüst (Tsadik) insanlarýn yaþamlarýnda

bazý olaylara anlam vermekte zorluk çekeriz.

neden zorluk çektiklerini anlayamayýz.

Moþe Rabenu, kötü insanlarýn yaþamlarýnýn neden
kolay ve rahat olduðunu ve dürüst (tsadik) insanlarýn
yaþamlarýnda neden zorluk çektiklerini Tanrý'ya sorar.
Tanrý Moþe'ye "Ýnsanýn görüþ kabiliyeti çok dardýr,
olaylarý tam olarak göremez ve Tanrý'nýn adaletini
anlayamaz" diye cevap verir. Tanrý'nýn

Moþe'nin

sorduðu bu sorunun cevabýný Yahudi forklorumuzda

 MÝÞNA 4/20 
Rabi Matya ben Haraþ þunlarý öðretir:
a)Ýnsanlar sana selam vermeden selamý ilk
veren sen ol.
b)Aslanýn kuyruðu ol ve tilkinin baþý olma.

Midraþ'ta anlatýlan bir misal ile daha iyi anlayabiliriz.
Reuven nehrin yakýnýnda para kesesini kaybeder, kýsa bir
müddet sonra yoksul bir adam olan Þimon nehrin kenarýnda
gördüðü keseyi cebine koyarak evine doðru yol alýr. Bu sýrada yorgun ve bitkin olan Levi de dinlenmek ve su içmek
için nehrin baþýna gelir ve uyuyakalýr. Parasýný kaybettiðini fark eden Reuven, hemen nehre geri döner. Nehrin
kenarýnda uyuyan Levi'yi görür ve onu uyandýrarak:
"Altýn kesem nerede? Kesemi geri ver. " diye baðýrýr. Levi: "Bahsettiðin altýn kesesi hakkýnda hiçbir þey bilmiyorum,
ben bu nehre susuzluðumu gidermek için uðradým ve hiçbir þekilde para bulmadým." der. Keseyi kaybeden Reuven,
Levi'nin dediðine inanmayarak ona tekrar baðýrýr: "Paramý ver yoksa seni öldüreceðim."
Levi Reuven'e tekrar: " Altýn keseyi görmedim." der. Bu cevaba inanmayan Reuven, içindeki kýzgýnlýkla Levi'yi
öldürür. Adamý öldürdükten sonra altýn kesesini arar, ancak onu bulamaz. Midraþ, suçsuz bir insanýn öldürülmesine,
parayý gerçekten bulan kiþinin ortalýklarda suçsuz dolaþmasýna anlam veremez. Bu olay, Tanrý'nýn nasýl bir adaleti
vardýr, sorusunu biraz daha kuvvetlendirmekteydi.
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Tanrý, bu sorunun cevabýný anlayabilmek için Midraþ'ta iki olaydan daha bahseder. Adamýn biri bir çiftçinin
evine girerek para kesesini çalar. Bir baþka olayda ise birinin suçsuz yere bir baþkasýný öldürdüðünü gösterir.
Tanrý Moþe'ye, bu üç olayýn birbirleri ile ne ilgisi var diye soracak olursan, bu üç olay arasýndaki baðlantý
sorduðun soruya cevap olacaktýr, der. Nehir baþýnda gördüðün ilk kiþi ile ikinci olayda çiftçinin evine girerek
parasýný çalan kiþi, ayný Reuven'dir. Kendisine ait olmayan bu keseyi nehir kenarýndayken unutur. Bu keseyi
görüp alan yoksul kiþi, kesenin gerçek sahibi olan çiftçinin oðlu Þimon'dur. Daha sonra nehre dinlenmek
için gelen ve altýn keseyi görmediðini söyleyen ve masum gibi görünen Levi ise üçüncü olayda kiþiyi suçsuz
yere öldüren katilin kendisidir. Adamý öldüren Reuven ise, kendi akrabasýný suçsuz yere öldüren katili
öldürmüþtür. Birbirlerine baðlý olduklarýný düþünmed-
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iðimiz bu üç olay sonunda Tanrý gerçek adaleti,
aklýmýzýn ucundan bile geçemeyecek bir þekilde farklý
senaryolar ile yerine gelmiþtir. Katil olan cezasýný
görmüþ ve hakký olmayan bir paraya sahip olan kiþi

Rabi Yanay omer: En beyadenu lo miþalvat

parayý geri vermiþtir.

arþaim veaf lo miyisure atsadikim.

Midraþ sonuç olarak, anlamakta zorluk çektiðimiz
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olaylarýn nasýl sonuçlandýðýný gördükten sonra
"Tanrý'nýn adaleti her zaman doðrudur." der.

Rabi Matya ben Haraþ omer: Eve makdim
biþlom kol adam, veeve zanav laarayot, veal
tei roþ leþualim.

 ZANAV LAARAYOT... ROÞ LEÞUALÝM...
ASLANIN KUYRUÐU... TÝLKÝNÝN BAÞI...
Bir yoruma göre bu Miþna, ýþýk tutacak güzel

 4 - 20 EVE MAKDÝM BÝÞLOM KOL ADAM.
ÝNSANLAR SANA SELAM VERMEDEN SELAMI
ÝLK VEREN SEN OL.
Herkes sosyal yaþam kurallarýnýn belki de en basiti olan
selamlaþmaya dikkat etmelidir. Kiþi vereceði selamla
karþý taraftaki insanýn onu sevmesini saðlar.
Ýnsanlar birbirlerine gereken sevgi ve saygýyý kelimeler ve
davranýþlarla göstermelidir. Rabi Akiva'nýn 24.000
öðrencisinin bir salgýn sonucu ölmelerinin sebebini
Talmud: "Çünkü birbirlerine gereken sevgi ve saygýyý
göstermediler." þeklinde açýklar. Ýlel, pazarda gördüðü
yabancý bir köleye bile ilk selamý veren taraf olurdu.

þeyler öðreten dürüst insanýn yolunu takip etmek
ve tam tersi yarar vermeyecek bir kiþiyi izlememek ve o kiþinin yaptýklarýnýn örnek alýnmamasý gerektiðini
öðretmektedir.
Tilki, riyakarlýðý temsil eder. Kral Þelomo'nun yazdýðý Þir Aþirim (Neþideler neþidesi 2:15) kitabýnda açýkladýðý
gibi: "Küçük tilkiler, baðlarý mahvederler." Tora'yý ve mitsvalarý ihlal ettiren bir daveti kabul etmemek
gerekir. Tora'ya baðlý kalarak prensiplerden ödün verilmemeli, aslan gibi güçlü olunmalýdýr.
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 4 - 21 AOLAM AZE DOME LÝFROZDOR BÝFNE AOLAM ABA.
BU DÜNYA, GELECEK DÜNYAYA GÝREBÝLMEK ÝÇÝN HAZIRLANMIÞ BÝR KORÝDOR GÝBÝDÝR.
Bu dünya, öteki dünya için bir hazýrlýktýr. Bu konu bir sonraki Miþna'da da ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.
(bkz 4:22)

MÝ ÞETARAH BEEREV ÞABAT, OHEL BEÞABAT.
Þabat arifesinde hazýrlýk yapan, Þabat günü yemek yer.
Ýnsan ruhunun geliþmesi ancak

yaþadýðýmýz bu

dünyada söz konusudur. Talmud'da (Avoda Zara 3a)

 MÝÞNA 4/21 

simgesel olarak bu dünya cuma gününe, gelecek dünya

alýnýr ve ondan yararlanýlýr. Ýnsan, ömrünün sona

Rabi Yaakov þunu öðretir: Bu dünya,
gelecek dünyaya girebilmek için hazýrlanmýþ
bir koridor gibidir. Bu koridorda gerektiði
gibi kendini hazýrlarsan o salona girmeye
hak kazanýrsýn.

ermesiyle mitsvalarý artýk yerine getiremez. Bu misalden

 MÝÞNA 4/22 

(Olam Aba) ise Þabat gününe benzetilir. Cuma günü
Þabat'a hazýrlanýlýrsa, o zaman Þabat gününden zevk

de anlaþýldýðý gibi Olam Aba’ya girebilmek için bu
dünyada daha fazla hazýrlanýp Tora öðrenmeye ve
mitsva yapmaya gayret etmeliyiz.
Küçük yaþtan itibaren bu koridorda ruhumuzun
geliþimine ve saðlýðýna dikkat edersek Olam Aba'da
mükafatý hak edeceðimiz ve salona gireceðimiz kesindir.
"Kol Ýsrael Yeþ Helek LeOlam Aba - dürüst insanýmýzýn
gelecek dünyada payý vardýr."

Rabi Yaakov þunu öðretir: Bu dünyada bir
saatlik gerçek bir teþuva (Tanrý'nýn yoluna
geriye dönüþ) insanlara karþý iyi davranýþlarda
bulunmak, gelecek dünyadaki yaþamýn
tümünden çok daha güzel, gelecek dünyada
bir saatlik huzur da, bu dünyadaki yaþamýn
tamamýndan çok daha güzeldir.
 MÝÞNA 4/23 
Rabbi Þimon ben Elazar þunlarý öðretir:
a) Arkadaþýn öfkeli haldeyken onu yatýþtýrmaya kalkma

 4 - 22 VEYAFA ÞAA AHAT ÞEL KORAT
RUAH BAOLAM ABA MÝKOL HAYE AOLAM
b) Ölüsü henüz gömülmemiþ kiþiyi teselli
AZE... GELECEK DÜNYADA BÝR SAATLÝK
etmeye kalkma
HUZUR DA, BU DÜNYADAKÝ YAÞAMIN
c)Kiþiyi adakta bulunduðu anda sorgulama.
TAMAMINDAN ÇOK DAHA GÜZELDÝR..
d)Yanlýþ ve utanç verici davranýþta bulunan
Ýnsanýn ruhsal yapýsýnýn üç devresi vardýr. Birinci devre
bir kiþiyi o haldeyken görmemeye çalýþ.
bizi ikinciye, ikincisi ise üçüncüye hazýrlar.
Birinci devre vücudumuzun hazýrlanma, ikinci ise
(neþama) ruhumuzun geliþme devresidir. Birinci devre
doðmadan önce baþlar. Ýkinci devre doðumla baþlar ve
insanýn ölümü ile ruhun (neþama) vücuttan ayrýlmasýyla sona erer. Üçüncü devre ise ruhun Tanrý'ya dönmesidir. Birinci devre, çocuðun anne karnýndaki dokuz aylýk dönemi kapsar. Bu süre içinde insan vücudunun
organlarý geliþir. Kol ve bacak, kalp ve mide, duyu organlarý göz-kulak-burun gibi.. (Has Veþalom - Allah
korusun) Bu organlardan bazýlarý bu ilk hazýrlanma devresinde geliþmezse, doðumdan sonra geliþmesi söz
konusu deðildir, yaþam boyu o organ, geliþmemiþ durumda kalýr. Ýnsan vücudunun doðuma kadar geliþmesine
karþýn ruh, yaþam boyu geliþir. Ýnsan, hiçbir sorumlulukla doðmaz; fakat büyüdükçe öðrendikçe kendine ait,
insanlara ve Tanrý'ya karþý sorumluluklarýn bilincine varýr.
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Kendini geliþtirdiði süre içinde Tora öðrenimi sayesinde hangi davranýþlarýn iyi olduðunu, hangi
davranýþlardan uzak durulmasý gerektiðini öðrenir. Mitsvalarý yani Tanrý'nýn bize verdiði emirleri
yaparak ve avera'lardan (Tanrý'nýn yapmamamýzý istediði hareketler) uzak durarak sorumluluklarýmýzý
yerine getiririz.
Ýkinci devre ise "Olam Aze" olarak adlandýrdýðýmýz bu dünyadýr. Miþna, bu devrenin geliþtiði mekaný
koridora benzetmektedir. Bir misafirin salona girmeden önce geçirildiði yol gibi düþünülmelidir.
Bütün mitsvalarýn uygulanabileceði ve dolayýsýyla ruhun geliþebileceði, Tanrýsal ödülü kazanmak için
yapýlan her tür yatýrýmýn gerçekleþebileceði tek yer
bu dünyadýr. Öteki dünyada, kiþi manevi yaþamýna
 MÝÞNA 4/21 
hiç bir yatýrým yapamaz. Üçüncü devreyi geçireceði
bu yerde yalnýzca yaptýðý yatýrýmlarýn meyvesini
görebilir.
Bu dünyada (Olam Aze) yapýlan tüm mitsvalarýn
Rabi Yaakov omer: Aolam aze dome lifrozdor
ödülü Olam Aba'da alýnýr. Olam Aba'da alýnacak
bifne aolam aba, atken atsmeha bifrozdor kede
ödül Olam Aze'de sahip olunan her þeyin kat kat
þetikanes litraklin.
üstündedir. Neþamanýn (ruhun) Olam Aba'da duyacaðý
 MÝÞNA 4/22 
mutluluk, Olam Aze' de sahip olunan tüm
mutluluklardan çok daha fazlasýdýr.
Bu sebepten dolayý bir önceki Miþna'da (21. Miþna )
"Olam Aba" bir þölenin gerçekleþtiði salona
benzetilmektedir. Bu ödülleri hak edebilmek, bu
U aya omer: Yafa þaa ahat bitþuva umaasim
salona girebilmek için, Olam Aze'de hazýrlanma
tovim baolam aze mikol haye aolam aba; veyafa
gerekir.
þaa ahat þel korat ruah baolam aba mikol haye
aolam aze.
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4 - 23 AL .... BÝÞAT....

OLDUÐUN ZAMAN .... YAPMA...
Bazen insanýn sahip olduðu duygular veya kendi
Rabi Þimon ben Elazar omer: Al teratse et
havereha biþat kaso; veal tenahemeu beþaa
þemeto mutal lefanav; veal tiþal lo biþat nidro;
veal tiþtadel liroto biþat kalkalato.

karakteri (mida), kiþiyi etkisi altýna alýr. Ýnsan o an
için, baþka hiçbir þeyi düþünmez. Örneðin; bir kiþi
sinirli veya üzgünken, sakin bir kafa ile düþünmesi
zordur. Sinirli durumda olan bir kiþinin baþkasýný

dinlemesi de çok zordur. O anda ona söylenecek bir özürü bile dinlemez. Bu nedenle bir kiþiyi istemeden
sinirlendirdiyseniz, o kiþinin siniri yatýþmadan

özür dilemeyin. Sakinleþmesini bekledikten sonra,

konuþup yaptýklarýnýzdan dolayý ondan özür dileyebilirsiniz. Her þeyin doðrusunu yapmak önemli
olduðu gibi, bu doðrularý en uygun zamanda yapmak da çok önemlidir.

122

PÝRKE AVOT

 4 - 24 ÞEMUEL AKATAN... ÞEMUEL AKATAN .....
"Akatan" kelimesinin anlamý "küçük"tür. Þemuel'in lakabýnýn akatan olmasý kendisinin alçakgönüllü
olmasýndan ileri gelmektedir. Çok mütevazi bir kiþiliðe sahipti. Talmud (Sanhedrin 11a) Þemuel'in ne kadar
mütevazi olduðuna dair þunu anlatýr: "Günlerin birinde Raban Gamliel "artýk yýlýn" ilaný için kendisinin dýþýnda
Sanhedrin'den yedi kiþi atanmasýný istedi.
Ertesi gün Bet-Din'de kendisinden baþka sekiz kiþinin orada olduðunu gören Raban Gamliel odadakilere"
davet edilmeden þu anda odamýzda bulunan her kimse
lütfen odayý terk etsin." der. Bunu duyan Þimon Akatan
 MÝÞNA 4/24 
elini kaldýrarak: "Ben davet edilenler arasýnda deðilim,
mümkünse burada kalýp artýk yýlýn nasýl ilan edildiði ile
Þemuel Akatan, Þelomo Ameleh'in Miþle
ilgili alaha (kurallarý) detaylarýný öðrenmek istiyorum"
kitabýnda verdiði dersi hatýrlatarak þunu
der; fakat iþin ilginci Þemuel Akatan davet edilenlerdendi,
öðretir: "Düþmanlarýn bozguna uðradýðý
özellikle davet edilmeyenlerden biri olduðunu söyleyerek
zaman sevinme ve yenilgiye düþtüðünde de
gerçekten davet edilmeyen kiþinin utanmamasýný
kalbin mutluluk duymasýn. Þayet insanlarýn
ölmesine (bunlar düþmanýn da olsa)
saðlamýþtý. Raban Gamliel, Þemuel Akatan'ýn davet
sevinirsen, Yüce Tanrý senin kötü düþüncede
edilenlerden biri olmasýna raðmen niçin parmak
olduðunu varsayacak, öfkesini düþmandan
kaldýrdýðýný anlayarak ona "Siz burada kalýn. Artýk yýlýn
sana doðru çevirecektir."
ilan edilmesinde sizin gibi deðerli birisi bizimle beraber
kalmalýdýr." der. Böylece o davetsiz kiþi hiç bir þekilde
 MÝÞNA 4/25 
utandýrýlmamýþ olur.
Eliþa ben Avuya þunu öðretir: Küçük yaþta
Tora öðrenimine baþlayan kiþi neye benzer?
Yeni bir kaðýda yazýlan mürekkebe. Yaþlý
 BÝNFOL OYÝVHA AL TÝSMAH UVÝKAÞELO
iken, Tora öðrenimine baþlayan kiþi neye
AL YAGEL LÝBEHA...
benzer? Silinmiþ bir kaðýda yazýlan
DÜÞMANLARIN BOZGUNA UÐRADIÐI ZAMAN
mürekkebe benzer.
SEVÝNME VE YENÝLGÝYE DÜÞTÜÐÜNDE DE
KALBÝN MUTLULUK DUYMASIN.
 MÝÞNA 4/26 
Þemuel Akatan bu Miþna'da insan sevgisinin ne kadar
Kfar Abavli'den olan Rabi Yose bar Yeuda
yüce bir duygu olduðunu dile getiriyor. Karþýndaki
þunu öðretir: Tora'yý genç birinden öðrenen
düþmanýn dahi olsa Tanrý'nýn bir esiridir.
kiþi olgunlaþmamýþ üzüm yiyen ve
yýllanmamýþ þarap içen birisine benzer.
 4 - 25 AL NEYAR HADAÞ... AL NEYAR MAHUK.
Tora'yý yaþlý birinden öðrenen kiþi ise
YENÝ BÝR KAÐIT... SÝLÝNMÝÞ BÝR KAÐIT...
olgunlaþmýþ üzüm yiyen ve yýllanmýþ þarap
Bu Miþna küçük yaþtaki bir çocuðun Tora öðrenmesinin
içen birisine benzer.
ne kadar önemli olduðunu vurgulamaktadýr; fakat bu,
 MÝÞNA 4/27 
yaþlý birisinin Tora öðrenemeyeceði anlamýna gelmez.
Belirtilen nokta, yeni bir kaðýda yazýlan mürekkebin,
Rabi Meir þunu öðretir: Testinin kendisine
si-linmiþ bir kaðýdýn üzerinde kullanýlan mürekkepten
deðil, içinde ne olduðuna bak. Yeni bir
çok daha kolay okunduðudur. Elbette bu : "Silik kaðýdýn
fýçýnýn içi eski þarapla dolu olabilirken eski
bir fýçýnýn içi tamamen boþ bile olabilir.
üzerine yazýlan mürekkep okunmaz." demek deðildir.
Buna paralel olarak, çok genç yaþta Tora öðrenmeye
baþlayan ve daha sonraki yaþlarda Tora öðrenimine
devam eden Tora bilgeleri ile kendini yaþlý iken
geliþtirenler arasýnda muhakkak bir bilgi birikimi farký oluþur; fakat buna raðmen küçüklüðünde öðrenme
imkaný bulamamýþ büyükler, Tora eðitimini alabilecek derslere, sinagoga giderlerse, ilerleyen yaþýnda veya
yaþlýlýðýnda öðrenmeye baþlasa bile Tora bilgisine sahip olabilir ve Tora öðreniminden alacaðý Tanrýsal ödülü
hak eder. Bunun en ideal örneði, 40 yaþýna kadar okuma-yazmayý bile bilmeyen, fakat daha sonra Yahudi
tarihinin en büyük Hahamlarýndan biri olan Rabi Akiva'dýr.
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 4 - 26 ALOMED MÝN AKETANÝM, LEMA U DOME . TORA'YI GENÇ BÝRÝNDEN ÖÐRENEN KÝÞÝ.
Bir önceki Miþna farklý yaþlardaki öðrenciler hakkýnda kýyaslama yaparken, bu Miþna'da farklý yaþlarda olan
öðretmenler arasýnda kýyaslama yapýlmaktadýr.
 VEALOMED MÝN AZEKENÝM, LEMA U DOME? LEOHEL ANAVÝM BEÞULOT VEÞOTE YAYÝN
YAÞEN . TORA'YI YAÞLI BÝRÝNDEN ÖÐRENEN KÝÞÝ OLGUNLAÞMIÞ ÜZÜM YÝYEN VE YILLANMIÞ
ÞARAP ÝÇEN BÝRÝSÝNE BENZER.
Seneler geçtikçe her þey eskir ve kullanýlmaz hale gelir,
ancak þarap bu kuralýn dýþýndadýr. Seneler geçtikçe lezzet
 MÝÞNA 4/24 
kazanýr. Özellikle Miþna'nýn Tora bilgisi ile þarabý
kýyaslamasý bu nedenden dolayýdýr. Yýllanmýþ bir þarap
nasýl iyi bir lezzet veriyorsa ayný þekilde iyi bir eðitimle
öðrenime senelerini vermiþ bir kiþinin öðreteceði Tora da
Þemuel akatan omer: "Binfol oyivha al tismah,
kiþiye lezzet verir. Þarabýn makbul ve lezzetli olmasý onun
uvikaþelo al yagel libeha. Pen yire Ad... vera
yýllanmasýna baðlý ise kiþinin bilgeliði de ayný paralellikte
beenav, veeþiv mealav apo".(Miþle 24:17-18)
senelere baðlýdýr. Seneler geçtikçe kiþi bilgisine bir yenisini
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katar. Ýyov'da belirtildiði gibi : "Bilgelik yaþlýlarda, akýl
uzun yaþamdadýr." (12:12) Senelerin kazandýrdýðý
tecrübelerle bilgisi daha saðlam temellere dayanýr. Ýbranice
lisanýnda belirtilen deyimle bu daha açýk belirtilmiþtir. "En
haham kebaal anisayon - Hakiki bilge, tecrübe kazanmýþ
kiþidir."
Eliþa ben Avuya omer: Alomed yeled, lema u
dome? Lidyo hetuva al neyar hadaþ. Vealomed
Buna göre yaþlý kiþilerin bazen sözlerinde veya anlatým
zaken, lema u dome? Lidyo hetuva al neyar
þekillerinde monotonluk varsa, ya da anlamakta zorluk
mahuk.
çeksek bile onlarýn bilgilerinden çok þeyler öðrene MÝÞNA 4/26 
bileceðimizi unutmamamýz gerekir.
Esas Olan Ýçeriktir.
Midraþ Þemuel, Miþna'daki fikri ilginç bir þekilde yorumlar.
Ýnsanoðlu ruh ve vücuttan oluþur. Bu ikisinin birbirini
tamamlamasýna raðmen, esas olan parçanýn ruhun kendisi
olduðunu belirtir. Bu düþünceyi þarap ile testi arasýndaki
Rabi Yose bar Yeuda iþ kefar abavli omer: Alomed
iliþki yönünden de ele alabiliriz. Þarap esas olandýr. Testi
min aketanim, lema u dome? Leohel anavim keot,
ise o þarabý yalnýzca korur.
veþote yayin migito. Vealomed min azekenim,
lema u dome? Leohel anavim beþulot, veþote
O nedenle esas olan dýþ deðil içtir. Ruh ile vücut
yayin yaþan.
arasýndaki iliþki de buna paraleldir.
 MÝÞNA 4/27 

 4-27 AL TÝSTAKEL BAKANKAN, ELLA
BEMA ÞEYEÞ BO . TESTÝNÝN KENDÝSÝNE DEÐÝL
ÝÇÝNDE NE OLDUÐUNA BAK.
Tora'nýn kendisi þaraba benzetilir. Þarap yýllandýkça lezzet
Rabi Meir omer: Al tistakel bakankan, ella bema
kazanýr. Eðer þarap tahta bir fýçýnýn içinde uzun yýllar
þeyeþ bo; yeþ kankan hadaþ male yaþan; veyaþan
bekletilirse, özel bir tada sahip olur. Zaman geçtikçe lezzeti
þeafilu hadaþ en bo.
artar. Yeni yapýlmýþ bir þarabýn tadý ve lezzeti nispeten
daha düþüktür. Bu benzetmeye paralel olarak, Tora'yý
uzun bir müddet öðrenen kiþinin Tora'nýn vermek istediði
tüm güzellikleri ve mesaj detaylarýný derinden anlama þansý, yeni Tora öðrenen bir kiþiden kat kat fazladýr. Þarap
Tora'ya benzetilirken, fýçý da insanlarý ifade eder. Eski bir fýçýnýn eski bir þarabý ve yeni bir fýçýnýn yeni bir þarabý
muhafaza etmesi nasýl ki en normali ise - yaþýný almýþ bir kiþinin çok Tora bilgisine sahip ve genç birinin daha az
Tora bilgisine sahip olmasý da normal olanýdýr; fakat bazen durum böyle deðildir. Yeni bir fýçý (genç birisi) eski bir
þarabý (geniþ Tora bilgisi) muhafaza ederken, eski bir fýçý (yaþýný almýþ birisi) tamamen boþ da olabilir.
KÝTABI KAPAÐINA BAKARAK SORGULAMA.
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 AKÝNA... KISKANÇLIK...
Bir kiþi mala, mevkiye veya güce sahip olmamanýn verdiði olumsuz duygulardan dolayý negatif bir þekilde
düþünmeye baþlar. Bu duygulardan uzaklaþmanýn yolu, her þeyin Tanrý tarafýndan verildiðinin bilincinde olmaktýr.
Kýskançlýðýn tamamen kötü bir þey olduðunu da düþünmemek gerekir. Bazý durumlarda kiþinin yaþamýnda pozitif
bir etkisi de olabilir. Bir kiþinin dürüstlüðünü veya Tora'ya olan yakýnlýðýný kýskanýp onun gibi olmak için uðraþ
verme düþüncesi kýskançlýk duygusunun bazý durumlarda pozitife dönüþebileceðini göstermektedir. Bu da olumsuz
bir etkinin olumlu bir duyguya dönüþebileceðini bize öðretmektedir.
Rabi'lerimizin öðretilerinde belirtildiði gibi: "Kinat sofrim tarbe hohma - Alimler arasýnda kýskançlýk, onlarýn
bilgeliklerini arttýrýr." Baþkalarýnýn sahip olduðu zenginlikten dolayý insanlarýn duyduklarý kýskançlýk, çeþitli
derecelerde kiþiyi etkisi altýna alabilir. Bunun en yüksek derecesi; kendisi sahip olmadýðýndan dolayý baþkasýnýn
zenginliðini çok görmektir.
Kýskançlýk derecesi bu aþamaya kadar gelen bir kiþinin düþüncesinde insanlýk adýna daha fazla iyilik yapabilmek
gibi bir kavram olmadýðýndan dolayý, sahip olduðu kýskançlýk ve hýrs duygularý yaþamýný olumsuz bir þekilde
etkiler. Baþkasýnýn sahip olduðu zenginlik kendisinde olduðu zaman, iyilikler konusunda çok daha fazlasýný
yaparým, düþüncesi ile kýskançlýk duyan kiþi, bu düþünce ile yaþamýna devam ederse o zaman kýskançlýk duygusunu
olumlu bir duyguya dönüþtürebilir. Buna raðmen kýskançlýðýn her türlüsü, belli bir müddetten sonra pozitif hale
getirilse de duygusal olarak kiþi bunun limitini koymakta zorlanacaðýndan bu tür hislerden uzak durulmasý gerekir.
Kral Þelomo kitabýnda belirttiði gibi : "Haye besarim lev marpe urkav atsamot kina - Huzurlu yürek, bedenin
yaþam kaynaðýdýr; fakat kýskançlýk kemiklerin çürüðüdür."
(Miþle-Süleyman'ýn özdeyiþleri 14:30)
 MÝÞNA 4/28 
Kýskançlýk, kiþinin iç dünyasýný etkisi altýna alýr ve onu
olumsuz hislerle karþý karþýya býrakýr.
Rabi Elazar Akapar þunu öðretir : Üç kötü
Raþi kýskançlýk duygusunun negatif etkilerini iki örnekle
açýklamaya çalýþýr:
þey insaný bu dünyadan soyutlar. Kýskançlýka) Melekler yeryüzünde var olan ilk insan Adam'ý cennet
Aþýrý Hýrs (Tutku) - Onur Peþinden Koþmak.
bahçesinde sahip olduðu saygýdan ve Tanrý'nýn ona
duyduðu yakýnlýktan dolayý kýskanýrlar. Onu yolundan
saptýrmak ve kandýrmak için yýlanýn kötü düþüncelerle
ona doðru yönlenmesini saðlarlar.
b) Korah, Moþe ve Aaron'un sahip olduðu mevki ve güçten dolayý onlarý kýskanýr. Sonunda çýkardýðý isyan sonucu
kendisi ve onu takip eden tüm kiþiler toprak tarafýndan yutulur.
 VEATAAVA.. (AÞIRI HIRS) TUTKU..
Fiziksel arzular ve para hýrsý insanýn karakterini zayýflatabilecek iki ayrý güçtür. Baþlangýçta insanýn karakterinde
sorun yaþatmayacaðý düþünülse de belli bir müddet sonra fiziksel arzular ve para tutkusu iradesine hakim olur.
Rabilerimiz aþýrý hýrsý, susayan ve tuzlu su içen birine benzetirler. Ýçtikçe susuzluk bitmediði gibi susamaya devam
edilir. Talmud'da belirtildiði gibi "Marivo savea masbio raev. - Ne kadar aç býrakýrsan o kadar tok olur, ne kadar
yemek verirsen o kadar aç olur. " Rabi Yona elbette her türlü tutkunun Tanrý'ya kulluk etme yolunda engel
oluþturduðunun düþünülmesinin yanlýþ olduðunu belirtir. Buradaki esas nokta düþünce ve duygularýn motivasyonudur. Nitekim Rabi Yeuda Anasi dönemin en zengin insanlarýndan biriydi. Kendisi ölmeden önce, sahip
olduðum her þeyi nasýl kullanmam gerektiðini bilmek ne güzel þey, diyerek insan yaþamýnda tutkunun amaç deðil
de araç olmasýnýn bir zarar vermediðini ifade etmiþtir. Bu sebepten dolayý tutku olarak adlandýrýlan üç temel
unsurun araç olarak kalmasýnýn insan yaþamýnda huzuru getirebileceðini belirtmektedir. Tutkular denildiðinda
akla cinselllik, para ve yemek gelir. Yahudi dini bu üç temel unsurun amaç deðil de araç boyutta kalabilmesi için
çeþitli kurallar koymuþtur. Cinselliðin bir kutsiyet kazanmasý ve onun bir araç olduðunu anlatabilmek için mikve
kuralý, yemek konusununda kaþerut kurallarý ve paranýn da bir amaç deðil bir araç unsuru olduðunun bizlere
hissetiren Þabat ve Tsedaka kurallarýný vermiþtir. Böylelikle kiþi iradesine hakim olacak, araç ile amaç arasýndaki
dengeyi kurabilecektir. Bu nedenle Yahudi anlayýþýna göre cinsellik sevgi yaratmaz, sevgi cinsel tutkuyu yaratýr.
Kazanmak için yaþamayýz, yaþamak için kazanýrýz. Yemek için yaþamayýz, yaþamak için yeriz.
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Raþi, kýskançlýðýn sonunda bir çýkmaz olduðunu gösteren örneklere paralel aþýrý hýrsýn ve tutkunun da benzeri
negatif etkileri olduðunu, þu örneklerle ifade eder: Adam ve Havva yasak meyveyi yemeyi aþýrý bir þekilde
arzuladýlar. Tutkularýna hakim olamadýklarýndan dolayý yanlýþ yaptýlar. (Bereþit:3)
Eliþa peygamberin öðrencilerinden Gehazi, zenginliðine karþýn aþýrý hýrsýndan dolayý çok sorunlar yaþadý. (Krallar
II - 5:20-27)

 VEAKAVOD... ONUR PEÞÝNDEN KOÞMAK..
Mesilat Yeþarim kitabýnýn yazarý olan büyük düþünür Rabi Moþe Hayim Luzato onur peþinden koþmayý þu þekilde
açýklar; onur peþinde koþan kiþi iç dünyasýnýn özgürlüðünü hissetmemekle birlikte Tanrý'yla olan iliþkide istediði
mertebeye ulaþamaz.
Kendi saygýnlýðýný ön plana atan Yarovam ben Nevat, Olam Aba (gelecek dünya ) hakkýný kaybetmiþtir.
Talmud'un belirttiði üzere Tanrý Yarovam'a þöyle der: "Gerçek bir teþuva yaparsan Kral David ile birlikte cennet
bahçesine, öteki dünyaya girebileceksin". Yarovam Tanrý'ya sorar: "Ýlk önce kapýdan kim girecek?"
Tanrý "Kral David" deyince Yarovam sinirlenir ve cennet bahçesine girmeyi reddeder. Kendi onurunun peþinden koþmanýn
verdiði duygu ile Olam Aba'yý bile kaybeder. Buna paralel olarak bir kiþinin yalnýzca saygý görme düþüncesi ile bir
þeyler yapma arzusunda olmasý bile onun, yaþamýnda ilerlememesine neden olacaktýr. Yalnýzca kendi saygýnlýðýný
arayan kiþi Tanrý'ya gerektiði gibi hizmet edemez. Bu düþünce ile yaþamýna devam eden kiþi Tanrý'nýn bahþedeceði
takdir ve saygýyý kaybedecektir. Kiþi onur peþinden koþmamalýdýr; çünkü hakký olan bir saygý varsa zaten o kendiliðinden ona gelecektir. Zira bir kiþinin hakký olmadan
gereksiz yere saygý görmesi kabul edilemeyecek bir durum
olmakla birlikte, Tanrý'nýn takdirini kazanmamýþ geçici
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bir saygýdýr. Bilge veya dürüst kiþilerin bile gerçek saygýyý
elde etmeleri için onu hak etmeleri gerekir. Vilna Gaon
Miþna'da bahsedilen üç elementin sýrasýnýn kýskançlýk,
tutku ve onur peþinden koþmak olarak belirtilmesinin
sebebini þöyle açýklar: Kiþi doðumdan itibaren kýskançlýk
Rabi Elazar Akafar omer: Akina, veataava,
duygularý ile yaþamýna baþlar. Nitekim küçük bir çocukta
veakavod motsiin et aadam min aolam.
bile bunu izlemek mümkündür. Aþýrý hýrs ve tutkular
daha sonralarý kiþinin yaþamýnda etkisini gösterir.
Kiþi ergenlik yaþýna geldiðinde içindeki tutkular ve arzular
çoðalýr. Bu duygulara hakim olabilmek için uðraþ vermeye
baþlar. Onur peþinden koþma isteði ise insan yaþamýnýn ileri yýllarýnda etkisini göstermeye baþlar. Yaþamýnda
duygusal, maddi ve manevi olarak bir birikime sahip olduktan ve bu konuda gereken tatmini elde ettikten sonra
o kiþi için fiziksel zevklerden fazla onur ve saygý ön planda olmaya baþlar. Bunu elde edebilmek için çabalar.
Midraþ Þemuel, bu Miþna'yý benzer bir Miþna'yla ilginç bir þekilde kýyaslar. Pirke Avot'ta (2:16) Kötü göz- kötü
dürtüler (Yetser Ara) - baþkalarýndan nefret eden kiþinin dünyadan kendisini soyutlayacaðýný dile getirilmiþti.
Midraþ Þemuel, bu üç elementle Miþna'mýzda geçen üç element arasýnda bir paralellik kurar. Kötü göz sonucunda
kiþinin içinde art düþünceler ile birlikte kýskançlýk duygularý ortaya çýkar. Kötü dürtüler sonucunda aþýrý hýrs ve
tutkular oluþur. Onur peþinden koþmak isteði sonucunda da nefret duygularý ortaya çýkar:
Nefret duygularý iki sebepten dolayý ortaya çýkar.
1) Onur peþinden koþan, gururu için yaþayan bir kiþi baþkalarýnýn nefretini üzerinde toplar. Herkes onu saydýðýný
söylese ve davranýþlarý ile o þekilde hareket etse bile kalplerinde o kiþiye karþý olumsuz duygular besleyen ve
gerekirse arkasýndan onu küçümsetecek sözlerde bulunan kiþiler ortaya çýkacaktýr.
2) Onurlandýrýlmayý isteyen kiþi ön planda olabilmek için rakip gördüðü kiþilere karþý nefret beslemeye baþlayabilir.
Bu þekilde kendi hedefine ulaþabileceðini düþünür. Görüldüðü gibi onur peþinden koþmak durumunda nefret
duygularý da ortaya çýkacaktýr.
 MOTSÝÝN ET AADAM MÝN AOLAM. ÝNSANI BU DÜNYADAN SOYUTLAR.
Rambam'a göre Miþna'da adý geçen üç zaaf insanýn Tora'ya karþý inancýný kaybettirme olasýlýðý olduðu gibi, ahlaki
ve zihinsel anlayýþýna da zarar verebilir.
Miþna'da geçen "dünya" kelimesi ile gelecek dünyadan bahsedilmektedir. Bu üç zaaf yaþadýðýmýz bu dünyada
sorunlara neden olabileceði gibi, gelecek dünyadaki haklarýn da kaybedilmesine yol açar.
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U AYA OMER: AYÝLODÝM LAMUT... DOÐANLARIN KADERÝ ÖLÜMDÜR.

Bu sözler insanlarýn piþmanlýk duyup teþuva yapmalarý gerektiðini öðretmektedir.
Kiþi: "Bugün yaþýyorum; ama yarýn öleceðim." fikrini bilinç altýnda hissettikçe manevi deðerlere daha fazla
önem vermeye ve dürüst olmaya çalýþacaktýr. Miþna'da ölmek için kullanýlan lamut kelimesi pasif bir
formdadýr. Ýnsanýn ölümü, doðumu ile baþlar.
 VEAMETÝM LEAHAYOT... ÖLÜLERÝN KADERÝ GERÝ DÖNMEKTÝR.
Ölülerin tekrar dirilmesi Yahudi inancýnýn önemli prensiplerinden biridir. Miþna'da yaþatacaktýr anlamýný
ifade eden "leahayot" kelimesi yerine "lihyot" kelimesinin kullanýlmasýnýn nedenini Rabi'lerimiz þu þekilde
açýklamýþlardýr: Leahayot kelimesi aktif, lihyot ise pasif bir formdur. Ölülerin tekrar yaþama dönmesi doða
üstü bir olay olup tamamen Tanrý'ya baðlý olduðundan
pasif formda olan lihyot kelimesi kullanýlmýþtýr.
 MÝÞNA 4/29 
Daniel kitabýnda belirtildiði gibi kurtuluþ gününde;
"Yeryüzü topraðýnda uyuyanlarýn birçoðu uyanacak."
(Rabi Elazar Akapar) Þunlarý öðretirdi:
(12:2) Burada vurgulanan, hak edenlerin dirilmesi ve
sonsuza dek yaþamasýdýr. Miþna'da bahsedilen bu olay
Doðanlarýn kaderi ölümdür, ölenlerin kaderi
Yahudilik iman prensipleri olarak bilinen Rambam'ýn
geri dönmektir, yaþayanlarýn kaderi yargýyazdýðý on üç sadakat prensiplerinden biri olan,
ölülerin günün birinde tekrardan dirileceði, prensibine
lanmaktýr. - O'nun (Tanrý'nýn) Þekillendiren,
paraleldir.
Yaratýcý, Anlayan, Yargýç, Þahit, Davacý


VEAHAYÝM LÝDON.

YAÞAYANLARIN KADERÝ YARGILANMAKTIR.

Miþna, bizlere yaptýðýmýz hatalarýn bedelinin bir
kýsmýný Tanrý'nýn yargýsý sonucu bu dünyada bile görebileceðimizi öðretmektedir.

olduðunu ve sonuçta yargýlayacaðýný bilmek,
bildirmek ve [tüm bunlarýn herkesçe]
bilinmesi gerekir. Mübarek'tir O; Gerçek
hata yapmaz, unutmaz, taraf tutmaz, rüþvet

almaz, her þey olmasý gibidir, kaçýþ yoktur  U AYOTSER, U ABORE .
ÞEKÝLLENDÝREN VE YARATICI O'DUR .
zira her þey zaten Onun'dur!
Bore 'bir þeyi yoktan yaratan' anlamýný taþýr. Yotser ise
'var olan bir þeyi þekillendirmektir.' Tanrý dünyanýn
yaratýcýsýdýr ve ayný anda yarattýðý dünyayý
þekillendirmeye devam etmektedir. Bir yoruma göre,
bore insaný fiziksel olarak yaratmasýný, yotser ise ruh ile insaný forme etmesini anlatmaktadýr.


U AMEVÝN....ANLAYAN ....

Tanrý insanýn yaptýðý her þeyi gören sonsuz bir güçtür. Her kiþinin yaptýðý hareketin arkasýndaki motivasyonu
anlar ve bilir. Ýnsaný yaratan güç O olduðundan dolayý, insanýn içindeki tüm düþünceleri ve en içten sýrlarý
bilir. Kendisinden herhangi bir þeyi saklamanýn imkaný yoktur. Tanrý'nýn bu özelliðinden dolayý (insanýn
yaptýðý her þeyi bilme özelliði) Miþna'nýn devamýnda Kendisinin yargýç olma özelliðinden bahsedilmektedir.
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U ADAYAN, U AED, U BAAL DÝN...YARGIÇ-ÞAHÝT- DAVACI....



Tanrý bu üç rolü de üstlenerek insaný yargýlama özelliðine sahiptir. Ýnsaný yalnýzca günahlarýndan dolayý
yargýlamakla kalmayýp ayný anda onun yaptýklarýna karþýlýk þahitlik de yapmaktadýr. Tanrý, insanýn Kendisi'ne
karþý iþlediði günahlardan dolayý davacý olduðu gibi insanlar arasýnda yapýlan hatalarý da Kendisine yapýlmýþ
gibi kabul ederek bu konuda suçluya karþý davacý olur. Miþna'nýn özellikle Tanrý'nýn üstlendiði rollerin üst
mevkiden aþaðýya doðru bir (yargýç- þahit- davacý) sýra ile konmasýnýn tek sebebi biz insanlarýn, Tanrý'nýn
sahip olduðu bu özellikleri daha iyi kavramamýz içindir. Tanrý yalnýzca yargýç olmakla kalmayýp ayný anda
þahitlik etmekte ve davayý yönetmektedir. Böylelikle sonsuz adaletli üstün bir yargý gücünden ve sisteminden
bahsedilmekte. Malahi kitabýnda Tanrý'nýn sözleri bu Miþna'daki rolleri doðrular niteliktedir.
“Seni yargýladýðým gibi þahitlik vazifesini de üstleneceðim.” (Malahi 3:5) Bu söze paralel olarak Talmud þöyle
der: Tanrý bir kiþi hakkýnda yargý daðýttýðýnda ve



MÝÞNA 4/29 

þahitlik yaptýðýnda o kiþinin söyleyebileceði ne olabilir
ki? Dua etmekten ve gerçek bir piþmanlýk duyup teþuva
yapmaktan baþka çaresi yoktur (Hagiga 5a).



BARUH U, ÞEEN LEFANAV LO AVLA .

MÜBAREKTÝR O , GERÇEK HATA YAPMAZ.

Sonsuz ve üstün bir adalet sisteminden bahsedilmekU aya omer : Ayilodim lamut, veametim
leahayot, veahayim lidon - leda ulodia
ulivada þeu el, u ayotser, u abore, u
amevin, u adayan, u aed, u baal din, u
atid ladun. Baruh u, þeen lefanav lo avla,
velo þihha, velo maso fanim, velo mikah
þohad; þeakol þelo.

tedir. Aldýðý kararda kesinlikle ne bir hata ne de bir
haksýzlýk vardýr.


VELO ÞÝHHA . UNUTMAZ.

Ýnsanýn yaptýðý her türlü hareket kaydedilmektedir.
Yaptýðýmýz ve unuttuðumuz hareketlerin hepsi
kaydedilen dosyada ortaya çýkmaktadýr. Bu düþünceyi
Roþ-aþana dualarýmýzda vurgulamaktayýz. "KÝ EN
ÞÝHHA LÝFNE KÝSE KEVODEHA Senin yüceliðin
karþýsýnda ve ilahi mahkemende bizlerin unuttuklarýný
sonsuza dek hatýrlar ve ona göre yargýný daðýtýrsýn."



VELO MASO FANÝM. TARAF TUTMAZ.

Dürüst bir kiþi bile yaptýðý küçük bir günaha karþý sorumludur. Herkes yaptýðý hareketin bedelini
Tanrý'nýn adalet sistemine göre ödeyecektir. Kiþinin sahip olduðu mevki veya maddi güç insanlar
arasýnda kayýrýlýcýða sebep olsa da Tanrý'nýn adalet sisteminde her insan eþittir. Tanrý kötü bir kiþiye,
sýrf babasý dürüst ve Tanrý'ya baðlý olduðu için ayrým yapmayacaktýr. Tanrý'nýn adalet sistemi, insanlar
arasýnda ayrým yapmadan iþleyen bir sistemdir.
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 VELO MÝKAH ÞOHAD. RÜÞVET ALMAZ.
Miþna'nýn bahsettiði bu düþünceyi anlamak çok zordur. Kiþi Tanrý'ya nasýl rüþvet verebilir? Burada Miþna'nýn
bahsettiði, kiþinin, iþlediði günahlara karþýlýk yaptýðý Mitsvalarý (sevaplarý) öne sunarak rüþvet verir gibi af
dileme yoluna gidemeyeceði düþüncesidir. Ýnsanýn yaptýðý kötülükler ve iyilikler ayrý ayrý incelenir. Bu konu
için en ideal örnek Moþe peygamberimizin kendisidir. Tora'da bahsedildiði gibi Me Meriva'da çölde susuz
kaldýklarýndan dolayý isyan eden Ýsraeloðullarýna karþýlýk sinirine hakim olamamýþ ve onlarý isyankar olarak
nitelendirmiþtir. Ayný anda Tanrý'nýn emri üzerine suyun gelmesi için kayaya konuþmasý gerekirken sinirlerine hakim olamayan Moþe kayaya vurmuþtur. Bu yanlýþ hareket ile Ýsraeloðullarý, Tanrý'yý öfkelenen ve
merhametten uzak bir güç olarak algýlama yanýlgýsýna düþtüler. Bu sebeple Moþe Rabenu'nun yaþamý
boyunca yaptýðý iyilikler ayrý bir þekilde incelenmiþtir. (Bamidbar 20:10)
Ayný þekilde kötü hareketlerde bulunan bir kiþinin yaptýðý iyilikler ayrý bir þekilde incelemeye tabi tutulur.
Buna örnek olarak Esav gösterilebilir. Esav'ýn ruhunda
hep kötülük olmasýna raðmen babasýna gösterdiði
saygýdan dolayý mükafat almýþtýr. Rabi Þimon ben
 MÝÞNA 4/29 
Gamliel, Midraþ'ta (Bereþit Raba 65:16) Esav'ýn
gösterdiði saygý ile ilgili yazýlanlara karþý þöyle der:
Ve bil ki her þey hesaba göredir. Ve kötü
"Bütün yaþamým boyunca babama hizmet ettim. Buna
raðmen Esav'ýn gösterdiði saygýnýn yanýnda yüzde
dürtünün, mezarlýðýn senin sýðýnabileceðin
birine bile eþ deðer deðildi. Ben babamýn huzurunda
iken giydiðim kýyafetleri kontrol etmezken Esav
bir yer olduðu konusunda aldatmasýna izin
babasýný bir kral ile eþ deðerde tutuðunu belirterek
verme; çünkü isteðinizin dýþýnda rahme
huzurunda bir kralýn huzurundaymýþ gibi giyinirdi.
"Esav babasýna karþý olan tutumundan ve saygýsýndan
düþtünüz, isteðinizin dýþýnda doðdunuz,
dolayý soylu bir aile olmuþtur. Maharal, Miþna'da
belirtilen Velo Mikah Þohat- Tanrý kimsenin rüþvetini
isteðinizin dýþýnda yaþýyorsunuz ve
kabul etmez düþüncesini farklý bir þekilde yorumlar.
Ýnsanlar arasýndaki iliþkilerde gereken ehemmiyeti
isteðinizin dýþýnda ölüyorsunuz, isteðinizin
göstermeyen kiþinin Tanrý'ya karþý kurban kesmesi
dýþýnda eylemlerinizin sonuçlarý ile
veya kurumlara yardýmda bulunmasý yaptýðý hatalarý

affettirmez. Tanrý insanlardan çalan ve insan ve iþ
baþetmek zorundasýnýz ve Krallar Kralý
iliþkilerinde dürüst olmayan kiþilere karþý öfkelidir.
Dürüst olmayan yollarla kazanýlan paranýn O'na
Kral, Kutsal ve Mübarek Olan'ýn önünde
hizmet etme adýna kullanýlmasýna tahammülü yoktur.
hesap vereceksiniz!
Miþna'da: "Tanrý'nýn önünde haksýzlýk, unutkanlýk,
kayýrýcýlýk ve rüþvet yoktur." sözlerinin vurgulanmasý
ayný Miþna'da bahsedilen Tanrý'nýn yargý sisteminde
sahip olduðu üç ayrý role paraleldir. Þahit olarak
yaþanabilecek en önemli sorun kiþinin bazý þeyleri unutmasý veya her þeyi net hatýrlamamasýdýr.
Miþna'nýn da belirttiði gibi Tanrý'da unutkanlýk yoktur. Sonsuz hafýzaya sahip olmasý, þahitlik adýna sonsuz
güce sahip olmasýný saðlar. Yargýç için sorun sayýlacak hiçbir þeyin Tanrý için söz konusu olmadýðýný Miþna
vurgulamaktadýr. Tanrý ne kayýrýcýlýk ne de rüþvet kabul eder. Bu özellikleri vurgulamakla yargýç görevini
yapan Tanrý'nýn farkı ortaya çýkmýþ olur.


ÞEAKOL ÞELO. HER ÞEY ZATEN O'NUNDUR.

Her þeyin sahibi olduðundan dolayý Miþna'da bahsedilen rüþvet verme olayý mümkün deðildir.
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 VEDA, ÞEAKOL LEFÝ AHEÞBON. HER ÞEY OLMASI GEREKTÝÐÝ GÝBÝDÝR, KAÇIÞ YOKTUR.
Rambam'a göre kiþinin yaptýðý her hareket o andaki durumu, sahip olduðu mevkii, imkanlarý, yetenekleri,
Tanrý'ya hizmet adýna çýkan tüm fýrsatlarý göz önüne alýnarak incelenir. Buna göre dürüst bir seviyeye gelen,
önünde iyilik yapma fýrsatlarý doðan, aklý ve geniþ bilgiye sahip olan bir kiþinin yapacaðý küçük bir hatanýn
bedeli, tüm bu imkanlara sahip olmayan ve tamamen maneviyattan ve Tanrý düþüncesinden uzak olan bir
kiþinin yapacaðý büyük bir hatanýn bedelinden çok daha aðýrdýr.
Örneðin maddi imkanlarý geniþ olan bir kiþinin parayý gerektiði gibi kullanmamasýndan dolayý hesabýný vermek zorunluluðu doðar. Merhametli olan bir kiþinin iyilikseverlik ve yardýmseverlik yapma imkanýna sahip
olup bunu yapmadýðý durumlarýn veya ailesinden kötülük yapmayý öðrenmiþ bir çocuðun doðasýndaki
kötülüðe raðmen iyilik yapmayý tercih etmesi gibi durumlarýn hepsi Tanrý katýnda gözönüne alýnýr. Günahýn
iþlenme zamaný, yapan kiþi, yapan kiþinin yetiþtirilme þekli, imkanlarý, ruhsal durumu ve önüne çýkan fýrsatlar gibi tüm yan etkiler incelemeye tabi tutulur ve ona
göre Tanrý kararýný verir. Bu þekilde mükemmel ve
þaþmayan bir yargý sistemi yalnýzca Tanrý'ya mahsustur.
 MÝÞNA 4/29 

Veda, þeakol lefi aheþbon. Veal yavtihaha
yitsreha þeaþeol bet manos lah - þeal
korhaha ata notsar; veal korhaha ata
nolad; veal korhaha ata hay; veal korhaha
ata met; veal korhaha ata atid liten din
veheþbon lifne meleh malhe amelahim,

 VEAL YAVTÝHAHA YÝTSREHA ÞEAÞEOL
BET MANOS LAH. KÖTÜ DÜRTÜNÜN
MEZARLIÐIN SENÝN SIÐINABÝLECEÐÝN BÝR
YER OLDUÐU KONUSUNDA ALDATMASINA
ÝZÝN VERME.
Ýnançsýz insanlar gibi gelecek dünya kavramýný inkar
ederek Tanrý'nýn yargý daðýtacaðý konusunda þüpheye
girme düþüncesi ile karþý karþýya kalma. Seni yolundan
çevirmek isteyen kötü dürtünün en büyük silahý, seni,
yaptýðýn hareketlerin karþýlýðý olmadýðý gibi bir düþünceye inandýrmaktýr. Bu düþünce ile zaten kendini
Yahudi inancýndan ve prensiplerinden uzaklaþtýrýrsýn.
Buna paralel olarak Yahudilik'te Rambam'ýn iman
prensipleri olarak bilinen on üç sadakat prensibinden
biri de, iyiler yaptýklarý iyi hareketler nedeni ile
ödüllendirilecek ve kötüler de cezalandýrýlacaktýr.
Ceza ve ödül kavramý Yahudi inancýnýn önemli
prensiplerindendir.

akadoþ baruh u.


ÞEAL KORHAHA ATA NOTSAR .

ÝSTEÐÝNÝZÝN DIÞINDA RAHME GÝRDÝNÝZ.…
 VEAL KORHAHA ATA NOLAD.
ÝSTEÐÝNÝZÝN DIÞINDA DOÐDUNUZ.
Cenin bulunduðu yerden ayrýlmak istemez.
Kabala'ya göre bir melek anne rahmindeki bebeðe
tüm Tora'yý öðretir ve kendisi orada koruma altýndadýr. Dýþarý çýkmak istemez ve bir baþka meleðin
zoruyla, isteði dýþýnda dýþarýya çýkmaya mecbur
kalýr ve bildiði Tora'yý da unutur. Yaþamý boyunca
önüne çýkan fýrsatlarý deðerlendirdikçe unuttuðu
bilgileri tekrar hatýrlar.

Ölümsüz olan ruh, gökyüzünden isteksiz olarak fiziksel
boyuta yani yeryüzüne iniyor ve meleklerin yardýmý ile
rahme giriyor.



VEAL KORHAHA ATA MET .

ÝSTEÐÝNÝZÝN DIÞINDA ÖLECEKSÝNÝZ.
Ölüm yaklaþtýðýnda kimse süreyi kendine göre
deðiþtiremez. Her þey Tanrý'nýn takdiridir.
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5. BÖLÜM



Atamýz Avraam on teste tabi tutuldu ve hepsini baþarýyla tamamladý.
Ýlk Ýbrani olan Atamýz Avraam Tanrý'ya olan sevgisini ve baðlýlýðýný
gösterdi. (Miþna 5-4)
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 BAASARA MAAMAROT.. ON SÖZLE .
Bu bölümün ilk sekiz Miþna'sý temelde Yahudi Ahlaký'ný ;yani Yahudi etik kurallarýný ele alan Pirke Avot'un
tarzýna benzemeyen konulardan bahsetmektedir. Zira Pirke Avot'un genel temasý, insanýn karakterini
geliþtirmesi için tavsiyelerde bulunmak veya çeþitli ahlak kurallarýný dile getirmek iken ; bu bölüm daha çok
tarihi konularý içermektedir: Yaratýlýþ; insanoðlunun ilk 20 nesli; Atalarýmýz-Avraam,Yitshak, Yaakov;
Yisraeloðullarý' nýn Mýsýr'da, Kýzýldeniz'de ve çölde yaþamý ve Bet-Amikdaþ zamaný (kutsal mabet).
Miþna bu konularý neden dile getirmektedir? Çünkü bu konular sayesinde insan karakterinin geliþmesi ile ilgili
mesajlar vermektedir.
Ýyi ve kötü karakter özelliklerini ayýrt etmenin yollarýndan biri Tanrý'nýn karakteristik özelliklerini öðrenmektir.
Tanrý'nýn Tora'da vurgulanan davranýþ þekilleri, insanýn iyi bir karaktere nasýl ulaþabileceðini ve diðer
insanlarla iliþkilerde nasýl davranmak gerektiðini öðretme amaçlýdýr.
Talmud (Sota 14a) "Tanrý ihtiyacý olanlarýn gereksinimlerini nasýl karþýlýyorsa, insan da ihtiyacý olanlara
yardým etmeli, Tanrý hastalarý nasýl ziyaret ediyorsa, insan da hastalarý ziyaret etmelidir." prensibini öðretir. Ýlk
sekiz Miþna'dan dolaylý olarak bu davranýþ þekillerini ve
iyi karakterler özelliklerini öðrenmekteyiz. Bu Miþna'lar
Tanrý'nýn, yarattýðý evreni ne kadar önemsediðini, her
 MÝÞNA 5/1 
þeyi dikkatlice planladýðýný ve Avraam Avinu'nun
Yaratan'a olan sevgisini dile getirmektedir. Sonsuz
Dünya, Tanrý talimatýyla on sözle
merhameti olan Yüce Tanrý'nýn insanýn yaptýðý hatalara
yaratýlmýþtýr. Bu bize neyi göstermektedir?
karþý öfkesinin çabuk dindiðini, affedici gücünün sonsuz
Dünya tek bir sözle de yaratýlamaz mýydý?
olduðunu görmekteyiz. Bütün bu öðretilerin her biri
insan karakterinin iyi yönde geliþmesinde önemli rol
Bunun amacý, on sözle yaratýlan dünyayý,
oynar.
hareketleriyle yok eden kötülerin daha çok

cezalandýrýlmasý ve on sözle yaratýlan
 BAASARA MAAMAROT NÝVRA AOLAM .
dünyayý hareketleriyle ayakta tutan
DÜNYA, TANRI TALÝMATIYLA ON SÖZLE
YARATILMIÞTIR.
Tsadikler'in daha çok ödüllendirilmesidir.
Tora, dünyanýn yaratýlýþý konusundan bahsederken
"Vayomer E-loim - Tanrý söyledi" ifadelerini dokuz kez
kullanmýþtýr. Bu sözlerin her biri Tanrý'nýn direktifi ile
yaratýlan yeni bir þeyi ifade etmektedir. Iþýk, gökyüzü ; deniz ve toprak ; bitki; güneþ, ay ve yýldýzlar; balýk ve kuþlar;
hayvanlar ve sürüngenler; insan; insan ve hayvanýn beslenmesi için bitkilerin büyüme sisteminin oluþmasý. Birinci
Vayomer kelimesi geçmeden önce, Tora, gökyüzü ve yeryüzünden bahseder. Bu sözler de baþlý baþýna yaratýlýþýn
birer parçasýdýr.
Teilim'de (Mezmurlar 33:6) belirtildiði gibi "Bidvar Ad....Þamayim Naasu. Gökler ve gök cisimleri Tanrý'nýn Sözü'yle
yaratýldý." Talmud (Roþ-Aþana 32a) Tanrý'nýn yaratýlýþtaki ilk direktifinin, Tora'nýn ilk kelimesi olan Bereþit
(baþlangýçta) olduðunu vurgular. Böylelikle Tanrý evreni on ayrý ifade Tanrýsal direktif ile yaratmýþtýr. Bu ifadeler
þunlardýr:
1. Baþlangýçta Tanrý gökleri ve yeryüzünü yarattý. (Bereþit 1:1)
2. Tanrý : "Iþýk olsun." dedi ve ýþýk var oldu. (Bereþit 1:3)
3. Tanrý : "Suyun içinde bir gök olsun ve suyla suyu birbirinden ayýrsýn. " dedi. (Bereþit 1:6)
4. Tanrý : "Gökyüzünün altýndaki sular bir yere biriksinler ve kuru toprak görünsün ." dedi. (Bereþit 1:9)
5. Tanrý : "Yeryüzü bitki yeþertsin. Yeryüzü üzerinde, tohum üreten otlar ve kendi türüne göre tohum içeren meyveler üreten meyve aðaçlarý olsun." dedi. (Bereþit 1:11)
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6. Tanrý : "Gökyüzü kubbesinde, gündüz ve geceyi birbirinden ayýrmak için ýþýk kaynaklarý olsun." dedi. (Bereþit 1:14)
7. Tanrý : "Su, canlý sürüleriyle kaynasýn ve yeryüzü üzerinde uçucular, gökyüzü kubbesinin yüzünde uçsunlar. "
dedi. (Bereþit 1:20)
8. Tanrý : "Yeryüzü her bir canlý türünü - her türde çiftlik hayvanýný ve vahþi yeryüzü hayvanýný çýkarsýn . "
dedi ve öyle oldu. (Bereþit 1:24)
9. Tanrý : "Görüntümüzde ve benzeyiþimizde insan yapalým." dedi. (Bereþit 1:26)
10. Tanrý : "Ýþte- tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten her bitkiyi ve tohum üreten meyveleri olan her aðacý
size verdim; sizin için yiyecek olacaklardýr. " dedi. (Bereþit 1:29)


VAALO BEMAAMAR EHAD YAHOL LEÝBAREOT?

DÜNYA TEK BÝR SÖZLE DE YARATILAMAZ MIYDI?
Ýnsan, severek yaptýðý iþ için harcadýðý zamaný hesaplamaz. Örneðin bir kiþinin, arkadaþýnýn doðum gününü
kutlamak için bir kart almasý çok basit bir iþtir. Oysa bu
amaçla bilgisayarda hazýrladýðý bir kart, elbette çok
daha zaman ve çaba gerektirecektir. Zorluða raðmen
 MÝÞNA 5/1 
ikinci yolu seçmek ona verilen önemin bir göstergesidir.
Bu durum, yapýlan mitsvalar için de geçerlidir.
Þabat'ýn güzelliðini hissedebilmek ve Þabat'a yönelik
sevgiyi göstermek için ekstra zaman harcayarak piþirilen
ve bütün aileyle yenen güzel yemekler, bayramýn
kutsiyetini ve bayrama yönelik sevgiyi göstermek için
Baasara maamarot nivra aolam. Uma Talmud
gösterilen özel titizlik, yaratýlan insana yönelik sevgiyi
lomar? Vaalo bemaamar ehad yahol leibareot ?
ifade etmek için gösterilen çaba gibi davranýþlar, buna
Ella leipara min areþaim, þemeabedim et aolam
þenivra baasara maamarot, veliten sahar tov
örnek gösterilebilir.
latsadikim, þemekayemin et aolam þenivra
Ayný þekilde, Yüce Tanrý da bu dünyayý yarattýðýnda
baasara maamarot.
yarattýðý dünyayý ne kadar önemsediðini ve yine dünya
ile birlikte yarattýðý tüm canlýlarý ne kadar sevdiðini
göstermek istemiþtir. Tanrý isteseydi bu dünyayý tek bir
sözle " dünya yaratýlsýn" diyerek yaratabilirdi; fakat böyle yapmadý, altý gün ve on ayrý söz kullanarak dünyayý
oluþturdu. Yukarýda belirtmiþ olduðumuz doðumgünü kartý örneðini ele alalým. Arkadaþýnýza satýn aldýðýnýz
kartý ona vererek "nice yýllar" dileðinde bulunduktan sonra ve kartý alan arkadaþýnýz, "Ne kadar çirkin bir kart,
daha güzelini bulamadýn mý ?" diyerek kartýnýzý yýrtarsa, bu durum karþýsýnda elbette üzülürsünüz. Eðer bu
durumun aynýsý sizin kendi emeðinizle çaba ve zaman sarfederek yaptýðýnýz kart için gerçekleþse üzüntünüz
elbette daha da fazla olacaktýr. Aksine, dükkandan almýþ aldýðýnýz kart çok beðenilmiþ olsa siz bundan
mutluluk duyarsýnýz. Kendi emeðinizle yaptýðýnýz kart için arkadaþýnýz, "Ne muhteþem kart! Bu kartý saklayacaðým
ve herkese kartýn güzelliðini göstereceðim!" derse daha da çok mutlu olursunuz.
Ayný þekilde, kiþi bir hata yaptýðýnda veya günah iþlediðinde Tanrý (söz geliþi) üzülür ve sanki kendi kendine
"Dünyayý yarattýðým zaman harcadýðým tüm emeklere ve sevgiye karþýlýk, insan bu güzelim dünyayý günahlarý
ile mahvettiði için kötülüðünün bedelini ödemelidir." der.
Kiþi bir mitsva yaptýðýnda ise Tanrý (söz geliþi) sevinir ve kendi kendine "Dünyayý yarattýðým zaman harcadýðým
tüm emeklere ve sevgiye karþýlýk, ayný þekilde yarattýðým insan bu güzelim dünyayý güzelleþtirmekte. Bu iyiliði
sayesinde onu ödüllendireceðim." der.
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 5 - 2 ASARA DOROT MEADAM AD NOAH. ADAM'LA NOAH ARASINDA ON NESÝL VARDIR.
1.Adam-Yaratýlýþtan 930 sene
2. Þet 130 yýlýnda doðdu ve 1042 yýlýna kadar yaþadý.
Bu süreçten sonra insanlar kötü olmaya baþladýlar.

3. Enoþ		

235- 1140

7. Hanoh

622-987

4. Kenan

325-1235

8. Metuþelah

687-1656

5. Mealale

l395-120

9. Lemeh

874-1651

6. Yered

460-1422

10. Noah

1056-2006

Tora'da, insanoðlunun tarihçesi hakkýnda çok fazla
ayrýntýlar bulunmamaktadýr. Bu kiþilerin yaþamlarý

 MÝÞNA 5/2 

hakkýnda da çok detay verilmemiþtir. Örneðin Moþe
Rabenu'nun Mýsýr'dan kaçýþýndan Yitro ile karþýlaþana

Adam'la Noah arasýnda on nesil vardýr. Bu

kadar geçen süre hakkýnda hiçbir bilgi verilmedi.

bize Tanrý'nýn sabrýnýn derecesini gösterir.

Bunun nedeni Tora'nýn sýrf geçmiþi anlatan bir tarih

Bu aradaki nesiller tufan olana kadar

kitabý olmamasýdýr. Tora insanlarýn güncel yaþamlarýnýn
nasýl olmasý gerektiðini öðretmektedir. Bu sebeple
sadece insanlar için önemli sayýlabilecek veya ders

Tanrý'yý git gide daha çok kýzdýrdýlar. Bunun
sonunda Tanrý onlara tufaný getirdi.

alýnabilecek olaylardan bahsetmektedir. Buna göre

 MÝÞNA 5/3 

Tora , Adam ile Noah arasýndaki on nesilden bahsettiyse,
bu mutlaka bir þeyler öðretmek içindir. Bu þekilde de

Noah'la Avraam arasýndaki on nesil bize

tarih ve yýl hesaplarý yapýlabilmekte, böylece bu

Tanrý'nýn ne kadar sabýrlý olduðunu gösterir.

gününün tarihi hesaplanabilmektedir.

Bu nesillerin Tanrý'ya karþý öfkesi giderek
artmýþ ve Atamýz Avraam onlarýn ödüllerine

 LEODÝA KAMA EREH APAYÝM LEFANAV.
BU BÝZE TANRI'NIN SABRININ DERECESÝNÝ
GÖSTERÝR.

sahip olmuþtur.


Ýnsanlar Noah nesline gelene kadar kötü davranmalarýna
raðmen, Tanrý onlarý yok etmemiþ, onlara Teþuva
(piþmanlýk duyarak iyiye dönüþ) yapma imkanýný
vermiþti.
Ayrýca, Tanrý her zaman her nesilde mükemmel
insanlarýn doðuþunu bekler. Örneðin, Tanrý Terah'ý
günahlarýndan dolayý cezalandýrmýþ ve onun yaþamýna
son vermiþ olsaydý, Avraam doðmayacaktý.
Tanrý her insanýn doðru yolu bulacaðý düþüncesi ile
sabýr gösterir ve her insanýn piþmanlýk duymasý için
imkanlar verir. Ýnsana düþen görev bu fýrsatlarý iyi
deðerlendirerek O'nun istediði yola dönmektir.

AD ÞEEVÝ ALEEM ET ME AMABUL .

BUNUN SONUNDA TANRI ONLARA
TUFANI GETÝRDÝ.
Talmud'a göre : "Tanrý nasýlsa günahlarýmýzý siler."
düþüncesi, insaný yýkýma götürür: "Nasýlsa Tanrý
merhametlidir." diyen ve hatalarýndan dönmeyen
kiþi, cehennemi miras alýr. (Bava Kama 50a)
On Nesil boyunca insanlara "Teþuva" (tövbe) þansý
veren Tanrý, sonunda tufaný getirmiþtir.
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5-3 ASARA DOROT MÝNOAH AD AVRAAM..

NOAH'LA AVRAAM ARASINDAKÝ ON NESÝL.
1. Þem (Noah'ýn oðlu) :

1558-2158		

6. Reu :

1787-2026

2. Arpahþad :

1658-2096		

7. Serug :

1819-2049

3. Þelah :

1693-2126

8. Nahor :

1849-1997

4. Ever:

1723-2187

9. Terah :

1878-2083

5. Peleg :

1757-1996		

10. Avraam :

1948-2123



MÝÞNA 5/2 

		



MÝNOAH AD AVRAAM.

NOAH'TAN AVRAAM'A.

Noah tsadik (dürüst) olarak tanýnýrdý. Neslinde yaþayan
Asara dorot meadam ad Noah, leodia kama
ereh apayim lefanav; þekol adorot ayu
mahisim uvain, ad þeevi aleem et me amabul.



MÝÞNA 5/3 

kötü insanlardan etkilenmemiþti. Bu sebeple Tanrý bu
devirdeki insanlarýn kötülüklerinden dolayý, dünyayý
bir tufan ile yok etmeye karar verdiðinde yalnýzca Noah
ve ailesinin kurtulmasýný saðladý.
Avraam Avinu'yu Noah'tan biraz daha fazla "tsadik"
olarak kabul etmekteyiz; çünkü Noah, devrindeki

Asara dorot minoah ad Avraam leodia
kama ereh apayim lefanav; þekol adorot ayu
mahisin uvain, ad þeba Avraam Avinu
vekibel sehar kulam.



insanlara iyi olmalarý gerektiðini öðretmemiþti. Avraam
Avinu, neslinde yaþayan kötü insanlardan etkilenmediði
gibi, onlara iyi olmalarý gerektiðini de öðretmiþti.

AD ÞEBA AVRAAM AVÝNU VEKÝBEL SEHAR KULAM.

ATAMIZ AVRAAM ONLARIN ÖDÜLLERÝNE SAHÝP OLDU.

Avraam insanýn yaratýlýþýndan itibaren unutulan Tanrý'yý tekrar gündeme getiren ve insanlarýn Tanrý'ya
inanmalarý gerektiðini öðreten ilk kiþi olma sýfatýný kazanmýþtýr.
Tora "Avraam ve Sara'nýn edindikleri kiþiler" demekle Avraam ve Sara'nýn kiþilere Tanrý inancý aþýladýklarýný
göstermektedir. (Bereþit 12 :5) Bu nedenle Avraam ve soyu tüm ödüllerin sahibi olur. Ayrýca Avraam'dan
önceki nesillerin hiçbiri teþuva yapmayýnca ve Tanrý fikrini yayma konusunda çaba göstermeyince, bu yönde
çaba gösteren Avraam, onlarýn almasý gereken tüm ödülleri kendisi ve kendisinden sonra gelenler hak etmiþ
olur. Bu ödüllere örnek olarak manevi olarak elde edilebilecek imkanlar, Tora'nýn alýnýþý, peygamberlik,
Tanrý'sal mucizeler denilebilir.
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ASARA NÝSYONOT.. ON DENEME

Tanrý Avraam Avinu'yu on kere denedi, sýnava tabi tuttu.
1. Kral Nimrod'un, onu kýzgýn fýrýnýn içine atmasý . (Bereþit 11.28, bkz Raþi);
2. Tanrý'nýn yaþadýðý ülkeyi terk ederek bilinmeyen topraklara göç etmesini istemesi.(Bereþit 12 :1);
3. Tanrý'nýn isteði üzerine göç eden Avraam, vaadedilmiþ topraklara geldiðinde açlýðýn baþ göstermesi
ve bu nedenle tekrar göç etmek zorunda kalmasý. (Bereþit 12 : 10);
4. Mýsýr'a gelen Avraam'ýn karýsýnýn, kral tarafýndan zorla alýkonulmasý. (Bereþit 12 :15);
5. Yeðeni Lot'u kurtarmak için dört güçlü krallýk
ile savaþmak zorunda kalmasý. (Bereþit 14: 13-16);
6. Kendisinden sonra gelecek nesillerin yabancý
topraklarda köle olacaklarýnýn Tanrý tarafýndan
ona bildirilmesi. (Bereþit 15: 13);
7. Berit Mila emri verilmesi. (Bereþit 17:9-14);
8. Avraam'ýn karýsý Sara'nýn Gerar Kralý Avimeleh

 MÝÞNA 5/4 

Atamýz Avraam on teste tabi tutuldu
ve hepsini baþarýyla tamamladý.
Ýlk Ýbrani olan Atamýz Avraam Tanrý'ya

tarafýndan alýkonulmasý. (Bereþit 20:2);
9. Agar ve Yiþmael'i evden kovmak zorunda

olan sevgisini ve baðlýlýðýný gösterdi.

kalmasý. (Bereþit 21:10-12);
10. En sevdiði oðlu Yitshak'ýn kurban edilmesinin
emredilmesi. (Bereþit 22:1-2) (Avraam'ýn baþýna
gelen on sýnamanýn neler olduklarý hakkýnda
Rabiler arasýnda farklý fikirler mevcutttur) Avraam Avinu'nun (Atamýz) bu on aþamanýn hepsini
baþarýyla geçmesi, Avraam'ýn aldýðý ödül bakýmýndan veya Yahudi milletine örnek olmasý açýsýndan
önemli olmakla birlikte, milletimizin karakterine de iþlemiþtir. Maase Avot Siman Labanim-Atalarýmýzýn
yaptýklarý çocuklarýna bir iþaret gibidir. Avraam Avinu'nun yaþamýnda yaptýðý her hareket onun neslinin
devamý olan bizlere iþlemiþtir. Nitekim Yahudi Milleti, tarih boyunca Tanrý fikrini yok etmeye
çalýþanlara karþý mücadele etmiþ ve gerektiðinde bunun uðruna Avraam gibi kendini kýzgýn fýrýna
atmýþ, Avraam gibi manevi deðerlerine önem vermiþ, insanlara karþý merhametli ve Tanrý'ya karþý
sadakatli olmaya çalýþmýþtýr. Avraam'ýn genlerinde olan bu özelliklerin tümü Yahudi insanýn
genlerinde bulunmaktadýr.
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O nedenle on aþama ve Avraam Avinu'nun motivasyonu Yahudi Milleti'nin tarihine ýþýk tutmuþtur.
Avraam'ýn son testi olan, oðlunu kurban etmesinin emredilmesi, bir insanýn Tanrý'ya karþý sonsuz
fedakar olmasý gerektiðini öðretmektedir. "Akedat Yitshak" olarak bilinen bu konu Roþ-Aþana
bayramýnda okunmakla, Yahudi insanýnýn yeni girdiði yýla Tanrý'ya karþý sonsuz iman, sevgi ve sadakatla
baðlanmasý gerekliliðini göstermektedir. Avraam'ýn yaþadýðý bu on aþama sayý olarak Tanrý'nýn dünyayý
yarattýðý zaman kullandýðý on söze eþittir.
Avraam Avinu on denemeye karþý gösterdiði sadakat ile, on sözle yaratýlan dünyanýn Tanrý tarafýndan
yaratýldýðýnýn doðruluðunu teyit etmiþtir. Bir baþka düþünceye göre özellikle Tanrý'nýn on tane sýnavdan
geçirmesinin nedeni on sözle yaratýlan dünyada Tanrý fikrinin unutulmasý karþýsýnda Avraam'a verdiði
on sýnavla, yaratýlýþtaki kaybolan enerjiyi geri getirmektir.

 VEAMAD BEKULAM.
HEPSÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLADI.
 MÝÞNA 5/4 
Tanrý kiþinin ne yapýp yapmayacaðýný, sahip
olduðu kapasiteyi bildiðine göre insanlarý sýnama
sebebi ne olabilir? Ayrýca Rabilerimizin belirttiði
gibi Tanrý kimseye kapasitesini aþacak ve kaldýramayacaðý bir test vermez. Böylece Tanrý'nýn test
vereceði kiþi belli bir seviyeye çýkmýþ kiþidir.
Buradan anlaþýldýðý gibi, Tanrý kiþinin kendi
Asara nisyonot nitnasa Avraam Avinu
kapasitesini ve belli bir seviyeye çýkabileceðini
hissettirmek için önüne bir dizi test koyar.
veamad behulam, leodia kama hibato þel
Okulda öðretmen, öðrencilerin durumunu ve
seviyelerini ölçmek için test yapar. Böyle bir sýnama
Avraam Avinu.
ayný zamanda öðretmene öðrencileri hakkýnda bilgi
verir; fakat Tanrý'nýn vermekte olduðu testler
tamamen test edilenin yararý içindir. Kiþi testleri
baþarmakla sahip olduðu potansiyel gücünü gerçeðe
dönüþtürmüþ olur. Bu sayede manevi olarak seviye
atlayarak ulaþmak istediði noktaya geldiðini görme
fýrsatýna sahip olacaktýr. Tanrý dürüst olarak kabul edilen (tsadik) kiþilerin Tanrý'ya yönelik sevgi ve korku
hislerini aksiyon haline dönüþtürmelerini saðlamakla Tanrý'ya bir adým daha yaklaþmalarýný saðlar.
Böylelikle o kiþi dünyanýn yaratýlýþýnýn amacýna ulaþmýþ olur. "Nisayon-Test" kelimesi "Nes-Mucize"
kelimesini çaðrýþtýrmaktadýr. Mucizenin kendisi ile nasýl Tanrý, doða üstü bir þekilde insana yardým
ediyorsa, ayný þekilde Tanrý'ya inancýný gösterebilmek için ona sunduðu testte de baþarýlý olmasý için kendi
kapasitesinin üstünde ona yardýmcý olur.
Ayný zamanda nes - leitnoses "yükselmek" kelimesini ifade eder. Bu düþünce doðrultusunda testte baþarýlý
olan insan da manen yücelmiþ olur.


LEODÝA KAMA HÝBATO ÞEL AVRAAM AVÝNU.

AVRAAM TANRI'YA OLAN SEVGÝSÝNÝ VE BAÐLILIÐINI GÖSTERDÝ.

Avraam'ýn testleri baþarmasý onun Tanrý'ya yönelik sadakatýný ve fedakarlýðýný ifade etmektedir. Onun
yaþamý ve Tanrý'ya yaklaþýmý insanlar için örnek teþkil etmiþ ve ilham kaynaðý olmuþtur.
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ASARA NÝSÝM ESER MAKOT... ON MUCÝZE. ON BELA.

Mýsýrlýlar'ýn baþýna gelen on belanýn hiçbiri Yahudiler'i etkilememiþti. Bene-Ýsrael için gerçekleþen on mucize
budur.

 VAASARA AL AYAM... DENÝZDE OLAN ON MUCÝZE.
Kýzýldeniz'in açýlýþýný detaylý olarak incelediðimiz zaman Yisraeloðullarý'nýn baþýna gelmiþ on ayrý mucizeyi
görmüþ oluruz. Bunlar:
1) Sularýn açýlmasý
2) Sularýn yalnýzca açýlmakla kalmayýp, her bir kabilenin izleyeceði on iki ayrý koridor þeklinde ayrýlmasý
3) Her bir kabile farklý koridorlardan geçerken yan koridordaki kabilelerin güvende olduðunu anlayabilmek
için sular ile ayrýlmýþ olan duvarlarýn þeffaf olmasý
4) Sularýn Yahudiler'in üzerine çatý oluþturmasý
 MÝÞNA 5/5 
5) Suyun alt tabakasýnda bulunan çamurun kurumasý
6) Yahudiler geçerken, yerlerin mermer döþenmiþ gibi
Tanrý atalarýmýza Mýsýr'da ve denizde
dümdüz olmasý
7) Kuruyan çamurun Mýsýrlýlar geldiðinde tekrar çamur
onar ayrý mucize gösterdi. Tanrý Mýsýr'da
olmasý
ve denizde Mýsýrlýlarýn baþýna on ayrý
8) Duvarlar arasýndaki yolun dondurulmuþ gibi
saðlam ve kaya gibi sert olmasý
bela getirdi.
9) Yahudilerin su içmeleri için tatlý su kaynaklarýnýn
bu duvarlardan fýþkýrmasý
10 ) Buz halinde olan suyun içme suyu haline gelmesi.
 MÝÞNA 5/6 
 ESER MAKOT EVÝ AKADOÞ BARUH U AL
AMÝTSRÝM BEMÝSTRAYÝM.. MISIR'DA
MISIRLILARIN BAÞINA GELEN ON BELA.

Atalarýmýz çölde Tanrý'yý on kez test ettiler.
Tora'da yazdýðý gibi "Beni on kere denediler
ama yine de Benim sesimi dinlemediler."

Tora'da belirtilen on bela:
1. Mýsýr'daki tüm sularýn kana dönüþmesi.
2. Tüm Mýsýr'ý çekirgelerin istila etmesi.
3. Mýsýr'daki bütün insan ve hayvanlarýn bitlerle dolmasý.
4. Yýrtýcý hayvanlarýn þehri kuþatmasý.
5. Bulaþýcý hastalýklar yüzünden hemen hemen bütün hayvanlarýn ölmesi.
6. Mýsýrlýlarýn vücutlarýnýn yaralarla dolmasý.
7. Bütün ekin ve aðaçlarý mahveden bir dolu yaðmasý.
8. Bulut halinde gökten gelen çekirgelerin arta kalan bitkileri mahfetmesi.
9. Üç gün ve üç gece karanlýk olmasý.
10. Mýsýr'da ilk doðmuþ olan tüm hayvanlarýn ve insanlarýn (Behorlarýn) ölmesi.


VEESER AL AYAM... DENÝZDE OLAN ON BELA.

Sabah dualarýnda okunan Tora'da yazýlý olan ve sabah dualarýnda da okunan Az Yaþir olarak bilinen ilahi
þarkýda Yahudiler Mýsýr ordusundan kurtulduklarý için Tanrý'ya teþekkürlerini sunarlar. (Þemot 15:1-9) Bu
ilahi þarkýda Mýsýrlýlarýn denizde nasýl boðulduklarýna dair on ayrý deyim kullanýlmakta. Her biri farklý farklý
anlamlar taþýmakta ve Mýsýrlýlarýn on farklý þekilde boðulduklarýný anlatmaktadýr :
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1. Rama Vayam; firavunun savaþ arabalarýný denize attý.
2. Yara Vayam; firavunun ordusunu denize fýrlattý.
3. Tubeu Veyam Suf; Mýsýrlýlar Kýzýldeniz'de boðuldular.
4. Teomot Yehasyumu; derin sulara gömüldüler.
5. Yaredu Vimtsolot; taþ gibi dibe indiler.
6. Tirats Oyev; Sen'in güçlü elinle düþmanlar kýrýldý.
7. Taaros Kameha; Sana baþ kaldýranlar devrildi.
8. Yohelemu Kakaþ; onlara gazabýný gönderip saman gibi tükettin.
9. Kisamo Yam; soluðunu üfledin, sulara gömüldüler.
10. Tsalelu Kaoferet; kurþun gibi engin sulara battýlar.
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5-6 ASARA NÝSYONOT... ON TEST.

Tanrý'nýn yaptýðý her þey iyi ve mükemmeldir.
Tanrý'nýn yaptýðý herhangi bir þeye anlam vermekte
Asara nesim naasu lavotenu bemitsrayim
vaasara al ayam. Eser makot evi Akadoþ Baruh
U al amitsriyim bemitsrayim veeser al ayam.



MÝÞNA 5/6 

zorlanýyorsak bile, inancýmýz sonsuz olmalýdýr.
Tanrý'nýn adaleti hakkýnda þikayet eden kiþi, sanki
Tanrý'nýn iyi yapýp yapmadýðýný test ediyor gibidir.
Atalarýmýzýn çölde yaþadýklarý kýrk sene zarfýnda,
Tanrý'nýn emrine on kere karþý geldiler ve þikayet
ettiler. Bunlar :
1) Mýsýrlýlarýn Yisraeloðullarý'ný denize doðru kova-

Asara nisyonot nisu avotenu et Akadoþ Baruh
U bamidbar, þeneemar: "Vaynasu oti ze eser
peamim, velo þameu bekoli. "( Bamidbar 14:22)

ladýklarý zaman (Þemot 14:11)
2) Mara'da, acý sular dýþýnda içme suyu bulamadýklarý zaman (Þemot 15:24)
3) Yiyecekleri bittiði zaman (Þemot 16:3)
4) Gökyüzünden gelen Man'ýn gereðinden fazlasýnýn

toplanmamasý gerektiði bildirilmesine raðmen aç gözlülük yaptýklarý zaman (Þemot 16:20)
5) Þabat günü Man'ýn toplanýlmamasý gerektiði bildirilmesine raðmen kampý terk ederek maný topladýklarýnda (Þemot 16:27)
6) Refidim'de sularýnýn bitmesi (Þemot 17:2)
7) Altýn Buzaðý'ya tapanlara karþý gelmemeleri (Þemot 32:4)
8) Tanrý'nýn emirlerine karþý geldiklerinde (Bamidbar 11:1)
9) Manýn taze olmamasýndan þikayet ettiklerinde (Bamidbar 11:4)
10) Casuslarýn Erets-Ýsrael hakkýnda verdiði kötü rapora inandýklarýnda (Bamidbar 14:22)
Tüm bu olaylar, Yahudi milletinin Tanrý'ya karþý geldiðini gösterip, olumsuz yanlarýný tarif etse de
aslýnda bunlar bize Tanrý'nýn ne kadar sabýrlý olduðunu öðretmektedir. Kendisi her zaman insanlarýn
teþuva yapmasýný ve O'nun yoluna dönmelerini ister.
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ASARA NÝSÝM NAASU LAAVOTENU BEVET AMÝKDAÞ..

BET-AMÝKDAÞ'TA ATALARIMIZ ADINA ON MUCÝZE OLMUÞTUR.

Bet-Amikdaþ'ta meydana gelen mucizeler, Tanrý'nýn Þehinasý'nýn (nurunun) Yahudiler arasýnda olduðunun
iþaretidir. Örneðin Talmud'un Yoma bölümünde belirtildiði gibi Bet-Amikdaþ'ýn batý bölümünde bulunan
Menora hepsinden önce yanmasýna raðmen, en son
onun ýþýðý sönerdi. Bundan önceki Miþna'larda
bahsedilen testlerin ve belalarýn listesinin ayrýntýlý
olarak Miþna'nýn içinde yer almamasýnýn nedeni, o
konularla ilgili bilgilerin Tora'da detaylý olarak
bulunmasýdýr.
Kutsal Tapýnak, yaratýlan evrenin küçük bir temel
taþýdýr. Bu nedenle Tapýnak'ta oluþan her þey
doðaüstü gerçekleþtiðinden, oluþan çeþitli olaðanüstü
olaylarý anlamakta zorluk çekilebilir.
BET- AMÝKDAÞ - Gerçek Dünyaya Dönüþ
Büyük düþünürlerimizden Rambam (Rabi Moþe Ben
Maymon) þöyle der: "Tanrý altý günlük yaratýlýþtan
sonra yeni bir yaratýlýþ gerçekleþtirmedi; fakat buradan Tanrý'nýn tabiatý býraktýðý anlamýnýn çýkarýlmamasý gerekir. "Amehadeþ betuvo behol yom tamid
maase bereþit- Tanrý yaratýlýþý her gün yenilemektedir."
Tanrý yarattýðý evrende her bir kiþi ile ayrý ayrý ilgilenir, hepimizi yargýlar ve üzerimizdeki etkinliðini hiç
bir þekilde býrakmaz, kaynaðýndan bereketini ve
ýþýðýný bizlere yansýtmaya devam eder."
Yisraeloðullarý'nýn çölde iken inþa ettikleri Tapýnak'ta
(Miþkan) mevcut olan masanýn (þulhan) kenarýnda

 MÝÞNA 5/7 
Bet-Amikdaþ'ta atalarýmýz adýna on mucize
olmuþtur:
1) Hiçbir hamile kadýn kurbanlarýn kokularýndan dolayý düþük yapmadý.
2) Kurban etleri hiçbir zaman bozulmadý.
3) Kurban etlerinin kesildiði alanda hiçbir
sinek görülmedi.
4) Koen Agadol (Büyük Koen) kipur günü
öncesi hiçbir zaman tuma olacak (saf olmayan
) bir durumla karþýlaþmadý.
5) Yaðmur kurbanlarý yakmak için kullanýlan
odunlarýn ateþini söndürmedi.
6) Kurbanlar yakýldýðýnda çýkan dumaný, rüzgar
daðýtmadý.
7) Omerde (hasat biriminde) hiçbir eksiklik ve
kusur çýkmadý; iki ekmekte ve sunu ekmeðinde
kusur olmadý.
8) Ýnsanlar ayakta çok sýkýþýk duruyorlardý,
buna raðmen eðildikleri zaman yer vardý.
9) Ne yýlan ne de akrep Yeruþalayim'dekilere
zarar vermedi.
10) Hiç kimse "Yeruþalayim'de geceyi geçirmek
için yeteri kadar yer yok." demedi.

bulunan altýn süslemeler ve sonralarý inþa edilen BetAmikdaþ (Kutsal Mabed) Ýsraeloðullarý için zenginlik
göstergesi idi. Bununla birlikte, ilk insan iþlediði
günahtan sonra Tanrý'nýn insanoðluna yansýttýðý ýþýðý algýlama gücü azaldý. Bet Amikdaþ bu ýþýðý tekrardan
algýlamamýzý saðlamýþtýr. Bundan dolayý Bet Amikdaþ günahtan önceki evrenin, yaratýlýþýn gerçek amacýna
dönüþ halidir. O nedenle Kutsal Mabed, barýþýn ve tek Tanrý kavramý ve inancýnýn insanlar tarafýndan
kabul edilmesini saðlayacak bir mekan olmakla beraber Yahudi milleti için çok önemli bir yer olmuþtur.
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Bet Amikdaþ, belirtildiði gibi Ki Beti Bet Tefila Yikare Lehol Aamim - Tüm halklar için "dua evi" olarak
kabul edilecektir. Nitekim Bet-Amikdaþ'ýn gerek inþa edildiði yerin Yeruþalayim daðlarýndan biri olan, Ar
Abayit'te olmasý, gerekse de inþa eden kiþinin David Ameleh yerine Þelomo Ameleh olmasýnýn sebepleri,
bütün bu saydýðýmýz düþüncelerden kaynaklanmaktadýr. Bet-Amikdaþ'ýn, devamlý savaþmak zorunda kalan
Kral David yerine; barýþ içerisinde bir politika izleyen, daha doðrusu barýþýn ne olduðunu bilen Kral Þelomo
tarafýndan inþa edilmesi, insan sevgisi ile birlikte barýþýn ne kadar önemli olduðunu öðretmektedir. BetAmikdaþ'ýn inþa edildiði mekan hakkýnda çok þey söylenebilir.
1. Kabala'ya göre; Tanrý evreni yarattýðýnda bir noktayý merkez olarak aldý ve bu merkezden evreni yarat MÝÞNA 5/7 
tý. Bu merkez Even Aþetiya adý verilen bir taþtý. Bu
nokta Bet-Amikdaþ'ýn kurulduðu yerdir.
2. Pirke Avot 5:4'te belirtildiði gibi Avraam Tanrý'ya
karþý sonsuz sadakate sahipti. Tanrý'nýn emri üzerine
Moria Daðýna giderek oðlunu kurban etmeye hazýrdý.
Tanrý inancýný ve sevgisini gösteren bu olayýn
gerçekleþtiði yer Bet-Amikdaþ'ýn inþa edildiði yerdir.
3. Yaakov'un merdiven rüyasýný gördüðü yer BetAmikdaþ'ýn inþa edildiði yerdir.
4. Ýki kardeþe babalarýndan eþit miktarda miras kalýr.
Eldeki altýnlar ikisi arasýnda eþit olarak bölünür. Büyük
Asara nisim naasu laavotenu bevet Amikdaþ :
kardeþ iyi bir düþünce ile bu mirasýn eþit daðýtýlmadýðýný,
kardeþine düþen payýn daha fazla olmasý gerektiðini
1. Lo ipila iþa mereah besar akodeþ;
düþünür; çünkü onun evli olduðunu ve baþýna birþey
2. Velo isriah besar akodeþ meolam;
gelirse ona bakabilecek bir ailesinin bulunduðunu düþünür;
3. Velo nira zevuv bevet amitbahayim;
bu nedenle küçük kardeþinin kimsesi olmadýðýndan dolayý
4. Velo ira keri lehoen gadol beyom akipurim;
hakkýnýn daha fazla olmasý gerektiðini hisseder. Bunun
5. Velo hibu ageþamim eþ þel ase amaaraha;
üzerine eþit miktarda paylaþtýklarý altýnlarýn yarýsýný
6. Velo nitseha aruah et amud eaþan;
kardeþinin deposuna götürmek için yola çýkar. Kardeþi de
7. Velo nimtsa pesul baomer, uviþte alehem,
uvlehem apanim;
tam aksine mirasta aðabeyine düþen hakkýn evli olduðundan ve ondan daha fazla harcamasý bulunduðundan
8. Omedim tsefufim, umiþtahavim revahim;
dolayý daha fazla olmasý gerektiðini düþünür. Bunun üze9. Velo izik nahaþ veakrav biruþalayim meolam;
rine eþit olarak paylaþtýklarý altýnlarýn yarýsýný aðabeyinin
10.Velo amar adam lahavero: "tsar li amakom
þealin biruþalayim."
deposuna götürmek için yola çýkar. Ýki kardeþ gizlice
altýnlarý birbirlerinin deposuna götürürler. Sabah vakti
depolarýna giden kardeþler altýnlarýnýn azalmadýðýný
görünce buna bir anlam veremezler ve þaþkýnlýk içerisinde ayný þekilde yaptýklarýný tekrarlarlar ; fakat hiçbir zaman
depolarýndaki altýnlarýn miktarýnda bir azalma olmaz. Buna anlam vermekte zorlanýrlar. Günün birinde iki kardeþ
altýnlarý birbirlerinin deposuna götürürlerken bir noktada karþýlaþýrlar ve olayý çözerler. Buluþtuklarý o noktada
birbirlerine karþý hissettikleri sonsuz kardeþlik sevgisinden dolayý sarýlýrlar ve tüm içtenlikleri ile aðlarlar.
Bet-Amikdaþ sulhun, maneviyatýn en üst seviyesi ve yaratýlýþýn merkezi olan, sonsuz kardeþ ve Tanrý
sevgisinin ifade edildiði bu noktada kurulmuþtur.
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VELO ÝRA KERÝ LEKOEN GADOL BEYOM AKÝPURÝM... KOEN AGADOL'UN (BÜYÜK

KOEN) KÝPUR GÜNÜ ÖNCESÝ HÝÇBÝR ZAMAN TUMA OLACAK (SAF OLMAYAN ) BÝR
DURUMLA KARÞILAÞMADI.

Kipur gününde yapýlan ritüeller yalnýzca Koen
Gadol (Baþ Koen) tarafýndan gerçekleþtirilebilirdi.
Tuma (Saf olmayan) durumda olan Koen'in
Tapýnak'taki ritüelleri yapmasý söz konusu
olamazdý. (Koen'in ölü ile temas etmesi gibi...)
Saflýðýný bozacak bu tip durumlarýn Kipur günü
öncesinde oluþmasý Koen Gadol'u zor durumda
býrakacaktý. Ancak mucizevi olarak böyle durumlar
Kipur öncesi hiçbir zaman olmadý. Buna baðlý
olarak Koen Gadol, toplum huzurunda yapmasý
gereken bu büyük vazifeyi Tuma olmasý nedeni ile
yapamamýþ olsaydý, bu herkes tarafýndan bilinecek,
zor durumda kalacak ve utanacaktý. Tanrý, böyle
bir durumda kalmamasý için Koen Gadol'un Tuma
olacak bir durumla karþýlaþmamasýný saðladý.



VELO NÝMTSA PÝSUL BAOMER.

OMERDE (HASAT BÝRÝMÝNDE ) HÝÇBÝR
EKSÝKLÝK VE KUSUR ÇIKMADI; ÝKÝ
EKMEKTE VE TAKDÝME EKMEKTE

 MÝÞNA 5/7 
Bet-Amikdaþ'ta atalarýmýz adýna on mucize
olmuþtur:
1) Hiçbir hamile kadýn kurbanlarýn kokularýndan dolayý düþük yapmadý.
2) Kurban etleri hiçbir zaman bozulmadý.
3) Kurban etlerinin kesildiði alanda hiçbir
sinek görülmedi.
4) Koen Agadol (Büyük Koen) kipur günü
öncesi hiçbir zaman tuma olacak (saf olmayan
) bir durumla karþýlaþmadý.
5) Yaðmur kurbanlarý yakmak için kullanýlan
odunlöarýn ateþini söndürmedi.
6) Kurbanlar yakýldýðýnda çýkan dumaný,
rüzgar daðýtmadý.
7) Omerde (hasat biriminde) hiçbir eksiklik ve
kusur çýkmadý; iki ekmekte ve sunu ekmeðinde
kusur olmadý.
8) Ýnsanlar ayakta çok sýkýþýk duruyorlardý,
buna raðmen eðildikleri zaman yer vardý.
9) Ne yýlan ne de akrep Yeruþalayim'dekilere
zarar vermedi.
10) Hiç kimse "Yeruþalayim'de geceyi
geçirmek için yeteri kadar yer yok." demedi.

KUSUR OLMADI.

Pesah'ýn ikinci gününde; yani Ýbrani takvimine
göre 16 Nisan sabahý Bet-Amikdaþ'a Omer adý
verilen bir efa (yaklaþýk olarak 22 litre miktarýnda) yeni mahsul arpa götürülürdü. Omer takdim edilene
dek yeni ürün yenemezdi. Tora'daki talimata göre bu hasat ürünü, "Þabat'tan sonraki gün" takdim
edilmelidir. Rabilerimiz, Tora'daki cümleleri analize ederek bu günün Pesah'ýn ilk günü veya 16 Nisan
olduðunu belirtirler.
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Getirilen arpa takdiminde veya Tapýnak'ta yapýlan seremonilerde herhangi bir kusur olduðu takdirde
o arpa takdiminin telafisi olamazdý ; çünkü arpanýn kesilmesi ve toplanmasý yalnýzca 16 Nisan akþamý
yapýlabilirdi. Mucizevi olarak

getirilen arpa takdiminde hiçbir zaman kusur bulunamadý.

(Vayikra 23:19)
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UVÝÞTE ALEHEM, UVELEHEM APANÝM.

ÝKÝ EKMEK VE SUNU EKMEÐÝ.

Asara nisim naasu laavotenu bevet Amikdaþ :
1. Lo ipila iþa mereah besar akodeþ;
2. Velo isriah besar akodeþ meolam;
3. Velo nira zevuv bevet amitbahayim;
4. Velo ira keri lehoen gadol beyom akipurim;
5. Velo hibu ageþamim eþ þel ase amaaraha;

Ýki Ekmek: Yeni tahýl mahsülünün Tapýnak'ta
takdime olarak kullanýlmasý için iki parçanýn
adanmasý gerekmekteydi. Bunun piþirilme iþlemi
Þavuot Bayramýndan önce ve takdimesi bayramda
yapýlýrdý. Eðer herhangi bir takdimede bir kusur
çýkarsa artýk bayram olduðu için yerine bir baþka
parça piþirilemezdi. Yeni tahýl mahsülündan gelecek
sene için bir geleneði yerine getirilemezdi. Böyle bir
durum hiçbir zaman olmadý ve mahsülde bir kusur
bulunmadý.
Takdime ekmek: On iki parça ekmek cuma akþamý
piþirilir ve Þabat günü Tapýnak'a konurdu. Bu
ekmekler bir sonraki Þabat gelene dek kalýrdý.
Mucize, ekmeklerin deðiþene kadar taze kalmasýydý.

6. Velo nitseha aruah et amud eaþan;
7. Velo nimtsa pesul baomer, uviþte alehem,
uvlehem apanim;



8. Omedim tsefufim, umiþtahavim revahim;

REVAHÝM.. ÝNSANLAR AYAKTA ÇOK SIKIÞIK

9. Velo izik nahaþ veakrav biruþalayim meolam;

DURUYORLARDI, BUNA RAÐMEN

10.Velo amar adam lahavero: "tsar li amakom
þealin biruþalayim."

EÐÝLDÝKLERÝ ZAMAN YER VARDI.

OMEDÝM TSEFUFÝM, UMÝÞTAHAVÝM

Gerek Kipur günü ve gerekse de Tora'da belirttiði
gibi Þaloþ Regalim (Pesah, Þavuot, Sukot) zamanýnda
Yeruþalayim'e ziyarete gidilirdi. Bu günlerde Tapýnak'ýn bahçesi olaðanüstü bir kalabalýða sahne olurdu.
Ayakta bile insanlarýn kýpýrdamasýnýn mümkün olamadýðý bir ortamda, kiþiler secde ettiklerinde kimsenin
ayak topuðu bir baþkasýnýnkine deðmezdi. Toprak sanki herkesin sýðabileceði bir þekilde geniþlerdi.

144



PÝRKE AVOT

ASARA DEVARÝM ... ON ÞEY ...

Tanrý dünyayý yarattýðý zaman sonradan kullanýlacak bazý elementleri ve gelecekte olacak mucizeler için
gereken alt yapýyý tabiatýn kuralýymýþ gibi sistemin içine yerleþtirdi. On madde olarak kabul ettiðimiz bu
unsurlar altý günlük yaratýlýþ sýrasýnda Þabat
baþlamadan önce yaratýldý.
Rambam'a göre bu elementler fiziki olarak
yaratýlmadý. Tabiatýn içinde, sistem olarak
potansiyel bir güçle çalýþabilecekleri temel
oluþturuldu. Tanrý, dünyanýn yaratýlýþýnda her
türlü varlýðý belli bir potansiyel güce sahip
olabilecek bir þekilde yarattý. Yaratýlýþtan itibaren
temeli tabiatýn sistemi içine yerleþmiþ olan bu
elementler yaratýlýþýn ileri senelerinde mucize
veya doðanýn bir kanunu olarak ortaya çýktýlar.

 MÝÞNA 5/8 

Þabat arifesinde on þey yaratýldý.
Bunlar; topraðýn aðzý, kuyunun aðzý,
eþeðin aðzý, gökkuþaðý, man ekmeði, asa,
þamir, harfler, yazý þekilleri ve tabletler.
Bazý Rabilerimiz bu listeye ekleme yaparak

Ýþte Miþna'nýn öðrettiði, Tanrý ileride ortaya

þöyle der: Zarar veren güçler, Moþe'nin

çýkacak olan bu on unsurun temelini yaratýlýþýn

mezarý ve Avraam atamýzýn koçu. Ayrýca

altýncý gününde attý.
Sefer Amusar Miþna'yý þu þekilde açýklar: Tüm

ilk maþa da Tanrý tarafýndan yaratýldý.

mucizeler, peygamberlerimizin gerçekleþtirdiði
tüm mucizeler ve gelecekte oluþacaklar Tanrý
tarafýndan yaratýlýþ ile birlikte planlandý. Günü
geldiðinde bu mucizeler peygamberler tarafýndan Tanrý buyruðu ile gerçekleþir. Miþna neden özellikle
yalnýzca bu on unsurdan bahsetmekte ve neden bu on unsur Þabat baþlamadan önce yaratýldý? Miþna'nýn
özellikle bu on ilginç unsurdan bahsetmesinin nedeni yaratýlýþtan farklý bir özelliðe sahip olmasýndan
dolayýdýr. Altý günlük yaratýlýþtaki her þeyin bir benzeri oluþabilecek bir özellik ile yaratýldý. .......aþer bara
elo-im laasot - Tanrý o gün yapmak için yarattý.- kelimeleri ile yaratýlýþta her þeyin "laasot-yapmak- yapýlmak
üzere" gibi bir kelime kullanarak benzerinin ilerde olabileceðini öðretmektedir. Tanrý her þeyin baþlangýcýdýr.
Ýnsanoðlu yeni hiç bir þey yaratamaz. Bizler Tanrý'nýn yarattýðý dünyaya devam ederiz. Böylelikle insan
yaratýlan ve Tanrý ise Yaratan'dýr. Bu on unsurdan bahsedilmesinin düþünce temasý bize bunu
öðretmektedir. Bunlar birbirine benzemediði için belli bir zaman, yer, amaç için yaratýldýðýndan ve farklý
bir boyutta olduklarýndan dolayý isimleri Miþna'da geçmektedir.
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Altý günlük yaratýlýþ sýrasýnda Þabat baþlamadan önce yaratýlan on þey bunlardýr:
1. Topraðýn aðzý.....Korah ve onunla beraber Moþe'ye isyan eden kiþileri yutan toprak (Bamidbar 16:28-35);
2. Kuyunun aðzý... (Bamidbar 21:16-20);
3. Eþeðin aðzý ....Bilam zamanýnda onunla konuþan eþeðin aðzý (Bamidbar 22:28);
4. Gökkuþaðý.... Noah zamanýnda tekrardan evrene tufan getirmeyeceðine söz vermek amacýyla Tanrý'nýn
Noah'a gösterdiði gök kuþaðý iþareti (Bereþit 9:12 -15);
5. Man ekmeði... (Þemot 16: 4-21)
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6. Asa..... Moþe Rabenu'nun (Rabimiz) mucizeleri
yapabilmek için kullandýðý asa
(Þemot 4:17); (Midraþa göre bu deðnek yaratýlýþtan,
Adam ve Havva'dan Moþe'ye deðin gelmiþtir.)
7. Þamir... Bunlar küçük kurtlar olup büyük taþlarý
kemirerek yontmaya çalýþýrlardý.
8. Harfler... (Ýbranice harfler) 9. Yazý þekilleri...

Asara devarim nivreu beerev þabat ben

10. Tabletler...

aþemaþot, veelu en; pi aarets, pi abeer, pi

Bazý Rabiler Þabat'tan önce bunlarýn da yaratýldýðýný

aaton, akeþet, veaman, veamate, veaþamir,
aketav, veamihtav, vealuhot. veyeþ omerim: Af amazikin, ukvurato þel Moþe, veelo
þel avraam avinu. veyeþ omerim: af tsevat
bitsvat asuya.



belirtirler: Zarar veren güçler, Moþe'nin mezarý ve
Avraam Avinu'nun (atamýzýn) oðlu Yitshak'ýn
yerine kurban olarak kestiði koç (Bereþit 22:13);
bazý Rabilere göre ilk maþa da (Miþna'da dile
getirilen) bu listenin içindedir. (Bunlarýn ne
olduklarý ile ilgili bilgileri ilerde bulabilirsiniz.)

PÝ AARETS. TOPRAÐIN AÐZI

Korah, Datan, Aviram ve yanlarýnda bulunan kiþiler Moþe'yi Tanrý tarafýndan seçilmiþ bir lider olarak
kabul etmediklerini belirttiler. Bunun üzerine Moþe þöyle dedi: "Eðer bu adamlar herkes gibi doðal bir ölümle
ölür, herkesin baþýna gelebilen bir olayla karþýlaþýrlarsa, bilin ki beni Tanrý göndermemiþtir; ama Tanrý yepyeni bir
olay yaratýrsa, yer yarýlýp onlarý ve onlara ait olan her þeyi yutarsa, ölüler diyarýna diri diri inerlerse, bu adamlarýn
Tanrý'ya saygýsýzlýk ettiklerini anlayacaksýnýz."
Moþe Rabenu konuþmasýný bitirir bitirmez Korah, Datan ve Aviram'ýn altýndaki yer yarýldý. Onlarý,
ailelerini ve Korah'ýn adamlarýyla mallarýný toprak yuttu. Sahip olduklarý her þeyle birlikte diri diri ölüler
diyarýna indiler. Yer , onlarýn üzerine kapandý. (Bamidbar 16:28-35)
Topluluðun arasýndan yok oldular. Bütün bu olaylar bildiðimiz normal bir depremden farklý bir boyutta
topraðýn açýlmasý ve bazý kiþilerin toprak tarafýndan yutulmasýydý. Rambam'a göre topraðýn açýlmasý deðil,
o topraðýn açýlma þekli ve sistemi, var olan bir güç tarafýndan yaratýlmýþtý.
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UFÝ ABEER. KUYUNUN AÐZI.

Kýrk senelik çöl hayatý sýrasýnda Yisraeloðullarý'nýn su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý gerekiyordu. Çölde
yaptýklarý seyahat sýrasýnda bir kuyu mucizevi bir þekilde onlarla birlikte dolaþýr ve su ihtiyaçlarý karþýlanýrdý.
Ýsraeloðullarý'na çölde bahþedilen bu su, Aaron ve Moþe'nin kýzkardeþleri Miryam sayesinde hak edilmiþtir.
Bunun sebebi Miryam'ýn, Mýsýr'da kölelik sýrasýnda Yisraeloðullarý'na moral vermesi ve çoðalmasý gerekliliði ile ilgili babasýný ikna etmesi, Moþe'yi Nil nehrinden kurtarmak için gayret göstermesidir.



PÝ AATON. EÞEÐÝN AÐZI.

Balak, Ýsraeloðullarý'ný yenilgiye uðratmak için
Bilam'dan onlarý lanetlemesini ister; ancak Bilam'ýn
eþeði yolda giderken konuþmaya baþlar ve Bilam'ýn
doðruyu görmesini saðlar. Bu mucizenin olmasýnýn
sebebi Bilam'a ve onunla beraber tüm insanlýða
verilmiþ önemli bir derstir: "Her þeyin kontrolü
Tanrý'nýn elindedir." (Bamidbar 22:28)
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Þabat arifesinde on þey yaratýldý.
Bunlar; topraðýn aðzý, kuyunun aðzý,
eþeðin aðzý, gökkuþaðý, man ekmeði, asa,
þamir, harfler, yazý þekilleri ve tabletler.
Bazý Rabilerimiz bu listeye ekleme yaparak



VEAMAN. MAN EKMEÐÝ.

Kýrk senelik çöl hayatýnda Yisraeloðullarý'nýn
yemek ihtiyacýný karþýlamak için "man" adý
verilen çýð yaðdý ve bununla beslendiler. (Þemot
16: 4-21)



þöyle der: Zarar veren güçler, Moþe'nin
mezarý ve Avraam atamýzýn koçu. Ayrýca
ilk maþa da Tanrý tarafýndan yaratýldý.

VEAÞAMÝR. ÞAMÝR SOLUCANI.

Bunlar, büyük taþlarý yontmaya çalýþan küçük kurtlardý. Çölde Miþkan’ýn yapýmýnda Tanrý demir
aletleri kýlýcý savaþý andýrmasý nedeni ile kullanýlmasýný yasakladý. (Devarim 27:5) Bu sebeple
Þamir, inþaat sýrasýnda kullanýldý. Ayný þekilde Kral Þelomo Bet-Amikdaþ'ýn yapýmýnda onlarý
kullandý. Ayrýca Talmud'da belirttiði gibi (Sota 48b) Koen Agadol'un göðsüne astýðý levhada yer
alan taþlarýn üzerine on iki kabilenin isimlerini yazmak için de Þamir kullanýldý. Harflerin taslaðý
taþlarýn üzerine oyuldu ve þamir oyulan bu harflerin üzerinde sürünerek taþlarýn üzerine resmin
kazýlmasýna neden oldu.
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VEAMÝHTAV. YAZI ÞEKÝLLERÝ.

On Emir, levhalar üzerine mucizevi bir yazý ile yazýlmýþtý. Harfler levha üzerinde oyulmuþtu, bu
durumda levhalarýn önünden bakýldýðýnda yazýlar düzgün okunabilecek, levhalarýn arkasýndan ise ters
görülecekti. Ancak yazýlar mucizevi bir þekilde levhalarýn her iki tarafýndan da bakýldýðýnda düz
olarak okunabiliyordu. Ýbranice'deki "Sameh" ve "Mem" harfleri kapalý bir kutu þeklindedir. Buna
raðmen levhalar üzerinde hiçbir destekleyici olmadan mucizevi bir þekilde havada kalmýþtýr.
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VEALUHOT. TABLETLER.

Moþe'nin aldýðý ve altýn buzaðý günahý ile kýrýlan ilk
On Emirin yazýlý olduðu levhalar Tanrý tarafýndan
yaratýlýrken, ikinci tabletlerin iþlenmesi Moþe
tarafýndan yapýlmýþtýr. Gerek ilk ve gerek ikinci
verilen emir levhalarý , Bet-Amikdaþ'ta Aron Aberit
Asara devarim nivreu beerev þabat ben

(ahit sandýðý) içinde saklandý.

aþemaþot, veelu en;
Pi aarets, ufi abeer, pi aaton, veakeþet,
veaman, veamate, veaþamir, aketav, veamihtav, vealuhot. veyeþ omerim: Af amazikin,

 AF AMAZÝKÝN.
ZARAR VEREN GÜÇLER.

ukvurato þel Moþe, veelo þel avraam avinu.
veyeþ omerim: af tsevat bitsvat asuya.

Bu olumsuz güçler, Tanrý'nýn insaný yarattýktan
sonra oluþturduðu ve fiziksel bir forma sahip
olmayan güçler olarak bilinir. Bu güçler genelde
insaný Yetser Ara'ya (kötü eðilime) sevk edecek

araçlardýr. Magen Avot'a göre bu güçler þeytan, cinler gibi güçlerdir. Bu kötü melekler, hatalý olan
kiþilerin gereken cezayý görebilmeleri için Tanrý tarafýndan tayin edilen güçlerdir


UKVURATO ÞEL MOÞE. MOÞE'NÝN MEZARI.

Her ne kadar Moþe Rabenu'nun gömüldüðü yer bilinmiyorsa da yaratýlýþýn altýncý gününde onun gömüleceði
yer belirlenmiþti.



AF TSEVAT BÝTSVAT AASUYA. ÝLK MAÞA.

Demiri kaynatmak amacýyla ilk maþa yaratýldý. Demirin ýsýtýlmasý ve tutulabilmesi için tutacaðýn olmasý
gerekirdi. Ýþte bu tutacak Tanrý tarafýndan yaratýldý. Bunun esas öðretisi her þeyi yaratanýn Tanrý olduðu, biz
insanlarýn ise bir þeyler yaratmaktan öte yalnýzca O'nun yarattýðý dünyayý sürdürdüðümüzdür.
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 ÞÝVA DEVARÝM BAGOLEM, VEÞÝVA BEHAHAM .
KÜLTÜRSÜZ KÝÞÝNÝN VE BÝLGE KÝÞÝNÝN YEDÝ KARAKTER ÖZELLÝÐÝ VARDIR.
Golem kelimesi iþlenmemiþ anlamýný taþýr. Burada, Tanrý'nýn verdiði zihni ve özünde var olan gücünü
geliþtirmek için hiçbir çaba göstermemiþ kiþiden bahsedilmektedir. Böyle bir kiþi ahlaki, sosyal ve zihinsel
geliþimi için gereken gayreti göstermemiþtir. Bu kiþinin Miþna'da bahsedilen konular hakkýnda eksikliði
olacaktýr.
Bilge kiþi ise Miþna'da bahsi geçen konularda erdemlik kazanmýþ ve sahip olduðu bu yedi karakter sayesinde
ahlaki, sosyal ve zihinsel olarak geliþir ve bu sayede Tora öðrenme ve uygulama yolunda gereken þekilde ilerler.

 EHAHAM ENO MEDABER LÝFNE MÝ
ÞEGADOL MÝMENU BEHOHMA.
BÝLGE KÝÞÝ; KENDÝSÝNDEN DAHA BÝLGÝLÝ VE
YAÞÇA DAHA BÜYÜK OLAN KÝÞÝLERDEN
ÖNCE KONUÞMAYA BAÞLAMAZ.

Yaþça daha büyük ve daha fazla Tora bilgisine sahip
olanýn huzurunda saygýlý olmak gerekir. Senelerin
birikimi ve deneyimden dolayý onun yanýnda hemen
fikir beyan edilip konuþulmamasý gerekir.
Miþna'da bahsedilen uvminyan "sayýca / yaþça"
kelimesi kiþinin sahip olduðu öðrenci sayýsý anlamýný
da taþýr. Kiþinin Tora bilgisinin artmasý sahip olduðu
öðrenci sayýsý ile orantýlýdýr. Talmud'da (Taanit 7b)
bahsedildiði gibi kiþi öðrencileri sayesinde bilgelik
kazanýr. Bu nedenle daha çok öðrenciye sahip olana
konuþmada öncelik verilmelidir.
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Kültürsüz kiþinin ve bilge kiþinin yedi
karakter özelliði vardýr. Bilge kiþi;
kendisinden daha bilgili ve yaþça daha
büyük olan kiþilerden önce konuþmaya
baþlamaz.

Konuþan

kiþinin

sözünü

kesmez. Cevap verirken aceleci davranmaz.
Konu ile ilgili sorular sorar ve cevaplarý
kuralýna uygun verir. Baþta söyleyeceðini
baþta, sonda söyleyeceðini sonda söyler.
Duymadýðý birþey için 'iþitmedim' der.
Doðruyu kabullenmekten kaçýnmaz.
Kültürsüz kiþinin karakter özellikleri ise
bilgenin tam aksidir.

ÞOEL BEÝNYAN. KONU ÝLE ÝLGÝLÝ SORULAR SORAR.

Öðrenme arzusu olan öðrenci, öðretilen konu ile ilgili sorular sorar ve bu sayede öðretmenden gereken
bilgiyi rahatlýkla alýr; ancak konu dýþýnda sorulan sorular, öðretmenin kontsantrasyonunu bozar, fikir daðýlýr
ve böylece öðrenci de konu hakkýnda gereken bilgileri verimli þekilde alamaz. Miþna tüm isteði ile gerçeði
öðrenmek ve zihinsel geliþimini saðlamak isteyen kiþiden bahsetmektedir. Bu konuya paralel bir özdeyiþ þu
þekildedir: "Þeelat haham hatsi teþuva-Akýllý insanýn sorduðu soru cevabýn yarýsýdýr." Öðrenmek isteyen kiþi,
sorduðu sorularý bile düþünerek sorar. Tüm isteði soracaðý sorudan bir þeyler öðrenmek ve bilgilerine yeni bir
bilgi eklemektir. Bu düþünce ile sorulan soru verimli bir cevabýn verilmesini saðlayacaktýr.
Yaþamýn anlamý her zaman aldýðýmýz yanýtlarda deðil, sorduðumuz sorularda da mevcuttur.
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 VEOMER AL RÝÞON RÝÞON, VEAL AHARON AHARON .
BAÞTA SÖYLEYECEÐÝNÝ BAÞTA, SONDA SÖYLEYECEÐÝNÝ SONDA SÖYLER.
Bilgili bir kiþi, kendisine sorulan soru sýrasýna göre cevap verir. Böylelikle dikkatli bir zihne sahip olduðunu
gösterir. Sorulan sorularýn sýrasýna göre cevap verilmesini Tanrý'dan öðrenmekteyiz. Moþe Tanrý ile yaptýðý
ilk görüþmede "Ben kimim ki firavuna gideyim?" sorusunu sorduktan sonra, ikinci soru olarak "Ben kimim ki
Bene-Ýsrael'i (Ýsraeloðullarýný) Mýsýr'dan çýkarayým?" sorusunu sorar.
Tanrý Moþe'ye sorduðu sorularýn sýrasýna göre cevap verir. Ona her zaman onun yanýnda olacaðýný belirttikten
sonra firavundan korkmamasý gerektiðini belirterek ilk sorusunun cevabýný ve liderliðinde Yahudi milleti
Mýsýr'dan çýktýktan yedi hafta sonra, Sinay Daðý'nda
Tora'yý almaya layýk olacaklarýný dile getirerek ikinci
 MÝÞNA 5/9 
sorulan sorunun cevabýný verir.
Eliezer, Avraam'ýn oðlu Yitshak'a eþ aramak için
gittiði Aram Naarayim'de kuyu baþýnda tanýþtýðý
Rivka'ya kimin kýzý olduðunu ve evinde yatabilecek
bir yer olup olmadýðýný sorduðunda Rivka da sorulara
sýrasýyla cevap vermiþtir.

Þiva devarim bagolem, veþiva behaham.
ehaham eno medaber lifne mi þeu gadol
mimenu behohma uvminyan; veeno
nihnas letoh divre havero; veeno nival
leaþiv; þoel keinyan, umeþiv kaalaha; veomer al riþon riþon, veal aharon aharon; veal
ma þelo þama omer: "Lo þamati"; umode al
aemet. vehilufeeen bagolem.



 VEAL MA ÞELO ÞAMA OMER : “LO
ÞAMATÝ.”
DUYMADIÐI BÝR ÞEY ÝÇÝN “ÝÞÝTMEDÝM“ DER.

Bu Miþna'nýn en basit açýklamasý, insanýn bilmediði bir
konu hakkýnda çekinmeden bu konu hakkýnda hiçbir
bilgi sahibi olmadýðýný ya da konuyu bilmediðini
söylemesidir. Buna göre kiþinin, bilmediði konular
hakkýnda hiç konuþmamasý en verimli olanýdýr.

VEHÝLUFEEN BEGOLEM .

KÜLTÜRSÜZ KÝÞÝNÝN KÝÞÝLÝK ÖZELLÝKLERÝ ÝSE DÝÐERÝNÝN TAM TERSÝDÝR.

Miþna, bilge olan kiþinin karakterinden ayrýntýlý olarak bahsetmektedir. Bilge olmayan bir kiþi hakkýnda ise
ayrýntý vermemesinin sebebi olumsuz özelliklere sahip olan kiþinin istenmediðini biraz olsun öðretmek
içindir. Tora'da, Tanrý Noah'a kaþer olmayan hayvanlardan bahsettiðinde doðrudan "temea - kirli hayvan"
kelimesi kullanmak yerine "aþer enena teora-saf olmayan hayvan" þeklinde dolaylý bir dil kullanýmýný tercih
etmiþtir. Tora'nýn tek kelime kullanmak yerine ekstra kelimeler kullanmasýnýn sebebi negatif olan bir þeyi
doðrudan söylemek yerine olumlu kelimelerle açýklamak istemesidir. Burada olumsuz þeylerin doðrudan
ifade edilmemesi ve her þeyin olumlusunu düþünmemiz gerektiði öðretilmek istenmektedir. Ayný þekilde
Miþna'da da negatif olan kiþinin tüm karakterlerini teker teker açýklamak yerine, pozitif kiþinin karakterleri
açýklandýktan sonra olumsuz olan özellikleri ise tüm bu saydýðýmýz özelliklerin tersidir ifadesi kullanýlmýþtýr.

150

PÝRKE AVOT

 ÞÝVA MÝNE PURANÝYOT BAÝN LAOLAM Al ÞÝVA GUFE AVERA.
DÜNYAYA YEDÝ SUÇ ÝÇÝN YEDÝ CEZA GELÝR.
Tanrý adaletinde mida keneged mida - kýsasa karþý kýsas prensibinden yola çýkarak kiþilerin iþledikleri
günahlarýn bedellerini, ayný eþitlikte geri verir. Miþna'da belirtilen cezalar iyi analiz edildiðinde kiþinin hangi
hareketindeki eksiklikten dolayý cezayý aldýðýný buna karþýlýk neyi düzeltmesi gerektiðinin anlatýldýðý
görülmektedir.
Miþna'da belirtilen gufe avera- suç anlamýný ifade etmektedir. "Guf" kelimesinin Ýbranice'de vücut anlamýna
geldiðini göz önüne alýrsak burada kiþinin iþlediði bir günah sonucu tüm vücudunun bedelini ödeyeceði
gerçeði ortaya çýkar. Kiþi kendisini Tanrý'nýn isteklerini yerine getirmekten alýkoyduðunda, kendi aleyhinde
konuþabilecek bir meleðe sahip olur. Bu onun tüm
vücudunu olumsuz bir þekilde etkiler. O nedenle kiþi
 MÝÞNA 5/10 
vücudunun tamamýný negatif olarak saracak ve kötü
bir meleðe sahip olabilecek bir durumu ortaya
Dünyaya yedi suç için yedi ceza gelir.
çýkarmamak için günahtan uzak durmalýdýr.
a) Bazý kiþiler yoksullara verirken, (fakire
verilen maaser olarak adlanladýrýlan kazancýn onda biri) bazýlarý da vermez.
 MÝKTSATAN MEASERÝN UMÝKTSATAN
Bundan dolayý açlýk ve kuraklýktan
kaynaklanan kýtlýk gelir. Böyle bir durumda
ENAN MEASRÝN RAAV ÞEL BATSORET BA
vermeyenler yokluk içinde yaþarlarken,
MÝKTSATAN REEVÝM UMÝKSATAN SEVEÝM.
verenler ise varlýk içinde yaþayacaklardýr.
BAZI KÝÞÝLER YOKSULLARA MAASER
b) Eðer herkes fakire vermeyi reddederse o
zaman bir kaos ortamýndan kaynaklanan
(ÜRÜNDEN AYIRDIÐINI ) VERÝRKEN,
açlýk baþlar ve kuraklýk devam eder.
BAZILARI DA VERMEZ. BUNDAN DOLAYI
c) Eðer herkes hala vermeyi de reddederse o
AÇLIK VE KURAKLIKTAN KAYNAKLANAN
zaman hiç yaðmur olmaz ve yok edici bir
açlýk gelir.
KITLIK GELÝR. BÖYLE BÝR DURUMDA BAZI
(Bahsedilen yedi suçun üçü bu Miþna'da,
ÝNSANLAR YOKLUK ÝÇÝNDE YAÞARLARKEN,
diðer dört suç bir sonraki Miþna'da
BAZI ÝNSANLAR ÝSE VARLIK ÝÇÝNDE
açýklanacaktýr.)
YAÞAYACAKLARDIR.

Pirke Avot (3:8) 'de belirtildiði gibi; Bartota'lý Rabi
Elazar þunlarý öðretir: "O'na ait olaný ver; çünkü sen ve
sana ait olan her þey O'nundur." Kral David'in dediði gibi; Ki mimeha akol, umiyadeha natanu lah.- Her þey
Sen'dendir ve biz ancak Sen'in Elin'den aldýklarýmýzý sana verdik. (Divre Ayamim 1- 29:14)
Ýnsanlarýn sahip olduðu her þey Tanrý'ya aittir. Ýnsanýn sahip olduðu zenginlik Tanrý tarafýndan insana bir
bakýma ödünç olarak verilmiþtir. Bu verilen ödünç parayý kendi kiþisel harcamalarýný yaptýktan sonra
baþkalarýyla gerektiði gibi paylaþmalýdýr. Ýhtiyacý olana yardýmý gerçekte kendi cebinden vermekte deðildir.
Zira bu, Tanrý'ya ait olaný baþkalarýyla paylaþmasý demektir. Buna göre insan, sahip olduklarýný Tanrý'dan
gizleyemeyeceðine göre, parasýný doðru yolda kullanmasýný bilmelidir. Tanrý'ya ait olaný O'na iade etme
bilinciyle hareket edersek, yapýlmasý zor olan bir fedakarlýk olsa bile, bunu bir görev gibi kabul etmeli ve
yerine getirmeliyiz. Bize verileni iyi ve doðru bir þekilde korumasýný bilmeliyiz.
Bu düþünce ile kiþi "maaser" ve "teruma" verme konusunda gereken önemi göstermediði takdirde ekonomik
bir sýkýntý ile karþý karþýya kalacaktýr. Maaser; Tora'nýn Levi, dul ve yetimlere, fakirlere verilmesini emrettiði
mal yüzdesidir. Teruma da Koen'e verilmesi gereken bir miktardýr.
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Görüldüðü gibi Tanrý'nýn isteði olan yardýma ihtiyacý olan insanlarla paylaþýlmasý gerekliliði, bazý insanlar
tarafýndan gerçekleþtirilmediði takdirde ceza olarak ekonomik sýkýntýlar oluþacak ve gökyüzünden
yaðmurlarýn yaðmasý duracaktýr. Burada bahsedilen maaser ve teruma, Erets Yisrael'deki ürünler için geçerli
olup Bet-Amikdaþ zamanýnda Koen ve Levi'lere verilirdi. Bugün Bet-Amikdaþ olmadýðýndan dolayý Koen ve
Levi'lere verilen bir þey yoktur. Yalnýzca bu mitsvanýn unutulmamasý için Yisrael'de yetiþen ürünlerden
sembolik olarak çok küçük bir parça çýkarýlýr ve yakýlýr. Dul, yetimlere ve yardýma ihtiyacý olanlara verilmesi
gereken tsedakanýn ise her yerde çok titizlikle yapýlmasý gereken bir mitsva olduðu unutulmamalýdýr. Bu
mitsvanýn yapýldýðý yerde Tanrý berahasýný ve bereketini eksik etmeyecektir.
 VEÞELO LÝTOL ET AHALA, RAAV ÞEL
KELAYA BA..
EÐER HERKES HALA VERMEYÝ DE
REDDEDERSE O ZAMAN HÝÇ YAÐMUR
OLMAZ VE YOK EDÝCÝ BÝR AÇLIK GELÝR.
Tahýl hamur haline getirildikten sonra fýrýna piþirmeye
vermeden önce hamurdan küçük bir parça ayýrma
zorunluluðu vardýr. Bu parçaya hala adý verilir. BetAmikdaþ zamanýnda hala Koen'lere verilirdi. Bugün
hala parçasý Bet-Amikdaþ olmadýðýndan dolayý Koen'lere
Þiva mine puraniyot bain laolam al þiva
verilmemektedir. Ancak en az 1.750 kg. civarýnda bir
gufe avera.
hamur hazýrladýðýnda, zeytin büyüklüðündeki bir
a. Miktsatan measerin umiktsatan enan
parça, 27 gr hamur ayrýlýp yakýlmalýdýr. Bu iþlem
measerin; raav þel batsoret ba miksatan
yapýldýðýnda "Baruh Ata Ad... Elo-enu Meleh Aolam
reevim umiktsatan seveim
Aþer Kideþanu Bemitsvotav Vetsivanu Leafriþ Hala Min
Aisa" berahasý söylenir. 1.750 kg'dan az miktar hamur
b. Gameru þelo leaser raav þel meuma ve
kullanýldýðýnda sembolik olarak hamur ayrýlabilirse de
þel batsoret ;
bu hamur için beraha söylemeye gerek yoktur. 950
c. Veþelo litol et ahala, raav þel kelaya ba;
gr'dan az hamur kullanýldýðýnda hala ayrýlmaz.
Koen ve Levi'lere verilmesi gereken bu pay, onlara
Bet-Amikdaþ'ta yapmakla yükümlü olduklarý görevler
için ayýrdýklarý zamana karþý yapýlan bir destektir.
Böylelikle bazý kiþiler iþ hayatýnda çalýþýrken, bazýlarý da Tapýnak'ta yapýlmasý gereken ritüelleri yapacaktý. Ýþ
hayatýnda çalýþanlar onlara bu þekilde destek olacaklardý.
"Sizi götüreceðim ülkeye girip o ülkenin ekmeðinden yediðinizde, bir kýsmýný bana sunacaksýnýz. Ýlk tahýlýnýzdan sunu
olarak bir ekmek yapacaksýnýz, bunu harmanýnýzdan bir sunu olarak sunacaksýnýz." (Bamidbar 15:17-21) Tora'nýn
bir emri olan hala ayýrýmý önemli bir mitsvadýr. Toplu olarak hala gibi önemli bir mitsvayý yapmamaya karar
verilirse buna karþýlýk açlýk baþ gösterecek, yaðmurlar yaðmayacak ve nehirlerin suyu kuruyacaktýr. Tora'nýn
belirttiði gibi; "Baþýnýzýn üstündeki gök tunç, ayaðýnýzýn altýndaki yer demir olacak. Gökten yaðmur yerine ülkenize
toz ve kum yaðdýracak." (Devarim 28:23-24)
Ýlk Verilen Lokma:
Ýlk insan Adam, beden ile ruhun birleþiminden oluþtu. Tanrý topraðý alarak, bir fýrýncýnýn ekmek yapmasý gibi
yoðurmuþ ve içine ruhunu üfleyerek ilk insaný oluþturmuþtur. Mecazi anlamda dünyanýn "ilk payýný" ilk
ayrýlan hala parçasýný oluþturmuþtur. Adam Tanrý'nýn yasakladýðý meyveyi yediðinde yaptýðý hatadan dolayý
Tanrý onun manevi seviyesini düþürür. Verdiði cezalardan biri ekmeði elde etmek için çalýþmasý gerektiði,
bir diðeri ise sonunda öleceðidir. Kiþi elde ettiði ekmeðin ilk parçasýný ayýrdýðýnda, yaþamak için verdiði
uðraþýn ve elde ettiði kazancýn aslýnda ona ait olmadýðýný, Tanrý'ya ait olduðunu anlama fýrsatýna sahip olur.



MÝÞNA 5/10 

152

PÝRKE AVOT

Þemitanýn Öðretisi:
Altý sene topraðýn çalýþtýrýlmasý ve yedinci sene topraðýn dinlendirilmesi.....
Þemita öðretisi "Haftada altý gün çalýþacaksýn ve yedinci gün dinleneceksin." kavramý ile ayný doðrultudadýr.
Böylece kiþi Tanrý'nýn yaratan, kendisinin de yaratýlan olduðu fikrini kabullenmesi neticesinde Þemita kuralýný
uygulayacaktýr. Kiþinin bu düþünceye sahip olmasý Yahudi dininin esaslarýndandýr. Zaten Tora'daki emirlerin
hepsinin özünde bu fikre inanmak ve onu þuur altýna yerleþtirmek vardýr. Þemita, bu evrenin hakiminin
Tanrý'nýn ve sahip olduðumuz her þeyin O'na ait olduðunu öðretmek ve hissetmek içindir. Bu sebeple Þemita
kuralýna baðlý; yani topraðýn yedinci senede çalýþtýrýlmamasýna uygun olarak topraktaki ürünlerden de nasýl
yararlanacaðýn ile ilgili kurallara da dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde Miþna'da belirttiði gibi dünyada
çeþitli sýkýntýlar ve sorunlar ortaya çýkacaktir.
 VEAL ÝVUT ADÝN. ADALETÝN SAPTIRILMASI.
Suçluyu suçsuz ve suçsuzu suçlu ilan eden bir adalet sisteminde toplum düzeni yavaþ yavaþ bozulmaya baþlar.
Suçsuz bir kiþi suçlu kabul edildiði takdirde, manen yok edilmiþ sayýlýr. Böyle bir düzende huzur ve barýþýn
olmasý mümkün deðildir.
 VEAL AMORÝM BATORA ÞELO KEALAHA
TORA'NIN ALAHA'YA AYKIRI BÝR ÞEKÝLDE
ÖÐRETÝLMESÝ.
Adalet sisteminin çalýþmadýðý bir düzenin yanýnda Yahudi
kanunlarýnýn yasakladýklarýnýn serbest ve serbest olmasý
gerekenlerin de yasaklandýðý ortamlarda, insan ve Tanrý
sevgisine ulaþýlmasý zorlaþýr ve huzursuzluk ortaya çýkar.
Bu durumda insanlar arasýnda barýþýn olmasý mümkün
deðildir. Adalet ve gerçeðin olmadýðý yerde huzur
olamayacaðý, Pirke Avot (1:18)’de ifade edilmiþtir.
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d) Bulaþýcý hastalýklar dünyaya, Tora'ya
göre ölüm cezasýný gerektirecek bir suç
iþlemiþ kiþilerin Bet-Din'e teslim edilmemesinden ve Þemita ürünlerinden kanuna
aykýrý bir þekilde yarar saðlanmasýndan gelir.
e) Savaþ dünyaya adaletin geciktirilmesi,
adaletin saptýrýlmasý ve Tora'nýn Alaha'ya
aykýrý bir þekilde öðretilmesinden gelir.
f) Vahþi hayvanlar dünyaya boþ yere yemin
edilmesi, Tanrý'nýn Ýsminin alçaltýlmasý
yüzünden gelir.
g) Sürgün dünyaya putperestlik, [cinsel]
ahlaksýzlýk (þehvet), kan dökmek (þiddet) ve
Þemita yýlýnda topraðý çalýþtýrmak yüzünden
gelir.

 VEAL HÝLUL AÞEM.
TANRI'NIN ÝSMÝNÝ ALÇALTMAK.
Bunun ne anlama geldiði Pirke Avot (4: 5)’de anlatýlmýþtý.
Hayvan Türünün Alçalmasý:
Ramban'a (Nahmanides) göre ilk insanýn yasak meyveyi
yemesi günahýndan sonra hayvanlarýn doðasý da deðiþti.
Otobur olan hayvanlarýn bazýlarý etobur hale geldiler.
Eðer insanlar gereken ruhsal seviyeye ulaþýrlarsa, yani
"insan gibi" olmayý baþarýp, Tanrý'nýn yarattýðý en
mükemmel seviyeye ulaþýrsa, hayvan da yaratýlan orijinal
dünyadaki durumuna geri dönecektir. Tora'da belirtildiði gibi; "Yabani hayvanlara yiyecek olarak yeþil otlarý
veriyorum." (Bereþit 1:30) Ramban bu düþünceden yola çýkarak þöyle demektedir: Maþiah döneminde insan
ulaþmasý gereken seviyeye ulaþacak ve hayvanlar da bu sayede Yeþaya Peygamber'in bahsettiði "Kurtla kuzu bir
arada yaþayacak, parsla oðlak birlikte yatacak, buzaðý, genç aslan ve besili sýðýr yan yana duracak, onlarý küçük bir
çocuk güdecek. Ýnekle ayý birlikte otlayacak ve yavrular bir arada yatacak. Aslan sýðýr gibi saman yiyecek...." dönemi
yaþayarak Adam'ýn günahý iþlemesinden önceki doðalarýna döneceklerdir.
Buradan anlaþýldýðý gibi insanýn seviyesi evrenin doðasýnýn deðiþmesine neden olacaktýr. Yalan yere yemin
etmek, Tanrý'nýn ismini boþ yere anmak, konuþma gücünü yanlýþ bir þekilde kullanmak, Tanrý'nýn yarattýðý
evrenin doðasýný ve hayvanlarýn tabiatýný olumsuz bir þekilde etkilemektedir. Miþna'nýn bahsettiði "vahþi zararlý hayvan" düþüncesi de bu þekilde oluþmaktadýr. Bu düþünceden yola çýkarak insan hareketleri diðer
canlýlarý etkilemektedir. Ýnsanýn hareketlerinden dolayý zararlý hayvanlar ortaya çýkmaktadýr.
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 GALUT BAA LAOLAM- AL OVEDE AVODA ZARA, VEAL GÝLUY ARAYOT, VEAL ÞEFÝHUT
DAMÝM. SÜRGÜN DÜNYAYA PUTPERESTLÝK, [CÝNSEL] AHLAKSIZLIK [ÞEHVET], KAN DÖKMEK
[ÞÝDDET]...
Bu bahsedilen üç konu, Tora'nýn en aðýr olarak tanýmladýðý üç günahtýr. Bu üç unsurun her þeyin üstünde
olduðunu vurgulamak gerekir. Ýnsan yaþamýnýn tehlikede olmasý durumunda bile bu üç günah iþlenmemelidir.
Genel kural, bir insanýn yaþam tehlikesi karþýsýnda kalmasý durumunda Tora'daki tüm emirlerin geçersiz
olabileceðidir. Örneðin yaþamý kurtarmak için gerekirse Þabat günü ihlal edilebilir, Kipur günü saðlýk nedeni ile
oruç tutmanýn tehlikeli olabileceði durumlarda orucun tutulmamasý gibi Tora'nýn her türlü emri yaþam tehlikesi
karþýsýnda bozulabilir. Tora'da yazdýðý gibi "Vahay Baem- emirlerimle yaþayacaksýnýz." Bu cümleden anlaþýldýðý
gibi Tora'nýn emirleri yaþamýmýzý sürdürmemiz için verilmiþtir, yaþamýmýza son vermek için deðildir; fakat bu
genel kural, üç emri bunlarýn dýþýnda tutmaktadýr. Nitekim Yahudi Milleti tarihte yaþanýlan antisemitik hareketler
karþýsýnda bu üç günahý iþlemektense canlarýný feda etmiþlerdir. Kiþi kendi canýný kurtarmak için bu üç hareketten
birini yaptýðý takdirde Tanrý'nýn ismini alçaltarak büyük bir günah iþlemiþ olur [Hilul Aþem]. Bunun tersi bu üç
hareketi yapmayýp canýný feda eden bir Yahudi, Tanrý'nýn ismini yüceltmiþ olur [Kiduþ Aþem]. Yahudi milleti için
en büyük ceza topraklarýndan kovularak baþkalarýnýn
hükmü altýna girmek ve tapýnaðýn yýkýlýþýdýr. Miþna,
Yahudi Milleti'nin bu üç günahý iþlemesi halinde
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(putperestlik, cinsel ahlaksýzlýk, kan dökmek) sürgün
cezasýna maruz kalacaðýný belirtir.
Putperestlik sonucu; Tora'da yazýldýðý gibi "Kentlerinizi
viraneye çevirecek, tapýnaklarýnýzý yýkacaðým.............Sizi
öteki uluslarýn arasýna daðýtacak, ...........Ülkeniz harabe
olacak." (Vayikra 26: 31-33)
Zina sonucu; "Onlarýn yüzünden ülke bile kirlendi. Günahýndan
ötürü ülkeyi cezalandýrdým." (Vayikra 18:25)
Kan dökme sonucu; " Kan dökmek ülkeyi kirletir. Ýçinde kan
d. Dever ba laolam- al mitot aamurot batora
dökülen ülke ancak kan dökenin kanýyla baðýþlanýr."(Bamidbar
þelo nimseru levet din, veal perot þeviit;
35:33) lanetleri gelir.

e. Herev baa laolam- al inuy adin, veal inut
adin, veal amorim batora þelo kaalaha;
f. Haya raa baa laolam al þevua þav, veal
hilul aþem;
g. Galut baa laolam- al ovde avoda zara, veal
giluy arayot, veal þefihut damim, veal þemitat
aarets.



VEAL ÞEMÝTAT AARETS.

ÞEMÝTA YILINDA TOPRAÐI ÇALIÞTIRMAK
YÜZÜNDEN GELÝR.
Her yedinci yýl Tora'ya göre þemita yýlý olarak adlandýrýlýr.
Tora'nýn emri üzere yedinci yýl geldiðinde topraðýn
dinlenmesi gerekmektedir. Bu da bir insanýn büyük bir

inanca baðlý olduklarýný görmekteyiz. Buna paralel olarak hiçbir þekilde toprak çalýþtýrýlmadýðý gibi, topraða
hiçbir þey ekilmemesi ve aðacýn üzerinde bulunan meyvelerin ticaretinin yapýlmamasý gerekir. Þemita ile ilgili
kurallarý uygulayan ziraatçi, topraðýn gerçek sahibinin Tanrý olduðunu göstermektedir. Tora'da, Tanrý'nýn
söylediði gibi; "Ki li kol Aarets - Yeryüzünün tümü Benimdir."
Þemita kurallarýný uygulamayan ziraatçi ise topraðýn sahibinin yalnýzca kendisi olduðunu düþündüðünü
göstermektedir. Bu durumda Tanrý, topraðýn yegane sahibinin Kendisi olduðunu vurgulamak ve bunu
öðretmek üzere böyle kiþileri topraklarýndan sürer. Bu þekilde kiþi hatasýný anlayacak, her þeyin sahibinin Tanrý
olduðu fikrini öðrenerek þemita kurallarýna uyacak ve teþuva yapma fýrsatý doðacaktýr.
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5-12 BEARBAA PERAKÝM ADEVER MÝTRABE.

BULAÞICI VE ÖLDÜRÜCÜ HASTALIKLARIN ARTTIÐI DÖRT ZAMAN VARDIR.

Fakir ve ihtiyacý olan insanlarla paylaþmayý kabul
etmemenin bedeli bulaþýcý ve öldürücü hastalýklarýn
artmasý olacaktýr. Bu nedenle insanlar elindekileri
ihtiyacý olan fakirlerle paylaþmýþ olmasý gerekir.
Hatta toplumun genelinde ekonomik bazý
problemler olsa da ihtiyacý olan insanlarla paylaþma
sorumluluðunu yerine getirmek gerekir. Tora,
Þemita dönencesinin içindeki ilk altý sene
Maaser'lerin fakirlere verilmesini emretmiþtir.
Miþna'mýz bunu detaylandýrmaktadýr. Toprakta
çalýþan herhangi biri kazancýnýn onda birini verdiði
gibi baþka mesleklerde olan insanlar da bu ücreti
vermekle yükümlüdürler. Böylelikle paylaþmanýn
ne kadar önemli olduðunu görmekteyiz.
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Yedi yýllýk þemita döngüsüne göre salgýn
hastalýklarýn arttýðý dört zaman vardýr:
Dördüncü sene, yedinci sene, þemita senesinden
bir sene sonra ve her yýl Sukot bittikten sonraki
dönem.
a. Dördüncü sene, üçüncü sene ürününden fakire
hakkýný (Maaser Ani) vermediði için,
b.Yedinci sene, altýncý sene ürününden fakire
yardým (Maaser Ani) etmediði için,
c. Þemita senesinden bir yýl sonra, þemita ürününü
kurallara aykýrý bir þekilde kullandýðý için
d. Her yýl Sukot'tan sonra, fakirin ürününü,
hediyesini ve hakkýný çaldýðý için.
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Ýnsanlar arasýnda dört farklý karakter vardýr:



5-13 AOMER.: ÞELÝ ÞELÝ, VEÞELHA ÞELAH

ZO MÝDA VENONÝT.

a) "Benimki benim" ve "seninki senindir" diyen
kiþi orta karaktere sahiptir. (Bazýlarýna göre bu,
Sedom insanýnýn karakteridir.)

BENÝMKÝ BENÝM VE SENÝNKÝ SENÝNDÝR

b) "Benimki senin, seninki benim" diyen kiþiler
cahildir.

DÝYEN KÝÞÝ ORTA KARAKTERE SAHÝPTÝR.

c) "Benimki senin, seninki senin diyenler" çok
dürüsttür.

Böyle bir karaktere sahip kiþi: "Benden kimse
yararlanmasýn, zaten benim de kimselere ihtiyacým

d) "Seninki benim, benimki de benim" diyenler
kötü karakterlidir.

yok." düþüncesi içindedir. Bu tip bir karaktere sahip

 MÝÞNA 5/14 

kiþi ne çok kötü ne de çok iyi bir insan tipi olarak

Dört tür huy vardýr :

adlandýrýlýr. Böyle bir kiþi örnek bir insan olarak kabul

a) Çabuk sinirlenip, sinirleri çabuk yatýþan kiþinin
kaybý, kazancýna üstün gelir.

edilmezse de orta halde bir kiþi olarak tarif edilebilir.

b) Zor sinirlenip, zor yatýþanýn kazancý kaybýna
üstün gelir.

 VEYEÞ OMERÝM : ZO MÝDAT SEDOM.
BAZILARINA GÖRE BU SEDOM ÝNSANININ
KARAKTERÝDÝR.

c) Zor sinirlenip, çabuk yatýþan insanlar kutsaldýr.
d) Çabuk sinirlenip, zor yatýþan kötüdür.

Miþna'nýn ilk kategoride verdiði karaktere sahip olan kiþi her ne kadar orta hal kabul edilse de bazýlarýna
göre bu tip karaktere sahip olan kiþinin karakteri bencilliðinden dolayý Sedom halkýnýn karakterine
benzetilir. Sedom þehrinde yaþayanlar kendilerinden baþkasýný görmeyen ve bu sebeple yardýma ihtiyacý
olanlara karþý hiçbir yardýmda bulunmayan kiþilerden oluþuyordu.
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Dýþarýdan gelen hiçbir yabancýya kapýlarý açýk olmamakla beraber baþkalarýyla paylaþma hislerine de
sahip deðillerdi. Bu bencilliklerinden dolayý þehir halký gittikçe kötüleþmiþ ve Sedom, Tanrý'nýn yok
etmeyi düþündüðü bir þehir haline gelmiþtir. Ze neene veze lo haser- hiç bir kayýp olmamasýna raðmen
kendi bencilliklerinden dolayý insanlarla paylaþma
hislerine sahip olmayan ve bunu reddeden insan
 MÝÞNA 5/12 
topluluðu, Talmud'da (Eruvin 49a, bava batra 12b)
Sedom karakterine ait olarak adlandýrýlýr. Bu
düþünceye göre, "herkes kendine" olarak nitelendirilen bu karaktere sahip olmak kesinlikle
tavsiye edilmemektedir.
Bearbaa perakim adever mitrabe : Bareviit,
uvaþeviit, uvmotsae þeviit, uvmotsae ehag þebehol
þana veþana.
a. Bareviit, mipene maasar ani þebaþeliþit;
b. Baþeviit, mipene maasar ani þebaþiþit;
c. Uvmotsae þeviit, mipene perot þeviit;
d. Uvmotsae ehag þebehol þana veþana, mipene gezel
matenot aniyim.



MÝÞNA 5/13 



5-14 ARBA MÝDOT BEDEOT.

DÖRT TÜR HUY VARDIR.

Bundan önceki Miþna'da kiþilerin paraya veya mal
varlýðýna bakýþ açýsýndan bahsedildi. Bu Miþna ise
insanlarýn sinirine hakim olma þeklinin yaþamýný nasýl
etkilediði üzerinde durmaktadýr. Rabilerin belirttiði

Arba midot baadam.

gibi insanýn cebine [sahip olduðu para], içtiði içki ve

a. Aomer: " þeli þeli veþeleha þelah ", zo mida
venonit, veyeþ omerim: zo midat sedom;
b. "Þeli þelah veþeleha þeli " am aarets;
c. "Þeli þelah veþeleha þelah " hasid;
d. "Þeli þeli veþeleha þeli " raþa .

sinirine, yani menfaatine zarar verilirse veya kendine



MÝÞNA 5/14 

Arba midot bedeot:
a. Noah lihos venoah lirtsot, yatsa efsedo bisharo;
b. Kaþe lihos vekaþe lirtsot, yatsa seharo beefsedo;
c. Kaþe lihos venoah lirtsot, hasid;
d. Noah lihos vekaþe litrsot, raþa.

hakim olmayýp içtiði içkiden veya sinirlendikten
sonra þuurunu kaybedip etrafýna saldýrýrsa bu onun
nasýl bir insan olduðunu gösterir.

 YATSA SEHARO BEEFSEDO.
KAYBI KAZANCINA ÜSTÜN GELÝR.

Kiþi sinirini yatýþtýrmayý baþardýysa bile, sinirli durumdayken söylediklerini veya yaptýklarýný silmesi mümkün olmadýðý gibi hiçbir þey olmamýþ gibi davranamaz.
Örneðin; sinirli bir anýnda olan kiþi arkadaþýna:

"Senden nefret ediyorum!" der ve hemen arkasýndan söylediklerinden piþmanlýk duyar ve o kiþiden özür
dilese bile sinirli iken sarf ettiði tatsýz sözlerin unutulmasý hiç de kolay olmayacaktýr.
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 5-15 ZE HELEK TOV. ÝYÝ PAY SAHÝBÝ (BÝLGE ) DÝR.

13., 14., 16., ve 17. Miþnalarda tsadik (dürüst) ve raþa (kötü) kelimeleri geçmektedir; fakat 15. Miþna'da
iyi kazanç veya kötü kazanç kelimeleri geçmektedir.
Bu ikisi arasýndaki fark þudur: Eðer kiþi kendisini
geliþtirirse iyi bir insan sýfatý ve fazladan çaba sarfet MÝÞNA 5/15 
miþse de o zaman tsadik sýfatýný kazanýr. Aksine kiþi
Dört öðrenci tipi vardýr.
kendini kötü yönde geliþtirirse, kötü insan sýfatýný
a) Çabuk öðrenip, çabuk unutan kazandýðýný
kazanýr; fakat kiþinin sahip olduðu zeka, geliþimine
kaybeder.
yardýmcý olan tüm karakterlerinden farklý bir boyutb) Zor öðrenip, zor unutan kaybettiðini kazanýr.
tadýr. Tanrý, bir kiþinin zekasýnýn ve kavrama gücünün
c) Çabuk öðrenip, zor unutan kiþi iyi pay sahibi
ne derecede olacaðýna, akýllý olup olmayacaðýna daha
(bilge) dir.
doðmadan önce, karar verir. Buradan yola çýkarak
d) Zor öðrenip, çabuk unutan öðrencilerin en
Miþna kiþinin güçlü veya zayýf hafýzaya sahip olup
kötüsüdür.
olmadýðýný anlatmak için "helek-iyi pay sahibi " kelime MÝÞNA 5/16 
sini kullanmýþtýr. Ýyi zeka bir kazançtýr ve kiþinin bu
sahip olduðu kazancý iyi kullanmasý gerekir. Zayýf bir
Dört farklý þekilde tsedaka veren vardýr:
zeka kiþi için bir kayýp olsa da, kiþi öðrenmeye devam
a) Yalnýz kendisinin vermesini isteyip, baþkalarýnýn
etmeli; çünkü kapasitesi ne olursa olsun gösterdiði
vermesini istemeyen kiþi onlarýn iyilikleri,
güzellikleri paylaþmasýný istemez. Baþkalarýnýn
çabadan dolayý Tanrý tarafýndan ödülünü alacaktýr.
malýnda gözü vardýr.

b) Kendisi vermeyip, baþkalarýnýn vermesini
isteyen kiþi kendisine kötülük yapar.



5-16 AROTSE ÞEYÝTEN VELO YÝTENU

AHERÝM.
YALNIZ KENDÝSÝNÝN VERMESÝNÝ ÝSTEYÝP,

c) Kendisi veren ve baþkalarýnýn da vermesini
isteyen kiþi dürüsttür.
d) Kendisi vermeyip, baþkalarýnýn da vermesini
istemeyen, kötüdür.

BAÞKALARININ VERMESÝNÝ ÝSTEMEYEN
KÝÞÝ.

Bazý insanlar yardýmlaþma konusunu tekeline alýp
kendilerinden çok bahsedilmesinden mutluluk
duyarlar.Yardýmseverlik karþýlýðýndaki saygýnlýðý ve
duayý yalnýzca kendisi alma düþüncesindedir. Bu
nedenle baþkalarýnýn yardým etmelerini arzulamazlar.
Böylelikle kendisi insanlar tarafýndan üstün bir
yardýmsever kiþi olarak tanýnacaktýr.

 MÝÞNA 5/17 
Tora öðrenmeye giden dört tip insan vardýr:
a) Tora öðretilen yere gidip de öðrenmeyen,
sadece gittiði için bile ödül alýr.
b) Tora öðretilen yere gitmeyen ve Tora'yý evde
kendi baþýna öðrenen, öðrendiði için ödül alýr.
c) Hem Tora öðrenmeye gidiyor, hem de Tora
öðreniyorsa, Hasid'dir.
d) Ne Tora öðrenmeye gidiyor ne de kendi öðreniyorsa, kötüdür.

 ENO RAA BEÞEL AHERÝM.
BAÞKALARININ MALINDA GÖZÜ VARDIR.
Bunun anlamý kiþinin baþkalarýnýn iyi þeyler yapmasýný istemediðidir.
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5-17 OLEH VEENO OSE SEHAR ALÝHA BEYADO.

TORA ÖÐRETÝLEN YERE GÝDÝP TE ÖÐRENMEYEN, SADECE GÝTTÝÐÝ ÝÇÝN BÝLE
ÖDÜL ALIR.
Kiþi, "ev ortamýndan daha fazla Tora bilgisi ve iyi



MÝÞNA 5/15 

bir çevre edinirim " düþüncesi ile Tora öðrenilen yere
gider. Tora'yý öðrenme baþarýsý göstermemesine
raðmen evdeki rahat ortamý býrakarak gitmek için
verdiði uðraþ ve zaman için ödül alýr.
Midraþ Þemuel, Miþna'yý farklý bir þekilde yorumlar:

Arba midot betalmidim:
a. Mair liþmoa umair leabed, yatsa seharo beefsedo;

Burada bahsedilen kiþi, Tora öðrenimi için giden

b. Kaþe liþmoa vekaþe leabed, yatsa efsedo bisharo;

ama baþkalarýný Tora öðrenmeye teþvik etmeyendir.

c. Mair liþmoa vekaþe leabed, ze helek tov;

Gittiðinden dolayý ödül alýr; ancak baþkalarýný da

d. Kaþe liþmoa umair leabed, ze helek ra.



MÝÞNA 5/16 

Tora öðrenmeye teþvik ederse

ödülü daha fazla

olacaktýr.
Bir baþka yoruma göre Miþna, Tora öðrenen; ama
öðrendiklerini uygulamak için çaba sarf etmeyen
kiþiden bahsetmektedir, bu durumda kiþi yalnýzca

Arba midot benotene tsedaka:
a. Arotse þeyiten velo yitenu aherim, eno raa beþel
aherim;
b. Yitenu aherim veu lo yiten, eno raa beþelo;
c. Yiten veyitenu aherim, hasid;
d. Lo yiten velo yitenu aherim, raþa.



MÝÞNA 5/17 

Tora öðrenmek için verdiði uðraþtan ödülünü alýr.
Bulunulan Atmosfer
Kiþi Tora öðrenilen yere gitmesine raðmen Tora’yý
öðrenmediyse bile, verdiði uðraþtan dolayý ödül alýr.
Tora öðrenilen yere gitmek yerine evde Tora
öðrendiyse öðrendiðinden dolayý ödül alýr. Ancak
Rabi’lerimiz evde yalnýz baþýna Tora öðrenmek

Arba midot beolehe Bet Amidraþ:
a. Oleh veeno ose, sehar aliha beyado;
b. Ose veeno oleh sehar maase beyado;
c. Oleh veose, hasid;
d. Lo oleh velo ose, raþa.

yerine, öðrenmeme durumuna raðmen Tora
öðrenilen yere gitmenin öneminden bahseder.
Çünkü evde konsantrasyonu bozabilecek birçok þey
vardýr. Tora öðrenilen yerin atmosferi ise, kiþinin
manevi geliþimini saðlayacak boyuttadýr. O sebeple
mekanýn verdiði manevi enerjiden dolayý, Tora

öðrenilen yere gidip Tora sözlerini anlamamasýna raðmen iþitmesi bile çok önemlidir ve bundan dolayý
ödülü hak eder.
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 5 -18 BEYOÞEVÝM LÝFNE HAHAMÝM.
HAHAMLARIN ÖNÜNDE TORA ÖÐRENENLER YETENEKLERÝNE GÖRE DÖRT FARKLI
GRUBA AYRILIRLAR:
15. Miþna'da insan hafýzasýndan bahsedilirken, bu Miþna'da da öðrencilerin öðretilenlerden ne kadar
anladýklarý üzerinde duruluyor.
Bazý bilgiler çocuklar için çok önem taþýmamasýna
 MÝÞNA 5/18 
raðmen, öðrencilerin biraz daha fazla düþünmelerini ve
yeni fikirler üretmesini saðlamak için anlatýlýr.
Hahamlarýn önünde Tora öðrenenler yeteneklerine
Miþna'nýn da belirttiði gibi, bazý öðrenciler her türlü
göre dört farklý gruba ayrýlýrlar: Sünger, huni,
sývýyý emen sünger gibidir. Her anlatýlaný özümsemeye
süzgeç, elek.
çalýþýr.
a)Sünger, her þeyi emer.

b)Huni, bir taraftan girer diðer taraftan çýkar.

 5 -19 EZO Ý AAVA ÞEÝ TELUYA VEDAVAR?
ZO AAVAT AMNON VETAMAR.
MENFAATE BAÐLI SEVGÝ HANGÝSÝDÝR?
AMNON VE TAMAR'IN AÞKIDIR.
Þemuel II kitabýnýn 13.bölümünde David'in oðlu
Amnon'un üvey kýz kardeþi Tamar'ý güzelliðinden
dolayý arzuladýðýný ve sevdiðini görmekteyiz. Aralarýndaki
sevgi menfaate baðlý olduðundan ve karþýlýklý saygý
olmadýðýndan, sevgi sonunda nefrete dönüþür.

c) Süzgeç, þarabý geçirip posayý tutar.
d)Elek, ince unu geçirip kaliteli kýsmý tutar.

 MÝÞNA 5/19 
Menfaate baðlý olan sevgi, menfaat ortadan kalktýðýnda kaybolur. Þartsýz sevgi ise hiçbir zaman
kaybolmaz.
Menfaate baðlý sevgi hangisidir?
Amnon ve Tamar'ýn aþkýdýr.
Þartsýz sevgi hangisidir?

 AAVAT DAVÝD VÝONATAN.
David ve Yonatan arasýndaki sevgidir.
DAVÝD ÝLE YONATAN ARASINDAKÝ KARDEÞ
SEVGÝSÝ.
 MÝÞNA 5/20 
Kral Þaul, Yisrael Devleti'nin seçilmiþ ilk kralýydý. Þaul,
krallýða baþladýðý gün (seçilen krallar özel bir törenle
Tanrý adýna kutsal bir amaç için yapýlan tartýþma
göreve baþlarlardý) Þemuel Peygamber Tanrý'nýn
olumlu ve kalýcýdýr. Tanrý adýna olmayan tartýþtalimatlarýný ona bildirir. (Þemuel I - 10:8) Þaul bu
ma ise olumsuz olup, kalýcý da deðildir.
talimatlarý hemen yerine getirmez. Þemuel Anavi
(peygamber) yaptýðý bu hatadan dolayý maalesef Þaul'a
Hangisi Tanrý adýna yapýlan tartýþmadýr?
kendisinden sonra oðlunun krallýða seçilemeyeceðini
bildirir. Böylece Ýsrael'in baþýna gelecek yeni lider
Ýlel ve Þamay'ýn tartýþmasý.
Þaul'dan baþka bir aileye mensup olacaktýr. (Þemuel I
Hangisi Tanrý adýna yapýlmayan tartýþmadýr?
-13 8-14) Daha sonra, Þemuel Anavi, Þaul'dan sonraki
kralýn Yiþay'ýn oðlu David'in olacaðýný ve kralllýk
Korah ve yandaþlarý arasýndaki tartýþma.
hanedanýnýn onun soyundan devam edeceðini ilan eder.
Eðer Þaul, peygamberin verdiði talimatlara uysaydý oðlu
Yonatan bir sonraki kral olmayý hak edecekti; fakat
Þaul'un yaptýðý hata sonucu oðlu kral olamayacaktýr.
Böyle bir durumda krallýk hakkýný kaybeden Yonatan David'ten nefret etmesi gerekirken, tüm iyi niyeti ile
olayý kabul eder. David'in ne kadar büyük bir insan olduðunu ve krallýðý gerçekten hak ettiðini anlar. Bununla
kalmayýp nefret etmek ye-rine onu kardeþi gibi sever. Peygamber'in belirttiði gibi: "Þaul oðlu Yonatan'ýn yüreði
David'e baðlandý. Yonatan onu caný gibi sevdi." (Þemuel I 18:1) Taht için rekabet ettikleri halde birbirlerine
karþý sevgileri ayakta kaldý.
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 5 -20 MAHLOKET ÝLEL ÞAMAY. ÝLEL ÝLE ÞAMAY'IN TARTIÞMASI .
Ýlel ve Þamay adlý iki din bilgesi bünyesindeki Yeþiva'lar (dini okullar- Bet Þamay, Bet Ýlel) Yahudi Dini
Edebiyatý'nda iki ayrý ekole sahipti. Bu iki okul, Yahudi kurallarý (Alaha) üzerine inanýlmaz boyutta tartýþmýþlar
ve her biri kendi tezlerini savunarak en doðrusunu tespit etmeye çalýþýrlardý; ancak iki taraf da münazarayý
kazanmak gibi bir düþünce içinde olmadý. Tek amaçlarý,
en doðru ve gerçekçi Yahudi kuralýný (Alaha'yý)
 MÝÞNA 5/18 
belirlemekti. Bu nedenle Ýlel ve Þamay'ýn aralarýnda
yaptýklarý tartýþmalar bugün bile tüm dünyadaki
Yeþiva'larda öðrenilmektedir. Her iki okulun yaklaþým
tarzý ve öðretileri eþit þekilde deðerlendirilmektedir.
Ýlel'in, Þamay'ýn ve onlarýn öðrencilerinin kullandýðý
Arba midot beyoþevim lifne hahamim:
sözler, Sözlü Tora'mýzýn bir bölümünü oluþturmaktadýr.
a. Sefog, umaþpeh, meþameret, venafa. Sefog, þeu
(bkz.Pirke Avot 3:17) Alaha'nýn çoðu Bet- Ýlel okulunun
sofeg et akol;
b. Umaþpeh, þemahnis bezo umotsi bezo;
kabul ettiði þekilde olmasýna raðmen, Bet-Þamay
c. Meþameret, þemotsia et ayayin vekoletet et
okulunun söyledikleri de nedenleriyle birlikte titizlikle
aþemarim;
incelenmekte ve öðrenilmektedir. Buradan görüldüðü
d. Venafa, þemotsia et akemah vekoletet et asolet.
ve Miþna'nýn da belirttiði gibi menfaate baðlý olmayan
 MÝÞNA 5/19 
her türlü olumlu tartýþmadan (Bet-Þamay ile Bet- Ýlel
arasýnda olan tartýþma gibi) sonsuz bir öðrenim oluþur.

Kol aava þei teluya vedavar, batel davar , betela aava;
veþeena teluya vedavar, ena betela leolam.
Ezo i aava þei teluya vedavar? Zo aavat Amnon
vetamar. Veþeena teluya vedavar? Zo aavat David
viyonatan.



MÝÞNA 5/20 

MAHLOKET KORAH VEHOL ADATO.
KORAH VE YANDAÞLARI ARASINDAKÝ
TARTIÞMA.
Tora'da Levi kabilesinden Korah ve Reuben kabilesinden Datan ile Aviram, Moþe Rabenu'ya karþý bir tartýþma ortamý oluþtururlar. Bu tartýþma Korah'ýn ve onun
öðrencilerinin milletin lideri Moþe'ye ve onun aðabeyi
Aaron Akohen'e karþý duyduklarý kýskançlýktan ötürü

Kol mahloket þei leþem þamayim, sofa leitkayem;
veþeena leþem þamayim, en sofa leitkayem.
Ezo i mahloket þei leþem þamayim? Zo mahloket Ýlel
veþamay. Veþeena leþem þamayim? Zo mahloket
Korah vehol adato.

ortaya çýkmýþtýr. Onlar liderliði Moþe ve Koenlik vazifesini Aaron'un elinden almak için tartýþtýlar. Liderlik
haklarýna sahip olmak için Moþe'yi kötülediler. Korah
ve yandaþlarý yaptýklarý konuþmalarda, baþlarýnda bulunan önderin, onlarý çölde öldürmek için Mýsýr'dan

çýkardýðýný söylediler; fakat isyancýlar propagandalarýný yapýp adam toplarken Tanrý onlarý cezalandýrdý.
Toprak yarýldý ve Korah, Datan, Aviram ve bütün isyancýlarý yuttu. Bu þekilde Tora'da Korah olayý, kötü bir
karakter örneði olarak verilmekte ve olaydan alýnmasý gereken ders konusunda uyarýlmaktayýz.
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KOL AMZAKE ET ARABÝM, EN HET BA AL YADO...

BAÞKALARINI TORA'YA UYGUN DAVRANMAYA TEÞVÝK EDENLER GÜNAHTAN
UZAKLAÞIR ; HATA YAPMAZLAR.
Bir kiþinin dürüst olmasý için öðütlerde bulunan ve Tora'yý öðreterek doðru yolu bulmasýna yardýmcý olan
kiþi, örnek olmasý gerektiðinden hata yapma riski azalýr.
Buna paralel olarak Tanrý, baþkalarýný iyi yola teþvik etmek için uðraþ veren bir kiþinin de hataya düþmesini istemez. Teilim kitabýnda belirtildiði gibi; "Beni ölüler diyarýna terk etmezsin, sadýk kulunun çürümesine
izin vermezsin" ( Teilim 16:10 ). Bu nedenle baþkalarýnýn manevi geliþimi konusunda katkýda bulunan
kiþilerin manen güçlü olmasý yolunda Tanrý o kiþiye
yardýmcý olur ve daha fazla Mitsva yapma fýrsatý
verir. Pirke Avot 4:2'de belirttiði gibi "Mitsva goreret Mitsva - Mitsva'nýn karþýlýðý baþka bir Mitsva
yapma fýrsatýnýn doðmasý ". Böylelikle manevi bir
rehber gibi baþkasýný doðru yola yönlendirecek,
kendisi de günah yapmaktan uzak duracaktýr.
Baþkalarýna ve yaþama olumlu bakmayý öðreten,
hata yapmama konusunda uyaran ve insanlarý iyilik
yapmaya, Tora yolunda yürümeye teþvik eden kiþi,
aldýðý sorumluluktan ötürü hata yapmaya çekinir.
Bu disiplin sayesinde günahtan ve hata yapmaktan
uzaklaþýr.



VEHOL AMAHATÝM ET ARABÝM, EN

 MÝÞNA 5/21 
Baþkalarýný Tora'ya uygun davranmaya
teþvik edenler günahtan uzaklaþýr; hata
yapmazlar. Baþkalarýnýn günah iþlemesine
vesile olanlar hiçbir zaman doðru yolu
bulamazlar. Doðru yolu bulma imkaný
kapanýr. Moþe halký Tora'ya uygun
davranmaya teþvik etmek için çalýþtý. Hiçbir
zaman toplumu günaha yöneltmedi.
Dolayýsýyla toplumun erdemi onun
baþarýsýydý. Tora'da yazdýðý gibi "Tanrý için
dürüst davrandý ve Yisrael'e adalet daðýttý."
(Devarim 33:21)
Nevat'ýn oðlu Yarovam günah iþledi ve
toplumu günaha yöneltti. Dolayýsýyla
toplumun günahý, onun suçudur. Pasuðun
dediði gibi: "Tanrý'nýn öfkelenmesi, hem
günah iþleyip hem de Yisrael'e günah
iþlettiren Yarovam'ýn günahlarý sebebiyle
oldu" (Krallar I-15:30).

MASPÝKÝN BEYADO LAASOT TEÞUVA...
BAÞKALARININ GÜNAH ÝÞLEMESÝNE
VESÝLE OLANLAR HÝÇBÝR ZAMAN DOÐRU
YOLU BULAMAZLAR. DOÐRU YOLU BULMA ÝMKANI KAPANIR.
Baþkalarýný günaha teþvik eden kiþilerin manevi yönden ilerlemesi söz konusu deðildir. Baþkalarýný Tanrý
yolundan uzaklaþtýran kiþinin cezasý, Tanrý'dan ayný paralellikte uzaklaþtýrýlmaktýr. Bu cezanýn bedeli o
kadar aðýrdýr ki Tanrý katýnda piþmanlýk kapýsý kapanýr ve Teþuva yapma fýrsatý ve imkaný zorlaþýr. "Adam
öldürmekten vicdan azabý çeken, mezara dek kaçacaktýr." (Miþle 28:17)
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MOÞE ZAHA VEZÝKA ET ARABÝM, ZEHUT ARABÝM TALUY BO...

MOÞE HALKI TORA'YA UYGUN DAVRANMAYA TEÞVÝK ETMEK ÝÇÝN ÇALIÞTI. HÝÇBÝR
ZAMAN TOPLUMU GÜNAHA YÖNELTMEDÝ. TOPLUMUN ERDEMÝ ONUN BAÞARISIYDI.
Ýnsanlýk tarihinde manevi, etik ve ahlaki olarak en üst düzeye eriþmiþ bir kiþi olan Moþe Rabenu
(peygamberimiz) Yahudi Milletine Tora'yý öðretmekle , toplumun manevi geliþimini saðlamýþtýr.Bu sayede
Yahudi Toplumu dünyaya "Iþýk" olmuþtur. Talmud'da þöyle der: "Gadol amaase yoter min aose Baþkalarýnýn Mitsva yapmasýný saðlamak, yalnýz Mitsva yapmaktan çok daha önemli bir yer tutar. (Bava Batra 9a)
Toplumun seviyesinin manen artmasý ancak,
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toplumu uygulama konusunda teþvik etmekle
gerçekleþebilir. Moþe Rabenu da, Yahudi milletini,
diðer milletlere örnek bir toplum haline getirmiþtir.



YAROVAM BEN NEVAT HATA VEEHETÝ

ET ARABÝM...
NEVAT'IN OÐLU YAROVAM GÜNAH ÝÞLEDÝ
VE TOPLUMU GÜNAHA YÖNELTTÝ.
Kol amzake et arabim, en het ba al yado;
vehol amahatim et arabim, en maspikin
beyado laasot teþuva. Moþe zaha vezika et
arabim, zehut arabim taluy bo þeneemar: "
Tsidkat Ad... asa, umiþpatav im Yisrael."
(Devarim 33:21) Yarovam ben Nevat hata
veeheti et arabim, het arabim taluy bo
þeneemar:
"Al hateot Yarovam aþer hata, vaaþer eheti et
Yisrael " (Melahim I- 15:30).

DOLAYISIYLA TOPLUMUN GÜNAHI, ONUN
SUÇUDUR.
Nevat'ýn

oðlu

Yarovam,

kral

Þelomo'nun

hizmetkarlarýndandý. Kral Þelomo'nun ölümünden
sonra krallýk Yisrael ve Yeuda Krallýðý olmak üzere
ikiye ayrýldý. On kabile Yisrael Krallýðýný ve iki kabile
ise Yeuda Krallýðýný oluþturdu. Yarovam, kuzeye
yerleþen on kabilenin kralý, Rehavam ise diðer iki
kabilenin kralý oldu. Yarovam, krallýðý kaybetme ve
halkýn Rehavam'ýn Krallýðý ile birleþerek, krallýðýn

tekrardan David'in soyunun eline geçmesi korkusuyla, halkýnýn Yeruþalayim'e gidip Bet-Amikdaþ'ý ziyaret
etmesini ve kurbanlar kesmesini engellemek amacýyla iki altýn buzaðý ve tapýnaklar yaparak, halkýna
"Tapýnak için artýk Yeruþalayim'e gitmenize gerek yok." der. Böylece halk buzaðýya tapar. Halk, " Þaloþ Regalim(Pesah, Þavuot, Sukot) bayramlarýnda Yeruþalayim'i ziyaret etme yerine, altýn buzaðýlara kurbanlar sunmaya
baþlar (Krallar I- 12) .
Yarovam'ýn toplumu böyle bir günaha teþvik etmesinden dolayý suçu ve sorumluluðu büyüktür.
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KOL MÝ ÞEYEÞ BEYADO ÞELOÞA DEVARÝM ALALU, U MÝTALMÝDAV ÞEL AVRAAM

AVÝNU... ÜÇ TANE ÖZELLÝÐE SAHÝP OLAN KÝÞÝ AVRAAM'IN TAKÝPÇÝSÝ

Miþna, Avraam'ýn takipçisi olmak için gereken üç
 MÝÞNA 5/22 

özelliðin ne olduðunu belirtmeden önce, "üç
özelliðe sahip olan kiþi" þeklinde bir giriþ yaparak,
yalnýzca bu üç özelliðin Avraam'ýn öðrencisi ve
takipçisi

olmak

için

yeterli

Üç tane özelliðe sahip olan kiþi Avraam'ýn
takipçisi ve baþka bir üç tane özelliðe sahip
olan kiþi Bilam'ýn takipçisi olabilir. Ýyi göz,

olabileceðini

alçakgönüllü ve tevazuya sahip olma

vurgulamak istemektedir. Bu þekilde herhangi bir

özellikleri kiþiyi Avraam Avinu'nun takipçisi;

kiþinin Avraam'ýn diðer karakteristik özelliklerine

kötü göz, kibir ve bencilliðe sahip olan kiþi

sahip olmasý durumunda Avraam'ýn takipçisi
olamayacaðý anlaþýlmaktadýr.

ise kötülüðü ile tanýnan Bilam'ýn takipçisi
durumuna

gelir.

Avraam'ýn

yürüyenle

Bilam'ýn

yolunda

yolunda
yürüyen

öðrencilerin baþlarýna gelecekler arasýnda
nasýl bir fark vardýr? Avraam'ýn takipçileri


UÞLOÞA DEVARÝM AHERÝM, U

MÝTALMÝDAV ÞEL BÝLAM ARAÞA.
BAÞKA BÝR ÜÇ TANE ÖZELLÝÐE SAHÝP
OLAN KÝÞÝ BÝLAM'IN TAKÝPÇÝSÝ OLABÝLÝR.

Bilam yüksek düzeyde bir peygamberlik vasfýna

bu dünyada ödülü hak ettiði gibi gelecek
dünyadaki yaþama da hak kazanacaktýr.
Kral Þelomo'nun Miþle kitabýnda (8:21)
yazdýðý gibi; "Böylelikle beni sevenleri servet
sahibi yaparým (Bu dünya için) hazineleri
doldururum (Gelecek dünya için)" .

sahip olan bir kiþiydi. Ancak bu yeteneðini

Kötülüðün takipçileri ise Bilam gibi

kötüye kullandýðýndan, Tora kendisinden

cezalarýný çekecekler ve mutsuz olacaklardýr.

olumlu olarak bahsetmez. Kendisini olumsuz

Kral David'in Teilim kitabýnda (55:23)

hale getiren Miþna'da belirtilen üç özelliktir.

belirttiði gibi: "Ölüm çukuruna atacaksýn

Hangi özellikler olduðu belirtilmeden önce

kötüleri, günlerinin yarýsýný görmeyecek

Miþna'da "üç özelliðe sahip olan kiþi " þeklinde

katillerle hainler, bense sana güveniyorum".

bahsedilmesi, kiþi iyi bir karaktere sahip olsa
bile bu üç özelliðe sahip olmasý durumunun
Bilam'ýn takipçisi olmasý için yeterli olabileceðini vurgulamak içindir. Zira, onu olumsuz hale
getiren bu üç özelliktir.
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AYÝN TOVA … ÝYÝ GÖZ.

Rabenu Yona'ya göre; iyi göz, kiþinin baþkalarýna bakýþý ve onlarla paylaþma duygusuna sahip olma anlamý
taþýr. Ramban iyi gözün anlamýný farklý bir yorumla, kiþinin her þeyi gözünde iyi olarak deðerlendirmesini
ve elindeki ile yetinmesini bilmek þeklinde açýklar.
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Böyle bir durumda kiþi baþkalarýný kýskanmayacak ve
her yaþadýðý durumda, iyi bir bakýþ açýsý ile, mutlu
olmayý baþaracaktýr. Pirke Avot 2:13'de bir insanýn
seçmesi gereken en iyi yolun ne olduðu sorusuna Rabi
Eliezer iyi göz olarak dile getirmiþtir.



VERUAH NEMUHA... ALÇAKGÖNÜLLÜ

Ýnsanlar ile ve Tanrý ile olan ilþkimizin olumlu olmasý
için insanýn sahip olmasý gereken en önemli
özelliklerden biridir. Pirke Avot 4:4 'de bunun ne
Kol mi þeyeþ bo þeloþa devarim allalu, u
mitalmidav þel Avraam Avinu; uþloþa
devarim aherim, u mitalmidav þel bilam
araþa. ayin tova, veruah nemuha, venefeþ
þefala, talmidav þel Avraam Avinu. Ayin
raa, veruah gevoa, venefeþ rehava, mitalmidav þel Bilam araþa. Ma ben talmidav þel
Avraam Avinu letalmidav þel Bilam araþa?
Talmidav þel Avraam Avinu ohelin baolam aze, venohalin aolam aba, þeneemar:
"Leanhil oavay yeþ, veotseroteem amale"
(Miþle 8:21).
Talmidav þel bilam araþa yoreþin geinam,
veyoredin liver þahat, þeneemar: "Veata Eloim toridem liver þahat, anþe damim umirma
lo yehetsu yemeem, vaani evtah bah."
(Teilim 55:24)

anlama geldiði ve önemi dile getirildi.



VENEFEÞ ÞEFALA... TEVAZU

Hayatta alýnmasý gereken en önemli kararlarda
insanýn içinde bulunan hayvansal içgüdü ve dürtüler
önemli bir rol oynar. Kiþi bu kararlarý alýrken, bu
dürtüye ne kadar hakim olabilirse o kadar tevazu dolu
bir yaþam elde edebilir. Bu da onun manevi olarak
olumlu bir þekilde geliþmesine yardýmcý olacaktýr.
Bazý Rabilere göre ise tevazu, lüksten kaçýnma ve az
ile yetinmeyi bilebilme duygusudur.



AYÝN TOVA … VERUAH NEMUHA...

VENEFEÞ ÞEFALA....
ÝYÝ GÖZ...ALÇAKGÖNÜLLÜ ...TEVAZU
Burada vurgulanan üç olumlu özellik sayesinde, kiþi Pirke Avot 4:28 'de ifade edilen " kiþiyi dünyadan
soyutlayabilecek kýskançlýk, aþýrý hýrs (tutku), onur peþinden koþmak " gibi olumsuz özelliklerden kendini
koruyabilecektir.
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 5-23 EVE AZ KANAMER. BÝR KAPLAN GÝBÝ CESUR
Yeuda ben Tema, önce bir kaplan gibi cesur olunmasý gerektiðinden bahseder. Buna göre, cesur olma iyi
bir mida (ölçü), olumlu bir karakter olarak ifade edilmektedir. Daha sonra ise yine cesur olmaktan
bahsetmekte ve cesaretin kiþiyi cehenneme kadar götürebileceðini vurgulamaktadýr. Bu durumda da cesur
olma kötü bir mida, olumsuz bir karakter olarak ifade edilmektedir. Yeuda ben Tema çeliþkili görünen bu
açýklamalarla bize ne öðretmeye çalýþmaktadýr? Cesur davranmak nasýl olur da bir anda iyi bir karakter ve
baþka bir anda kötü bir karakter olarak tarif edilebilir?
Ýnsan karakteri bazen iyi, bazen de kötü olabilir. Sevgi, memnuniyet, yardýmseverlik genelde iyi mida
olarak; sinir, nefret ve tembellik ise genelde kötü mida olarak bilinir. Bu belirtilen karakterler acaba
tamamen iyi veya tamamen kötü olarak tarif edilebilir mi? Örneðin kiþinin yaptýðý bir hatadan dolayý
memnun olmasý iyi bir mida sayýlabilir mi?
Çocuðunun yaptýðý yanlýþ hareketlerden ve
davranýþlardan dolayý bir babanýn sinirlenmesi
 MÝÞNA 5/23 
kötü bir mida sayýlabilir mi?
Yeuda ben Tema þöyle der: Göklerdeki Yüce
Öncelikle "mida" sözcüðünü açýklamak gerekir. Bu
Tanrý'mýzýn verdiði Mitsva'larý yerine
kelimenin esas anlamý "ölçü" dür. Kilo, gram,
getirirken kaplan gibi cesur, kartalýn haredakika, saat gibi kavramlar mida anlamýný taþýr.

Büyük bir kaþýktaki tuz miktarý iyi veya kötü
ketleri gibi hafif, geyik gibi hýzlý ve aslan gibi
müdür? Bu, tuzun nerede kullanýldýðýna göre
güçlü olmalýsýn.
deðiþir. Eðer bir yumurtaya büyük bir kaþýk tuz
 MÝÞNA 5/24 
atýlýp yenirse, bu tuz miktarý "iyi" olmayacaktýr;
ancak bir tencere yemeðe atýlan büyük bir kaþýk
O (Yeuda ben Tema) þöyle der: Küstah
tuz "iyi" olabilecektir.
olan kiþi cehennemliktir ve utangaç kiþi cenBuradan anlaþýldýðý gibi bir mida ne tamamen iyi
netliktir. Atalarýmýzýn Tanrý'sý, göklerdeki
ne de tamamen kötüdür. Ölçünün miktarý ve bu
Yüce Tanrý tekrardan Bet-Amikdaþ'ýmýzý
ölçünün nerede kullanýlacaðý önemlidir.
yakýnda, bizim yaþamýmýzda inþa etmek
Bu düþünce, kiþilerin duygu ve davranýþlarýný ifade
senin isteðin olsun ve senin Tora'ný hak
eden "mida" için de geçerlidir. Bu midanýn zamaný,
edelim.
nerede ve hangi amaçlar için kullanýldýðý büyük
önem taþýr. Ýyi bir mida olarak kabul edilen
memnuniyet duygusu hata iþleme amacý için
kullanýlamaz; ancak bunun tersi, kötü bir mida
olarak kabul edilen cimrilik iþe yaramayan, boþ bir þey satýlmak istendiðinde kullanýlabilir.
Yeuda Ben Tema'nýn da Miþna'da vurguladýðý ders ayný doðrultudadýr. Mitsvalarý (Tanrý'nýn emirlerini)
uygularken azut - cesur davranmalýyýz. Ýnsanlar alay etseler de, Tora'nýn gösterdiði yaþamý cesaretle
uygulamalýyýz. Bu düþüncede gösterilen cesaret iyi bir mida haline gelir; ancak cesaretle yapýlan her
hareketin de iyi bir mida olamayacaðýný bilmek gerekir. Çünkü her hareketini büyük cesaret göstererek
yapan kiþi, kibirli ve kendini beðenir duruma gelebilir. Böylece cesaret, kötü bir mida halini alýr. Bunun
olmamasý için kiþi, her türlü olumlu hareketi cesaretle ama Tanrý adýna yapmaya gayret etmelidir. Böyle saf
duygularla yapýlan olumlu hareketlerde kendini beðenmesi söz konusu olmaz.
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5-24 YEÝ RATSON. TANRI'NIN ÝSTEÐÝ BÖYLE OLSUN.

Bu cümle ile baþlayan bölüm sanki , Miþna'ya ait olmayan bir yerde yer alýp, anlamsýz görünüyor. Bu
bölümde Bet-Amikdaþ'ýn tekrar inþa edilmesi için yapýlan dua ve böylece Tora'nýn güzelliklerinden
yararlanma imkanýna ulaþmaktan bahsedilmektedir. Burada bulunan dua metni altmýþ üç bölümden
oluþan Talmud içinde yer alan tek duadýr. Ayrýca dua kitaplarýnýn da çeþitli yerlerinde bulunmaktadýr.
Bu Miþna aslýnda Pirke Avot kitabýnýn son Miþna'sý idi. Bu bölümün son iki Miþna'sý ve altýncý
bölümün tamamý Miþna ile ayný zamanda yazýlan Talmud'un bölümlerinden Masehet Kala'nýn bir
bölümüdür. Bu bölüm, Pirke Avot'un sonu
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olduðundan dolayý bu dua eklenmiþtir. (Altýncý
bölümün tamamýnýn neden sonradan eklendiði
altýncý bölümün baþýnda açýklanacaktýr.)

Yeuda ben Tema omer: Eve az kanamer, vekal

Adým Adým.

kaneþer, verats katsevi, vegibor kaari laasot

"Kardeþine yüreðinde nefret beslemeyeceksin.

retson aviha þebaþamayim.

Komþun günah iþlerse onu uyaracaksýn. Yoksa sen
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de günah iþlemiþ olursun."(Levililer 19:17) Rabi
Yona bu cümleleri þu þekilde açýklar: Eðer
baþkalarýný uyarmaktan çekinirsek, biz de onlarýn

U aya omer: Az panim legeinam, uvoþet panim
legan eden. Yei ratson milefaneha Ad... Eloenu Velo-e AvotenU þeyibane Bet-Amikdaþ
bimera beyamenu veten helkenu betorateha.

günahlarýndan sorumlu tutuluruz. Eðer bir kiþi
günah iþlerse ve o kiþinin içinde bulunduðu
topluluk yapýlan yanlýþ davranýþlarýn farkýnda
olmasýna karþýn onu düzeltmeye çalýþmýyorsa,
bunun acýsýný bütün cemaat çeker. (Bkz. Yeoþua

22:20 - Zerah oðlu Ahan Tanrý'ya adanan ganimete ihanet ettiðinde, bütün Ýsrael topluluðu Tanrý'nýn
öfkesine uðramadý mý? Ahan'ýn günahý yalnýz kendisini ölüme götürmekle kalmadý!) Toplumlarýn baþýna
gelebilecek büyük felaketleri önlemek için, toplumun bireylerinin manevi davranýþlarýný gözden
geçirecek ve hatalarýný dile getirebilecek dürüst üyeleri atamak gerekir. (Þaare Teþuva 3:72-73)

KURUNUN YANINDA YAÞ DA YANAR.
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BEN ÞELOÞ ESRE LAMÝTSVOT.

ON ÜÇ YAÞINA GELEN ERKEK YETÝÞKÝN SAYILIR VE TÜM MÝTSVALARDAN SORUMLU
TUTULUR.
Bu Miþna on üç yaþýndan küçük bir ferdin Mitsvalarý yapmasýnýn gerekli olmadýðý anlamýnda deðildir.
Küçük yaþtan itibaren çocuklara Tora'nýn güzellikleri,
mitsvalarý, insanlarla olan iliþkileri, insanlarý ve
Tanrý'yý nasýl sevmeleri gerektiði gibi Yahudiliðin
önemli prensiplerini öðretmek zorunluluðu vardýr.
Elbette çocuklarýn kapasitesine göre her bilgi uygun
zamanda ve gerektiði þekilde verilmelidir. Bu
nedenden dolayý Miþna; Tanah, Miþna veya
Gimara'nýn hangi yaþlarda öðretileceði ile ilgili
öðrenim programýný göstermektedir.
Çocuklarý büyütürken küçük yaþtan itibaren onlara
Mitsvalar'ý öðretmeye baþlamak gerekir. Onlara
Mezuza'nýn ne olduðunu, Þabat gününü korumalarý
gerektiðini, Þema'yý, Kiduþ'u, Matsa yemeyi, Pesah'ta
ve baþka zamanlarda uygun olmayan yiyecekleri
yememeleri, herhangi bir þeyi yemeden önce beraha
(dua) söylemeleri, tsedaka kutusuna para atmalarý
gerektiðini, tüm ahlak kurallarýný ve diðer mitsvalarý
onlara devamlý hatýrlatarak iyi bir insan ve dinine
baðlý bir Yahudi olmalarý için çaba göstermek gerekir.
On üç yaþýna geldiklerinde de tüm bu detaylarý
anlatmaya gerek kalmadan daha önceden aldýklarý
iyi eðitimden dolayý mitsvalarý yapacak duruma
gelirler. Ýþte bu nedenden dolayý Bar-Mitsva yaþýna
gelen her erkek tüm Mitsva'larý kendi kendine
yapacak sorumluluða eriþir. Miþna'da on üç yaþýn iki
anlamý vardýr. Kýz çocuklarý, erkek çocuklarýndan bir
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O (Yeuda ben Tema) þöyle der: Bir çocuk beþ
yaþýndayken Tanah öðrenmeye baþlamalý, on
yaþýna geldiðinde sýra Miþna'yý öðrenmeye
gelmelidir. On üç yaþýnda gelen erkek yetiþkin
sayýlýr ve tüm Mitsva'lardan sorumlu tutulur ve
on beþ yaþýndayken Talmud öðrenimine geçebilir.
On sekiz yaþýna gelince hupa'ya girer (evlilik),
yirmi yaþýnda geçim derdi için çalýþmaya baþlar
ve bu þekilde otuz yaþýna gelindiðinde saðlam bir
temeli olmuþ olur. Kýrk yaþýna gelince o kiþide
bilgi birikimi ve Tora'yý anlama kapasitesi
oluþur. Ellili yaþlara gelen kiþiler bu saðlam
temellerle birlikte insanlara tavsiyelerde bulunma
imkanýna sahip olur. Altmýþ yaþ grubu yaþlýlýk,
yetmiþ yaþýna gelindiðinde olgunluk döne-mine
girilir. Seksenli yaþlarda manevi konularda tam
bir olgunluk ve mutluluða eriþirken, doksanlý
yaþlarda ise vücut artýk faal durumda deðildir,
çökmüþtür. Yüzlü yaþlar ise çoðumuzun bu
dünyadan göç ettiði bir zaman dilimidir.
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Ben Bag Bag söylerdi: Döndür, yine döndür;
çünkü her þey onun içinde ve zihin açýklýðý
sayesinde yeni bilgiler eklenir. Yaþýný almak ve
büyümek, kiþisel hayatýndaki tüm geliþmeler
Tora'nýn her yönü ile kazanýlabilir. Bu dünyada
Tora'dan daha eþsiz bir þey olmadýðýndan Tora'yý
býrakma. Ben E E derdi: Mitsva'yý yerine
getirdiðinde alacaðýn ödül Mitsva'yý yapabilmek
için harcadýðýn emek, çaba ve yaptýðýn
fedakarlýða göre hesaplanacaktýr; çünkü çaba ve
çalýþma iyi niyetin göstergesidir. Bu da ödülün
bir bölümüdür.

sene daha önce olgunlaþýrlar. On iki yaþýný bitirdikleri
ve on üç yaþýna bastýklarý ilk gün kýz çocuklarý
sorumluluk sahibi olurlar. Onlar için Mitsva'lardan sorumlu olma yaþý on üç yaþýna girdikleri ilk gündür.
Erkek çocuklarý ise kýzlardan bir sene daha geç olgunlaþtýklarýndan, mitsvalardan sorumlu olma yaþý on üç
yaþýný bitirdiklerinin ertesi günüdür.
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5-26 BEN BAG BAG OMER... BEN BAG BAG SÖYLERDÝ.

Pirke Avot 4:1'de bahsedilen ben Zoma gibi genç yaþta ölmüþ ve Rabi ünvaný alamamýþtýr. Gerek Ben Bag Bag
gerekse de bu Miþna'da ismi geçen Ben E E Romalýlar zamanýnda kimliklerini saklamak için kullandýklarý isimlerdi. Böylelikle Romalýlara karþý kendilerini korumuþ oldular.
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AFAH BA VAAFAH BA....

DÖNDÜR, YÝNE DÖNDÜR...
Tora öðrendiðin ve tekrarladýðýn her seferde yeni þeyler
öðrenirsin. Bu nedenle Tora öðrenimi tüm yaþamýmýz
boyunca bizlere yeni þeyler katacaktýr. Çünkü Tora'nýn
sonsuz öðretileri mevcuttur.
U aya omer: Ben hameþ þanim lamikra, ben
eser þanim lamiþna, ben þeloþ esre lamitsvot,
ben hameþ esre latalmud, ben þemone esre
þana lahupa, ben esrim lirdof, ben þeloþim
lakoah, ben arbayim labina, ben hamiþim
leetsa, ben þiþim lizkena, ben þivim leseva,
ben þemonim ligvura, ben tiþim lasuah, ben
mea þana keilu met veavar uvatel min
aolam.



MÝÞNA 5/26





DEHOLA VA...

ÇÜNKÜ HER ÞEY ONUN ÝÇÝNDE.
Büyük bir bilim adamý, uzak bir yýldýza bir uzay gemisi
göndermeye karar verir. Gidip gelme yolculuðunun
yaklaþýk 6000 yýl süreceðini bildiði için, uzay gemisini
yeterince büyük ve yaþanýlmaya en uygun þekilde
tasarlar. Estetikten ödün vermez. Büyük zekasý ve
duyarlýlýðýyla, doðabilecek her türlü teknik sorunu
önceden belirler ve çözümlerini üretir. Havayý
temizlemek için etrafta bol bitki olacak; gerek belirli
bir dengeyi saðlamak gerekse de gemidekilerin yiyecek
ihtiyaçlarýný gidermek için baþka canlýlar da geminin

Ben Bag Bag omer: Afah ba vaafah ba,
dehola va, uva teheze, vesiv uvle va, umina

içinde bulunacaktýr.
Aklýný meþgul eden tek sorun, insan faktörüdür. Ýlk

lo tazua, þeen leha mida tova emena. Ben E

neslin ardýndan uzay gemisinde doðacak olan yeni

E omer: Lefum tsaara agra.

nesiller, uzay gemisinin kendi anayurtlarý olduðunu
düþüneceklerdir. Bu durum, onlarý asýl görevlerini
unutmaya, hatta bu görevi sabote etmeye bile

itebilecektir. Her yönüyle inanýlmaz bir dehaya ve müthiþ bir yaratýcýlýða sahip olan bilim adamý bile, bu
sorun için çözüm bulmakta zorlanýr. Yolculuðun asýl amacý insanlýðýn korunabilmesidir ve dolayýsýyla
insanlar vazgeçilmeyecek yolcular arasýndadýr. Görev insanýn yararýnadýr; fakat insanýn bu projeyle sürekli
olarak ilgilenmesi nasýl saðlanacaktýr?
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Sonunda bilim adamý uzay gemisinin sakinlerinin yaþamlarýna rehberlik edecek ve hayati amaçlara hizmet
edecek bir doküman hazýrlamaya karar verir. Bu dokümanla ilgili olarak þu özellikler olacaktýr :
1. Doküman, geminin çalýþma esasýný içerecektir. Böylece yolcular iþleyiþteki olasý terslikler karþýsýnda bunu
nasýl düzelteceklerini bileceklerdir. Geminin günlük, haftalýk, aylýk ve yýllýk bakýmýyla ilgili çeþitli tavsiyelerde
bulunacak, her düðme ve kolun doðru kullanýmýný
açýklayacaktýr. Belirli düðme ve kollarýn hatalý
kullanýmýnýn ciddi sonuçlarý konusunda etkili uyarýlar
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da içerecektir.

Ben Bag Bag söylerdi: Döndür, yine döndür;

2. Doküman bunun dýþýnda yolculuðun amacýnýn ve

çünkü her þey onun içinde ve zihin açýklýðý

görevdeki felsefenin temelini tanýmlayacaktýr.
3. Geminin üretiminden, görevin ana hatlarýna ve
hedeflenen amaca kadar her þey detaylarýyla taným-

sayesinde yeni bilgiler eklenir. Yaþýný almak
ve büyümek, kiþisel hayatýndaki tüm

layacaktýr.

geliþmeler Tora'nýn her yönü ile kazanýlabilir.

4. Gemi içindeki yaþamýn, söz konusu görevi hatýrlatýr

Bu dünyada Tora'dan daha eþsiz bir þey

cinsten olmasý için çeþitli kurallar belirlenir. Örneðin;

olmadýðýndan Tora'yý býrakma. Ben E E

a. Her yedinci günde uzay gemisi, ana penceresi eve,

derdi: Mitsva'yý yerine getirdiðinde alacaðýn

dünyaya dönük olacak þekilde seyahat edecektir.
Görevin bilincinde olanlar için bu önemli bir
hatýrlatýcýyken, diðerleri de yolculuðun baþlangýç ve
bitiþ noktalarý konusunda bilgilenmiþ olacaklardýr.

ödül Mitsva'yý yapabilmek için harcadýðýn
emek, çaba ve yaptýðýn fedakarlýða göre
hesaplanacaktýr; çünkü çaba ve çalýþma iyi

b. Her yýl çeþitli özel zamanlarda, dünyaya özgü çeþitli

niyetin göstergesidir. Bu da ödülün bir

kokular ve sesler gemi içinde yayýlacaktýr. Bu þekilde

bölümüdür.

geminin asýl yer olmadýðý, tüm yolcularýn aslýnda baþka
bir zaman ve mekana ait olduklarý hatýrlatýlacaktýr. Bu
özel günler tarihteki görevle ilgili özel olaylarý anar nitelikte olacaktýr. Örneðin dokümanýn oluþturulduðu ve
sunulduðu gün, yolculuða çýkýþ günü vs.
5. Uçuþ sýrasýnda devamlýlýðýn ve güvenliðin saðlanabilmesi için, gemideki düzeni koruyacak çeþitli kurallar,
insanlar arasý iliþkileri belirli bir raya oturtacak davranýþ biçimleri açýklanýr.
6. Doküman ayrýca, sebeplerini sadece dahi bilim adamýnýn bildiði çeþitli teknik direktifler de içermektedir.
Bu özel direktifler yolcular tarafýndan pek anlaþýlmasa da yerine getirildiðinde geminin içinde sadece bilim
adamýnýn bildiði özel ayarlar yerli yerine oturacaktýr. Bu direktifler ayrýca hem yolcularýn bilim adamýna olan
güvenlerini ölçmekte, hem de bilim adamýnýn ulaþýlmaz dehasýna tanýklýk etmektedir. Her ne kadar kimse
iþin sýrrýný çözemese de direktifleri yerine getirdikleri zaman çeþitli ayarlarýn gerçekleþtiðini bildiklerinden bu
konuda dikkatli olacaklardýr.
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7. Dokümanýn bütünlüðü çok önemlidir. Dolayýsýyla tüm bu detaylar dokümanýn içinde yer alacaktýr.
Burada verilen mesaj anlaþýldýðý sürece görevin baþarýya ulaþmasý konusunda ümit varlýðýný sürdürecektir.
Ancak mesaj anlaþýlmaz hale geldiði takdirde görev de riske girecektir. Bu sebeple bunu garanti edecek
çeþitli önlemler alýnýr.
8. Dokümanýn temel bölümleri dev uzay gemisinin
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çeþitli yerlerine, örneðin her kapý giriþine asýlacaktýr.
9. Doküman tüm uzay gemisi içinde her dilde
çoðaltýlarak yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Böylece içindeki bilgi
hiçbir zaman ne kaybolacak, ne de deðiþtirilebilecektir.
10. Dokümanýn bütünlüðünü korumak ve diðer
yolcularý daima bilgilendirmekle görevli özel bir bilim
adamlarý grubu olacaktýr. Bu çok hayati projenin
baþarýsýzlýða uðramasýna izin vermemek onlarýn

Ben Bag Bag omer: Afah ba vaafah ba,
dehola va, uva teheze, vesiv uvle va, umina
lo tazua, þeen leha mida tova emena.
Ben E E omer: Lefum tsaara agra.

görevidir. Bu kiþiler özel olarak belirlenecek ve çok sýký
bir þekilde eðitileceklerdir. Öyle ki görevin ana hatlarýný
deðiþtirmek ya da bilerek yanlýþ sunmaktansa hayatlarýný
verecek düzeye geleceklerdir.
Tüm bunlarla, bilim adamý projeyi hayata geçirme
konusunda daha büyük bir güven hisseder. Ýcat ettiði
sonsuz yaþam iksiri sayesinde tüm yolculuða, geminin
her yerine yerleþtirilmiþ kameralar yoluyla nezaret

edecek; gemide amaçtan sapýldýðýný hissettiði anda uzaktan kumandayla bazý sorunlar çýkararak yolculara
gemide oluþ amaçlarýný hatýrlatacaktýr. Görev, sonunda mutlaka yerine gelecektir; ancak bilim adamý bunu
gemidekilerin kendi inisiyatifleriyle baþarmalarýndan yanadýr. Yolculuða bizzat katýlmak yerine uzaktan
nezaret etmesinin sebebi de budur. Geminin geri gelmesini ise bizzat kendisi ayarlayacaktýr. (Rabbi Label Lam
deraþasýndan alýntý)
Yaþamýn kaynaðý ve kýlavuzu olan Tora evrensel ilim kaynaðýdýr. Rabi Yeoþua þöyle demiþtir : "Eðer tüm
okyanuslar mürekkep, tüm kamýþlar kalem, tüm gökler parþömen, tüm yaþayan insanlar sofer olsa (Sefer
Tora yazan yetkili kiþi) yine de Tora'nýn tüm bilgeliðini yazýya geçirmeye yeterli olmaz."
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6. BÖLÜM



Kendine yüksek mevkiler arama, onur peþinde koþma, öðrenmekte ve tatbik
etmekte olduðun Mitsva'lardan çok daha fazlasýný uygulamaya çalýþ, krallarýn
masasýnda oturmaya özenme Çünkü senin masan ve tacýn onlarýnkinden çok daha
büyüktür. Tanrý'nýn, yaptýklarýnýn bedelini adil bir þekilde vereceðine inanabilirsin.
(Miþna 6-5)
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 BÝLÞON AMÝÞNA... MÝÞNA'NIN DÝLÝYLE ...
Miþna'yý öðreten Rabi'lere "tanaim" denir. Tanna Aramice "etüt etmek " veya “tekrar etmek” anlamýndaki bir
fiilden türemiþtir ve "öðretmen" anlamýndadýr (Çoðulu: Tanaim- Sözlü Yasa'nýn alimlerini tarif eder).
Öðretilerinin çoðu Rabi Yeuda Anasi tarafýndan Miþna'da toplanmýþtýr; ancak Rabi Yeuda öðretilerin hepsini
Miþna'ya dahil etmemiþtir. Çoðu daha sonra 'Barayta' adý verilen baþka bir bölümde toplanmýþtýr. Bu toplanan
bölümlerden bir tanesi Kala Rabati'dir. Pirke Avot'un altýncý bölümü, Kala Rabati'nin sekiz bölümüdür. Bu
bölüm Rabi Yeuda tarafýndan Miþna'ya dahil edilmemesine raðmen, Tanaimden dersler içerdiðinden Miþna'nýn
bir parçasý olarak sayýlýr. Baþlangýçta Pirke Avot kitabý sadece beþ bölümden oluþmaktaydý. Miþnalar yazýldýktan
asýrlar sonra, insanlar Pirke Avot'u çalýþmaya ve Pesah'la Þavuot arasýndaki beþ haftada birbirlerine anlatmaya
baþladýlar. Her bölüm o haftanýn Þabat gününde anlatýlýrdý. Altýncý Þabatta ise Tora öðrenmenin öneminin
tartýþýldýðý Kala Rabati'nin 8.bölümü çalýþýlýrdý. Bu
yüzden Þavuot'tan önceki Þabat'ta, bu bölümün
 MÝÞNA 6/1 
çalýþýlmasý uygundu. Bir süre sonra bu bölüm Pirke
Hahamlar [bu bölümdeki miþnalarý]
Avot'un altýncý bölümü olarak bilinmeye baþlandý.
Miþna'nýn diliyle öðrettiler. Onlarý ve
 ZOHE LÝDVARÝM ARBE...
ÇOK ÞEYÝ HAK EDER.
Tora'yý düzenli bir programla çalýþan kiþi, kendisine
listeleyemeyeceði kadar çok yarar saðlamýþ olur. Bu
nedenle Tanna bu Miþna'da sadece birkaçýný sýralamýþtýr;
ama bizim çok daha fazla yararý olduðunu bilmemiz için
'devarim arbe-çok þey' kelimelerini kullanmýþtýr.
En Önemli Sevgi ....
Bir Yahudi'nin Yahudi Milleti için yapacaðý en önemli
hizmet Tora öðrenmek ve öðrendiklerini diðerleri ile
paylaþmaktýr. Tora'nýn kendisi, yaþamak için gereken
kan ve Tora alimleri ise kalbin kendisidir. Tora öðreten
Rabilerimiz kiþilere ne kadar manevi kan enjekte
ederlerse Yahudi Milleti'nin ruh saðlýðý o kadar
problemsiz olur. Bu nedenle Yahudi Miletinin her ferdi
heyecaný ve içtenliði ile birlikte Tora öðrenimine zaman
ayýrmalýdýr. Bu sayede aralarýndaki sevgi baðý kopmaz
hale gelecektir.

öðretilerini seçen [Tanrý] Mübarek'tir.
Rabi Meir þöyle der: Tora'yý menfaat
düþüncesi olmadan sadece "Tora öðrenme"
adýna öðrenen kiþi, çok þeyi hak eder. Sadece
bu da deðil; tüm evrenin yaratýlýþý sadece o
kiþi için gerçekleþmiþse bile buna deðer!
Böyle bir kiþi 'arkadaþ' ve

'sevgili kulu'

sýfatlarýna eriþir. O Tanrý'yý, Tanrý'nýn
yarattýðý kullarý sever, Tanrý'yý ve insanlarý
memnun eder. (Tora) O kiþiye tevazu ve
korku (Tanrý korkusu) kýyafeti giydirir;
bunlar onu dürüst, sadýk, doðru ve güvenilir
bir hale getirir.

 NÝKRA REA AUV… ARKADAÞ' VE 'SEVGÝLÝ KUL' SIFATLARINA ERÝÞÝR.
Tora'yý, Tanrý istediði için çalýþan kiþi Miþna'nýn belirttiði üzere Tanrý gözünde hem "arkadaþ" hem de "sevgili
kulu" seviyesine eriþir. Bu iki terimi Teilim ve Miþle'de görmekteyiz. Teilim'de (139:17) "Hakkýmdaki
düþüncelerin ne kadar deðerli " (arkadaþ olarak) ve Miþle'de (8:17) yazýldýðý gibi; "Beni sevenleri ben de
severim" (sevgili kul olarak).
Rabi’ler rea kelimesini "ortak" olarak açýklarlar. Buna göre saf düþüncelerle Tanrý'nýn isteði doðrultusunda
Tora öðrenen kiþi, bu dünyanýn devam etmesine yardýmcý olma konusunda önemli bir rol oynar. Onun Ortaðý
Yüce Tanrý bu doðru hareketinden dolayý tüm dünyaya gýda tedarik etmeye devam eder. Kral Þelomo'nun
öðrettiði gibi; " Tsadik Yesod Olam- Doðru insan dünyanýn temelidir. " Tora'yý öðrenmekle, Tanrý'nýn sevgili
kulu mertebesine gelmekle Tanrý'nýn ortaklýðýný elde eder ve bu sayede tüm insanlýðýn devam etmesine
yardýmcý oluruz.
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OEV ET AMAKOM ...TANRI'YI SEVER...

Burada Miþna'nýn bahsettiði kiþi Tanrý'nýn dediklerini yapan ve tüm kalbi ile Tora'yý öðrenendir. Midraþ
Þemuel'e göre bu Miþna'nýn öðretisi Miþna'nýn baþýnda dile getirilen "Tora'yý menfaat düþüncesi olmadan
sadece "Tora öðrenme" adýna öðrenen kiþi, çok þeyi hak eder" düþüncesi ile baðlantýlýdýr.
O kiþi Tanrý'ya o kadar yakýndýr ki bu mertebeye gelen kiþi Tanrý'yý da zaten sevecektir.
Kabala'ya göre iyiliklerin en büyüðü olan Tanrý, iyiliðini baþkalarýna verebilmek için bu dünyayý yarattý. Buna
göre Tanrý'nýn kudretli kelimelerini öðrenen kiþi bu sonsuz iyiliði dünyaya yansýtýr. Bu iyiliðin dünyaya
yansýmasý sonucu kiþi iyiliðin ana kaynaðý olan Tanrý'yý sonsuz bir þekilde sever.
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OEV ET ABERÝYOT…

TANRI'NIN YARATTIÐI KULLARI SEVER.
Tora'yý Tanrý'nýn isteðinden dolayý öðrenen kiþi
Tanrý'nýn yarattýðý tüm canlýlarý sevmesi gerekliliðini
hisseder. Böylece gerek Tanrý'ya, gerekse de insana
yönelik sevgi nedeni ile yaptýðý davranýþlar ve iyilikler
bu dünyanýn devamýný saðlar.
ÝNSANI SEV YARATANDAN DOLAYI

Þanu hahamim bilþon amiþna. Baruh þebahar
baem uvmiþnatam.
Rabi Meir omer: Kol aosek batora liþma zohe
lidvarim arbe; velo od ella þekol aolam kulo
keday u lo nikra rea, auv. Oev et amakom,
oev et aberiyot, mesameah et amakom,
mesameah et aberiyot. Umalbaþto anava

 MESAMEAH ET AMAKOM, MESAMEAH
ET ABERÝYOT…
TANRI'YI VE ÝNSANLARI MEMNUN EDER.
Gerek örnek olarak, gerekse de çeþitli aktivitelerle
baþkasýný Tora'ya yaklaþtýran kiþi Tanrý'yý memnun
eder. Tora'nýn güzelliðini ve pozitifliðini insanlara
tanýtmak onlarý da ayný paralellikte memnun eder ve
minnettarlýðýný kazanýr.

veyira; umahsarto liyot tsadik, vehasid,
veyaþar, veneeman;



UMALBAÞTO ANAVA VEYÝRA...

(TORA) O KÝÞÝYE TEVAZU VE KORKU

(TANRI KORKUSU) KIYAFETÝ GÝYDÝRÝR.
Yahudilik insanýn kiþisel geliþimini saðlayan bir yaþam kýlavuzudur. Bu geliþimini saðlayan ana prensipler
Tanrý'nýn kudretli kelimeleri olan Tora'da toplanmýþtýr. Kiþisel geliþimimizde mütevazi olmak Yahudiliðin en
fazla üzerinde durduðu konulardan biridir. Tora'yý saf duygularla, hiç bir menfaat unsuru olmadan ve Tanrý'nýn
emrini yerine getirmek için öðrenmeye çalýþan kiþi alçakgönüllü olma yolunda büyük bir adým atmýþ olur.
Baþlangýçta Zor...
Yahudiliði bir mikveye benzetebiliriz. Ýçine ilk girildiðinde sýcaklýðý veya soðukluðu hissedilmez ve havuzun
içine daha da girildikçe suyun sýcaklýðý veya soðukluðu diplerde çok daha fazla hissedilir ve içine girmekte
zorlanýlýr; ancak tamamen girdikten sonra verdiði manevi huzur tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Yahudilik
de buna benzer.
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 TSADÝK - HASÝD….DÜRÜST-SADIK….
Tsadikle hasid arasýndaki fark þudur: Tsadik alahayý (dini uygulama) tamamen takip eder. Yanlýþ yapmama ve
mitsvalarý yerine getirme konusunda çok dikkatlidir; ancak hasid daha da ileri gider, alahanýn yap dediði
þeylerden daha fazlasýný yapar. Bu farký bir örnekle daha iyi anlayabiliriz:
Reuven ve Þimon iki sýnýf arkadaþýdýr. Ýkisi de iyi birer öðrencidir. Okul baþladýðý zaman Rabi’leri onlara yazýlý
ödevlerini bitirdikten sonra her gece en az yirmi dakikalarýný Miþna'larý tekrar gözden geçirmeye ayýrmalarýný
söyler. Her gece Reuven ödevlerini bitirir bitirmez, tam yirmi dakika Miþna'larý çalýþýr, ne eksik, ne de fazla.
Þimon da ödevlerini bitirdikten sonra Miþna'larý çalýþýr; ama bazen yirmi, bazen otuz dakika hatta bazen de bir
saat boyunca arkadaþlarý bir sorularý olduðunda ona danýþabileceklerini bilirler.
Reuven de, Þimon da iyi öðrencilerdir. Ýkisi de miþnalarý bilirler. Rabi’leri ikisini de övecektir. Ama birinin
diðerinden biraz fazlasý vardýr. Reuven Rabi'nin
öðütlerini, talimatlarýný tam olarak yerine getirdiði gibi,
 MÝÞNA 6/1 
tsadikler de alaha ne derse tamamen onu uygularlar;
ancak hasidler, Þimon gibi, alahanýn gerektirdiði
Onu günahtan uzaklaþtýrýr ve gerçek deðerþeylerden çok daha fazlasýný yerine getirirler. Ýkisi de iyi
lerin yanýna yaklaþtýrýr. Herkes, Tora'nýn
insanlardýr. Ýkisi de ödüllerini Olam Aba'da alacaktýr;
öðütlerinden ve bilgeliðinden, anlayýþýndan
ama biri diðerinden daha büyük bir hediyeyi hak
ve gücünden yararlanýr. Belirtildiði gibi;
edecektir. Onun için Rabi’lerimiz alaha konusu
hakkýnda bilgi verirlerken fazladan bir þeyi yerine
"Öðüt ve saðlam karar bana özgüdür. Akýl
getirene "Tavo alav beraha - Bunu yaptýðýndan dolayý
ve güç kaynaðý Benim". [Tora] Ona krallýk,
berahan artacaktýr" deyimini kullanýrlar.
hakimiyet ve kanunu anlama gücü verir.
Tora'nýn sýrlarý ona açýklanýr ve kendisi
 UMAHÞARTO LÝYOT TSADÝK VEHASÝD
gürleyen bir pýnara, akýntýsý-sularý kesilmeyVEYAÞAR VENEEMAN…
ÝNSANLARI DÜRÜST, SADIK, DOÐRU VE
en bir nehire benzer. Tora, ona alçakGÜVENÝLÝR BÝR HALE GETÝRÝR.
gönüllü, sabýrlý ve karþýsýndakine karþý
Tora öðrenimi kiþinin duygularýný geliþtirme ile birlikte
baðýþlayýcý olmayý öðretir ve onu dünyadaki
o kiþiyi manevi olarak yükseltir. Tora öðrendikçe
her þeyden daha fazla yüceltir.
Tanrý'ya karþý yerine getirmesi gereken mitsvalarý
kavramaya ve sonucunda "Tsadik" olmaya baþlar. Bu
mertebeye gelen kiþi Tora'nýn güzelliklerini gördükçe
Tanrý'ya olan vazifelerinde O'na karþý olan sevgisinden
dolayý daha fazlasýný yapmak isteyecek ve "Hasid" olma yolunda ilerleyecektir. Böyle bir kiþi insanlara yönelik
görevlerinde daha duyarlý olmasýnýn gerekliliðini kavrayarak kiþisel ve etik geliþimi yolunda önemli bir yol
almaya baþlar. Bu yolda ilerleyen kiþi zaten "Neeman- güvenilir bir kiþi" olabilecektir. Kiþisel geliþimimizde
mükemmel olma yolunda Miþna'da bahsedilen bu dört özelliði yaþamýn deðiþik alanlarýnda uygulayabiliriz.
Ýnançta tsadik - dürüstlük, hareket ve davranýþlarda hasid-sadýk (istenmemesine raðmen kuralýn ötesinde
uygulama), duygularda yaþar-adil (tarafsýz) ve sözlerde neeman-güvenilir olabilmek gerekir.
 UMRAHAKTO MÝN AHET UMKARAVTO LÝDE ZEHUT…
ONU GÜNAHTAN UZAKLAÞTIRIR VE GERÇEK DEÐERLERÝN YANINA YAKLAÞTIRIR...
Tora fiziksel tehlikelerden bizleri korumaya çalýþtýðý gibi manevi tehlikelere karþý da bir panzehirdir.
Miþna'nýn da belirttiði gibi; Tora kiþiyi negatiflerden uzaklaþtýrýrken pozitife yaklaþtýrýr.
Günahýn yolu baþlangýçta tatlý görünür; ancak kiþi o yolda ilerledikçe sonunda acý ile karþýlaþýr. Tora yolu ise
baþlangýçta zor, anlaþýlmaz karmakarýþýk gibi gözükür; ama o yolun üzerinde ilerledikçe Tora'nýn deðerini
anladýkça insana tatlý gelir.
TANRI'NIN ÝLKELERÝ (TORA) BALDAN, SÜZME PETEK BALINDAN TATLIDIR. (TEÝLÝM 19:11)
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 VENEENÝN MÝMENU ETSA VETUÞÝYA BÝNA UGVURA… HERKES, TORA'NIN
ÖÐÜTLERÝNDEN VE BÝLGELÝÐÝNDEN, ANLAYIÞINDAN VE GÜCÜNDEN YARARLANIR.
Tora'dan aldýðýmýz öðütler sayesinde günah ve hata iþlemekten kendimizi alýkoyma, bilgeliðinden Tanrý ile
olan iliþkimizde gereken uygun motivasyonlarý elde etme, anlayýþý ve Mitsva'larýn vermek istediði mesajlar
sayesinde yaþamýn gerçek gayesine ulaþma, gücünden bizleri kötü yola teþvik eden eðilimlere hükmederek
doðru yolu elde etme özelliklerini Tora'nýn güçlü sözlerinden öðrenebiliriz.
 ÞENEEMAR LÝ ETSA VETUÞÝYA ANÝ BÝNA LÝ GEVURA .... BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝBÝ; "ÖÐÜT
VE SAÐLAM KARAR BANA ÖZGÜDÜR. AKIL VE GÜÇ KAYNAÐI BENÝM."
Bu söz Kral Þelomo'nun Miþle kitabýnda (8:14) belirtilmiþtir. Kendisinin burada bahsettiði öðüt-saðlam kararakýl ve güç kaynaðýnýn toplandýðý yer Tanrý'nýn, Yahudi
Milletine hediye ettiði Tora'nýn kendisidir.
 MÝÞNA 6/1 

Umrahakto min ahet, umkaravto lide zehut.
Veneenin mimenu etsa vetuþiya, bina ugvura,
þeneemar: "li etsa vetuþiya, ani bina li gevura." Venotenet lo malhut, umemþala, vehikur
din; umgalin lo raze Tora; venaase kemayan
amitgaber, uhnaar þeeno posek; veeve tsanua,
veereh ruah, umohel al elbono, umgadalto
umromamto al kol amaasim.

 VENOTENET LO MALHUT UMEMÞALA...
[TORA] ONA KRALLIK, HAKÝMÝYET VE
KANUNU ANLAMA GÜCÜ VERÝR.
Tora kanunlara ýþýk tuttuðu gibi ahlak konularýnda da
yol gösteren en büyük güçtür. Miþle'de belirtildiði üzere
"Krallar sayemde (Tora) hüküm sürer. (8:15)" Miþna'dan
da anlaþýldýðý gibi her þeyin üstünde olan Tora'sýz bir
yaþam düþünülemez.

 VENAASE KEMAYAN AMÝTGABER
UHNAAR ÞEENO POSEK….. KENDÝSÝ
GÜRLEYEN BÝR PINARA, AKINTISI SULARI
KESÝLMEYEN BÝR NEHÝRE BENZER.
Þelale, nehire göre daha az miktarda tatlý ve taze sularýn
aktýðý yerdir. Nehir sularý ise yaðmur sularýnýn toplandýðý,
akýntýnýn olmadýðý pýnara göre daha az taze bir suya
sahiptir. Tora'yý gerektiði gibi öðrenen ve mesajlarý
gerektiði gibi kavrayan kiþi gerek nehirin gerekse de þelalenin avantajlarýný elde etmiþ gibidir. Sahip olduðu
Tora ona hem tatlý hem de bereketli gelecektir. Buna paralel olarak sahip olduðu fikirleri ve karakterleri
olumlu yönde geliþecektir (þelale gibi). Kendi geliþimi yanýnda etrafýna topladýðý öðrenciler de artacaktýr (nehir
birikintisi gibi). Bir engelin gürleyen bir þelalenin akmasýný engelleyemeyeceði, nehirdeki suyun da kolay kolay
tükenmeyeceði gibi, Tora'yý öðrenen ve mesajý iyi kavrayan kiþiye de insaný kötüye yönlendirmeye çalýþan kötü
eðilimler (Yetser Ara) engel olamayacak ve manevi geliþiminde hiçbir duraklama yaþamayacaktýr.
 UMGADALTO UMROMAMTO AL KOL AMAASÝM...
ONU DÜNYADAKÝ HER ÞEYDEN DAHA FAZLA YÜCELTÝR.
Tora'yý yaþamýna uyarlayan kiþi, Tora'nýn verdiði kurallar sayesinde ruhsal yapýsýný yüceltir. Kiþi kutsal bir
varlýk olduðunu hissetmeye baþlar. Buna paralel olarak yaþamýn her aný için detaylar içeren Tora kýlavuzu
sayesinde kiþi, Tanrý ve insanlarla olan iliþkilerinde bir kutsiyet kazanýr. Yemek yediðinde, bir þeyler içtiðinde,
sabah kalkarken, akþam yatmadan önce, iþ ve aile hayatýnda insanlarla olan iliþkilerinde kýsaca yaþamýnýn her
anýnda, Tora'nýn verdiði talimatlarý kullandýðýndan bu durum kiþiyi dünyadaki her þeyden daha fazla yüceltir.
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 RABÝ YEOÞUA BEN LEVÝ....
Kendisi Yisrael topraklarýnda yaþayan Emoraim’in ilk neslinin en önemli bir ferdidir. (Emoraim’ler Miþna'nýn
tamamlanmasý ile yaklaþýk 500 yýlýnda Talmud'un tamamlanmasý arasýnda geçen sürede törelerin yorumlanmasý
ve Alahanýn tertibinde rol alan bilginlerdir. Emoraim "omer" sözcüðünden gelip açýklayan, öðreten
anlamýndadýr.) Rabi Yeoþua Ben Levi Tanaim ile Emoraim arasýndaki geçiþte köprü vazifesi gören kiþidir.
(Tanaim: M.S 1. ve 3. yüzyýllar arasýnda Yisrael topraklarýnda yaþamýþ Miþna bilginleridir). Tora alimi olan bu
kiþi zenginliði ile birlikte tanýnmýþ ve Roma otoritelerine karþý Yahudi cemaatini baþarý ile temsil etmiþtir.
Kendisi cemaati temsilen Rabi Hama’nýn oðlu Rabi Hana ile birlikte Roma Ýmparatoru’na gittiðinde, Roma
Valisi Tora alimlerine karþý saygýsýný göstermek için
onu görür görmez ayaða kalkar ve etrafýndaki
müþavirleri bu hareketin nedenini sorduðunda
 MÝÞNA 6/2 
"Yüzlerinde meleklerin saflýðý var" derdi (Talmud Yeruþalmi
Rabi Yeoþua ben Levi þöyle dedi:
Berahot 5:1).
Her gün, Horev daðýndan Göksel bir Ses
Bu da o zamanki Tora alimlerinin Yahudi Cemaatini
çýkar ve "Tora'yý küçük düþürenlerin vay
Tanrý ismini yüceltecek þekilde temsil ettiðinin bir
iþaretidir. Rabi Yeoþua'nýn yaþamýndan, davranýþlarýndan
haline!" diye ilanda bulunur. Çünkü Tora'yý
ve sözlerinden çok þeyler öðrenmekteyiz.
öðrenmek istemeyen kiþiye "sertçe azarlanmýþ"
Her cuma akþamý Þabat'a hazýrlýk olarak banyo yapmadan
(NaZuF) adý verilir. Kral Þelomo kitabýnda
önce torunu ile birlikte o hafta okunacak Tora bölümünü
bu tip kiþiyi þu cümleyle tarif eder:
(peraþa) öðrenirdi. Bir cuma akþamý banyoya girdiðinde
torunu ile yaptýðý Tora sohbetini unutur ve hatýrladýðýnda
"Domuzun burnundaki altýn halka (Nezem
banyodan apar topar çýkarak torunu ile Tora öðrenmeye
Zaav beaF) nasýlsa, doðru yargýdan sapmýþ
gider. Bunu gören öðrencisi merakla bu telaþýn sebebini
güzel kadýn da öyledir." (Miþle 11:22)
sorar. Ona þöyle cevap verir: Bir büyükbabanýn torunu ile
Ve baþka bir cümlede Tora, On Emir'in
Tora'yý okumasý ve öðrenmesi, torununa sanki Sinay
Dað'ýnda Tora'yý iþitiyor gibi bir his verir. Buradaki basit
yazýldýðý levhalarý þu þekilde tarif eder.
örnekten çýkan sonuç þudur; büyükbabalarýn torunlarý
"Levhalar Tanrý'nýn iþi idiler; ve levhalar
ile olan Tora zinciri kopmamalýdýr.
üzerine oyulmuþ (Harut) yazý, Tanrý'nýn
Bu düþünceye paralel olarak Berit-Mila (sünnet)
yazýsý idi" (Þemot 32:16 ).
sýrasýnda sandak (sünnet olacak bebeði tutan kiþi)
olarak büyükbaba görevlendirilir. Bununla, geçmiþ ile
Tora'da Harut kelimesi olarak okuduðun
gelecek nesil arasýndaki zincirin ve Sinay daðýndaki
kelimeyi Harut - Oyulmuþ deðil, HerutSesin (Tora prensipleri) eskisi gibi güçlü olmasý
Özgürlük olarak oku. Bunun da öðretisi
amaçlanýr.
þudur: Tora öðrenimiyle meþgul olan kiþi
Rabi Yeoþua Ben Levi'nin belirttiði önemli sözler:
. Sinagogda dualar sýrasýnda minyan için ilk 10 kiþinin
kadar özgür kimse yoktur. Tora'yý öðrenmekte
arasýnda bulunmak çok önemlidir. Arkadan 100 kiþi de
olan kiþi, kiþiliði ile birlikte bir üst mertebeye
gelse, ilk on kiþiyi tamamlamanýn deðeri ve ödülü
çýkar ve Tora'da belirttiði gibi: "Matana'dan
farklýdýr (Talmud Berahot 47b).
Nahaliel'e ve Nahaliel'den Bamot'a kadar.."
. Tora'yý destekleyenler týrnaklara benzer. Kesilse bile
tekrar uzamaya devam eder. Tora'yý öðrenmek için
(Bamidbar 21:19).
maddi destekte bulunanlara Tanrý'nýn yapacaðý ödeme
bitmez ve týrnaklar gibi sürekli devam eder. (Þir Aþirim
Raba)
. Aðzýmýzdan çýkan sözlere dikkat etmemiz gerekliliði ve kötü söz, dedikodu gibi sözlerin ne kadar günah
olduðu hakkýnda Tora devamlý bizlere hatýrlatmada bulunmaktadýr. Bu düþünceyle paralel olarak Rabi Yeoþua
ben Levi gerektiðinde sessiz durmanýn öneminden bahseder. Konuþmanýn deðeri bir altýn ise, sessiz durmanýn
deðeri iki altýndýr der (Talmud Megila 18a).
. Evde, sinagogda ve iþ yerinde mütevazi olmanýn öneminden bahseden Rabi Yeoþua ben Levi þöyle der;
alçakgönüllü olmak, tapýnaða kurban getirmekten çok daha önemlidir. Tevazu, kiþinin ettiði duanýn kabul edilme
yolunda en önemli anahtardýr (Talmud Sanhedrin 43a).
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 BEHOL YOM VAYOM BAT KOL YOTSET MEAR HOREV UMAHREZET VEOMERET...
HER GÜN, HOREV DAÐINDAN GÖKSEL BÝR SES ÇIKAR VE ÝLANDA BULUNUR.
Miþna'da belirtilen "bat kol" literal olarak sesin yankýsý anlamýndadýr. Bu sesin ne olduðu ile ilgili çeþitli
yorumlara rastlamak mümkündür. Bir düþünceye göre bu meleklerin sesidir, baþka bir yoruma göre de bu
daðlardaki gelen eko sesin yansýmasýdýr. Talmud ise, bu sesin Tanrý korkusuna sahip olan ve onun yolunda
yürüyen kiþilere bildirmek üzere peygamberin algýladýðý sesten bir seviye daha az olarak algýlanan bir sestir.
Bu yoruma göre, bu sesi herkes algýlayamaz. (Sota 33a)
Baal Þem Tov'a göre bu ses, mecazi anlamda insanýn
Teþuva yapmasý için insanýn kalbinde ve beyninde
 MÝÞNA 6/2 
algýladýðý sestir.Tanrý bu sesi onu dinlemek isteyenlere
gönderir ve onlar da bu sesi algýlayabilir.
 MEAR HOREV ....HOREV DAÐI......
Horev daðý olarak bahsedilen daðýn diðer ismi Sinay
daðýdýr.
 OY LAEM LABERÝYOT MEELBONA ÞEL
TORA.... TORA'YI KÜÇÜK DÜÞÜRENLERÝN
VAY HALÝNE ...
Tanrý, Tora'yý dünyanýn yaratýlýþýndan önce vermeyi
Amar Rabi Yeoþua ben Levi : Behol yom
vayom bat kol yotset mear horev umahrezet
veomeret : "Oy laem laberiyot, meelbona þel
Tora !"
Þekol mi þeeno osek batora nikra nazuf,
þeneemar : "Nezem zaav beaf hazir iþa yafa
vesarat taam" (Miþle 11:22). Veomer: "
Vealuhot maase Elo-im ema veamihtav mihtav
eloim u harut al aluhot " (Þemot 32:16).
Al tikra "harut" ella "herut" þeen lah ben
horin ella mi þeosek betalmud Tora vehol mi
þeosek batora tadir are ze mitale þeneemar:
"Umimatana Nahaliel, Uminahaliel Bamot."
(Bamidbar 21:19)

planlamýþtý. Melekler yeryüzünde var olan insanlarýn
Tora'nýn deðerini anlayamayacaklarýný ve deðerini
düþüreceklerini öne sürerek Tora'nýn insanlara
verilmesine karþý gelirler. Fakat Yisraeloðullarý Tora'ya
olan

sadakati

sayesinde

meleklerin

yanýldýðýný

kanýtlamýþ oldular. Ancak Yahudi milleti Tora'ya sýrt
çevirdiðinde, Sinay daðýnda ettiði yemine karþý gelmiþ
olur. (Talmud Þabat 88b).
Bir baþka yoruma göre Tora'nýn deðerini bilmeyen ve
küçük düþürenler Tora'nýn saygýnlýðýný hiçbir þekilde
azaltamazlar. Yaptýklarý hareket ve davranýþtan
kendileri zarar görürler. Bunu bir örnekle daha iyi
anlayabiliriz:

Bir kral, hizmetkarýný altýn dolu bir adaya göndererek buradan torbasýna doldurabileceði kadar altýn alabileceðini
söyler. Hizmetkar adaya gittiðinde nasýlsa vaktim var istediðim zaman toplarým der ve altýn toplayacaðýna uyuklar.
Kralýn verdiði süre bittiðinde altýn deðerindeki bir hazineyi kenara býrakmanýn ve toplamamanýn üzüntüsünü yaþar.
Ayný þekilde Tora'da altýn deðerinde bir hazinedir ve ondan yararlanmayanlar böyle bir hazineyi býrakmanýn
üzüntüsünü yaþarlar.
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 NAZUF… AZARLANMIÞ.
Azarlanmýþ anlamýna gelen bu kelime Miþna'da "dýþarýda býrakýlmýþ- atýlmýþ" anlamýnda kullanýlmýþtýr. Örneðin
okulu tarafýndan atýlmýþ bir öðrenci tekrar o okula giremeyebilir. Ya da kral tarafýndan dýþarýda býrakýlan
kiþinin krallýða girmesine müsaade edilmez. Tora çalýþmayan bir kiþi de Tanrý tarafýndan "nazuf " azarlanmýþ
sayýlýr.
Nazuf sözcüðü, Nezem Zaav Beaf kelimelerinin sýkýþtýrýlmýþ hali olarak görülmektedir. Miþle'deki bir cümle bu
deyim hakkýnda þunlarý öðretmektedir. Tora; her Yahudi’ye verilmiþ bir Nezem Zaav - altýn yüzüktür. O'nu
çalýþan ve mitsvalarýný yerine getiren herkesi süsleyecek ve güzelleþtirecektir. Ancak Tora'ya önem vermeyen
kiþi içinde bu yüzük, (beaf-burun) domuzun burnundaki
altýn halka gibi deðerini kaybeder. Yüzük çok güzel ve
deðerlidir; ama domuz onu çöplüðe sokar ve pisletir.
 MÝÞNA 6/2 
Tora çalýþmayan bir kiþi Tanrý'nýn verdiði özel hediyeye
Rabi Yeoþua ben Levi þöyle dedi:
gerçek deðerini vermediðini gösterir.
Her gün, Horev daðýndan Göksel bir Ses
çýkar ve "Tora'yý küçük düþürenlerin vay
haline!" diye ilanda bulunur. Çünkü Tora'yý
 ÞENEEMAR "NEZEM ZAAV BEAF HAZÝR
öðrenmek istemeyen kiþiye "sertçe azarlanmýþ"
ÝÞA YAFA VESARAT TAAM"
"DOMUZUN BURNUNDAKÝ ALTIN HALKA
(NaZuF) adý verilir. Kral Þelomo kitabýnda
(NEZEM ZAAV BEAF) NASILSA, DOÐRU
bu tip kiþiyi þu cümleyle tarif eder:
YARGIDAN SAPMIÞ GÜZEL KADIN DA
"Domuzun burnundaki altýn halka (Nezem
ÖYLEDÝR." (MÝÞLE 11:22)
Zaav beaF) nasýlsa, doðru yargýdan sapmýþ
Domuzun pisliði ve çirkinliðinden dolayý, burnuna
güzel kadýn da öyledir." (Miþle 11:22)
takýlan altýn yüzüðün bir deðerinin kalmamasý gibi,
Ve baþka bir cümlede Tora, On Emir'in
güzel kadýn ahlak anlayýþý ve manevi dünyasý boþluk
yazýldýðý levhalarý þu þekilde tarif eder.
içindeyse o güzelliðin bir deðeri kalmaz. Kral Þelomo bu
örnekten yola çýkarak þöyle der: Bir kiþi Tora'yý
"Levhalar Tanrý'nýn iþi idiler; ve levhalar
öðrenmesine raðmen yaþamýna adapte etmediði ve
üze-rine oyulmuþ (Harut) yazý, Tanrý'nýn
verdiði mesajlarý anlamadýðý takdirde, Tora onun
yazýsý idi" (Þemot 32:16 ).
yaþamý için bir önem taþýmayacaktýr ve Tanrý'nýn
Tora'da Harut kelimesi olarak okuduðun
þehinasý (nuru) açýða çýkamayacaktýr.
kelimeyi Harut - Oyulmuþ deðil, HerutÖzgürlük olarak oku. Bunun da öðretisi
 VEALUHOT MAASE ELOÝM EMA
þudur: Tora öðrenimiyle meþgul olan kiþi
VEAMÝHTAV MÝHTAV ELOÝM U HARUT AL
kadar özgür kimse yoktur. Tora'yý öðrenmekte
ALUHOT. AL TÝKRA HARUT ELLA HERUT
olan kiþi, kiþiliði ile birlikte bir üst mertebeye
ÞEEN LEHA BEN HORÝN ELLA MÝ ÞEOSEK
BETALMUD TORA.... TORA, ON EMÝR'ÝN
çýkar ve Tora'da belirttiði gibi: "Matana'dan
YAZILDIÐI LEVHALARI ÞU ÞEKÝLDE TARÝF
Nahaliel'e ve Nahaliel'den Bamot'a kadar.."
EDER. "LEVHALAR TANRI'NIN ÝÞÝ ÝDÝLER; VE
(Bamidbar 21:19).
LEVHALAR ÜZERÝNE OYULMUÞ YAZI,
TANRI'NIN YAZISI (HARUT) ÝDÝ" (ÞEMOT
32:16 ). TORA'DA HARUT KELÝMESÝ OLARAK
OKUDUÐUN KELÝMEYÝ HARUT - OYULMUÞ
DEÐÝL, HERUT- ÖZGÜRLÜK OLARAK OKU. BUNUN DA ÖÐRETÝSÝ ÞUDUR: TORA
ÖÐRENÝMÝYLE MEÞGUL OLAN KÝÞÝ KADAR ÖZGÜR KÝMSE YOKTUR.
Tanrý'nýn imajýnda yaratýlan insan, yaþamýný bu düþünceden uzak yaþarsa kendi tutkularýnýn kölesi olur.
Komþusunun, akrabasýnýn, dostunun veya çevresinin düþünceleri doðrultusunda hareket eden, konuþan ve
giyinen kiþi gerçekten hür deðildir. Bu nedenle yaþam stilimizi toplumun isteðine göre belirlemek yerine
Tanrý'nýn istediði doðrultuda yaþamayý seçersek o zaman Tanrý'nýn imajýna gerçek hürriyetine ve benliðine
sahip olan bir kiþiler olabiliriz. Bu Miþna'nýn öðretisi iki noktada toplanabilir.
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a. Levhalar Tanrý'nýn yazýsý olduðuna göre buna baðlantýlý olarak Tora'yý reddeden ve hor gören kiþi ayný
anda Kralý da kabul etmemiþ olur.
b. Tora Yahudiliðe gerçek kimliðini, benliðini ve hürriyetini veren anahtardýr. Buna göre bu anahtarý
kullanmayýp tutkularýna ve arzularýna baðlý kalmayý tercih edenler, manevi köleliðin bedelini ödeyeceklerdir.



MÝÞNA 6/2 

 HARUT- OYULMUÞ DEÐÝL, HERUTÖZGÜRLÜK OLARAK OKU.

Bu Tora'daki 'Harut' kelimesini deðiþtirmek anlamýna
gelmemektedir. Hiç kimse hiç bir zaman Tora'da yazýlý
olan tek bir kelimeyi bile deðiþtiremez. Bu; "Tora
noktasýz harflerle yazýldýðýndan kelimeler birden fazla
anlam verebilir" þeklinde algýlanmalýdýr. O halde
'Harut Al Aluhot - Yazýlar levhalarýn üzerinde
oyulmuþtu' ayrýca ' Herut Al Aluhot - Özgürlük
Amar Rabi Yeoþua ben Levi : Behol yom
vayom bat kol yotset mear horev umahrezet
veomeret : "Oy laem laberiyot, meelbona þel
Tora !"
Þekol mi þeeno osek batora nikra nazuf,
þeneemar : "Nezem zaav beaf hazir iþa yafa
vesarat taam" (Miþle 11:22) Veomer:
"Vealuhot maase Elo-im ema veamihtav
mihtav eloim u harut al aluhot " (Þemot 32:16).
Al tikra "harut" ella "herut" þeen lah ben
horin ella mi þeosek betalmud Tora vehol mi
þeosek batora tadir are ze mitale þeneemar:
"Umimatana Nahaliel, Uminahaliel Bamot."
(Bamidbar 21:19)

levhalarýn üzerindedir' þeklinde okunmalýdýr. Baþka bir
deyiþle, eðer bir kiþi yetser ara - kötü dürtülerinden
gerçekten arýnmak, özgür olmak istiyorsa, Sinay
Daðý’nda levhalar üzerinde verilen Tora'yý çalýþmalýdýr.



MATANA'DAN NAHALÝEL'E VE

NAHALÝEL'DEN BAMOT'A...

Bunlar çölde bulunan üç yerin isimleridir. Rabiler bu
üç ismin bize büyük bir öðretisi olduðunu söylerler.
Tora'da bu isimlerin geçtiði cümle þöyledir. "Umimidbar
Matana - Çölden Matana'ya. Matana kelimesi ayný
zamanda hediye anlamýndadýr. Tora Yahudi Milletine

çölde verilen bir hediyeydi. "Nahaliel'den Bamot'a" Tora'yý kabul ettiklerinde Nahaliel oldular. Nahali El iki
ayrý kelimenin birleþimi olup "Nahala E-l -Tanrý'nýn mirasý" sayesinde kutsiyeti elde ettiler anlamýný taþýr,
ve Tora çalýþtýklarýnda Bamot'a yani yüksek yerlere yerleþtirildiler. Bu da Tanrý'nýn onlara büyük bir onur
verdiðinin göstergesidir.
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 ALOMED MEHAVERO PEREK EHAD O ALAHA EHAD O PASUK EHAD O DÝBUR EHAD
.... ARKADAÞINDAN TORA'DAN BÝR BÖLÜM- BÝR ALAHA - BÝR CÜMLE - BÝR SÖZ...
Tora'nýn bir harfinin bile deðeri ölçülemez. Tora her þeyden deðerlidir. Hiçbir zenginlik Tora'nýn deðerine
eþit deðildir (Miþle 3:15). Tora'yý öðrenen kiþi, bilgi verene, verdiði deðerli bilgiden dolayý saygý göstermelidir.
 O AFÝLU OT EHAT... BÝR HARF BÝLE ÖÐRENDÝ ÝSE ....
Ýbranice lisan olarak çok geniþ bir özelliðe sahip olduðundan bir harfin bile öðretisi çok geniþ boyuttadýr.
Ýbranice harfler derin mistik anlamlar içerdiðinden
 MÝÞNA 6/3 
ayrýca sayýsal deðerleri de olmasýndan, her bir harften
Kiþi arkadaþýndan Tora'dan bir bölüm- bir
mesajlar, öðretiler çýkarýlabilir. Ýbranicede bir harf
alaha (dini uygulama) - bir cümle-bir söz
edat, kelimeleri birleþtirme, zaman deðiþimleri, bir
veya bir harf bile öðrendi ise o kiþiye gereken
mizaç anlatýmý gibi konularda kullanýlabilir. Ayrýca
saygýyý göstermesi gerekir. Yisrael krallýðýnýn
Tora'dan bir harfin fazlalýðýnýn veya eksikliliðinin
bizlere geniþ bilgiler verdiðini görebiliriz Örneðin "vav"
baþý olan Kral David'de görüldüðü gibi
harfi iki konuyu birbirine baðladýðý gibi bir yerde geçerkendisi yalnýzca iki þey öðrendiði Ahitofel'i
li olan kurallarýn baþka bir konuda da aynen geçerli
"Sensin bana denk olan, yoldaþým ve yakýn
olduðunu anlatýr. Tora'da (Þemot 21:1) "Ve budur
arkadaþým." (Teilim 55:13) diyerek tavsiye
sizin önünüze koyduðum kurallar " olarak geçen cümveren ve yol gösteren kiþi olarak tarif eder.
lede kullanýlan "vav" (Ve baðlacý ) harfi bir önceki
Bundan önemli bir ders çýkarmaktayýz.
bölümde geçen konu ile þimdi geçmekte olan konuyu
Yisrael'in kralý David bile yalnýzca iki þey
baðlamaktadýr. Burada geçen bu cümle On Emir'den
öðrenmesine raðmen Ahitofel'i, öðretmenihemen sonra verilmekle Tanrý "Nasýl on emir levhalarý
Sinay daðýnda verildi ise tüm kanunlar da ayný þekilde Sinay
tavsiye veren ve yol gösteren kiþi olarak
daðýnda verilmiþtir" prensibini öðretmektedir.
belirttiyse Tora'dan bir bölüm- bir cümle- bir
alaha - bir söz veya bir harf bile öðrendiðimiz
o kiþiye gereken saygýyý fazlasý ile göster TSARÝH LÝNAG BO KAVOD...
memiz gerekmez mi?
O KÝÞÝYE GEREKEN SAYGIYI GÖSTERMESÝ
Gerçek saygý ancak Tora öðrenimi ile
GEREKÝR.
kazanýlýr. Miþle'de yazýldýðý gibi "Bilge kiþiler
Böyle bir kiþiye saygý göstermek Tora bilgisine sahip
onuru miras alacaklar." (3:35) ve "Ýyiliði,
olmanýn ne kadar önemli olduðunun ve memnuniyeözü sözü bir olanlar miras alacak. " (28:10)
timizi ifade etme þeklidir
Gerçek iyilik Tora'nýn kendisidir. "Size iyi
bir ders veriyorum, benim öðrettiklerimi
 ÞENE DEVARÝM BÝLVAD.
(Tora'mý) terk etmeyin." (Miþle 4:2)
YALNIZCA ÝKÝ ÞEY.
"Sensin bana denk olan, yol gösterenim, yakýn arkadaþým" cümlesinden sonra David Ameleh "Birlikte
tatlý tatlý öðreneceðiz, Tanrý'nýn Evi'nde heyecanla yürüyeceðiz " demiþtir. Ahitofel , bu cümlenin iki ayrý ders
içerdiðini Kral David'e öðretir: Bir gün Ahitofel kralýn kendi baþýna Tora çalýþtýðýný görür. Kendisi krala Tora
çalýþmanýn bir arkadaþla birlikte daha iyi olacaðýný söyler ve ona "Birlikte tatlý tatlý öðreneceðiz "der. Baþka bir
zaman Ahitofel David Ameleh'in Bet Midraþ'a yavaþça girdiðini görür ve krala bir kiþi Bet Midraþ'a girerken
heyecanlý bir þekilde yürümesi gerektiðini söyler. "Tanrý'nýn Evi'nde heyecanla yürüyeceðiz" (Teilim 55:14).
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Bir yoruma göre yine ayný cümleden yola çýkarak Ahitofel Kral David'e baþkalarý ile beraber topluca dua etmenin
heyecanýný ifade ederek duanýn toplulukla söylenmesinin gerekliliðini belirtir.
Rabi’lerimiz bu Miþna ile ilgili ilginç bir soru sorarlar. Ahitofel sadece iki þey öðretmesine karþýlýk Kral David
ona saygý gösterdi. O halde yalnýzca bir þey öðretenlere saygý göstermemiz gerekmiyor mu? Rabi’lerimiz buna
cevap olarak þunu söylerler: Ahitofel'in Kral David'e öðrettiði bu iki þey, aslýnda birbirine baðlý tek bir öðreti
gibidir. Zaten Miþna yalnýzca kelimesini fazladan eklemekle tek bir öðreti olduðunu ifade etmiþtir. Ýki tane
fakat birbirine baðlý tek bir öðreti öðretmesi karþýlýðýnda Kral David saygýda kusur etmemiþtir. Ayrýca Miþna
tek bir harf bile öðreten kiþiye saygý gösterilmesini
belirtmiþtir.
 MÝÞNA 6/3 

Alomed mehavero perek ehad, o alaha ehad, o
pasuk ehad, o dibur ehad, o afilu ot ehat - tsarih
linag bo kavod. Þeken matsinu bedavid meleh
Yisrael, þelo lamad meahitofel ella þene devarim
bilvad, kerao rabo, alufo umyudao, þeneemar: "
Veata enoþ keerhi, alufi umyudai. "Vaalo devarim
kal vahomer: uma david meleh Yisrael, þelo
lamad meahitofel ella þene devarim bilvad, kerao
rabo, alufo umyudao - Alomed mehavero perek
ehad, o alaha ehad, o pasuk ehad, o dibur ehad, o
afilu ot ehat, al ahat kama vehama þesarih linag
bo kavod veen kavod ella tora, þeneemar "kavod
hahamim yinhalu" (Miþle 3:35); "utmimim
yinhalu tov" (Miþle 28:10) Veen tov ella Tora,
þeneemar: "Ki lekah tov natati lahem Torati
al taazovu." (Miþle 4:2)

 VEEN KAVOD ELLA TORA...
GERÇEK SAYGI ANCAK TORA ÖÐRENÝMÝ
ÝLE KAZANILIR.
Bilim adamlarý yeni teoriler ve buluþlarla saygýyý hak
ederler; fakat kendilerinin ünü baþka bir buluþun
ortaya çýkmasý ile geri plana düþer. Tora öðretileri ise
sonsuzluðun sembolü ve doðrularýn en doðrusu
olduðundan bu bilgileri insanlara ulaþtýran kiþiler
gerçek saygýyý hak ederler. Bu saygý hiç bitmeyen bir
saygýdýr. Zenginliði ve güzelliði nedeni ile saygý gören
kiþi iç dünyasý için deðil sahip olduklarý için saygý
görür. Tora nedeni ile saygý gören kiþi ise bu saygýyý iç
dünyasýndan dolayý hak eder. Bu nedenle gerçek saygý
Tora öðrenimi ile kazanýlýr.
 ÞENEEMAR "KAVOD HAHAMÝM
YÝNHALU"; UTMÝMÝM YÝNHALU TOV"...
MÝÞLE'DE YAZILDIÐI GÝBÝ; "BÝLGE KÝÞÝLER
ONURU MÝRAS ALACAKLAR." ( 3:35) VE
"ÝYÝLÝÐÝ, ÖZÜ SÖZÜ BÝR OLANLAR MÝRAS
ALACAK. " ( 28:10)
Miþle'de yazýlan bu iki cümledeki fark Tora bilgisine
sahip olan bilge kiþiler saygýyý hak etmelerine raðmen,
Tora bilgisi ile birlikte bunu tatbik ederek "temima-saf"
olmayý baþaran kiþilerin bunun üstünde bir iyiliði de
hak ettikleridir.

 VEEN TOV ELLA TORA ÞENEEMAR KÝ LEKAH TOV NATATÝ LAHEM TORATÝ AL
TAAZOVU... GERÇEK ÝYÝLÝK TORA'NIN KENDÝSÝDÝR. "SÝZE ÝYÝ BÝR DERS VERÝYORUM,
BENÝM ÖÐRETTÝKLERÝMÝ (TORA'MI) TERK ETMEYÝN." (MÝÞLE 4:2)
Bu dünyada gerçek iyilik yalnýzca Tora'dýr. Miþle'de belirtilen sözde "lekah- veriyorum" kelimesi
kullanýlmaktadýr. "Lekah" kelime itibarý ile veriyorum anlamýndan öte " almalýsýn, sahip olmalýsýn " anlamýný
taþýr. Tanrý'nýn verdiði iyilik yalnýzca sahip olunmakla elde edilebilir. Bu hediyeyi elde etmenin yolu da
Tora'dan ayrýlmamakla olabilir.
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KAH Ý DARKA ÞEL TORA ... TORA ÖÐRENÝMÝNÝN YOLU ÞU ÞEKÝLDEDÝR...

Miþna burada, zengin bir insana Tora öðrenme uðruna hayat güvencesini býrakmasýný veya elindeki her þeyi
bir kenara býrakmasýný önermekte deðildir. Buradaki temel nokta yoksulluk gibi çok zor durumlarda bile
yaþamýn Tora'ya göre yönlendirilebileceðidir. Tora öðrenmek için fedakarlýktan çekinmememiz gerektiði
vurgulanmaktadýr. Rambam, kitabýnda (Ýlhot Talmud Tora 3:7) þöyle der: Birileri "Gerektiði kadar para
topladýktan sonra Tora öðrenirim. Ýhtiyaçlarýmý tedarik ettikten ve meþguliyetimi bitirdikten sonra Tora'ya
zaman ayýrýrým" derse; bu düþünce ile Tora'ya eriþmesi
mümkün olmayacaktýr. "Zamaným olduðunda Tora
öðrenirim" diyen, hiçbir zaman öðrenmeye zaman
bulamayacaktýr. O nedenle Miþna'nýn da belirttiði
üzere ne durumda olursak olalým Tora öðrenmeye
karþý bahane aramadan gereken çalýþma düzenini
oluþturmalýyýz.



PAT BAMELAH TOHEL UMAYÝM

BAMESURA TÝÞTE VEAL AARETS TÝÞAN...
YÝYECEK HÝÇBÝR ÞEYÝN YOKSA, TUZ VE
EKMEKLE YETÝNÝRSÝN; ÝÇECEK BÝR ÞEYÝN
YOKSA AZ MÝKTARDA SU ÝÇERSÝN; RAHAT
YATACAK BÝR YERÝN YOKSA YERDE
YATARSIN...

Tora öðrenmek için kiþinin bu duruma düþmesi
gerekmemektedir. Burada bahsedilen nokta, kiþinin

 MÝÞNA 6/4 
Tora öðreniminin yolu þu þekildedir. Yiyecek
hiçbir þeyin yoksa, tuz ve ekmekle yetinirsin;
içecek bir þeyin yoksa az miktarda su içersin;
rahat yatacak bir yerin yoksa yerde yatarsýn.
Yaþamýn zor þartlarda olsa bile Tora öðrenimine emek vermelisin. Böyle yaparsan "Senin
için ne kadar iyi, ne mutlu sana "
Tora öðrenimine ara vermeden devam eden
kiþi Teilim'de yazýldýðý gibi bu mutluluða
eriþip gelecek dünyaya hak kazanýr.
"Emeðinin ürününü yediðin zaman, her
þeyin iyisine sahip ve mutlu olacaksýn"
(Teilim 128:2).
Teilim'deki bu cümlede (pasuk) ifade edilen
"Mutluluk" bu dünya;
"her þeyin iyisine sahip olacaksýn" gelecek
dünya içindir.

Tora öðrenmesi için bu durumda olmasý gerekiyorsa
böyle yaþamasý gerektiðinden bahseder. Tora
öðrenmek için yemek yenilmemesi gerekmemektedir. Burdaki temel nokta yaþamýn her anýnda Tora’yý
öðrenebileceðindir.



VEHAYE TSAAR TÝHYE... YAÞAMIN ZOR ÞARTLARDA OLSA BÝLE.

Tora öðrenmek için Miþna'da bahsedilen fiziki zorluklarýn yanýnda endiþe, korku ve vicdan azabý gibi çeþitli
duygusal sýkýntýlarla karþý karþýya kalma durumunda olsan da Tora öðrenmen gerekmektedir.
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Ýþ Seyahati ...
Tora öðrenmek isteyen kiþiler, son derece iyi bir iþ anlaþmasý için uzun bir yolculuða çýkan iþ adamýna
benzetilebilir. Yolculuðu sýrasýnda karþýlacaðý her türlü zorluk, yabancý ülkede geçirdiði süre içinde kaldýðý
oteldeki konforsuzluk yapacaðý yatýrým ve iþ anlaþmasýndan dolayý ona sýkýntý vermez. Böyle zor durumlarla
karþýlaþacaðýný bilse de kazanacaðý parayý düþünerek seyahatini iptal etmez. Ayný þekilde Tora öðrenimi
sayesinde de büyük bir yatýrým yapýlmýþ olup, çok deðerli mitsvalar kazanýlýr. Bu nedenle Tora öðrenme
yolunda anlatýlan iþ seyahatinde karþýlaþýlan sýkýntýlara benzer zorluklarla karþýya karþýya kalýnsada elde
edilecek kazançtan dolayý, zorluklarýndan yýlmamak gerekir.



MÝÞNA 6/4 

 UVATORA ATA AMEL...
TORA ÖÐRENÝMÝ ÝÇÝN EMEK VERMELÝSÝN.
Miþna'nýn vurguladýðý nokta her insanýn kapasitesi
doðrultusunda Tora öðrenimi için bir emek vermesi
gerektiðidir. Rabi'lerimizin de belirttiði üzere Tanrý
bir insanýn bir Tora alimi kadar emek sarfetmesi
gerektiðinden bahsetmez. Herkes kendi kapasitesinde vereceði emeðin bedelini mutlaka alacaktýr.

Kah i darka þel tora: Pat bamelah tohel,
umayim bamesura tiþte, veal aarets tiþan,
vehaye tsaar tihye, uvatora ata amel; im ata
ose ken "aþreha vetov lah"(Teilim 128:2)
"aþreha" - baolam aze, "vetov lah" - leolam
aba...

 AÞREHA BAOLAM AZE, VETOV LAH
LEOLAM ABA... "MUTLULUK" BU DÜNYA
ÝÇÝN VE "HER ÞEYÝN ÝYÝSÝNE SAHÝP
OLACAKSIN" GELECEK DÜNYA
ÝÇÝNDÝR....
Bu dünyada gerçek iyilik yalnýzca Tora'dýr . Miþle'de
belirtilen sözde " lekah- veriyorum" kelimesi
kullanýlmaktadýr. "Lekah" kelime itibarý ile veriyorum
anlamýndan öte " almalýsýn, sahip olmalýsýn " anlamýný
taþýr. Tanrý'nýn verdiði iyilik yalnýzca sahip olunmakla
elde edilebilir. Bu hediyeyi elde etmenin yolu da
Tora'dan ayrýlmamakla olabilir.

Büyük Ýkramiye...
Bir Yahudi önüne çýkan tüm zorluklara ve fakirliðe raðmen Tanrý'nýn yolunda yürümekten vazgeçmez.
Kendinden geçmiþ bir þekilde, çoþku ve neþe ile O'na baðlýdýr. Hafets Hayim bu durumu þu þekilde anlatýr:
Milli piyango sayesinde büyük ikramiye kazanan fakir birisi bu güzel haberi verebilmek için koþarak evine gider.
Haberi duyan eþi ve çocuklarý coþku içindedirler. Yoldan geçen biri bu olayý þaþkýnlýkla pencereden izler. Ýçi
fakirlikle dolu, akþama yiyecek yemekleri bile bulunmayan bu evde nasýl olup da böyle sevinç sesleri gelmektedir?
Aile o akþam için fakir olsa da piyangodan kazandýðýyla zengin olacaktý. Yaþamýn zorluklarý ile her an karþý
karþýyayýz. Bir Yahudi buna raðmen gerçek zenginliðin "Olam Aba-Gelecek Dünya" olduðuna inanmaktadýr.
Bu bilinçle bileti elinde tutabilmek için Tora öðrenimiyle Tanrý yolunda yürüyerek, gerçek zenginliðin
garantisini elde etmiþ olur.
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PÝRKE AVOT

AL TEVAKEÞ GEDULA LEATSMEHA.... KENDÝNE YÜKSEK MEVKÝLER ARAMA.

Kiþisel egomuzdan baþka bir þeyi görmeyip mevki peþinden koþmaktan uzak durmamýz tavsiye edilmektedir.
Tora öðrenimini ve saygýnlýðýný arttýrma uðruna belli seviyelere gelebilmek için uðraþ verebiliriz. Buna
paralel olarak kendi yaþam standardýmýzý arttýrmak ve Yahudi Milletinin bir ferdi olarak diðer insanlara ýþýk
tutmak uðruna belirli seviyelere çýkmak için uðraþ verilebilir. Nitekim bu uðraþlar sayesinde Yahudi milleti
dünyaya ýþýk tutmuþ ve baþka milletlere ilham kaynaðý olmuþtur. Purim hikayesinde, Ester gelmiþ olduðu
mevki sayesinde Yahudi Milletine yarar saðlamýþtýr. Bunun gibi örneklere tarih boyunca rastlamak
mümkündür. Ancak Yahudi Milletine yarar saðlamak amacý ile belli bir mevkiye gelen kiþi, bunun dýþýna
çýkýp hýrslarýna hakim olamayýp mevki ve saygý
peþinden koþmaya baþlarsa kendisine hiç bir yararý
olmayacaðý gibi zararý vardýr. Burada, Miþna'nýn

 MÝÞNA 6/5 

vurguladýðý da bu düþünce ile mevki sahibi
olunmamasý gerekliliðidir. Kendi kiþisel çýkarlar için
yüksek yerlerde olma yerine, manevi olarak yüksek
yerlere gelmek herbirimizin gayesi ve arzusu olmalýdýr.

Kendine yüksek mevkiler arama, onur
peþinde koþma, öðrenmekte ve tatbik etmekte
olduðun Mitsva'lardan çok daha fazlasýný
uygulamaya çalýþ, krallarýn masasýnda



VEAL TAHMOD KAVOD...

ONUR PEÞÝNDEN KOÞMA..
Böyle kiþiler kendilerinden baþkasýný göremedikleri
için, baþkalarý için pozitif düþünmeleri zorlaþýr. Ancak
Tora bilgisi ve yaptýðý iyi hareketlerden dolayý saygý

oturmaya özenme. Çünkü senin masan ve
tacýn onlarýnkinden çok daha büyüktür.
Tanrý'nýn, yaptýklarýnýn bedelini adil bir
þekilde vereceðine inanabilirsin.

kazanan kiþi bununla gurur duyabilir.



YOTER MÝLÝMUDAH ASE. ÖÐRENMEKTE VE TATBÝK ETMEKTE OLDUÐUN

MÝTSVA'LARDAN ÇOK DAHA FAZLASINI UYGULAMAYA ÇALIÞ.
Burada vurgulanan düþüncenin benzeri Pirke Avot 3:12'de belirtilmiþtir. Kiþi öðrenmiþ olduðu her iyi
hareketi ve Mitsva'yý uygulamaya geçirmelidir. Uyguladýðýmýz Mitsvalarýn sayýsýnýn, alýþkanlýklarýmýzdan
fazla olmasýna gayret etmeliyiz. Mitsvalar'ýn fazlasýný uygulamak için daha fazla zaman, para harcamamýz
gerekiyorsa bu fedakarlýðý yapmaktan kaçýnmamalýyýz.
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VEAL TÝTAVE LEÞULHANAM ÞEL MELAHÝM ÞEÞULHANEHA GADOL MÝÞULHANAM.

KRALLARIN MASASINDA OTURMAYA ÖZENME. ÇÜNKÜ SENÝN MASAN
ONLARINKÝNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK.

Kralýn yaþadýðý hayat, güç ve zenginliðinden dolayý, onun gibi olmaya imrenme. Kendisinin sahip
olduðu her þey bu yaþam ile kýsýtlýdýr. Gelecek dünyada seni bekleyen ödülün deðerinin onun sahip
olduklarý ile kýyaslanmasý bile mümkün deðildir. Kralýn sofrasý limitli sayýda insan kabul edebilir, ancak
Tanrý'nýn sunduðu sofrada herkes misafirdir ve limit yoktur. Bu yüzden kralýn sofrasýnda oturmaya
özenme.
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VEHÝTRAH GADOL MÝKÝTRAM.

ÇÜNKÜ SENÝN TACIN ONLARINKÝNDEN
Al tevakeþ gedula leatsmeha, veal tahmod
kavod; yoter milimudah ase. Veal titave

ÇOK DAHA BÜYÜK.
Tora'nýn tacý kralýn tacýndan çok daha büyüktür.

leþulhanam þel melahim, þeþulhaneha gadol

Kralýn tacýný yalnýzca kendi ve daha sonra teslim

miþulhanam, vehitrah gadol mikitram;

edeceði kiþi takabilir. Tora'nýn tacýna hak eden

veneeman u baal melahtah, þeyeþalem lah
sehar peulatah.

herkes sahip olabilir. Tacý ayný anda iki kral takamaz.
Ancak Tora'nýn tacýný ise herkes takabilir.



VENEEMAN U BAAL MELAHTAH ÞEYEÞALEM LAH SEHAR PEULATAH.

TANRI'NIN, YAPTIKLARININ BEDELÝNÝ ADÝL BÝR ÞEKÝLDE VERECEÐÝNE
ÝNANABÝLÝRSÝN.
Herbirimiz Tanrý'nýn hizmetkarlarýyýz. Tanrý da kiþilerin göstereceði enerjiye, sarfedeceði çabaya ve gayrete
göre herkese ödülünü verecektir. Tanrý, Mitsvalarý uygulama konusunda istekli olan kiþilere uygulama ve
bundan mutluluk duymalarý konusunda yardým ettiði gibi, yapýlan Mitsvalarýn bedelini de öder.
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 GEDOLA TORA YOTER MÝN AKEUNA
UMÝN AMALHUT.
TORA, KEUNA (KOENLÝK) VE KRALÝYETTEN
DAHA YÜCEDÝR.
Pirke Avot 4:17'de " Tora - Keuna - Krallýk." olmak üzere
üç tane taçdan bahsedilmiþti. Miþna, Tora'nýn diðer
ikisine nazaran çok daha önemli olduðunu vurgulamaktadýr. Bunun sebebi Tora'nýn avantajlarýnýn diðer
ikisinden fazla olmasýndan ötürü deðildir. Üçünün
arasýndaki avantajlarý karþýlaþtýrdýðýmýzda Koenlik ve
Krallýðýn sahip olduðu avantajlarýn genelde kendi
saygýnlýklarýný ve itibarlarýný korumak için yararlý
olduðunu görmekteyiz. Bu avantajlarýn çoðu materyalist
anlamda ve yalnýzca bu dünya nimetleri üzerine Krala
ve Koen'e yarar saðlamaktadýr. Tora'yý elde etmek için
kiþinin sahip olduðu 48 tane avantaj kiþinin manevi
olarak geliþmesine ve yalnýzca bu dünya deðil gelecek
dünya için de yarar, Tanrý katýnda sonsuz saygýnlýk ve
itibar saðlamaktadýr. Tora materyalist yarardan çok,
manevi anlamda yarar saðladýðýndan ikisinden (Koenlik
ve Krallýk) çok daha üstün bir yere sahiptir.
 ÞEAMALHUT NÝKNET BÝÞLOÞÝM MAALOT,
VEAKEUNA NÝKNET BEESRÝM VEARBAA...
KRALÝYET OTUZ, KEUNA YÝRMÝ DÖRT
ÖZELLÝK GETÝRÝR.
Talmud'un Sanedrin'in Kitabý (18a) kral olmanýn 30
tane koþulunu listeler. Ayrýca Devarim (17:14-20) ve
Þemuel I (8:11-21)'de krala ait olan 30 tane koþulu dile
getirir. Tora'da (Bamidbar 18:8-20) Kohen'e verilmiþ
olan 24 özellikten bahseder.

 TALMUD... ÖÐRENME.
Bir kiþinin Tora'yý anlayabilmesinde "öðrenim" çok
önemli bir yer tutar. Pirke Avot'un çeþitli yerlerinde
Tora öðreniminin ne kadar önemli olduðu defalarca
vurgulanmýþtýr. Ýnsanlar, bilgileri, farklý öðretileri
öðrenmek amacýyla çeþitli kitaplar okuyarak kendilerini
geliþtirebilirlerken, Tora'nýn öðretileri yalnýzca
kitaplardan okuyarak deðil bir öðretmenle öðrenilip
paylaþýlmalarý gerekir. Pirke Avot 1:6'da vurgulandýðý
gibi ; "Kendine Tora öðretecek bir öðretmen-Rabi tayin et."
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Tora, Keuna (Koenlik) ve Kraliyetten daha
yücedir. Çünkü Kraliyet otuz, Keuna yirmi
dört özellik gerektirirken, Tora kýrk sekiz
özellik gerektirir. Bu (kýrk sekiz özellik) þunlardýr: Öðrenim, kulaðýn dinlenmesi, dudaklarýn telafuzu, kalbin dikkati, huþu, saygý,
tevazu, neþe, saflýk, hahamlara danýþma,
arkadaþlarla eþitlik, öðrencilere öðretme,
sükunet, Tora ve Miþna'yý öðrenme, az
uyuma, az konuþma, az iþ, az zevk, az gülüþ,
az dünyevi iþ, sabýr, iyi kalp, Tora bilginlerine ve din adamlarýna güvenme, acýyý ka-bullenme, yerini bilme, elindeki ile mutlu olabilme, menfaat iddia etmeme, sözlerine çit
çekme, sevilme, Tanrý'yý sevme, insanlarý
sevme, uyarýlarý sevme, adaleti sevme, ünden
kaçma, bilgisi yüzünden kaba olmama, karar
verme konumuna sahip olmaktan hoþnut
olmama, arkadaþýnýn yüküne ortak olma,
arkadaþýnýn hatalarýna geçerli sebepler
bulma, arkadaþýný doðruya getirme, arkadaþýný barýþa getirme, öðrendiklerini gözden
geçirme, sorunu tam olarak belirlemek
amacýyla sorma ve kanuna göre cevaplandýrma, dinleme ve duyduklarýna ekleme yapma,
öðretmek için öðrenme, uygulamak için
öðrenme, hocasýnýn bilgisini el üstünde
tutma, duyduklarýný dikkatlice kaydetme,
duyduklarýný kaynak belirterek söyleme.
Sözlerini kaynak belirterek söyleyen kiþi,
dünyaya kurtuluþ getirir. Megilat Ester'de
belirtildiði gibi "Bigdan ve Tereþ kralý
öldürmek için fýrsat kolladýlar ve durumu
öðrenen Mordehay bunu kraliçe Ester'e iletti
ve Ester, Mordehay'ýn adý ile durumu krala
bildirdi." (Ester 2:22) Ester kendine pay
çýkarmadý. Bu þekilde yaptýðýndan dolayý
Yahudi milleti kurtulmaya hak kazandý.
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 BÝÞMÝAT AOZEN. KULAÐIN ÝYÝ
DÝNLEMESÝ.
Ýyi bir öðrenim, öðretmeni çok iyi þekilde dinlemek ve
gerektiðinde ne anladýðýný ona tekrarlamaktan geçer.
Kulaðýn özelliði, kulaða giren her türlü sözün kiþinin
vicdanýný harekete geçirmesini, kalbinin ve zihninin
içinde yer almasýný saðlamasýdýr. Bu nedenle, yanlýþ
anlaþýlan bir öðreti, kiþinin istemeden hata yapmasýna
neden olacaktýr.
 BAARÝHAT SEFATAYÝM...
YÜKSEK SESLE ÖÐRENDÝKLERÝNÝ SÖYLEME
OKUMA VE TEKRARLAMA.
Rambam (Ýlhot Tora 3:12) 'de belirttiði gibi; Tora öðrenirken öðrendiklerini yüksek sesle söyleyenin öðretileri
zihninde kalýr; sessiz bir þekilde öðrenen ise öðretileri
zamanla unutur.

Gedola Tora yoter min akeuna umin amalhut,
þeamalhut niknet biþloþim maalot, veakeuna
beesrim vearba, veatora niknet bearbayim
uþmona devarim.
Betalmud, biþmaat aozen, baarihat sefatayim,
bevinat alev, besihlut alev, beema, beyira, baanava , besimha, beþimuþ hahamim, bedikduk
haverim, uvpilpul atalmidim, beyiþuv, bemikra,
bemiþna, bemiut þena, bemiut siha, bemiut
taanug, bemiut sehok, bemiut dereh erets,
beereh apayim, belev tov, beebunat hahamim,
uvkabalat ayisurin, amakir et mekomo,
veasameah behelko, veose seyag lidvarav, veeno
mahazik tova leatsmo, auv, oev et amakom, oev
et aberiyot, oev et tsedakot, oev et atohahot,
oev et ameþarim, mitrahek nin akavod, velo
megis libo betalmudo, veeno sameah beoraa,
nose beol im havero, mahrio lehaf zehut,
maamido al aemet, maamido al aþalom, mityaeþ
libo betalmudo, þoel umeþiv, þomea umosif,
alomed al menat lelamet, vealomed al menat
laasot, amahkim et rabo, veamekaven et þemuato. Veaomer davar beþem omero: a lamadt, kol
aomer davar beþem omero, mevi geula laolam
Þeneemar: "Vatomer Ester lameleh beþem
Mordehay . (Ester 2:22)

 BEVÝNAT ALEV . BESÝHLUT ALEV... GÖNÜL
RAHATLIÐI VE ÖÐRENÝME KALBÝNÝ VERME.
Kiþi öðrendiklerini ne kadar tekrarlarsa tekrarlasýn, bu
öðretiler kalpten algýlanmadýðý sürece bir yararý olmayacaktýr. Bu öðretilerin insan yaþamý için öneminin idrak
edilmesi sayesinde kiþisel geliþime yarar saðlar.
 BEEMA, BEYÝRA ... TANRI KORKUSU.
Kiþi Tora'yý öðrenirken, Yahudi Milleti'nin Sinay
Daðý'nda Tora'yý alýrken sahip olduklarý, Tanrý'ya karþý
saygýdan dolayý oluþan korkunun aynýsýna sahip olmasý
gerekir.
 BAANAVA... TEVAZU.
Pirke Avot 1:1'de vurgulandýðý gibi alçakgönüllü
kavramýnýn ne denli önemli olduðu Tora'nýn neden
Sinay Daðý gibi görkemsiz bir daðda alýndýðýyla açýklanmýþtý. Tevazu sahibi olan kiþi, anlamadýðý zaman soru
sormaktan çekinmez. Böylelikle Tora'yý elde etme yolunda ilerler ve bilgelerin verdiði öðütler sayesinde kiþisel
geliþimi de olumlu bir þekil alýr.
 BESÝMHA... NEÞE..
Tanrý'nýn Þehinasý (nuru) Tanrý'nýn emirlerini neþe ile
yerine getirmekle elde edilir. Ayný þekilde Tora öðrenildiðinde kiþi bundan mutluluk duyar ve huzur bulur.
Bu duygu kiþinin yaþam akýþýna renk katar. Kendiyle
barýþýk olan kiþi hem kendisine hem de baþkalarýna
yararlý olur.
 BÝTAORA...SAFLIK.
Kiþi Tora öðrenmeden önce zihnindeki tüm olumsuz
düþüncelerden arýnmalýdýr. Tora kutsiyeti ve saflýðý
yüzünden, yalnýzca saf olan yerlerde ikamet eder.
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 GEDOLA TORA ÞEÝ NOTENET HAYÝM
LEOSEA... TORA ÇOK MÜKEMMELDÝR. O'NU
UYGULAYAN KÝÞÝLERE HAYAT VERÝR.
Burada Miþna'nýn vurguladýðý Tora öðreniminden
çok, Tora'nýn uygulamasýdýr. Tora öðrenilmesinin
esas gayesi bizleri uygulamaya yönlendirmesidir. Pirke
Avot'un 1:17 bölümünde belirtildiði gibi esas olan
öðrenmek deðil, uygulamaktýr. Buna göre Tora Kitabý
Tanrý tarafýndan yalnýzca teorik bir bilgi alabilme
amacý ile verilmemiþtir (Talmud Yeruþalmi Þabat
1:2). Kral David'in yazdýðý gibi Tora, uygulayan her
kiþinin geliþimini saðlama amacýndadýr (Teilim
111:10). Tora'yý pratik yapma amacý ile öðrenen kiþi
hem bu dünyada hem de gelecek dünyada yaþamý hak
eder.
Vilna Gaon'a göre, Tanrý yalnýzca Tora'yý uygulama
için öðrenenlere deðil, Tora öðrenimini maddi olarak
destekleyenlere de, çok daha fazla insaný uygulamaya
sevk ettikleri için, hem bu dünyada hem gelecek
dünyada yaþam verir.

Tora çok mükemmeldir. O'nu uygulayan
kiþilere hem bu dünyada, hem de gelecek
dünyada hayat verir.
Miþle kitabýnda belirtildiði üzere;
"Çünkü onlarý (Tora'nýn öðretilerini)
bulanlar için hayat, ve tüm bedeni için
þifadýr ." (4:22)
"Senin bedenine þifa ve kemiklerine ilik
olacaktýr." (3:8)
"Onu tutanlar için bir hayat aðacýdýr, ve
ona destek olanlar mutludur." (3:18)
"Çünkü onlar senin baþýna görkemli bir
taç ve boynuna gerdanlýk olacaklar."

 BAOLAM AZE UVAOLAM ABA. HEM BU
DÜNYADA, HEM DE GELECEK DÜNYADA.

(1:9)

Bu dünyadaki yaþam ile gelecek dünyadaki yaþamý

"Senin baþýna görkemli bir taç koyacaktýr;

kýyaslayabileceðimiz benzerlikler olmasa da Tora bu iki
dünyada yaþamý saðlayan bir güç kaynaðýdýr. Miþna bu
düþünce ile Miþle'den çeþitli cümleler getirerek
Tora'nýn fiziksel ve manevi dünyaya huzur ve mutluluk

sana güzellik tacýný verecektir." (4:9)
"Günlerin benim (Tora'nýn) sayemde

getirdiðini ve iki dünyaya da yaþam kaynaðý olduðunu

çoðalacak ve sana yaþam günleri eklenecek

vurgulamaktadýr.

" (9:11)

Tora bu dünyada ve gelecek dünyada bize nasýl hayat
verebilir? Talmud bunu; Tora çalýþmanýn çok güçlü bir

"Uzun ömür saðýndadýr; solunda ise servet

ilaç olduðu þeklinde açýklar.

ve þeref" (3:16).

Rabi Yeoþua Ben Levi Miþna'da geçen ve Miþle'de
belirtilen pasuklardan yola çýkarak þöyle öðretirdi: Eðer
birinin baþý aðrýyorsa, o kiþi Tora çalýþmalýdýr. Miþle'de
yazýldýðý gibi; " Onlar senin baþýna görkemli bir taç ve
boynuna gerdanlýk olacaklar." (Miþle 1:9).

"Sana gün uzunluðu, yaþam yýllarý ve
sükunet katacaklardýr" (3:2).
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Eðer bir kiþinin midesi ve kemikleri sýzlýyorsa, Tora
öðrenmelidir. Miþle'de yazýldýðý gibi "Senin bedenine
þifa ve kemiklerine ilik olacaktýr " ( Miþle 3:8). Eðer
bir kiþinin tüm vücudunda aðrýlar varsa yine Tora ona
huzur verecektir. Miþle'de yazdýðý gibi "Çünkü onlarý
(Tora'nýn öðretilerini) bulanlar için hayat, ve tüm
bedeni için þifadýr " (Miþle 4:22).
Rav Yeuda bar Hiya þöyle öðretirdi: Tanrý, bildiðimiz
tanýdýðýmýz doktora benzemez. Ýnsanoðluna þifa vermek için bu mesleði seçen doktor, bir ilacý hastanýn

Gedola

Tora, þei notenet hayim leosea

baolam aze uvaolam aba, þeneemar :

vücudunun bir kýsmýný iyileþtirme düþüncesi ile verir.
Fakat bu ilaç komplikasyon yaratýp vücudun baþka bir
yerine zarar verebilir. Tanrý'nýn verdiði Tora, bütün

"Ki hayim em lemotseeem, ulhol besaro

vücudumuza ferahlýk verecek ve her þeyin yaþamýný

marpe" (Miþle 4:22).

saðlayacak bir ilaçtýr. Talmud Eruvin'de (54a) belirtil-

Veomer: "Rifuat tei leþareha, veþikuy leatsmoteha"(Miþle 3:8).
Veomer:" Ets hayim i lamahazikim ba,
vetomehea meuþar" (Miþle 3:18).
Veomer: "Ki livyat hen em leroþeha,
vaanakim legargeroteha". (Miþle 1:9).

diði gibi tüm vücuda yaþam veren Tora'mýzdýr. Bu
dünyada hayat veren Tora bizlere gelecek dünyada da
hayat verecektir.
Can kurtaran halatý...
Bedenin yaþamýný devam ettirebilmesi için yiyeceðe gereksinimi olduðu gibi, ruhun da manevi
besini Tora'dýr. Tanrý'ya yakýnlaþma amacýyla Tora
öðrenen ve uygulayan kiþi, ruhunun beslenmesini

Veomer: "Titen leroþeha livyat hen, ateret

saðlayarak asýl kaynaðý olan gelecek dünyada da

tiferet temageneka " (Miþle 4:9).

yaþamýný sürdürebilecektir.

Veomer :" Ki vi yirbu yameha, veyosifu
leha þenot hayim"( Miþle 9:11).

Tsadikim nikraim hayim ahar mitatam - Reþaim
keruyim met afilu bahayim.
Doðru insanlar öldükten sonra yaþamlarýna

Veomer: "Oreh hayim bimina, bismola ose

devam ederler. Çünkü can simidini yanlarýnda

vehavod" ( 3:16).

götürmeyi ihmal etmemiþlerdir.

Veomer : "Ki oreh yamim uþnot hayim,

Kötü insanlar ise yaþarken bile ölü sayýlýrlar

veþalom yosifu lah. (Miþle 3:2).

(Talmud Berahot 18b).
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 ANOY, VEAKOAH, VEAOÞER, VEAKAVOD, VEAHOHMA, VEAZÝKNA, VEASEVA,
VEABANÝM, NAE LATSADÝKÝM VENAE LAOLAM .... GÜZELLÝK, GÜÇ, ZENGÝNLÝK, SAYGINLIK,
BÝLGELÝK, YAÞLILIK TECRÜBEDEN DOLAYI AÐIRMIÞ SAÇLAR VE ÇOCUKLAR HEM
DÜRÜSTLER ÝÇÝN HEM DE DÜNYA ÝÇÝN UYGUNDUR.
Burada vurgulanan ve kiþilerin arzuladýðý bu özellikler Tanrý adýna kullanýlýrsa kiþiyi yüceltir. Dürüst insanlar bu
öðeleri doðru kullanmayý bildiklerinden sonsuzluðu elde ederler. Bu öðeler sýfýr rakamýna benzetilebilir. Yalnýz
baþýna kaldýðýnda anlamý olmayan sýfýr, yanýna bir sayý geldiðinde anlam kazanýr. Ayný þekilde bu öðeleri doðru
kullanmak ve her birinin yalnýzca amaca ulaþmak için bir araç olduðunun bilincinde olmak gerekir. Böylece bu
yedi öðe deðer ve anlam kazanýr.
(a) Güzellik insaný yanlýþa sürükleyebilir. Yosef kendi güzelliði sayesinde maðdur duruma düþmek üzereydi. Kendi
arzularýna hakim olmayý baþardýðýndan hataya düþmedi.
Mýsýr'da Potifar'ýn hizmetkarý olarak çalýþtýðýnda Potifar'ýn
karýsý onunla beraber olmak istedi. Yosef hataya düþmez
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ve bunu reddeder.(Bereþit 39:6-10) Bu sayede Yosef
Menasya'nýn oðlu Rabi Þimon, Rabi Þimon
Atsadik (Dürüst Yosef) lakabýný kazandý. Bununla beraben Yohay adýna þunlarý söyler: Güzellik,
ber, insan aðzýndan çýkan güzel sözler insanlarý Tanrý
güç, zenginlik, saygýnlýk, bilgelik, yaþlýlýk,teyoluna bir adým daha yaklaþtýrmasýna neden olabilir.
crübeden dolayý aðýrmýþ saçlar ve çocuklar,
(b) Ýnsan güç sayesinde Tora'yý öðrenme gücüne sahip
hem dürüstler için hem de dünya için uygunolur. Ayný güç ve azimle Tora'yý insanlara öðretme
dur. Pasuklarda belirtildiði gibi;"Yaþlýlýkta
konusunda büyük istekle çalýþýr.Tora insanýn fiziksel
güzellik tacý; hayattaki dürüstlük ile bulabilgücüne enerji verir. Ayný þekilde güçlü olan daima zayýfý
irsin" (Miþle 16:31).
korumasýný bilir ve onu himayesi altýna alýr. Aksi taktirde
"Oðullarýn oðullarý (torunlar) yaþlýlarýn
kiþi gücünü negatif amaçlar için kullanýrsa her yaptýðý
tacýdýr;
ve oðullarýn iftiharý
babalarýdýr"
hareketle kendini Tanrý'dan uzaklaþtýrmýþ olur.
(Miþle 17:6).
(c) Zenginlik sayesinde kiþi çok þeyler yapabilir. Ulaþýlmasý
gereken amaç için gerekli olan önemli araçlardan biridir.
"Gençlerin görkemi kendi kuvvetleridir; ve
Bir insan zenginliði sayesinde çok insana yardýmcý olabilir
yaþlý insanlarýn güzelliði aðarmýþ saçlarýdýr."
ve öðrenimini sýkýntýsýz sürdürebilir; ancak,buna paralel
(Miþle 20:29)
olarak zenginliðini yanlýþ hedefler için kullanan kiþi her
"Tanrý Tsiyon daðýnda ve Yeruþalayim'de
türlü yanlýþlýðý yaparak olumsuz bir yolun içinde kaybolur
hüküm süreceði ve þeref yaþlýlarýn önünde
gider.
olacaðý zaman, ay solacak, güneþ utanacak
(d) Saygý iyi ve kötü arasýnda dengeyi kuran önemli bir
(Yeþayau 24:23).
kuvvettir. Saygýnlýðý olan bir kiþi yaptýklarý ve söyledikleri
Rabi Þimon ben Menasya þöyle der: Bu yedi
ile örnek teþkil eder. Bu nedenle kiþileri pozitif yöne
özellik, Hahamlarýmýz'ýn dürüstleri tanýmlaçekme konusunda önemli bir rol oynar. Saygýnlýðýný yanmakta kullandýklarý özelliklerdir. Rabi
lýþ kullananlar, bunun negatif sonucu olan kibirlilik
[Yeuda Anasi] ve çocuklarý bunlarýn tümüne
sebebiyle hem kendi kiþisel geliþimine zarar verir hem de
sahiptiler.
saygýnlýðýný hareketleri ve söylemleri ile birçok insaný
yanlýþ yola sevk ederler.
(e) Bilgelik iki tarafý keskin bir kýlýçtýr. Ýnsanýn Tanrý
yo-lunda önemli adýmlar atmasýna ve O'na yaklaþmasýna
yardýmcý olduðu gibi, farklý kullanýldýðýnda onu Tanrý'dan uzaklaþtýrýr ve insan yalnýzca kendisini görmeye baþlar.
(f) Yaþlýlýk ve tecrübe ile birlikte saçlarýn aðarmasý insanlarý doðru yola yönlendirme konusunda pozitif bir kuvvettir. Yaþlýlar genelde yaþam deneyimlerinden bahsettiklerinde dinleyenleri etkileyebilirler. Ýkna edici ve iyi bir
konuþma yeteneði olan bir yaþlý deneyimleri ile birçok insana pozitif þeyler öðrettiði gibi, yaþamýný yanlýþ yönde
sürdürmüþ olan bir yaþlý dinleyenlerini yanlýþa da sevk edebilir. Böyle bir durumda yaþamýna yanlýþ yön çizen bir
kiþi için "yaþlýlýk daha fazla günah iþlemesine neden olan zaman sürecidir" de denilebilir.
(g) Çocuklar Tora yolunda aldýklarý eðitim ile bir kiþi için iyi bir geleceðin meyvesi olabilir. Bir çocuk aldýðý Tora
eðitimi sayesinde kötülükle savaþmayý ve onu alt etmeyi baþardýðý gibi yanlýþ eðitim ve manevi deðerlerden uzak
yetiþmesi takdirde iyiyi elde etme potansiyelini kötüye dönüþtürmesine neden olur.
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 ÞENEEMAR: "ATERET TÝFERET SEVA, BEDEREH TSEDAKA TÝMATSE".
PASUKTA BELÝRTTÝÐÝ GÝBÝ "YAÞLILIKTA GÜZELLÝK TACINI ; HAYATTAKÝ DÜRÜSTLÜK
ÝLE BULABÝLÝRSÝN." (MÝÞLE 16:31)
Bu cümle yaþlýlýðýn, kiþinin manevi konular hakkýnda çalýþmasýna engel olmadýðýný gösteriyor. (Tiferet Ýsrael)
 VEOMER: "ATERET ZEKENÝM BENE VANÝM, VETÝFERET BANÝM AVOTAM"....
PASUK'TA BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝBÝ; "OÐULLARIN OÐULLARI (TORUNLAR) YAÞLILARIN
TACIDIR; VE OÐULLARIN ÝFTÝHARI BABALARIDIR." (MÝÞLE 17:6)
Çocuklar gerektiði gibi eðitilmezlerse, bu çocuklarýn anne ve babalarý utanç verici suçlamalarla
karþýlaþabilirler. Bu pasuk, Tora'ya kendilerini gerçekten adayan kiþilerin çocuklarýnýn ve torunlarýnýn,
onlarýn sadece gurur kaynaðý olacaðýnýn sözünü verir.
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Rabi Þimon ben Menasya omer miþum Rabi
Þimon ben Yohay: Anoy, veakoah, veaoþer,
veakavod, veahohma, veazikna, veaseva,
veabanim - nae latsadikim venae laolam,
þeneemar: "Ateret tiferet seva, bedereh tsedaka
timatse" (Miþle 16:31).
Veomer: "Ateret zekenim bene vanim, vetiferet
banim avotam" (Miþle 17:6).
Veomer: "Tiferet bahurim koham, veadar zekenim
seva" (Miþle 20:29).
Veomer: "Vehofra alevana uvoþa ahama, ki
malah Ad...tsevaot bear tsiyon uviruþalayim
veneged zekenav kavod" (Yeþayau 24:23). Rabi
Þimon ben Menasya omer: Elu þeva midot,
þemanu hahamim latsadikim, kulam nitkayemu
berabi uvvanav.

 VEOMER: "TÝFERET BAHURÝM KOHAM,
VEADAR ZEKENÝM SEVA".... VE PASUKTA
BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝB; "GENÇLERÝN GÖRKEMÝ
KENDÝ KUVVETLERÝDÝR; VE YAÞLI
ÝNSANLARIN GÜZELLÝÐÝ AÐARMIÞ
SAÇLARDIR "(MÝÞLE 20:29)...
Gençler kendi fiziksel güçlerinden dolayý gurur
duyarken, yaþlýlar da geçirdikleri yýllarýn birikimi
sonucunda elde ettikleri bilgelikleriyle gurur
duymalýdýrlar. (Tiferet Ýsrael)
 VEOMER: "VEHOFRA ALEVANA UVOÞA
AHAMA, KÝ MALAH AD...TSEVAOT BEAR
TSÝYON UVÝRUÞALAYÝM VENEGED ZEKENAV
KAVOD." ...VE PASUK ÞÖYLE DER: " TANRI
TSÝYON DAÐINDA VE YERUÞALAYÝM'DE
HÜKÜM SÜRECEÐÝ VE ÞEREF YAÞLILARIN
ÖNÜNDE OLACAÐI ZAMAN, AY SOLACAK,
GÜNEÞ UTANACAK." (YEÞAYAU 24:23)
Esas saygýnlýk, zenginlik ve güç Maþiah geldiðinde elde
edilecektir. (Musar Avot)

 RABÝ ÞÝMON BEN MENASYA OMER:" ELU
ÞEVA MÝDOT ÞEMANU HAHAMÝM
LATSADÝKÝM KULAM NÝTKAYEMU BERABÝ
UVVANAV"...RABÝ ÞÝMON BEN MENASYA
SÖYLER: "BU YEDÝ ÖZELLÝK, HAHAMLARIMIZ'IN DÜRÜSTLERÝ TANIMLAMAKTA
KULLANDIKLARI ÖZELLÝKLERDÝR VE RABÝ [YEUDA ANASÝ] VE ÇOCUKLARI BUNLARIN
TÜMÜNE SAHÝPTÝLER".
Miþna'nýn bahsettiði Rabi, Rabenu Akadoþ olarak adlandýrdýðýmýz eþþiz öðretmen Rabi Yeuda Anasi'dir.Rabi
Yeuda Anasi Sözlü Tora'yý yazýya geçirerek unutulmamasýný saðladý. Aþaðýdaki sebeplerden dolayý üç isimle
çaðýrýlýrdý: Rabi; öðretmen; çünkü o tüm Ýsrael'in öðretmeniydi ve onlara Tora öðretirdi. Nasi Rabi Yeuda;
Baþkan: O dönemde Yahudiler'in lideriydi. Ýþ Kadoþ ; Aziz öðretmen; çünkü onun vücudu da ruhu kadar
kutsaldý. Hahamlarýmýz onun bu dünyadan ayrýldýðý gün on parmaðýný Tanrý'ya doðru uzatarak þunlarý dediðini
anlatýrlar: "Dünyanýn Hakimi, þu bilinsin ki yaþantýmýn hiçbir evresinde küçük parmaðýmla bile olsa bu
dünyanýn zevklerinden yararlanmadým."
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 AMAR RABÝ YOSE BEN KÝSMA... KÝSMA’NIN OÐLU RABÝ YOSEF ÞÖYLE DER.
Bar-Kohba isyaný sýrasýnda yaþayan Kisma’nýn oðlu Rabi Yose Roma Ýmparatorluðunun gücünden dolayý
isyan edilmemesi gerektiðini ve herþeyin barýþ yoluyla çözümlenebileceðini savunmuþtur. Kendisi gelecekte
Yahudi Milletinin baþýna gelecek trajedileri önceden dile getirmiþ ve ölümünden sonra söylediði acý olaylar
yaþanmýþtýr.

 PAAM AHAT AYÝTÝ MEALEH BADEREH
UFAGA BÝ ADAM EHAD ... BÝR GÜN YOLDA
GEZERKEN, BÝR ADAMLA KARÞILAÞTIM.
Kisma’nýn oðlu Rabi Yose, yaþadýðý günlük bir olayla
insanýn manevi geliþimi hakkkýnda mesaj vermeye
çalýþmaktadýr. Bir önceki Miþna'da zenginliðin bu
dünya için uygunluðundan bahsedilmiþti. Kendisi ise
zenginliðin önemli olduðunu fakat buna karþýlýk
Tora'nýn ihmal edilmemesi gerekliliðini de yaþadýðý
olayla ifade etmektedir.
Kisma’nýn oðlu Rabi Yose yaþamýnýn çoðunu Yeþiva'da
öðrenerek geçirdi. Miþna'nýn sokakta dolaþmasýndan
bahsetmesinin nedeni, geliþigüzel bir dolaþmaktan öte
bir Mitsva yapmak için dolaþtýðýný vurgulamak içindir.

 UFAGA BÝ ADAM EHAD...
BÝR ADAM BENÝMLE KARÞILAÞTI.
Miþna'nýn kendisinin birisiyle karþýlaþtýðýný vurgulamamasýnýn nedeni Kisma’nýn oðlu Rabi Yose yolda geçenlerle ilgilenmediðini belirtmektir. Kendisi bir Mitsva
peþinde koþarken adamýn biri onunla tanýþmak ister ve
onunla sohbet etmeye baþlar. Zaten, Miþna'da da ilk
selam verenin onunla tanýþmak isteyen kiþi olduðu
belirtilmektedir.
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Rabi Yosef Ben Kisma þöyle der: Bir gün
yolda gezerken bir adamla karþýlaþtým ve
bana selam verdi. Kendisini selamladým.
Adam "Nerelisin?" diye sordu. Kendisine
"Birçok bilge ve aydýn kiþilerin yaþadýðý
þehirdenim" dedim. Adam devam etti ve
"Rabi; bizim þehrimizde yaþamak ister misin?
Ben seni büyük zenginliðe kavuþturacaðým;
altýn ve kýymetli taþlar vereceðim" dedi.
Kendisine þöyle cevap verdim: "Sen bana
dünyanýn bütün altýnlarýný ve kýymetli
taþlarýný verirsen dahi ben Tora bilgisi fazla
olan bir yeri tercih ederim. Çünkü Teilim
kitabýnda Kral David þöyle der: "Tora'nýn
sözleri binlerce altýn ve gümüþten daha
kýymetlidir". Ve dahasý insan bu dünyadan
ayrýlýrken ne altýn ne gümüþ ne kýymetli
taþlar ona eþlik eder. Sadece Tora bilgisi ve
yaptýðý iyilikler onunla beraberdir. Miþle'de
de belirtildiði gibi: "Yolunda sana rehber
olacak, seni koruyacaklar yattýðýn zaman;
söyleþecekler seninle uyandýðýnda....." (Miþle
6:22) Burada belirtilen "yolunda" kelimesi bu
dünya, "yattýðýn zaman" ise ölümünde,
mezara girdiðinde anlamýndadýr. "Uyandýðýnda sana güzel sözler söyleyecek"
kelimeleri ile vurgulanan ise gelecek dünyadýr.
Hagay peygamberin (Hagay 2:8) dediði gibi;
"Gümüþ ve altýn bana aittir, diyor Tanrý".

AMAR LÝ, RABÝ, MEEZE MAKOM ATA... ADAM "NERELÝSÝN?" DÝYE SORDU.

Üzerinde Rabi’lerin giydiði özel bir elbise olduðundan onun Rabi olduðunu anlayan kiþi Rabi Yose'nin nereden
geldiðini sormak ister. Bu soruyu sormasýndaki maksat, Rabi'nin geçimini yeteri kadar saðlayýp saðlamadýðýný
öðrenmektir. Adamýn yaþadýðý þehirde bir Rabi'ye ihtiyaç olduðundan bu soruyu sorma ihtiyacýný hisseder.
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 AMARTÝ LO MEÝR GEDOLA ÞEL HAHAMÝM VEÞEL SOFERÝM ANÝ...
KENDÝSÝNE "BÝRÇOK BÝLGE VE AYDIN KÝÞÝLERÝN YAÞADIÐI ÞEHÝRDENÝM" DEDÝM.
Birçok bilge ve aydýn kiþilerin bulunduðu bölgede yaþadýðýný belirtmekle Rabi Yose'nin gerektiði kadar
geçimini saðlamadýðýný anlayan adam, Rabi'ye iþ teklifinde bulunur. "Rabi; bizim þehrimizde yaþamak ister
misin? Seni büyük zenginliðe kavuþturacaðým; altýn ve kýymetli taþlar vereceðim" der.
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Amar Rabi Yose ben Kisma: Paam ahat ayiti
mealeh badereh, ufaga vi adam ehad. Venatan
li şalom,
veehezarti
lo şalom.
Amarayiti
li: “Rabi
Amar
Yose ata?”
ben Kisma:
Paam
mealeh
meezeRabi
makom
Amarti
lo:ahat
“Meir gedola
badereh, ufaga bi adam ehad. Venatan li þalom, veeşel
hahamim
veşel
soferim
ani.”
Rabi,
hezarti lo þalom. Amar li: "Rabi meeze makom ata?"
retsoneha
şetadur
imanu
vimkomenu
vaani
Amarti
lo: "Meir
gedola
þel hahamim
soferim
eten Amar
leha
elef
alafim
dinre þetadur
zaav veþel
vaavanim
ani."
li : Rabi,
retsonah
imanu bimtovot umargaliyot?
“Amarti
lo:” dinre
İm ata
noten
komenu?
vaani eten lah
elef alafim
zaav
vaali kol kesef
vaavanim
tovot
vanim
tovotvezaav
umargaliyot.
Amarti
lo: umargaliyot
Beni "im ata
şebaolam,
eni
dar
ella
vimkom
Tora.”
Vehen
noten li kol kesef vezaav vaavanim tovot umargaliyot
katuv besefer
al Tora.
yede Lefi
David
meleh
þebaolam,
eni dar Teilim
ella bimkom
þebiþat
petiYisrael:
“Tov
li Torat
pihalo kesef,
mealfe
rato
þel adam
en melavin
lo leadam
velozaav
zaav,
vahasef.”
Velo
od
ella
şebişat
petirato
şel
velo avanim tovot umargaliyot, ella Tora umaasim
adambilvad,
en melavin
lo leadam
lo hesef
velo zaav
tovim
þeneemar:
"Beitalehha
tanhe otah,
beþohvelo tiþmor
avanim
tovot
umargaliyot,
Tora
beha
aleha,
vaakitsota
i tesiheha."ella
"beitalehha
umaasim
bilvad,
“Beitalehha
tanhe
otah."tovim
- Baalom
aze;şeneemar:
beþohbeha tiþmor
aleha" tanhe otah,
beşohbeha
tişmor aleha,
bakaver
; " vaakitsota
i tesiheha"
- laalomvaakitsota
aba. Vehen
i tesiheha.”
beitalehha
tanhe meleh
otah.Yisrael:
”Baalom
katuv
besefer Teilim
al yede David
"Tov
beşohbeha
tişmor
bakaver119:72).
;
liaze;
Torat
piha mealfe
zaavaleha”
vahasef"– (Teilim
“vaakitsota
i tesiheha”
laalom
Veomer
: "Li akesef
veli azaav,
neumaba.
Ad.. Veomer
tsevaot." :
“Li akesef veli azaav, neum Ad.. tsevaot.”

 AMARTÝ LO BENÝ ÝM ATA NOTEN LÝ
KOL KESEF VEZAAV VAAVANÝM TOVOT
UMARGALÝYOT ÞEBAOLAM, ENÝ DAR ELLA
BÝMKOM TORA... "SEN BANA DÜNYANIN
BÜTÜN ALTINLARINI VE KIYMETLÝ
TAÞLARINI VERÝRSEN DAHÝ BEN TORA
BÝLGÝSÝ FAZLA OLAN BÝR YERÝ TERCÝH
EDERÝM" DEDÝM.
Pirke Avot 4:18'de vurgulandýðý gibi "Tora öðrenimi
uðruna gerekirse sürgüne bile git ve Tora'nýn arkandan
geleceðini düþünme." prensibinden Rabi Yose Tora
öðrenimi olmayan bu yeri ne kadar para teklif edilirse
edilsin kabul edemeyeceðini belirtir.
Balýðýn sudan çýktýðýnda yaþayamadýðý gibi, bir Yahudi
de Tora'sýz yaþayamaz. Tora, kiþinin manevi geliþimi
için gerekli tek kýlavuzdur.
 VEHEN KATUV BESEFER TEÝLÝM AL YEDE
DAVÝD MELEH YÝSRAEL " TOV LÝ TORAT PÝHA
MEALFE ZAAV VAHASEF"...
TEÝLÝM KÝTABINDA KRAL DAVÝD ÞÖYLE
DER: "TORA'NIN SÖZLERÝ BÝNLERCE ALTIN
VE GÜMÜÞTEN DAHA KIYMETLÝDÝR".
Bütün sahip olduðu zenginliðe raðmen Kral David,
Tora'nýn hiçbir þeye eþ deðerde olmadýðýný ve kýymetinin
altýn ve gümüþten çok daha fazla olduðunu vurgulamýþtýr.
Altýn ve gümüþ seni bu dünyada zengin ederken,
Tora'nýn yolu seni hem bu dünyada hem de gelecek
dünyada zengin ve mutlu eder. Tanrý tarafýndan miras
verilmiþ olan Tora bize aittir. Neviim kitabýnda Hagay
(2:8)'de de altýn ve gümüþün Tanrý'ya ait olduðu
belirtilmiþtir. Böylelikle kiþiyi asýl zengin edenin kendine
ait olan mirasý olduðu anlaþýlmaktadýr.

 ÞEBÝÞAT PETÝRATO ÞEL ADAM EN MELAVÝN LO LEADAM LO KESEF...DAHASI ÝNSAN
BU DÜNYADAN AYRILIRKEN NE ALTIN NE GÜMÜÞ NE KIYMETLÝ TAÞLAR ONA EÞLÝK
EDER. SADECE TORA BÝLGÝSÝ VE YAPTIÐI ÝYÝLÝKLER ONUNLA BERABERDÝR.
Koelet kitabýnda vurgulandýðý gibi : "Annesinin rahminden çýplak çýkar insan. Dünyaya nasýl geldiyse öyle
gider, kazandýklarýndan hiçbir þey götürmez elinde" (Koelet 5:14). Kiþinin bu dünyadan kazandýðý hiçbir þey
ölümde ona refakat etmez.
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HAMÝÞA KÝNYANÝM KANA (LO)

AKADOÞ BARUH U BAOLAMO VEELU EN….
TANRI BEÞ ÞEYLE DÜNYAYI MÜBAREK
KILDI.

Bütün dünyanýn sahibi olan Yüce Tanrý , beþ tane
özel öðe seçerek yarattýðý ve tasarladýðý dünyanýn

Tanrý beþ þeyle dünyayý mübarek kýldý.
a)Tora
b) gökyüzü ve toprak
c) Avraam
d)Yisrael

ilerlemesini ve Ýsmin'in yüceltilmesini saðladý.

e) Bet-Amikdaþ.

Sefat Emet Miþna'da bahsedilen "kinyanim"

a) Tora: "Tanrý, yolunun baþlangýcýnda,

kelimesinin elde etme anlamýna da geldiðini

kadim iþlerinden evvel beni (Tora'yý) teþkil

belirtir. Buna göre Tanrý, eriþilmesi mümkün

etti." (Miþle 8:22)

olmayan bir güç olmasý yanýnda, insanýn onu elde

b) Tanrý þöyle diyor:" Tahtým gökler ve

etmesi ve onunla iliþki halinde olabilmesi için beþ

ayaklarýma basamak yerdir; siz bana nasýl

tane öðenin önemli rol oynadýðýný vurgulamaktadýr.
Bu öðeler :Tora-gökyüzü ve toprak - Avraam Yisrael - Bet-Amikdaþ’týr

bir ev yaparsýnýz? Ve neresi rahatýmýn yeri?"
(Yeþayau 66:1).
"Tanrý ne çok eserin var! Hepsini bilgece
yaptýn; yeryüzü senin yarattýklarýnla dolu."
(Teilim 104:24)



TORA KÝNYAN EHAD...

c) Ve onu mübarek kýlýp dedi:" Göklerin ve

BU ÖÐELERDEN BÝRÝ TORA.

yerin sahibi Yüce Tanrý tarafýndan Avraam

Tora yaratýlýþýn ana projesini teþkil etmekle birlikte,
Tora

sayesinde

Tanrý'ya

yakýn

olmamýz

mümkündür.

mübarek olsun" (Bereþit 14:19).
d) "Yisrael: Senin halkýn geçinceye dek ey
Tanrým, kendine edindiðin bu halk geçinceye
dek ..." (Þemot 15:16)



ÞAMAYÝM VAARETS ... DÝÐER

ÖÐELERDEN BÝRÝ GÖKYÜZÜ VE TOPRAK .

Gökyüzü ve topraðýn ihtiþamý Tanrý'nýn varlýðýný
ispatlar. Gökyüzü ve yeryüzü insanoðlunun Tanrý'ya
hizmet edebilmesi ve ruhsal yaþamýný geliþtirmesi
için yaratýldýlar.

"Dünyadaki kutsallara ve soylulara gelince,
biricik zevkim onlardýr." (Teilim 16:3)
e)"Tanrým, halkýný getirip kendi daðýna,
yaþamak

için

seçtiðin

yere,

ellerinle

kurduðun kutsal yere dikeceksin.." (Þemot
15:17)
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Hamiþa kinyanim kana (lo) akadoþ Baruh U
baalomo, veelu en: "Tora - kinyan ehad, þamayim
vaarets - kinyan ehad, Avraam - kinyan ehad.
Tora minayin? Dihtiv : Ad...kanani reþit darko,
kedem mifalav meaz." (Miþle 8:22)
Þamayim vaarets minayin? Dihtiv : "Ko amar

 AVRAAM ..
Monoteist (Tek Tanrý) fikrini dünyaya tekrardan
getirerek, ýþýk tutmuþ olan ilk atamýz Avraam
Avinu'dur (Babamýzdýr). Tanrý'nýn yolunda yürü-yerek O'na inanýlmasý gerekliliðini öðreten ve bu
dünyanýn tesadüfi olarak oluþmadýðýný, Tanrý tarafýndan yaratýldýðýný anlatan Avraam, dünyanýn
maki-nisti olmayan bir tren yolculuðu olmadýðýný
göster-miþtir. Avraam ile birlikte insanoðlunun
manevi dünyasýnda pozitif deðiþiklikler oldu.
Yaratýlýþýn amacý insanoðlunun tamamýnýn Tanrý
inancý ile birlikte dünyayý tamamlamasý gerekliliði
idi. Ancak yaratýlýþtan baþlamak üzere Avraam'ýn
nesline kadar bu misyon gerçekleþtirilememiþ ve
bununla birlikte Tanrý fikri tamamen unutulmaya
baþlanmýþtýr. Avraam ile tekrar baþlayan bu misyon,
onun sayesinde diðer nesillere aktarýlmýþ ve onun
izlediði yolda devam eden grup Tora'yý alarak,
dünyaya ve insanlýða ýþýk tutmayý baþarmýþtýr.


YÝSRAEL...

Ad..., aþamayim kisi, veaarets adom raglay, e ze

Yisraeloðullarý, Tora ile birlikte binlerce sene putpe-

bayit aþer tivnu li, vee ze makom menuhati

rest kültürüne karþý tek Tanrý düþüncesini korumakla

(Yeþaya 66:1);

insanlýða ýþýk tutmuþtur. Pirke Avot 3:18'de bu

Veomer: "Ma rabu maaseha Ad..., kulam
behohma asita, malea aarets kinyaneha" (Teilim
104:24).

sorumluluðun neler olduðu hakkýnda geniþ bilgiler
verilmiþti.

Avraam minayin? Dihtiv: Vayvareheu vayomar,

BET-AMÝKDAÞ...

baruh Avram leel elyon, kone þamayim vaarets



(Bereþit 14:19)

Pirke Avot 5:17 'de açýklamalarda vurgulandýðý gibi;

Yisrael minayin ? dihtiv: " Ad... yaavor ameha

Bet-Amikdaþ sulhun, maneviyatýn en üst seviyesi ve

Ad..., ad yaavor am zu kanita" (Þemot 15:16);

yaratýlýþýn merkezi olan sonsuz kardeþliðin ifade

Veomer: "Likdoþim aþer baarets emma, veadire
kol hefsi vam." (Teilim 16:3) Bet-Amikdaþ
minayin ? Dihtiv : "Mahon leþivteha paalta Ad...,
mikdaþ Ad... konenu yadeha"; Veomer: "Vayviem

edildiði bir noktada kurulmuþtur. Bu nedenden
dolayý Bet-Amikdaþ'ýn varlýðý tarih boyunca Yahudi
Milleti için önemli bir yer teþkil etmiþtir. Ramban'a

El gevul kodþo, ar ze kaneta yemino." (Þemot

göre Bet-Amikdaþ, Adam'ýn iþlediði günahtan önceki

15:17)

dünyanýn manevi halini ifade eden ve gösteren
küçük bir mekan olmuþtur.
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KOL MA ÞEBARA AKADOÞ BARUH-U BAOLAMO LO BERAO ELLA LÝHVODO...
TANRI BU DÜNYADAKÝ HERÞEYÝ SAYGINLIÐI ÝÇÝN YARATTI.
Tanrý'nýn saygýnlýðý bir önceki Miþna'da vurgulanan beþ öðe sayesinde korunmuþ ve korunmaya devam
edilmektedir. Tanrý'nýn bu dünyadaki mesajýný ve bu dünyayý ne için yarattýðýný bizlere ifade eden ve
insanlara gösteren Tora'nýn öðretileridir. Yalnýzca Yahudi Milleti deðil, yaratýlýþtaki her molekül
Tanrý'ya hizmet etmek için yaratýlmýþtýr. Yapýlan her iyi hareket ve doðru davranýþ O'nu ve saygýnlýðýný
yüceltmek içindir. Pirke Avot kitabýndaki tüm öðretilerin kaynaðý Sinay Daðý olduðundan, taþýdýðý ilahi
özellik bu amacý gerçekleþtirmektedir. Bu nedenle Tanrý'ya hizmet etme yolunda bu öðretilerin büyük
önemi ve rolü vardýr.


 ÞENEEMAR : KOL ANÝKRA VÝÞBÝ
VELÝHBODÝ BERATÝV, YETSARTÝV AF ASÝTÝV...
"YÜCELÝÐÝM ÝÇÝN YARATTIÐIM, VE
KENDÝSÝNE ÞEKÝL VERDÝÐÝM, KENDÝSÝNÝ
VÜCUDA GETÝRDÝÐÝM, ÝSMÝMLE ÇAÐRILAN
HERKESÝ GETÝRÝN, DÝYECEÐÝM" (YEÞAYAU 43:7).
Yaratýlýþ dört seviyede gerçekleþmiþtir :
a. Beria - Yaratýlma
(Tanrý'nýn hükümdarlýðý)
b. Yetsira - Oluþum
(Meleklerin dünyasý)
c. Asiya - Fiziksel
(Hareket dünyasý)
d. Atsilut - Ýlham
(Tanrýsal dünya )
Bu belirtilen dört boyut, Tanrý'nýn yaratýlýþtaki amacýna
ulaþabilmek ve saygýnlýðýný yüceltmek için yaratýlýþýn bir
planýdýr.

 MÝÞNA 6/11 
Tanrý bu dünyadaki herþeyi saygýnlýðý için yarattý." Yüceliðim için yarattýðým ve kendisine þekil
verdiðim, kendisini vücuda getirdiðim, Ýsmimle
çaðrýlan herkesi getirin, diyeceðim" (Yeþayau
43:7). "Tanrý ebediyen ve daimi saltanat sürecektir." (Þemot 15:18) Tanrý sonsuza dek egemen
olacaktýr.



MÝÞNA 6/11 

Kol ma þebara Akadoþ Baruh U beolamo lo berao



VEOMER: AD...YÝMLOH LEOLAM VAED...

"TANRI EBEDÝYEN VE DAÝMÝ SALTANAT
SÜRECEKTÝR." (ÞEMOT 15:18) TANRI
SONSUZA DEK EGEMEN OLACAKTIR.

ella lihvodo, þeneemar: "Kol anikra viþmi velihbodi berativ, yetsartiv af asitiv "(Yeþaya 43:7);
Veomer: "Ad... yimloh leolam vaed" (Þemot 15:18).

Tanrý bu dünyanýn sonsuz hakimi olduðundan hiçbir
güç onun yarattýðý dünyanýn planýna engel teþkil
edemez. Rambam'ýn oluþturduðu onüç prensipte belirtildiði gibi ;
. "Bizler bütün imanýnýmýzla inanýrýz ki, adý kutsal Yaradanýmýz'ýn yarattýklarý O'nun eseridir. O yaratýr ve O
yaratacaktýr."
. "Bizler bütün imanýmýzla inanýrýz ki, adý kutsal Yaradanýmýz, O Tektir ve O'ndan baþkasý yoktur."
. "Bizler bütün imanýmýzla inanýrýz ki, adý kutsal Yaradanýmýz, O ilk ve ebedidir ve O'nun dýþýnda baþka Tanrý
yoktur" .
Her sabah bu cümleyi sabah duasýnda okuyarak Tanrý'nýn sonsuza dek varlýðýný ilan ederiz.
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Akaþya oðlu Rabi Hanaya der ki: O, kutsal olan, Musevilerin hak etmelerini irade etmiþtir. Bu nedenle de onlara yasayý ve buyruklarý arttýrmýþ
bulunmaktadýr. Belirtildiði gibi; "Tanrý, adaleti gereði Tora'nýn büyümesini
ve güçlenmesini irade etmiþtir."
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YAHUDÝLÝK VE DÝNÝ KÝTAPLARIMIZ
1. YAHUDÝ ÝNANCI
2. YAHUDÝ AHLAKI
3. PÝRKE AVOT'TAN ÖÐRENDÝÐÝMÝZ AHLAK DEÐERLERÝNDEN BAZI BAÞLIKLAR
4. BÝR ÝNSANIN SAHÝP OLMASI GEREKEN ÖNEMLÝ VE OLUMLU 		
		
KARAKTERLERDEN BAZILARI
5. DÝNÝ KÝTAPLARIMIZIN GENEL TABLOSU
6. TANAH
a. TORA
b. ÝLK PEYGAMBERLER (NEVÝÝM RÝÞONÝM)
c. SON PEYGAMBERLER (NEVÝÝM AHRONÝM)
d. KETUVÝM
7. SÖZLÜ TORA
8. MÝÞNE TORA VE ÞULHAN ARUH
1. YAHUDÝ ÝNANCI
Yahudiler Tek Tanrý Monoteist fikrini dünyaya ilk getirenler olmuþlardýr.Bu fikrin ýþýðý altýnda
Yahudilik ve Yahudi insaný medeniyetlere dünyanýn Tanrý tarafýndan yaratýldýðýný, Tanrý
tarafýndan idare edildiðini öðretmeye çalýþmýþtýr. Yahudilik felsefesi Tanrý'nýn adaletini, sevgisini
ve merhametini her seferinde dile getirmiþtir. Ýnsanlýk putperest bir düþünce ýþýðý altýnda güçlü
zayýfý yener düþüncesi ile yaþamný sürdürürdü. Ýnsanlar acýmasýz, ilkel bir þekilde çok tanrýlý bir
düþünce ile yönetilirken, Yahudilik bunun aksine Tek Tanrý'ya inanýlmasý gerektiðini, her insanýn
Tanrý huzurunda eþit olduðunu ve insanlar arasýndaki iliþkilerinde bazý prensipler doðrultusunda
hareket edilmesi gerekliliðini tüm dünyaya öðretmiþtir. Büyük düþünür,týp adamý ve din alimi
Maymonides (Rabi Moþe Ben Maymon-Rambam) Yahudiliðin en önemli öðretilerini ve
prensiplerini 13 kategoriye koymuþtur.
13 prensibin dýþýnda Tora'da bulunan 613 Emir (Taryag Mitsvot) sayesinde kiþi ulaþýlmasý
gereken mükemmelliðe ulaþýlmasý mümkün olacaktýr.Tora'da bulunan 613 Mitsva'nýn (Emirsevap) 248 tanesi (insan vucudunda bulunan kemik sayýsý kadar) Mitsva Ase yapýlmasý gereken
emirlerden ve 365 tanesi de (sene içerisindeki gün sayýsý kadar) Mitsva Lo Taase yapýlmamasý
gereken emirlerden oluþmaktadýr.
Tora kanunlarýnýn tamamý manevi dünyamýzý aydýnlatmak için Tanrý tarafýndan verilmiþ bir
yaþam kýlavuzudur. Bu yaþam kýlavuzu gerek Tanrý ile iliþkimizi kurmakta gerekse de insanlar
arasýnda kurulan iliþkilerimizde izlememiz gereken en ideal yaþam þeklinin anlatýldýðý bir rehberdir.
Tora kanunlarý ile oluþan bu yaþama sistemi Yahudi inancýnýn temelini oluþturmaktadýr.
2. YAHUDÝ AHLAKI
Yahudilikte etik ve ahlak kavramlarý Tanrýsal sözlerden Sinay Daðý'nda yapýlan anlaþmadan
esinlenmiþtir. Bu nedenden dolayý ahlak kurallarý da Tora'nýn yasalarý gibi eþ deðer bir önem ifade
eder. Tora'nýn etik ve ahlak deðerlerinin büyük bir kýsmý Miþna'nýn "Pirke Avot" kitabýnda altý
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bölümde toplanmýþtýr. "Avot-Babalarýmýz" isminden de anlaþýldýðý üzere baba nasihatleri gibi
içtenlikle ve samimiyetle söylenen bu altýn sözler hayatýmýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Pirke Avot
altý bölümde oluþan Miþna'nýn "Nezikin" bölümünde yer alýr.
Yahudi inancýnýn temellerini oluþturan Tanah sayesinde ahlaki deðerleri ve prensipleri
öðrenmekteyiz. Bütün bu prensipler daha sonra derlenen Miþna, Talmud, Yahudi felsefesi ve
Yahudi ahlaký üzerine yazýlan dini eserlerde geniþ bir þekilde yer almýþ ve günümüze deðin geliþmiþ
bir þekilde gelmiþtir.
3. PÝRKE AVOT'TAN ÖÐRENDÝÐÝMÝZ AHLAK DEÐERLERÝNDEN BAZI BAÞLIKLAR

1. Arkadaþýný kendin gibi sevmek
2. Anne ve babana, yaþlýlara ve öðretmenlerine saygý duyulmasý
3. Baþkalarýna saygý duymak
4. Muhtaç olan birisine yardým etmek.
5. Sana karþý acýmasýz olan birisine bile iyilik yapabilmek.
6. Sana yardým edene þükürlerini sunmak
7. Yaþamýn her aný alçakgönüllü olabilmek ve bunu muhafaza edebilmek.
8. Gerek evde ve gerekse de dýþarda kibar,nazik ve görgülü bir þekilde davranabilmek
9. Sadýk olabilmek
10. Baþkalarýnýn duygularýna saygýlý olabilmek
11. Utandýrmamak
12. Disiplinli olabilmek
13. Ahlaki açýdan ilerlemek
14. Her türlü ilþkide dürüst olabilmek
15. Tora öðrenme sayesinde bilgelik kazanmak
16. Yaptýðýn hareketlerle saygýnlýk kazanmak
17. Ýnsanlar arasýnda sulhu saðlamak
18. Hastalarý ziyaret etmek
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4. BÝR ÝNSANIN SAHÝP OLMASI GEREKEN OLUMLU KARAKTERLERDEN BAZILARI

Adil
Aðýrbaþlý
Ahlaklý
Akýllý
Alçakgönüllü
Analiz eden
Anlayýþlý
Azimli
Becerikli
Bilgili
Candan
Cesur
Çalýþkan
Dakik
Dengeli
Destekleyici
Dikkatli
Dinç
Dindar
Doðal
Düþünceli
Düþünen
Düzenli
Esnek
Gerçekçi
Güçlü
Güleryüzlü
Güven verici
Güvenilir
Hayalperest
Hayýrsever
Hýzlý
Ilýmlý
Israrcý
Ýdealist
Ýhtiyatlý
Ýlerici
Ýnsaflý
Ýstikrarlý

Kararlý
Karizmatik
Kaygýsýz
Kontrollü
Konuksever
Korkusuz
Lider vasýflý
Mantýklý
Meraklý
Merhametli
Mutlu
Müþfik
Namuslu
Nazik
Okumaya meraklý
Olgun
Olumlu düþünen
Organize
Özenli
Özverili
Pratik
Rahatlatýcý
Sadýk
Saðlýklý
Sakin
Samimi
Saygýlý
Seçici
Sempatik
Sevgili
Sevimli
Sezgileri güçlü
Sýrdaþ
Sistematik
Sistemli
Soðukkanlý
Sorumlu
Sosyal
Þefkatli

Tarafsýz
Temkinli
Tutarlý
Ýnançlý
Umutlu
Uzman
Yaratýcý
Yetenekli
Yumuþak baþlý
Zarif
Ýyi huylu
Derli toplu
Temiz
Soylu
Objektif
Açýk
Ýyimser
Özgün
Barýþ sever
Zeki
Ýkna edici
Terbiyeli
Çabuk davranan
Rasyonel
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5. DÝNÝ KÝTAPLARIMIZIN GENEL TABLOSU
YAZILI TORA (Tora Þebihtav)
Tanah 24 kitap
. TORA
. NEVÝÝM
. KETUVÝM
TORA
		

Bölüm

1. Bereþit		
50			
2. Þemot		
40			
3. Vayikra		
27			
4. Bamidbar		
36			
5. Devarim		
34			
						
Peygamberler (Neviim)			
6. Yeoþua		
7. Hakimler		
8. Þemuel 1		
9. Þemuel 2		
10. Krallar 1		
11. Krallar 2		
12. Yeþaya		
13. Yirmiya		
14. Yehezkel		
15. Oniki Peygamber
Oþea		
Yoel		
Amos		
Ovadya
Yona		
Miha		
Nahum
Habakuk
Tsefanya
Hagay		
Zaharya
Malahi		

24			
21			
31
24			
22			
25			
66								
52			
48		
14		
4		
9		
1		
4		
7			
3		
3		
3		
2		
14		
3			
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Yazýlar (Ketuvim)			
16. Teilim-Mezmurlar		
17. MiþlE			
18. Ýyov			
19. Beþ Megila
Þir Aþirim		
Rut			
Eha			
Koelet			
Ester			
20. Daniel			
21. Ezra			
22. Nehemya			
23.1. Divre Ayamim		
24.2. Divre Ayamim		

150
31
42
8
4
5
12
10
12
10
13
29
36

SÖZLÜ TORA (Tora Þebaalpe)
MÝÞNA
Zeraim			
Moed			
Naþim
Nezikin
Kodaþim
Taarot

MÝDRAÞ
Midraþ Raba
Tanhuma
Pesikta

ZOAR
Kabala

Talmud (Miþna yorumu)
. Talmud Yeruþalmi
. Talmud Bavli
6. TANAH
Tanah kelimesi Ýbranice'de Tora, Neviim (Peygamberler), Ketuvim (Mukaddes Yazýlar) adlý
kitaplarýn baþ harflerinin bileþiminden meydana gelen bir özel isimdir.
Tanah diðer ismi Mikra olan 24 tane kutsal kitaptan oluþmuþtur. Bu kitaplar:
Tora
5
Neviim (Peygamberler)
8
Ketuvim(Mukaddes Yazýlar) 11
24
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Tanah'ta bulunan konularý dört önemli noktada toplayabiliriz :
1. Yahudi inancý için verilen öðretiler,Tanrý tarafýndan verilmiþ kanunlar, Yahudi'nin yaþam ve
inanç sistemi,insanlar arasýndaki iliþkilerde dikkat edilmesi gereken ahlaki deðerler,insan ve
Tanrý sevgisi için çizmemiz gereken yol ve bayramlarýmýz.
2. Yahudi tarihinin baþlangýcýndan Babil sürgünü ve sürgünden geriye dönüþe kadar olan dönem.
3. Peygamberlerimizin insanoðluna verdiði öðretiler ve çýkan mesajlar,insanlýða ýþýk tutan evrensel yargý ve deðerler.
4. Yaþamýmýzýn her aný için kiþisel ve sosyal davranýþlar için verilen eðitici tavsiyeler ve akýlcý
bilgiler
Bu ana temalarýn dýþýnda Tanah Ýbrani edebiyatýnýn ana kaynaðý olmakla birlikte dünyada en
fazla satýlan vazgeçilmez bir edebiyat hazinesi olarak kabul edilmiþtir.Tanah hemen hemen her
lisana çevrilmiþ ve dünyanýn her yerinde basýlmýþtýr.Kütüphanesinde Tanah kitabý bulundurmayan bir Yahudi evini düþünmek mümkün deðildir.Yahudi yaþam kýlavuzu olarak kabul ettiðimiz
Tanrýsal kudreti olan bu eser hayatýmýzýn deðiþmez bir parçasý olmalýdýr.Ayný þekilde" Tefila"
kitabýndaki dualarýmýzýn çoðu Tanah'tan alýnmýþ cümlelerin öðretisi doðrultusunda oluþmuþtur.
TANAH'IN OLUÞUMU:
A. TORA
B. ÝLK PEYGAMBERLER (NEVÝÝM RÝÞONÝM)
C. SON PEYGAMBERLER (NEVÝÝM AHRONÝM)
D. KETUVÝM
A. TORA (TORA ÞEBÝHTAV) :
Tanrý'nýn verdiði dini esaslarýn olduðu bu kitap 5 kýsma ayrýlýr.
1. BEREÞÝT
2. ÞEMOT
3. VAYÝKRA
4. BAMÝDBAR
5. DEVARÝM
B. NEVÝÝM :
Ýlk peygamberler (Neviim Riþonim) :
1. Yeoþua dönemi,
2. Þoftim (Hakimler) dönemi,
3. Þemuel I ve II
4. Melahim (Krallar) dönemi
Burada bulunan bölümler tarihsel aðýrlýklý olup, Moþe peygamberin ölümünden sonra Yeoþua
liderliðinde Museviler'in Tanrý tarafýndan vaad edilmiþ topraklara yerleþmelerini (M.Ö1200),
krallýðýn kuruluþunu, krallarýn idaresi ile davranýþlarýný ayný zamanda Yahudiler'in putperest
kavimlerle yaptýðý mücadeleler ve Bet-Amikdaþ'ýn Kral Þelomo tarafýndan inþaatý (M.Ö 960) ve
insanlarýn fikir ayrýlýklarýndan dolayý birbirinden nefret eden iki krallýða ayrýlmasý (Yeuda ve
Yisrael ) ve Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþý ile birlikte oluþan ilk sürgün (Babil Sürgünü M.Ö 586), ve ilk
sürgünün bitimi ile topraklara geriye dönüþ anlatýlmaktadýr.
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Son Peygamberler (Neviim Ahronim):
Son peygamberler olarak bilinen peygamberler; Yeþaya,Yirmiya,Yehezkel, Amos, Miha, Oþea,
Zeharya, Yoel, Ovadya, Yona, Nahum, Habakuk, Tsefanya, Hagay, Zaharya, Malahi olmuþtur.
(Bu süreye M.Ö 780 ile M.Ö 480 arasý denebilir).
Burada bulunan bölümler, Peygamberlerin putperestliðe karþý devamlý mücadeleleri ile tek Tanrý
fikrini bütün insanlara yaymak için gösterdikleri gayreti,halka ögütleri ve dini telkinleri anlatýr.
C. KETUVÝM :
Ketuvim kelimesinin anlamý "Yazýlar" dýr. Bunlar sýrasýyla :
1. Teilim (Mezmurlar) :Kitabýn büyük kýsmý, Yahudi milletinin kalbinde ve ruhunda büyük yer
tutan Þair Kral David tarafýndan yazýlmýþtýr.Teilim kitabý gerek Yahudi dini gerekse de diðer
dinler için önemli bir yer tutmuþtur. Teilim kitabý insan yaþamýnýn her aný için söylenebilecek bir
dua metnine sahiptir. Ýlk mezmur þöyle baþlar : "Ne mutludur o adam ki, kötülerin öðüdü ile
yürümez ve kötülerin toplantýsýnda oturmaz, yaþam zevkini ancak Tora öðrenimi ile saðlar".
2. Miþle (Þelomo Meselleri) : Miþle, Kral Þelomo tarafýndan yazýlmýþtýr.Ata sözleri,ahlak ve
doðru yolu gösteren sözlerden meydana gelmiþ bir eserdir. Bilgelik üzerine yazýlmýþ eserlerden biri
olarak gösterilebilir.
3. Ýyov (Eyub): Bu kitapta Ýyov 'un ibret verici olan hayat hikayesi ile, bir insanýn Tanrý'ya ne
kadar baðlý olduðu veTanrý'nýn iradesine boyun eðiþi tasvir edilir. Bu dünyada iyilerin neden acý
çektikleri ve kötülerin neden rahat yaþadýklarý sorusunu belki de en iyi cevaplayabilecek, yaþam
felsefi üzerine yazýlmýþ bir eserdir.
4. Daniel: Bu peygamber Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþý ile Museviler'in Babil sürgünü zamanýnda
yaþamýþtýr. Gelecek ile ilgili mistik kehanetler bu kitapta mevcuttur.
5. Ezra, Nehemya: Bu kitaplar Yahudiler'in Babil esaretinden dönüþlerini ve Bet-Amikdaþ'ýn
tekrar inþa ediliþini anlatýrlar.
6. Beþ Megila
a) Þir Aþirim (Neþideler Neþidesi)
b) Rut
c) Eha
d) Koelet
e) Ester
a) Þir Aþirim : Kral Þelomo tarafýndan yazýlan bu eser bir aþk hikayesi üzerinde durur. Alegorik
ve mistik yönü olan bu eseri harfi harfine anlamaya çalýþmak insaný yanlýþ yorumlara sevk eder.
Yazar bu kitapta, Tanrý ile Yahudiler'in karþýlýklý sevgi baðlarýný, iki niþanlýnýn birbirlerine olan
sevgilerine benzetir. Bu kitap bir insanýn sahip olmasý gereken en ideal sevgi olan Tanrý sevgisinin
nasýl olmasý gerektiðini öðreten bir eser olduðundan dolayý Rabi Akiva þöyle der: "Kol aketuvim
kodeþ Þir-Aþirim kodeþ akodaþim-Ketuvim kitabýndaki yazýlar kutsaldýr, ama Þir-Aþirim ise
kutsallarýn kutsalýdýr". Ýstanbul geleneklerine göre Þir-Aþirim Pesah ile Þavuot arasý Cuma
akþamlarý sinagoglarda okunur.
b) Rut: Bu kitapta "hakimler"zamanýnda geçen bir olay anlatýlýr. Yabancý bir kadýn olan Rut dul
kalýr, hiçbir etki altýnda kalmadan Yahudiliði kabul ederek kayýnvaildesi Neomi ile birlikte
Yisrael topraklarýna gider. Baba ocaðýna dönmesini tavsiye eden yaþlý kayýnvalidesi Neomi'ye
Rut'un verdiði cevap dikkate deðerdir. "Seni býrakýp gidemem. Nereye gidersen ben de oraya
gideceðim. Nerede oturursan ben de seninle oturacaðým. Milletin Milletim, Tanrn Tanrým
olacaktýr". Yahudiliði kabul eden ve Moavit olan Rut'un neslinden Kral David'in gelmesi bilinmesi
gereken önemli bir noktadýr. Bu kitap öðretisinden dolayý Tora'nýn alýnýþý olan Þavuot bayramý
okunur.
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c) Eha: Yeruþalayim'in dolayýsýyla Yisrael Devleti'nin yýkýlýþý üzerine, peygamber Yirmiya'nýn
duyduðu büyük üzüntüyü, yürek parçalayýcý terimlerle haykýrýþlarýný dile getiren bir aðýttýr.
Yeruþalayim'in yýkýlýþý üzerine Yirmiya : " O, þehir ki halkla dolu idi tek baþýna nasýl oturuyor,
Milletler arasýnda büyüktü, dul kadýn gibi oldu......" diye feryat eder. Yeruþalayim'in düþüþü
trajedisini ve 1.sürgünü anlatan bu aðýt Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþý olan Tiþa-Beav günü okunur.
d) Koelet: Felsefi bir eser olan bu kitap, Kral Þelomo tarafýndan yazýlmýþtýr. Kitapta hayatýn geçici
zevkleri teker teker sýralanmýþ ve her birinin sonunda, zevklerin geçici ve boþ olduklarý
anlatýlmýþtýr.Yazar, kitabýn sonunda yalnýz Tanrý korkusu ve Tanrý'nýn emirlerinin boþ olmadýðý
neticesine varmýþtýr. Bu kitap geleneklere göre Sukot bayramýnda okunur.
e) Ester: Bu kitapta Yahudilerin bir katliamdan kurtuluþlarý anlatýlýr. Pers kralý Ahaþveroþ 'un
veziri Aman, kraldan ülkesindeki tüm Yahudileri yok etme yetkisini alýr. Fakat kraliçe Ester
ha-yatýný tehlikeye atarak buna engel olur ve Yahudileri kurtarýr. Megilat Ester olarak bilinen ve
bu kurtuluþun anlatýldýðý bu kitap, olayýn kutlandýðý Purim bayramý okunur.
7) Divre Ayamim: Ýki bölüme ayrýlýr. Dünyanýn kuruluþundan Musevilerin Babil esaretinin
sonuna kadar geçen bütün olaylarý özetleyen eserdir. Kitapta Þemuel ve Krallar kitabýnda geçen
bazý olaylara rastlamak mümkündür. Kitabýn sonu mutlu bir sonla biter ve son iki cümlesi Pers
Ýmparatorluðu otoritesinden Koreþ'in bildirgesinden bahseder. Bu bildirgeye göre 50 senelik bir
sürgünden sonra Yahudi'lerin ana vatanlarýna geri dönüþüne izin verildi. Bu geriye dönüþ
sayesinde 2. Bet-Amikdaþ'ýn kuruluþ dönemi yavaþ yavaþ baþlamýþ ve bu da Yahudi milletinin
tarih sahnesinde devam etmesine önemli bir rol oynamýþtýr.
Bu bölümde Tanah'ý oluþturan 24 kutsal kitabýn içerdiklerini kýsaca açýklamaya çalýþtýk. Bilinmesi
gereken en önemli nokta bu kitaplarýn hepsinin Tanrýsal bir boyut içerdiði ve ilahi bir kaynak
olduðudur.
7. SÖZLÜ TORA (TORA ÞEBEALPE):
Yahudi dini, Sinay Daðý'nda Tanrý ile Bene-Yisrael arasýnda yapýlan anlaþma ve Moþe Rabenu'ya
dinsel yasalarýn verilmesi ile baþlar. Bu gün, Yahudi dininin esasýný,Yahudi insanýnýn dinsel
yaþamýný, tarihimizin baþlangýcýný, emirler ve ahlaki deðerlerimiz, atalarýmýzdan intikal eden
yazýlarýn bütününü yalnýzca "Tora" adýný verdiðimiz kutsal kitabýmýz deðil, Neviim (Ýlk ve Son
Peygamberler) ve Ketuvim (Kutsal Yazýlar) kitaplarý oluþturur.Burdan da anlaþýldýðý gibi Yazýlý
Tora'nýn bütününü Tanah'ýn içeriði oluþturmaktadýr.
Bu kutsal kitaplarýmýzda, tarihsel konularýn dýþýnda, Yahudi Dini'nin esaslarý ve kanunlarýndan
fazla detaya girmeden bahsedilmektedir. Bu nedenden dolayý bu kanunlarýn ne anlama geldiði
açýklamalarla bizlere anlatýlmasý gerekmekteydi. Açýklama olmadan bir kiþinin Tora'ya uygun
yaþamasý mümkün olamazdý. Bu nedenle, Tora ile birlikte Tora'nýn canlý ve dinamik kalmasý için,
Yazýlý Tora'nýn yanýnda tüm açýklamalar sözlü olarak Moþe'ye aktarýlmýþtýr. Böylece her nesil
insaný Tora'yý yaþayabilmek ve muhafaza edebilmek için tüm sözlü detaylarý çocuklarýna aktarmasý
gerekecekti. Böylelikle Tora canlý kalacak ve dinamizmini korumuþ olacaktý. Sözlü Tora,
öðretmenden öðrenciye iletilen Talmud, Midraþ'lar ve Yazýlý Yasa'nýn yorumlarýný içerir. Sözlü
Tora Tanrýsal kökenli olduðundan Yazýlý Tora kadar önem taþýr.
Gerek Yazýlý gerekse de Sözlü Tora'yý öðrenme ve gelecek nesillere aktarma olayý yüzyýllarca
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devam etmiþtir. Sinay Daðý'ndan Tanrý'dan alýnan Tora (Yazýlý ve Sözlü Tora) ve tüm öðretiler
Moþe'den onun öðrencisi Yeoþua'ya, Yeoþua'dan zamanýn yaþlýlarýna (alimlerine), yaþlýlar da
peygamberlere ve peygamberler de Sanhedrin (Anþe Keneset Agedola) üyelerine iletmiþlerdir. Bu
olay M.S 1. yüzyýlýn ortalarýna kadar aktarýlmaya devam etmiþtir.
Bu dönemde Yahudiler baþka milletlerin boyunduruðu altýna girdiler. Bu güçlü devletler
tarafýndan dini özgürlükleri kýsýtlandý, Tora öðrenmeleri ve gelecek nesillere öðretmeleri
yasaklandý. Bu devirde öðrenilecek mevzularýn akýlda tutulmayacak kadar çoðalmasý, Tora
öðreniminin yasaklanmasý, Yahudi dininin istikbalini tehlikeye düþürmekteydi. Romalýlarýn
baskýsýyla sözlü birkimin yok olma olasýlýðý karþýsýnda Rabi Yohanan Ben Zakay, Yeruþalayim'den
Yavne'ye yerleþir ve bilgileri toplamaya baþlar. M.S 200 yýllarýnda Yisrael topraklarýnda yaþayan
dönemin en büyük alimlerinden biri olan Rabi Yeuda Anasi (Rabenu Akadoþ) konuya önemle
eðilir ve Sözlü Tora'yý yazýya dökerek diðer nesillere geçmesini saðladý.
Kendisinin yarattýðý bu büyük dini eser altý bölümden oluþan Miþna'dýr.
Zeraim- Tarým
Moed - Bayram
Nashim - Evlilik
Nezikin - Zarar
Kodaþim- Kutsallýk
Taarot- Saflýk
MÝÞNA VE TALMUD'UN OLUÞUMU
Miþna "etüd etmek için tekrar" anlamýndadýr.Bu eser üç yüzyýl boyunca büyük din alimleri
tarafýndan tartýþýlmýþ ve çeþitli açýklamalar ile geniþletilmiþtir.
Aðýr Roma baskýlarý bile Yahudi Milleti'nin prensiplerini, ruhunu ve Tora öðrenimini bozmayý
baþaramamýþtýr. Yahudi tarihinin en büyülk alimleri, din adamlarý bu dönemde ortaya çýkmýþtýr.
Tora merkezleri, Yeþivalar (din okullarý) dolup taþmýþ ve buralarda yetiþenTora öðretmenleri
Yahudiliðe ýþýk tutmuþlardýr. Miþna'da ismi geçen (Tanaim olarak bilinen) önemli Tora alimlerinin
baþýnda Ýlel ve Þamay gelir. Ýlel ve Þamay beraberce Yahudilik için önemli katkýlarda
bulunmuþlardýr. Manevi liderlerin yetiþmesi ve ileriye dönük yaptýklarý sistematik çalýþmalar
sayesinde dine önemli yenilikler getirmiþlerdir.
Bu iki liderin beraberce yaptýklarý liderliðe Zugot (çift) adý verilmiþ ve bu düþünce beþ nesil devam
etmiþtir. Bu süre içerisinde Miþna'nýn tamamý derlenmiþ ve yazýlý olarak son halini almýþtýr.
Dönemin en ünlü din adamlarýndan Rabi Akiva, efsanevi kahraman Bar Kohba'nýn Roma
zulmüne karþý baþ kaldýrmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. Düþmanlara karþý yapýlan bu
baþkaldýrma dönemin en son ayaklanmalarýndan biriydi. (M.S. 135)
Rabi Yeuda Anasi zamanýna kadar gelmiþ tüm dini alimlere Tanaim (öðretmenler); Miþna'yý geniþ
bir þekilde açýklamaya ve yorumlamaya çalýþan kiþilere de Amoraim adý verildi. 300 sene boyunca
Gimara'nýn yazýldýðý sýralarda Yahudi milletinin merkezi Babil olmuþtur.
Babil 'de yaþayan iki büyük alim Rav Aþe ve Ravina tarafýndan bu açýklamalar Gimara adlý eserde
toplanmýþtýr. Gimara'nýn kelime anlamý " anane haline gelmiþ olan öðrenim" demektir. Gimara,
Miþna'nýn açýklamasýný, keza bu açýklamalarýn da sonuçlanmasý için din bilginleri arasýndaki
tartýþmalarý içerir. Gimara ayný zamanda din bilginlerinin ahlak öðretilerini güzel örneklerle
açýklar. Ahlaki, hukuki ve felsefi konulardan geniþ bir þekilde bahseder. Miþna ve Gimara
eserlerinin toplamýna Talmud adý verilir. (Sözlü Tora-Tora Þebealpe) Talmud kelimesi öðrenim
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anlamýna gelir. Talmud'un iki ayrý baskýsý vardýr. Biri 4. yüzyýlda Erets Yisrael'de yazýlmýþtýr. Bu
eser "Talmud Yeruþalmi " , diðeri 5. yüzyýl sonlarýna doðru Babil'de yazýldýðý için de "Talmud Bavli
" diye adlandýrýlmýþtýr. Talmud Yeruþalmi diðerinden çok kýsadýr. Zira 3. yüzyýl sonu ile 4. yüzyýlda
Erets Yisrael'de yaþayan ve dinle uðraþan bilginlerin rahat çalýþmalarýna mani olunmuþtur. Erets
Yisrael'e nispetle daha iyi þartlar altýnda yazýlmýþ olan Talmud Bavli, daha olgun ve parlak fikirleri
kapsar. Çeþitli dönemlerde ve yerlerde Talmud tefsir edilip açýklanmýþtýr. Deðeri dünyaca takdir
edilen bilgin Ribi Þelomo Yitshaki ( Raþi ) Talmud ve Tora'ya açýklamalar getirmiþ ve Yahudi
Dini'ne ýþýk tutmuþtur.
8. MÝÞNE TORA VE ÞULHAN ARUH
Yazýlý Din Edebiyatý "Tora Þebihtav" ve Sözlü Din Edebiyatý "Tora Þebealpe" nin bir bütün
olduðunu ve birbirine baðlantýlý olduðunu vurgulamýþtýk. Yahudi aleminin dinsel dayanaðý olan
"Alaha-Kanunlar" Yazýlý ve Sözlü Tora'nýn tamamýndan gelmektedir ve Sinay Daðý'ndaki
anlaþmadan kaynaklanýr.
Talmud'da bahsedilen kanunlarýn en basit insanýn rahatlýkla anlayabileceði bir formda
düzenlenmesi gerekmekteydi. 12. yüzyýlda Ýspanya'da yaþayan büyük düþünür, týp adamý ve din
alimi Rambam olarak bilinen Rabi Moþe Ben Maymon (Maymonides), Yahudi kanunlarýný
derleyen ilk eseri yazmýþtýr. Miþne Tora olarak bilinen bu eserden sonra 16. yüzyýlda Ýsrael Sfat'da
yaþayan Rabi Yosef Karo, çok geniþ boyutta olan Þulhan Aruh'u yazdý. Þulhan Aruh bugün
Yahudi yaþamýnýn içerdiði gelenek ve görenekleri ile birlikte Yahudi kanunlarýnýn uygulanýþlarý
hakkýnda yazýlmýþ en önemli ve en çok kullanýlan dini edebiyat eserlerinden biridir.
ÞULHAN ARUH KONULALARINA GÖRE DÖRDE AYRILIR :
Orahayim
Yoredea
Even Aezer
Hoþen Miþpat

-

GÜNLÜK KONULAR
KAÞERUT
EVLÝLÝK
PARASAL KONULAR
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