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ÖNSÖZ
Kurtuluþ Kitabý
Tora’nýn ikinci kitabý olan Şemot, “Sefer Ageula –
Kurtuluþ Kitabý” olarak adlandýrýlýr. Bu kitapta BeneYisrael’in Mýsýr’da kalabalýk bir ulus haline geliþini,
oradaki acýmasýz köleliði ve Tanrý’nýn mucizeler
eþliðinde, Moþe Rabenu aracýlýðýyla halký oradan çýkararak, sonunda Kýzýldeniz’de Mýsýr ordusundan kesin
olarak kurtarýþýný okuruz.
Özetle, Şemot kitabýndaki peraþalar sýrasýyla þu konularý içerir:
[1] Şemot: Bene-Yisrael’in Mýsýr’da çoðalýþý, köleliðin
geliþimi, Tanrý’nýn Moþe’yi görevlendirerek Paro’ya
göndermesi.
[2] Vaera: Moþe ve Aaron’un Paro’yu uyarmalarý;
onun reddi üzerine Mýsýr’ýn baþýna yedi belanýn gelmesi.
[3] Bo: Paro’nun inatçýlýðý sonucu, üç belanýn daha
gelmesi. Son bela ile Paro’nun pes etmesi ve Mýsýr’dan
Çýkýþ.
[4] Beþalah: Paro’nun kararýndan vazgeçerek BeneYisrael’i kovalamasý, halkýn Kýzýldeniz’den geçmesi ve
14

Mýsýr ordusunun yok oluþu. Çölde yiyecek ve su
sorunlarý; Amalek’in saldýrýsý.
[5] Yitro: Yitro’nun Bene-Yisrael’i ziyareti; Sinay
daðýnda Tora’nýn veriliþi.
[6] Miþpatim: Medeni kanunla ilgili temel bazý yasalar
ve Sinay’daki tecrübenin kýsa bir tanýmý.
[7] Teruma: Miþkan’ýn inþa emri ve bu inþaatla ilgili
detaylar.
[8] Tetsave: Koenler’in özel giysileri ve göreve atanma
törenlerinin tanýmý.
[9] Ki Tisa: Miþkan’ýn nüfus sayýmý için baðýþta bulunma çaðrýsý. Altýn Buzaðý olayý.
[10] Vayakel: Miþkan’ýn inþasý için ustalarýn görevlendirilmesi ve inþaatýn gerçekleþtirilmesi.
[11] Pekude: Koenler’in özel giysilerinin üretimi ve
Miþkan’ýn kuruluþu.
Özetten de görüldüðü kadarýyla, “kurtuluþ”la ilgili
olaylar, aslýnda Şemot kitabýnýn sadece ilk dört peraþasý
içinde anlatýlmaktadýr. Oysa kitapta yedi peraþa daha
vardýr ve bu pe-raþalarda Mýsýrlýlar’dan ya da onlardan kurtuluþtan hiç bahsedilmemektedir. Öyleyse
tüm kitap neden “Kurtuluþ Kitabý” olarak adlandýrýlmaktadýr?
Vaera peraþasýnýn baþýnda Tanrý, Moþe’ye, Bene15

Yisrael’i dört aþamada kurtaracaðýný bildirmektedir:
“… (1) Sizi Mýsýr’ýn yükü altýndan çýkaracaðým ve (2)
sizi onlarýn [köleleþtirici] iþlerinden serbest kýlacaðým. (3)
Sizi [büyük bir] güç gösterisi ve sert yargýlar eþliðinde
özgürlüðe kavuþturacaðým. (4) Sizi Kendim’e Halk olarak
alacaðým ve size Tanrý olacaðým. Böylece Benim, sizi
Mýsýr’ýn yükü altýndan çýkaran Tanrýnýz Aþem olduðumu
bileceksiniz” (Şemot 6:6-7).
Midraþ Raba, Pesah gecesi Seder’de içilen dört kadeh
þarabýn, bu dört kurtuluþ aþamasýnýn þerefine içildiðini
belirtir. Dikkat edildiði takdirde, dört kurtuluþ aþamasýnýn sadece ilk üçü Mýsýrlýlar’la ilgilidir. Dördüncü
aþama ise Bene-Yisrael’in “Tanrý’nýn Halký” haline
gelmesidir – ki en son aþama, daima “asýl” aþamadýr.

bunu yansýtmaktadýr: “Şalah Ami Veyaavduni –
Halkýmý salýver ki Bana ibadet edebilsinler” (Şemot
10:3). Halkýn serbest kalmasý, sadece Tanrý’ya ibadet
aþamasýna geçildiði takdirde gerçekten anlamlýdýr.
Kitabýn açýklamalarý içinde bu konu da geniþ olarak
ele alýnmaktadýr.
Bu þekilde, Tora’nýn alýnýþýný içeren Yitro ve Tanrý’nýn
vermiþ olduðu medeni kanunlarý ele alan Miþpatim
peraþalarýnýn “Kurtuluþ Kitabý”nda yer almalarýný
anlamaktayýz. Zira bu iki peraþa da “Tanrý’nýn Halký”
oluþ aþamasýný ve þartlarýný aktarmaktadýr. Yine de,
“Kurtuluþ Kitabý”ndaki yerini “haklý çýkarmasý” gereken beþ peraþa daha vardýr. Bunlar, Miþkan’ýn inþasý
ve Altýn Buzaðý konusunu ele alan peraþalardýr.

Yahudi terimleri içinde gerçek “kurtuluþ”, fiziksel
deðil, manevi düzlemdedir. Mýsýr esareti sýrasýnda,
Yahudiler’in bir baþka ulusa köle olmasý, onlarýn
gerektiði þekilde Tanrý’nýn Kullarý olma olasýlýklarýný
zayýflatmaktaydý. Bu nedenle onlarýn fiziksel olarak
Mýsýr’dan çýkarýlmalarý, kurtuluþun çok önemli bir
aþamasýydý; fakat asýl aþama bu deðil, Sinay’da Tora’nýn
alýnmasýdýr. Bu büyük ve eþsiz olayýn, dünya tarihinin
merkezi olduðunu söylemek hiç de abartý olmayacaktýr. Moþe’nin Tanrý adýna Paro’ya söylediði sözler de

Altýn Buzaðý konusu Miþkan’ýn inþasý ile ilgili emirle,
onun aktif inþaatýnýn baþlangýcý arasýnda anlatýlmaktadýr. Fakat Tora her zaman kronolojik sýrayý izlemez.
Raþi’ye göre, bu da böyle bir örnektir. Birçok otorite,
Miþkan’ýn inþasýný Altýn Buzaðý günahýnýn onarýmý
olarak görür.
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Açýklamalarda geniþ bir þekilde ele alýndýðý üzere,
Altýn Buzaðý olayý, baþýboþluðun getirdiði panik ve
Tanrý’ya ulaþma isteðiyle baþlamýþ, sonrasýnda halkýn

küçük de olsa bir bölümü için bilinçli bir günah haline
dönüþürken, müdahale etmeyen çoðunluðun da
sorumlu tutulmasýyla sonuçlanmýþtýr. Bene-Yisrael’i
Mýsýr’dan çýkarmak çok kolay olmuþtur. Fakat Mýsýr’ý
Bene-Yisrael’den çýkarmak, hiç de basit deðildir. Moþe’nin
yokluðuyla paniðe kapýlan halk, bir yol gösterici arayýþý
içinde, çok kýsa bir süre önce terk ettiði ama o ana
kadarki yaþamýnýn tümünü içinde geçirdiði Mýsýr kültürünün etkisi ile hataya düþmüþ, hata da sonunda
günaha dönüþmüþtür.
Bunun sonrasýnda “kurtuluþ”un çok önemli bir aþamasý vardýr. Bereþit kitabýnýn baþýnda da gördüðümüz
üzere (Bereþit 2:4 açk.), Tanrý bu dünyayý sadece yargý
üzerine kurmamýþtýr. Yargý, çok önemli ve vazgeçilmez bir özelliktir. Fakat hataya daima açýk olan insanoðlu, merhametle dengelenmemiþ bir yargýnýn gölgesinde varlýðýný sürdüremez. Tanrý, günaha teþvik eden
dürtüyü (Yetser Ara) yenmesi için, insana paha biçilmez bir araç vermiþti: Tora. Fakat Yetser Ara hiç de
küçümsenecek bir dürtü deðildir. Bu nedenle Tanrý,
insana Teþuva hakký tanýmýþtýr. Kral Şelomo’nun
dediði gibi, “Ki Adam En Tsadik Baarets, Aşer Yaase
Tov Velo Yeheta – Çünkü yeryüzünde iyi davranýp da hiç
günah iþlemeyecek kadar Tsadik kiþi yoktur” (Koelet
7:20). Ýþte; Altýn Buzaðý olayý, insanýn ne kadar yük18

sek düzeylere çýkarsa çýksýn, oradan en büyük derinliklere düþecek kadar zayýf olabileceðini göstermektedir. Bunun sonrasýnda halkýn samimi Teþuvasý ve
Moþe’nin fedakar dualarý da, en derinliklere düþüldüðünde bile, On Emir levhalarýna bir kez daha hak
kazanacak düzeye çýkma ümidinin olduðunu öðretir.
Ýnsan, Tanrý’nýn, kendisine manevi esaretlerden de
“kurtuluþ” anahtarýný – “Teþuva” adlý paha biçilmez
hediyeyi – verdiðini bildiði sürece, kendisinden ümit
kesmeyecek, bireysel ve toplumsal kurtuluþun daima
mümkün olduðunu bilecektir. Bu bilgi, “kurtuluþ”un
belki de en önemli noktasýdýr.
Fakat her durumda, insanýn tüm hata yapabilirliðine
karþýn, kurtuluþu kesin kýlacak en önemli konu, insaný
hataya sürükleyen noktayý kullanýp, bunun bir daha
gerçekleþmemesi için önlem almaktýr. Moþe’nin yokluðunda, halký Altýn Buzaðý’yý yapmaya sürükleyen
þey, Tanrý ile bir tür baðlantý, Tanrý’ya ulaþmayý ya da
O’na ibadeti simgeleyen fiziksel bir araç eksikliðiydi.
Ýþte Miþkan’ýn görevi de burada baþlamaktadýr. Tanrý
Bene-Yisrael’e “Bana ulaþmak istediðinizde bunu
kendi yöntemlerinizle deðil, Benim size öðrettiðim
yöntemlerle yapmalýsýnýz” dercesine, Miþkan’ý ve oradaki kutsal ibadet düzenini öðrettikten sonra, “Kurtuluþ
Resmi” tamamlanmýþtýr. Zira buradaki ibadetle, Bene19

Yisrael, Tora yaþantýsýný, eskisine göre çok daha
düzenli bir grafikle sürdürmek için gerekli tüm donanýma sahip hale gelmiþtir.

Beyamenu; Amen – [Bu] Çabucak ve Günümüzde
[gerçekleþsin;] Gözlerimiz Görsün ve Kalbimiz Sevinsin;
Amen”

Ýþte bu bakýþla, Şemot kitabýnýn tümüyle bir “Kurtuluþ
Kitabý” olduðunu görmekteyiz. Öncelikle fiziksel kurtuluþ gelmiþ, ardýndan Tora’nýn verilmesiyle manevi
kurtuluþun en önemli aracý bahþedilmiþtir. Bu hýzlý
çýkýþýn özümsenmesi o kadar hýzlý olamayýnca çakýlma
derecesinde düþüþ yaþanmýþsa da, bunun sonucu, kendisini en kötü düzeylerden bile kurtulma yeteneði
olduðunun insana öðretilmesi olmuþ; sonunda
Tanrý’nýn Halký olarak bi-linçli bir düzenin Miþkan’la
birlikte oturtulmasýyla kurtuluþ süreci, tüm yan araçlarýyla birlikte bütünlük kazanmýþtýr.

Ýkinci Kitap

Gerçekte kurtuluþ sürecinin “tamamlandýðýný” söylemek tam olarak doðru olmaz. Ne de olsa insanýn
düþme olasýlýðý daima mevcuttur. Önemli olan silkinip
tekrar yükseklere eriþmek için gerekli potansiyelin
varlýðýný bilmek ve bu potansiyeli kullanmaktýr.
“Kurtuluþ Kitabý”nýn verdiði en önemli mesajlardan
biri de budur ve bir bakýma Yahudi tarihi, bu yalpalanmalarýn hikayesidir. Ta ki Maþiah’ýn geliþiyle, Son
ve Gerçek Kurtuluþ’un tüm dünya üzerinde barýþý tesis
ediþine kadar – “Yiru Enenu Veyismah Libenu Bimera
20

Tanrý’nýn izniyle, çýktýðýmýz yoldaki ikinci duraða
ulaþmýþ bulunuyoruz. Ýlk kitap Bereþit’in gördüðü ilgi,
kitapta emeði geçenlerin “Türk Yahudi Cemaati
Yahudilik kaynaklarýna çok duyarlý görünmeyebilir.
Fakat biz her zaman, imkan oluþturulduðu takdirde
bunun doðru olmadýðýný düþünüyoruz” þeklindeki
düþüncesini doðrularcasýna çok yüksek oldu . Öncelikle,
ikinci kitabýn çalýþmasý boyunca sürekli olarak çalýþmanýn ne durumda olduðunu sorarak sürekli bizleri
teþvik eden tüm okuyuculara sonsuz teþekkür ediyoruz.
Ýkinci kitabý oluþtururken, ilk kitaba göre daha farklý
ve geniþ bir çalýþma gerçekleþtirdik. Bereþit’te olduðu
gibi, bu kitap da, özellikle iki Ýngilizce çeviri The
Artscroll Chumash ve The Living Torah ile, içerdikleri açýklamalarý baz aldý. Fakat bunun ötesinde, açýklamalarý daha zengin tutabilmek için, klasik otoriteleri özellikle daha geniþ bir þekilde kullandýk. Doðrudan
kaynaklarýndan okunan otoriteler arasýnda, Raþi, Ýbn
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Ezra, Raþbam, Daat Zekenim, Sforno, Ramban, Rabenu
Behaye ve Tora Temima’nýn yanýnda, son derece zengin bir Tora antolojisi olan Meam Loez de sürekli göz
önünde tutuldu. Sonuç, Bereþit’ten daha geniþ ve
daha çok bilgi içeren bir çalýþma oldu.
Mitsvalar
Rabi Moþe Hayim Luzzato (RaMHaL), Yahudi musar
[doðru davranýþ ve etik] edebiyatýnýn temel kitaplarýndan olan eseri Mesilat Yeþarim’in ilk cümlesinde
þöyle demektedir:
Sadakatin temeli ve samimi ibadetin kökü, kendi
dünyasýndaki yükümlülüðünün ne olduðunun ve
yaþamý boyunca çaba harcadýðý her þeyde bakýþ
ve amacýný neye yöneltmesi gerektiðinin insan
tarafýndan anlaþýlýp kabul edilmesidir.
Ramhal bu açýlýþ cümlesinde çok önemli bir noktaya
iþaret etmektedir. Bir insan, yaþadýðý dünyadaki
yükümlülüðünün ne olduðunu kavrayýp kabullenmekle yükümlüdür. Ýnsan seçim özgürlüðüne sahiptir.
Fakat bu özgürlük, herhangi bir konuda yükümlü olup
olmadýðý deðil, var olan yükümlülüðünü yerine getirip
getirmeyeceði konusundadýr. Baþka bir deyiþle, “þu
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kanun bana mantýklý gelmiyor; o yüzden beni baðlamaz” demek, Tora’nýn bahsettiði özgür seçim deðildir.
Zira bu, kiþinin kendisini aldatmasýndan ibarettir.
Özgür seçim, kiþinin yükümlülüðünün ne olduðunu
bilip kabullenmesinden sonra baþlar. Kiþi ancak bu
noktada bunu yapýp yapmamaya karar verir ve elbette
otomatik olarak bunun olumlu ya da olumsuz sonuçlarýný kabullenmiþ olur. Tora bize yükümlülüklerimizin ne olduðunu öðretir. Bu yükümlülükler “Mitsva
– Emir” olarak bilinir.
Şemot kitabýný Bereþit’ten ayýran en önemli nokta,
belki de kitabýn mitsvalar açýsýndan zengin oluþudur.
Sadece üç mitsva içeren Bereþit kitabýna karþýlýk,
Şemot kitabý, Tora’nýn toplam 613 mitsvasýnýn 111’ini
içermektedir. Bu durum, biz çalýþanlar için hem çeviri
hem de özellikle açýklamalar açýsýndan daha geniþ ve
açýklayýcý bir dili gerektirdi. Mitsvalarý tek tek açýklayýp genel olarak uygulama þartlarýndan bahsettik.
Elbette Tora’nýn en basit mitsvasýnýn bile detaylarýna
böylesine dar kapsamlý bir çalýþmada tam olarak
deðinmek mümkün olamazdý. Yine de gerek uygulama, gerekse de olasý nedenleri içeren genel bir resim
sunmaya çalýþtýk.
Burada bir noktayý açýklamakta yarar vardýr. Tora
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genel olarak mitsvalarýn sebeplerini açýklamaz. Zira
bir mitsvanýn yerine getirilmesi için özel bir nedenin
olmasýna gerek yoktur. Kimse bir kral kendisine bir
þey emrettiði zaman “neden?” diye sormaya cüret
etmez. Ve bu, etten kemikten bir kral için geçerliyse,
Krallar Kralý Tanrý için de elbette geçerlidir. Kýsacasý,
Tora’nýn herhangi bir mitsvasý, sadece “Tanrý emrettiði için” yerine getirilmelidir. Zira Tora’nýn bütününün ya da herhangi bir mitsvasýnýn, insanýn “bu
mantýklý ve hoþ” gibi bir deðerlendirmesine ihtiyacý
yoktur.
Yine de Hahamlarýmýz, birçok mitsvanýn daha sevgiyle benimsenmesine katkýda bulunmak için, geleneksel
bilgilere dayanarak bazý sebepler vermiþlerdir. Bilinmesi
gereken þey, söz konusu Tora, yani “Tanrý’nýn Sözü”
olduðu zaman, hiçbir þeyin tek bir sebebi olmadýðýdýr.
Ayný durum, bu kitap içinde mitsvalar için verilen
bazý “sebepler” için de geçerlidir. Her zaman bir baþka
sebebin var olduðu unutulmamalý ve mitsvalarý yapmaktaki temel nedenin, bunun Tanrý’nýn emri olmasý
hatýrda tutulmalýdýr.

tur. Tüm otoriteler Sözlü ve Yazýlý Tora’nýn temelleriyle kýsýtlýdýr. Diðer yandan, metin üzerinde herhangi
bir soru söz konusu ise, bir Tora otoritesi, elbette geleneksel bilgilerle ters düþmeyecek þekilde, tüm yorum
gücünü kullanabilir. Bu açýdan, açýklamalar boyunca
ayný soruya, farklý iki otorite tarafýndan taban tabana
zýt iki farklý cevabýn verilmesi hiç de þaþýrtýcý olmamalýdýr. Dahasý, belirli bir otoritenin kendi çizgisini
daima takip ettiði akýlda tutulmalý ve farklý pasuklarda ayný konu üzerinde açýklamalar olduðu zaman,
belirli bir açýklamanýn hangi otoritenin görüþü doðrultusunda olduðunu belirten parantezler dikkate alýnmalýdýr. Bu þekilde karýþýklýklar engellenmiþ olacaktýr.

Ayný durum sadece mitsvalar deðil, Tora’daki herhangi bir konunun açýklamasý için de geçerli olabilir.
Tora kanunu söz konusu olduðunda yoruma yer yok24
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Teþekkürler…
Şemot kitabýndan itibaren Tora’nýn merkezinde hangi
þahsiyetin olduðunu soracak olsak, verilen cevaplarýn
Moþe Rabenu üzerinde yoðunlaþacaðýndan kuþku
yoktur. Moþe, Tanrý ile aracýsýz ve tüm bedensel yetenekleri uyanýk bir halde iken bire bir iletiþim kurabilmek gibi üstün ve ulaþýlmaz bir düzeyin sahibidir. Öyle
ki, Rabi Yeuda Alevi, kitabý Kuzari’de Moþe Rabenu’nun
insanlarýn üzerinde özel bir yaratýlýþ olduðunu söyleyecek kadar ileri gitmiþtir. Peki ama; Moþe Rabenu ne
yapmýþtýr da bu denli yüksek düzeylere çýkmayý hak
etmiþtir? Onu bu düzeylere yükselten temel özelliði
nedir?
Şemot kitabýnýn ilk bölümlerinde, Moþe’nin, metinde
açýkça görülmeyen, ama satýr aralarýnda çok bariz olarak fark edilen bir özelliði vurgulanmaktadýr. Saray
ortamýnda kendi annesinin verdiði eðitimle büyümüþ
olmasýna karþýn, rahatýna bakmak varken, Moþe öyle
yapmamýþ, “kardeþlerinin durumuna bakmak için”
dýþarý çýkmaktan çekinmemiþtir. Dahasý, çektikleri
eziyetleri “görmüþ”, kalbini buna yoðunlaþtýrmýþ kardeþlerinin acýsýna ortak olmuþtur (Raþi). Bir Mýsýrlý’nýn
haksýz yere bir Ýbrani’yi dövmesine seyirci kalmamýþ,
ertesi gün de kavga eden iki Ýbrani’yi uyarmaktan
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kendini alýkoymamýþtýr. Ve tüm bunlarý yaparken,
saraydaki rahat yaþamýný tehlikeye atacaðýný bilmesine karþýn, adalet ve umursama duygularýný bastýrmamýþtýr.
Tüm bunlarý sadece Yahudi kimliði için yaptýðýný
düþünmek de çok doðru deðildir. Zira daha sonra
Mýsýr’dan kaçýp tamamen yabancý olduðu Midyan’a
geldiðinde de, ilk yaptýðý, hiç tanýmadýðý Yitro’nun
kýzlarýný, kendilerini rahatsýz eden kiþilerden kurtarmak için elini taþýn altýna sokmaktýr. Tora’nýn bile
“dünyanýn görüp göreceði en alçakgönüllü kiþi” olarak
tanýmladýðý Moþe’nin, kendisini “her þeyin üzerinde
özel bir yaratýk” düzeyine çýkaran ve Tanrý’nýn
Sürüsü’nün Çobaný olarak seçilmesini saðlayan özelliði, çevresiyle ilgilenmesi, adaleti her þeyin üzerine
koymasý, baþýný derde sokup hayatýný alt üst etme
pahasýna diðer insanlarý umursamasý ve onlar için
aktif olarak bir þeyler yapma adýna uçlara gitmekten
bile kaçýnmamasýdýr. Ýþte Moþe Rabenu’nun, halký
Yahudiler’e býraktýðý en önemli mirasý budur.
Umursama ve iþe koyulma. Farkýnda olma ve bir þeyler yapma. Sorunlarý görmezden gelmeyip, onlarý
düzeltme için tüm gücünü ortaya koyma…
Týpký Bereþit kitabý gibi, Şemot da, iþte, Moþe
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Rabenu’nun mirasýný en iyi þekilde almýþ, çevresiyle
ilgilenen, eksikleri görüp tamamlamaya baþ koymuþ,
zorluklar karþýsýnda yýlmayarak onlarýn üzerine gitmeyi ilke edinmiþ bir ekibin çalýþmasýnýn ürünü. Her þeyden önce, olasý her imkaný tanýyarak bu projenin olasý
en rahat þartlar altýnda çýkmasýný saðlayan, proje
sponsorlarý Tora Grubu’na burada özellikle teþekkür
ediyorum.
Önceki çalýþmalarda olduðu gibi, burada da teknik
tecrübesini bizden esirgemeyen ve kapak tasarýmýný
yapan sevgili Jojo Kamhi ile oldukça zorlu bir çalýþma
olan sayfa düzenini gerçekleþtiren sayýn Yavuz Osman
Yýlmaz ve Tülay Yazan, elinizdeki çalýþmanýn alelade
bir harf dizisi deðil, bir “kitap” olmasýný saðlayan kiþilerdir. Kendilerini özellikle kutluyorum.
Rubi Asa ve Betsi Yohay, kitaptaki çizim çalýþmalarýný gerçekleþtirerek, özellikle zorlu Miþkan konusunun açýk ve görsel hale gelmesini saðladýlar. Ýçerik
çalýþmalarýnda, The Artscroll Chumash’ýn Ýngilizce
açýklama antolojisinden yaptýðýmýz alýntýlarý çeviren
Selin Saylað ve Diana Yanni, bu çalýþmanýn aksamadan yürümesinde tartýþmasýz paya sahiplerdir. Her
birine burada özel teþekkürlerimi sunuyorum.

Kitabýn hukuki deðerlendirmesini yapan sayýn Av.
Nedim Karako, ayný zamanda objektif deðerlendirmeleri ve yerinde uyarýlarýyla bu kitabýn birçok yerinin
farklý bir açýklýk kazanmasýný saðladý. Kendisine bu
önemli katkýsýnýn yanýnda, ikili yazýþmalarýmýzda bana
tattýrdýðý araþtýrma zevki için de ayrýca teþekkür ederim.
Mali trafiði kontrol ederek bu konudaki tüm iþlemleri
gerçekleþtiren sevgili Albert Asa’ya teþekkürü bir
borç bilirim.
Ýlk kitabýn önsözünde de belirttiðim üzere, saygýdeðer
Bet-Din üyelerinin böyle bir çalýþmanýn arkasýnda
yerinde uyarýlarý ve sýký kontrolleri ile durmalarý son
derece büyük bir önem taþýyor. Kendilerini saygýyla
selamlýyor, destekleri ve yardýmlarý için þükranlarýmý
sunuyorum.
Kitabýn mümkün olduðu kadar saðlam bilgiler içermesi için bire bir danýþmanlýk yapan, engin bilgisi ve
mükemmel öðretmenlik kabiliyetiyle tüm sorulara
sabýr ve gayretle cevap veren saygýdeðer Rav’ým, Rabi
Eliyau Koen’e özel saygý ve sevgilerimi sunuyorum.
Bu çalýþmada ben dahil herkes kendi payýný gerçekleþ-
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tirdi ve kimsenin baþkasýnýn iþiyle ilgilenmesi gerekmedi. Fakat bir kiþi var ki, organizasyonundan içeriðe,
mizanpajdan baskýya, hatta okuyucuya ulaþtýrmaya
kadar, çalýþmanýn her noktasýnda imzasý var. O kiþi de
Ester Asa. Kendisine burada özel teþekkür ve tebriklerimi iletmek istiyorum. O olmasa bu çalýþmanýn hiçbir bölümü tamamlanamazdý. Teþekkürler Ester…

bu ve daha nice projelerin tamamlanýþýný nasip etmesini diliyorum.
Moþe Farsi
14 Tevet 5764
18 Ocak 2004

Yukarýda da belirttiðim gibi, bu çalýþma tam bir ekip
çalýþmasý halinde gerçekleþti. Bu açýdan herkesin bu
kitapta “benim payým” diyebileceði bir bölüm var. Ben
kendi payýmý aileme adamak istiyorum. Bu kitapta ve
þahsen yaptýðým her þeyde ailemin katkýsýný göz ardý
etmek mümkün deðil. Kendilerine her þey için sonsuz
teþekkürlerimi sunuyor, önlerinde saygý ile eðiliyorum.
Ebeveynim Estreya-Hayim Farsi, kýzkardeþim Sara,
özellikle bu kitabýn oluþum devresinde tüm sýcaklýklarýyla bana aile olan halam ve eniþtem Mati-Jak
Aþkenazi ve hayatýmý birleþtirdiðim sevgili eþim Pessia
– bu kitaptaki kendi payýmý sizlere adýyorum.
Ve elbette “Ode L’Aşem Behol Levav, Besod Yeşarim
Veeda – Tanrý’ya Tüm Kalbimle, Dürüstlerin Yanýnda ve
Topluluk Ýçinde Şükranlarýmý Sunuyorum” (Teilim
111:1). Bu güzel ve duygulu aný yaþatan, haddimiz
olmamasýna karþýn bizlere bu fýrsatý tanýyan ve saðlýk,
bereket ve yaþam veren Ulu Tanrý’ya teþekkür ediyor,
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Bu serinin ilki olan ve “Kutsal Tora”mýzýn birinci kitabýný teþkil eden “Bereþit” bölümü yayýnlanýrken yazdýðým kutlama yazýsýnda, Musevi din disiplininin en
belirgin niteliðinin; kutsal metinleri yorumlama ve
açýklama gayretlerinde gösterile gelen çok renklilik,
çok yönlülük ve çok çeþitlilik olduðunu, bu nedenler
de Musevi dinsel disiplinine iliþkin külliyatlarýn niteliksel bakýmdan da niceliksel bakýmdan da neredeyse
baþka hiçbir din disiplininde rastlanmayacak seviyelere ulaþtýðýný vurgulamýþtým
Tekrar tekrar O’na dön, çünkü her þey O’ndadýr
Sözünü ettiðim o yazýda altýný çizdiðim bir baþka
önemli husus da; “Kutsal Tora”nýn bizlere tebliðinden
itibaren yaklaþýk 34 asýr geçmiþ olmasýna karþýn bu tür
yorumlama ve açýklama gayretleri sayesinde yalnýz
güncelliðini koruduðunu deðil, insanlýðýn geleceðine
yönelik olarak da en hakiki yol gösterici olduðu düþüncesinin daima taze tutulduðu þeklindeki görüþümdü
Çünkü Mitzva kandil Tora da ýþýktýr
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Hiç kuþku yoktur ki bu gayretlerin tümü; iyi yetiþmiþ,
inançlý olduðu kadar bildiðine inanan ve inandýðýný
savunan, gerçekten zorlu iþleri baþarmaya azimli, çaðdaþ bilimlerle donanmýþ, gönüllü dindaþlarýmýza dayanmaktadýr Böyleleri hemen her devirde olmuþ ve her
zaman ufkumuzu geniþletmiþlerdir
Beklentileri Tanrýdan olanlar güçlerini tazeler
Şu anda elimizde bulundurduðumuz kitap da, böylesi
dindaþlarýmýzýn gönüllü üstlenimleri sonucu ortaya
konan ve bence olaðanüstü çabalar sonucu gerçekleþtirilen bir serinin ikinci bölümü olarak çok önemli bir
boþluðu doldurmaktadýr
Tanrý’nýn yasasý kusursuzdur yaþama döndürür
Tamamlandýðýnda çok yetkin bir eser olacaðýndan hiç
kuþku duymadýðým bu seri daha þimdiden hak ettiði
raðbeti görmüþ bulunmakta, “Kutsal Tora”mýzý özgün
metninden okumakta güçlük çeken kimi dindaþlarýmýz
için saygýn bir rehber olma yanýnda, Musevi din disiplininin temel metni niteliðindeki “Tora” konusunda
esaslý bilgiler edinme isteðinde bulunan araþtýrmacýlar
için de önemli ve güvenilir bir kaynak oluþturmaktadýr.
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Çünkü halklarýn gözü önündeki bilgeliðiniz ve
anlayýþýnýz O’dur
Bu iþe gönül veren ve karþýlaþtýklarý zorluklarý yenmede göstere geldikleri adeta sonsuz çabalarý çok yakýndan izleyen sýradan bir kiþi olarak da, Türkiye
Hahambaþýsý olarak da, cemaatimiz içindeki bunca
özverili gencin varlýðýyla bence iftihar etmemek mümkün deðil Kendilerini tüm varlýðýmla destekliyor ve
gayretlerine dualarýmla katýlýyorum
Tanrý çabalarýný ödüllendirsin ve hak ettikleri
Tanrý tarafýndan olsun
Her biri bereketin kaynaðýndan bereketlenmiþ
olsun
Rav Ýsak HALEVA
Türkiye Hahambaþýsý

Tevet 5764
Ocak 2004
Pekude Aşem yeşarim, mesamehe lev
Tanrý’nýn kurallarý doðrudur Kalplere neþe verir
Kutsal Şabat günleri sinagoglarýmýzda hazanlarýmýz
tarafýndan Peraþalarýmýz okunduðunda ne güzel bir
manzara ile karþýlaþýyoruz Tüm yahidler ellerinde
beyaz Bereþit kitaplarý ile Peraþayý okuyan Hazaný
takip etmekte ve tefsirleri okumakta.
Kulaðýmýza gelen duyumlardan da anlaþýldýðýna göre
evlerde elden düþmeyen bir kitap haline gelmiþtir.
Tanrý’nýn inayeti ile, Şemot kitabýnýn ayný grup
tarafýndan hayata geçiriliþi bizleri ve tüm okurlarý çok
mutlu kýlmýþtýr
Bu güzel kitabý hazýrlayan deðerli grup üyelerini BetDin olarak tebrik eder
Caný yürekten .
‘Yelehu mehayil el hayil’
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temennisi ile baþarýlar dileriz Tora’nýn diðer kitaplarýnýn da pek yakýn bir gelecekte
neþrolacaðýný
ümitle bekleriz

Berahalar
Tora okumadan önce:
Mübarek Tanrýmýz’ýn Mübarek olduðunu ilan edin.
[Halk:] Mübarek Tanrýmýz ebediyen Mübarektir.

BET-DÝN
Rav Moþe Benveniste
Rav Yeuda Adoni
Rav Nafi Haleva Rav Ýzak Peres Rav Ýzak
Alaluf

Tüm halklar arasýndan bizi seçen ve bize Torasý’ný veren
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin. Tora’yý veren
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Tora okuduktan sonra:
Bize Torasý’ný – Gerçek Yasayý – veren ve içimize ebedi
yaþamý diken Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Tora’yý veren Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
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Şemot

Mýsýr’da, Yosef’i tanýmayan yeni bir kral tahta çýktý.
9 Halkýna [þunlarý] söyledi: “Bakýn; Bene-Yisrael halký
bizden kalabalýk ve güçlü hale geldi.
10 Gelin ondan daha akýllý davranalým ki [daha da]
çoðalmasýn ve olur da bir savaþ çýkarsa o da düþmanýmýza katýlýp bize karþý savaþarak, [bizi] ülkeden
sürmesin”.
11 [Böylece Mýsýrlýlar,] Aðýr iþleriyle [Yisrael halký-

na] eziyet etmek için onun üzerine angarya memurlarý
atadýlar. [Yisrael] Paro için, stok amaçlý þehirler Pitom
ve Raamses’i inþa edecekti.
12 Ancak [Mýsýrlýlar] ona ne kadar eziyet ettiyse, [Yisrael] o kadar çoðalýyor ve yayýlýyordu. [Mýsýrlýlar] Bene-Yisrael sebebiyle canlarýndan bezdiler.
13 Mýsýrlýlar Bene-Yisrael’i, bedensel dirençlerini kýracak þekilde köleleþtirdiler.
14 Hayatlarýný, harç, tuðla ve her türlü tarla çalýþmasýndan oluþan aðýr iþlerle acýlaþtýrdýlar. Onlarý çalýþtýrdýklarý her iþte, bedensel dirençlerini kýrmayý amaçlýyorlardý.
15 Mýsýr kralý, birinin ismi Şifra, diðerininki Pua olan
Ýbrani [baþ] ebelere konuþtu.
16 “Ýbrani kadýnlarýn doðurmalarýna yardýmcý olduðunuz zaman, doðum sandalyesine bakýn. [Bebek] Erkekse onu öldürün; ve eðer kýzsa, yaþasýn”.
17 Ebeler Tanrý’dan çekindiler ve Mýsýr kralýnýn kendilerine konuþtuðu þekilde yapmayarak, oðlanlarý yaþattýlar.
18 Mýsýr kralý ebeleri çaðýrttý ve onlara “Neden bunu
yaptýnýz – oðlanlarý yaþattýnýz?” diye sordu.
19 Ebeler Paro’ya “Ýbrani kadýnlar Mýsýrlýlar gibi deðiller” diye cevap verdiler. “Çünkü onlar ustalar; henüz
ebeler onlara ulaþmadan, doðurmuþ oluyorlar”.
20 Tanrý ebelere iyilikte bulundu ve halk kalabalýklaþa-
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[1. Yisrael’in Geliþimi]

1
Ve bunlar, Mýsýr’a Yaakov’la gelen, Yisrael’in oðullarýnýn isimleridir (her biri ailesiyle gelmiþti):
2 Reuven, Şimon, Levi ve Yeuda.
3 Yisahar, Zevulun ve Binyamin.
4 Dan ve Naftali; Gad ve Aþer.
5 Yaakov’un uyluðundan çýkanlarýn tümünün sayýsý,
Mýsýr’da olan Yosef’le birlikte 70’ti.
6 Yosef, tüm kardeþleri ve o neslin tümü öldü.
7 Bene-Yisrael verimliydiler; kaynarcasýna çoðaldýlar
ve çok çok güçlendiler. Ve ülke onlarla doldu.
1

[2. Yeni Düzen]
8

rak fazlasýyla güçlendi.
21 Ebeler Tanrý’dan çekindikleri için, [Tanrý] onlara
[özel] hanedanlar baðýþladý.
22 Paro tüm halkýna emir vererek [þöyle] dedi: “Doðan
her erkeði Nil’e atýn; fakat tüm kýzlarý yaþatýn”.

lendi. 2 Kadýn hamile kalýp bir oðul doðurdu. Oðlanýn
olaðandýþý olduðunu fark etti ve onu üç ay boyunca
gizledi.
3 Onu daha fazla gizleyemeyince, onun için hasýr bir
sepet alarak asfalt ve ziftle sývadý. Çocuðu [sepetin]
içine koydu ve sepeti Nil’in kýyýsýndaki sazlýða yerleþtirdi.
4 [Çocuðun] Ablasý, ona ne olacaðýný görmek için
uzakta konuþlandý.
5 Prenses nehirde yýkanmaya inmiþti ve [kadýn] hizmetkarlarý Nil’in kenarýnda yürüyorlardý. [Prenses]
Sazlarýn arasýnda sepeti gördü ve bir cariyesini göndererek onu aldý.
6 [Sepeti] Açýnca çocuðu gördü. Oðlan birden aðlamaya baþlayýnca ona karþý þefkati uyandý. “Bu çocuk
Ýbraniler’den” dedi.
7 [Çocuðun] Ablasý, prensese

“Gidip, Ýbrani kadýnlar arasýndan, çocuðu sizin adýnýza
emzirecek bir sütanne çaðýrayým mý?” dedi.
8 “Git” dedi prenses ona. Genç kýz gitti ve çocuðun
annesini çaðýrdý.
9 Prenses [çocuðun annesine] “Bu çocuðu götür ve benim adýma emzir” dedi. “Sana ücretini ödeyeceðim”.
Böylece kadýn çocuðu alýp emzirdi.
10 Çocuk biraz büyüdükten sonra [annesi] onu prensese getirdi. [Prenses] Onu evlat edindi ve “Çünkü onu
sudan çýkardým” diyerek ismini Moþe koydu.
11 O dönemdeydi. Moþe büyümüþ, kardeþlerine [bakmak üzere] çýkmaya baþlamýþtý. Istýraplarýný görüyordu. [Bir gün] Bir Mýsýrlý’nýn, kardeþlerinden bir Ýbrani’yi dövdüðüne þahit oldu.
12 [Moþe] Ýki yöne göz attý ve kimsenin olmadýðýný görünce Mýsýrlý’yý öldürerek kuma gömdü.
13 Ertesi gün [Moþe tekrar] çýktý ve iþte – iki Ýbrani
adam kavga ediyorlardý. Haksýz olana “Akranýna neden vuracaksýn?” dedi.
14 [Adam] “Kim seni üzerimize yönetici, baþkan ya da
yargýç diye atadý ki?”
diye karþýlýk verdi. “Yoksa Mýsýrlý’yý öldürdüðün gibi
beni de öldüreceðini mi ima ediyorsun?”. Moþe korkmuþtu. “Anlaþýlan konu öðrenilmiþ” diye düþündü.
15 Paro söz konusu olayý duyunca Moþe’yi idam ettirmek istedi; fakat Moþe Paro’nun önünden kaçtý ve
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2

[3. Moþe]

1 Levi ailesinden bir adam gitti ve Levi’nin kýzýyla ev-

Midyan ülkesine yerleþti.
[Moþe] Kuyu baþýnda oturuyordu.
16 Midyan reisinin yedi kýzý vardý. [Bu kýzlar o sýrada]
Geldiler, su çektiler ve babalarýnýn davarýný sulamak
için yalaklarý doldurdular.
17 [Baþka] Çobanlar gelip onlarý kovalamaya çalýþýnca,
Moþe kalkýp [kýzlarý] kurtardý ve davarýný suladý.
18 [Kýzlar] Babalarý Reuel’e geldiklerinde, [babalarý]
“Bugün neden çabuk geldiniz?” diye sordu.
19 “Bir Mýsýrlý bizi çobanlarýn elinden kurtardý” diye
cevap verdiler. “Üstelik
bizim için su bile çekti ve davarý suladý”.
20 [Reuel] “Nerede peki?” dedi kýzlarýna. “Adamý niye
býraktýnýz?! Onu bana çaðýrýn da bir þeyler yesin”.
21 Moþe adamýn yanýnda yaþamaya karar verdi. [Ev
sahibi,] Kýzý Tsipora’yý
Moþe’yle evlendirdi.
22 [Tsipora] Bir oðul doðurdu ve [Moþe] “Çünkü yabancý bir ülkede göçmen olarak yaþadým” diyerek, [çocuðun] ismini Gereþom koydu.

Tanrý’ya kadar geldi.
24 Tanrý onlarýn çýðlýklarýný duydu ve Tanrý, Avraam’la,
Yitshak’la ve Yaakov’la olan antlaþmasýný hatýrýna getirdi.
25 Tanrý Bene-Yisrael’i gördü. Tanrý biliyordu.

3

[5. Yanan Çalýlýk]

O uzun dönem sýrasýnda Mýsýr kralý öldü. Bene-Yisrael kölelik sebebiyle
inliyorlardý. Ýþten dolayý haykýrdýklarýnda, yakarýþlarý

Moþe, kayýnpederi, Midyan reisi Yitro’nun davarýný
güdüyordu. Davarý çölün derinliklerine kadar yönlendirdi ve Horev bölgesindeki, Tanrý’nýn Daðý’na geldi.
2 Tanrý’nýn bir meleði, çalýlýðýn içinden parlak bir ateþle kendisine göründü.
[Moþe] Baktýðýnda, çalýlýðýn, ateþ içinde yanmasýna
raðmen, tükenmediðini fark etti.
3 Moþe [kendi kendine] “Yolumu deðiþtirip bu muhteþem görüntüyü araþtýrayým. Acaba çalýlýk neden
yanmýyor?” dedi.
4 Tanrý onun araþtýrmak için yolunu deðiþtirdiðini gördü. Tanrý ona çalýlýðýn
içinden seslenerek “Moþe! Moþe!” dedi.
“Efendim” dedi [Moþe].
5 “Buraya [daha fazla] yaklaþma” dedi [Tanrý]. “Ayakkabýlarýný ayaklarýndan çýkar; çünkü üzerinde durmakta olduðun yer, kutsal topraktýr”.
6 [Tanrý devam ederek] “Ben babanýn Tanrýsý; Avra-
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[4. Yeni Baskýlar]
23

1

am’ýn Tanrýsý, Yitshak’ýn Tanrýsý ve Yaakov’un Tanrýsý’yým” deyince, Moþe [hemen] yüzünü gizledi; zira
Tanrýsal [görüntüye] bakmaktan korkmuþtu.
7 Tanrý “Mýsýr’daki Halkým’ýn düþkünlüðünü mutlaka
gördüm” dedi.
“Baþlarýndaki angaryacýlarýn [yaptýklarý] yüzünden
[ettikleri] feryatlarýný duydum; çünkü acýlarýnýn bilincindeyim.
8 Onu Mýsýr’ýn elinden kurtarmak, iyi ve geniþ bir ülkeye – süt ve balýn aktýðý ülkeye – Kenaani, Hiti, Emori,
Perizi, Hivi ve Yevusi’nin bölgesine [götürmek üzere]
o ülkeden çýkarmak için indim.
9 “Ve iþte tam þu anda bile Bene-Yisrael’in feryadý
Bana ulaþýyor. Mýsýrlýlar’ýnonlara uyguladýðý baskýyý da
görmekteyim.
10 Şimdi git – seni Paro’ya gönderiyorum – ve Halkým
Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkar”.
11 Moþe Tanrý’ya “Ben kimim ki Paro’ya gideyim?”
dedi. “Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan nasýl çýkarabilirim ki?”
12 “Çünkü yanýnda olacaðým” diye cevap verdi [Tanrý]. “Ve bu, sana, seni
gönderenin Ben olduðuma dair kanýttýr. Halký [bu
sayede] Mýsýr’dan çýkardýðýn zaman, bu dað üzerinde
Tanrý’ya ibadet edeceksiniz”.
13 Moþe Tanrý’ya “Bene-Yisrael’e gelip ‘Atalarýnýzýn
Tanrýsý beni size gönderdi’ dediðimde, bana hemen

‘Ýsmi ne?’ diye soracaklardýr. Onlara ne diyeceðim?”
diye sordu.
14 “Olacaðým Gibi Olacaðým” diye cevapladý Tanrý.
[Tanrý sonra] Açýkladý: “Bene-Yisrael’e þöyle söyleyeceksin: ‘Beni size Olacaðým gönderdi’ ”.
15 Tanrý devam ederek Moþe’ye [þöyle] dedi: “Bene-Yisrael’e þöyle söyleyeceksin: ‘Beni size, Atalarýnýzýn
Tanrýsý; Avraam’ýn Tanrýsý, Yitshak’ýn Tanrýsý ve Yaakov’un Tanrýsý Aþem gönderdi’. Ýsmim ebediyen budur. Ve her nesilde bu þekilde anýlacaðým.
16 “Git ve Yisrael’in ileri gelenlerini topla ve onlara
[þöyle] söyle: ‘Atalarýnýzýn Tanrýsý Aþem – Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un Tanrýsý – bana görünerek [þunlarý] söyledi: Sizi kesinlikle hatýrda tuttum ve Mýsýr’da
size yapýlanlarý [biliyorum. Bu yüzden]
17 Dedim: Sizi, Kenaani, Hiti, Emori, Perizi, Hivi ve
Yevusi’nin ülkesine – süt ve balýn aktýðý ülkeye – [götürmek üzere] Mýsýr sefaletinden çýkaracaðým’.
18 “Seni ciddiye alacaklar ve sen, Yisrael’in ileri gelenleriyle birlikte Mýsýr kralýna geleceksin. Ona ‘Ýbraniler’in Tanrýsý Aþem bizle temas kurdu. Şimdi – [izin
verin] çölde üç günlük bir yolculuk yapýp Tanrýmýz
Aþem’e korbanlar sunalým’ diyeceksiniz.
19 “Fakat Ben, Mýsýr kralýnýn sizin gitmenize, buna zorlanmadýðý sürece izin
vermeyeceðini [þimdiden] biliyorum.

44

45

[O zaman] Gücümü gösterecek ve Mýsýr’ý, [ülke]
içinde yapacaðým bütün mucizelerimle vuracaðým.
[Paro] Sizi [ancak] ondan sonra salýverecek.
21 “[Ayrýca] Bu halkýn [Bene-Yisrael’in] Mýsýrlýlar’ýn
gözünde statü kazanmasýný saðlayacaðým ve gittiðiniz
zaman, boþ elle gitmeyeceksiniz.
22 Her kadýn, komþusundan ve evinde oturan kadýndan, gümüþ ve altýn eþyalarla giysiler isteyecek. Bunlarý oðullarýnýza ve kýzlarýnýza yükleyecek ve böylece
Mýsýr’ý boþaltacaksýnýz”.

Moþe cevap vererek “Fakat onlar bana inanmayacak ve beni ciddiye almayacaklardýr. ‘Tanrý
sana görünmedi’ diyeceklerdir” dedi.
2 Tanrý ona “Bu, elindeki ne?” diye sordu.
“Asa”
3 “Onu yere at”
[Moþe asayý] Yere atýnca [asa] bir yýlana dönüþtü ve
Moþe ondan kaçtý.
4 Tanrý Moþe’ye “Elini uzat ve kuyruðunu tut” dedi.
[Moþe] elini uzatýp onu
sýkýca tuttu ve [yýlan,] avucunda bir asaya dönüþtü.
5 “[Bu,] Atalarýnýn Tanrýsý’nýn – Avraam’ýn Tanrýsý,
Yitshak’ýn Tanrýsý ve
Yaakov’un Tanrýsý’nýn sana göründüðüne inanmalarý

içindir” [dedi Tanrý].
6 Tanrý devam ederek ona “Elini koynuna yerleþtir”
dedi.
[Moþe] elini koynuna yerleþtirdi. Çýkardýðýnda – eli
kar gibi [beyaz renkte] Tsaraat [ile kaplý] idi.
7 “Elini tekrar koynuna yerleþtir” dedi [Tanrý].[Moþe]
elini tekrar koynuna yerleþtirdi. Onu koynundan çýkardýðýnda, derisi normale dönmüþtü.
8 [Tanrý devam etti:] “Eðer sana inanmazlar ve ilk mucizevi iþareti ciddiyealmazlarsa, ikinci iþaretin ifade ettiklerine inanacaklardýr.
9 “Ve bu iþaretlerin her ikisine de inanmazlar ve seni
ciddiye almazlarsa, Nil’in sularýndan [biraz] al ve kuru
topraða dök. Nil’den alacaðýn bu su, kuru toprak üzerinde kana dönüþecek”.
10 Moþe Tanrý’ya “Yalvarýyorum Aþem” dedi; “Konuþma becerisine sahip biri
deðilim ben – ne dün, ne önceki gün [öyleydim], ne
de kulunla [ilk] konuþtuðun zamandan beri [durum
deðiþti]. Hem konuþma, hem de uygun dil kullanýmý
konusunda güçlük çeken biriyim ben”.
11 “Ýnsana Kim aðýz verdi? [Ýnsaný] Kim dilsiz yapar?”
dedi ona Tanrý. “Ya da saðýr, ya da görebilen, ya da
kör? [Bunlarý yapan] Ben – Tanrý – deðil miyim?”
12 “Şimdi git! Ben aðzýnla olacaðým ve konuþman gerekeni sana öðreteceðim”.
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13 “Yalvarýyorum Tanrým!” dedi [Moþe]. “Lütfen daha

uygun birini gönder!”
14 Tanrý Moþe’ye öfkelendi. “Ýþte aðabeyin, Levi [kabilesinden] Aaron!” dedi. “Onun konuþmayý pekala
becerdiðini biliyorum. Ayrýca; seni karþýlamak üzere
çýkýyor ve seni gördüðünde kalpten sevinecek.
15 Onunla konuþ ve sözcükleri onun aðzýna yerleþtir.
Bana gelince; hem senin aðzýnla, hem de onunkiyle
olacak ve yapmanýz gerekenleri size öðreteceðim.
16 Senin için halka o konuþacak. O senin sözcün olacak, sen de onun amiri olacaksýn.
17 “Bu asayý da eline al; iþaretleri onunla yapacaksýn”.
[6. Moþe Midyan’dan Ayrýlýyor]
Moþe yola çýkýp kayýnpederi Yeter’e geri döndü.
Ona “Lütfen” dedi; “gidip Mýsýr’daki kardeþlerime geri
döneyim ve hala hayatta olup olmadýklarýný göreyim”.
Yitro Moþe’ye “Selametle git” dedi.
19 Tanrý Midyan’da Moþe’ye “Git ve Mýsýr’a dön; çünkü canýný [almak] isteyen tüm insanlar öldü” dedi.
20 Moþe, eþini ve oðullarýný alarak eþeðe bindirdi ve
Mýsýr’a dönmek üzere yola koyuldu. Moþe, Tanrý'nýn
Asasý'ný da eline almýþtý.
21 Tanrý Moþe’ye “Mýsýr’a dönüþ yolunda giderken, eline teslim ettiðim tüm
18
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mucizevi güçleri göz önünde bulundur” dedi. “Onlarý
Paro’nun önünde
kullanacaksýn. Fakat ben onun inatçý davranmasýný
saðlayacaðým ve [bu sebeple] halký salývermeyecek.
22 Paro’ya [o zaman þöyle] söyle: ‘Tanrý þöyle diyor:
Yisrael Benim Oðlum;
Behorum’dur.
23 Sana [defalarca] Oðlum’u salýver ve Bana ibadet etsin dedim; fakat onu salývermeyi reddettin. Bu yüzden
Ben de senin behor oðlunu
öldüreceðim’ ”.
24 [Moþe] Yolda konakladýklarý yerdeyken, Tanrý onun
karþýsýna çýktý ve onu öldürmek istedi.
25 Tsipora keskin bir alet alýp, oðlunun sünnet derisini
kesti ve [Moþe’nin] ayaklarýna attý. “Çünkü sen benim
kan-kocamsýn” dedi.
26 [Melek] Ondan gevþedi. [Tsipora] O zaman “Sünnetsel kan-koca” dedi.
[7. Ýlk Yüzleþme]
Tanrý, Aaron’a “Moþe’yi karþýlamak üzere çöle git”
dedi.
[Aaron] Gitti ve Tanrý’nýn Daðý’nda karþýlaþtýklarýnda
[Moþe’yi] öptü.
28 Moþe, Tanrý’nýn tüm sözlerini, onu gönderiþini ve
27
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[yapmasýný] emrettiði tüm mucizevi iþaretleri Aaron’a
açýkladý.
29 Moþe, Aaron’la birlikte gitti ve Bene-Yisrael’in tüm
ileri gelenlerini topladýlar.
30 Aaron, Tanrý’nýn Moþe’ye konuþtuðu tüm sözleri
aktardý ve iþaretleri halkýn gözü önünde gerçekleþtirdi.
31 Halk inandý. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i hatýrda tuttuðunu ve sefaletlerini gördüðünü anladýlar; diz kýrýp
eðildiler.

le] dediler: “Yisrael’in Tanrýsý Aþem þöyle dedi: Halkýmý
salýver ve çölde Benim için bir kutlama yapsýnlar”.
2 Paro cevap verdi: “Aþem kim ki, onun sözünü dinleyip Yisrael’i salývereyim? Aþem’i tanýmýyorum; Yisrael’i
de salývermeyeceðim”.
3 “Ýbraniler’in Tanrýsý bizimle temas kurdu” dediler
[Moþe ve Aaron]. “[Ýzin
verin;] Çölde üç günlük bir yolculuk yapýp Tanrýmýz
Aþem’e korbanlar sunalým ki bize salgýn bir hastalýk ya
da kýlýçla zarar vermesin”.
4 Mýsýr kralý onlara “Moþe ve Aaron; neden halký iþinden alýkoyuyorsunuz?”
dedi. “Kendi iþinize dönün!”
5 Paro devam etti: “Şu anda çok sayýda toprak iþçisi

olduðunu [siz de] görüyorsunuz; ama [yine de] onlara
iþlerinden el çektirmek istiyorsunuz!”
6 Paro o gün halkýn angaryacýlarýna ve ustabaþlarýna
emretti: 7 “Artýk halka, þimdiye kadar olduðu gibi,
tuðla yapmak için saman vermeyeceksiniz. Onlar gidip
kendi samanlarýný kendileri biçsinler. 8 Fakat onlarýn
þimdiye kadar ürettikleri tuðla kotasýný aynen talep
edeceksiniz; onu azaltmayýn. Çünkü onlar tembeller
ve bu yüzden ‘Gidip Tanrýmýz’a korbanlar sunalým’
diye yaygara kopartýyorlar.
9 Adamlarýn iþleri aðýrlaþsýn; onla meþgul olsunlar da
boþ þeylerle uðraþmasýnlar”.
10 Halkýn angaryacýlarýyla ustabaþlarý çýkýp halka duyuru yaptýlar: “Paro þöyle
diyor: Size [artýk] saman vermiyorum.
11 Sizin [vakit kaybetmeden] gidip bulabildiðiniz yerden kendinize saman toplamanýz gerekecek; çünkü
iþinizde hiçbir indirim olmayacaktýr”.
12 Halk, samanlýk sap biçmek üzere bütün Mýsýr Ülkesi’ne daðýldý.
13 Angaryacýlar da “Ýþinizi týpký saman olduðu zamanki gibi tamamlayýn. Her günün iþi kendi gününde [bitecek]!” diye baskýda bulunuyorlardý.
14 Bene-Yisrael’in, Paro’nun angaryacýlarýnýn atadýðý
ustabaþlarý, “Neden dün de bugün de, þimdiye kadarki
tuðla üretim miktarýnýza ulaþamadýnýz?” sözleri eþliðin-
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5
1 Sonrasýnda, Moþe ve Aaron geldiler ve Paro’ya [þöy-

de kýrbaçlanýyorlardý.
15 Bene-Yisrael’in ustabaþlarý gelip Paro’ya yakýndýlar.
“Kullarýnýza neden böyle davranýyorsunuz?” dediler.
16 “Kullarýnýza saman verilmiyor ama tuðla yapmamýz
pekala isteniyor. Sonuçta kullarýnýz kýrbaçlanýyor ve
bu, halkýnýz adýna günahtýr”.
17 “Tembelsiniz siz; tembel!” dedi [Paro]. “Zaten bu
yüzden ‘Gidip Tanrýmýz’a korban sunalým’ diyorsunuz.
18 Şimdi gidin çalýþýn! Size saman verilmeyecek; ama
tuðla kotasýný tamamlayacaksýnýz”.
19 Bene-Yisrael’in ustabaþlarý, [kendilerine açýkça]
“Tuðla sayýsýný azaltmayacaksýnýz; her günün iþi kendi
gününde [bitecek]” denince, baþlarýnýn ciddi bir
dertte olduðunu anladýlar.
20 Paro’nun huzurundan ayrýldýklarýnda, [ustabaþlarý]
Moþe ve Aaron’un karþýsýnda dikildiler.
21 Onlara “Tanrý sizi görsün ve hükmünü versin” dediler. “Paro’nun ve danýþmanlarýnýn gözünde itibarýmýzý
zedelediniz. Bizleri öldürmek üzere ellerine kýlýç verdiniz”.
22 Moþe Tanrý’ya geri döndü ve [þöyle] dedi: “Ey Efendim! Bu halka neden ters davrandýn? Beni neden gönderdin?
23 Senin Adýna konuþmak üzere Paro’ya geliþimden
beri, [Paro] bu halka daha da kötü davranmaya baþladý. Ve [Sen] hala Halkýn’ý kurtarmýþ deðilsin”.
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6
Tanrý Moþe’ye “Paro’ya yapacaklarýmý þimdi göreceksin” dedi. “Onlarý salývermeye zorlanacak. [Üstelik,] Onlarý ülkesinden güç kullanarak kovacak!”
1
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Vaera

Moþe, Bene-Yisrael’e bu þekilde konuþtu; fakat nefes
darlýðý ve aðýr iþlerden [dolayý] Moþe’yi dinlemediler.
9

[8. Güven Tazelemesi]
Tanrý, Moþe’ye konuþarak, ona “Ben Aþem’im” dedi.
3 “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Her-Şeye-Kadir
Tanrý’ (E-l Şa-day) olarak göründüm; fakat onlarýn
Beni Ýsmim Aþem ile tanýmalarýna fýrsat vermedim.
4 Ayrýca onlarla, Kenaan Ülkesi’ni – konuk olarak
yaþadýklarý konaklama diyarlarýný – kendilerine verme
yönündeki Antlaþmam’ý
kesinleþtirdim.
5 Dahasý, Mýsýrlýlar’ýn kölelik ettirdikleri BeneYisrael’in inlemesini duydum ve Antlaþmam’ý hatýrýma getirdim.
6 “Bu yüzden Bene-Yisrael’e [Benim Adýma þöyle]
söyle: ‘Ben Aþem’im. Sizi Mýsýr’ýn yükü altýndan çýkaracaðým ve sizi onlarýn [köleleþtirici] iþlerinden serbest
kýlacaðým. Sizi [büyük bir] güç gösterisi ve sert yargýlar
eþliðinde özgürlüðe kavuþturacaðým.
7 Sizi Kendim’e Halk olarak alacaðým ve size Tanrý
olacaðým. Böylece Benim, sizi Mýsýr’ýn yükü altýndan
çýkaran Tanrýnýz Aþem olduðumu bileceksiniz.
8 Sizi, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a vereceðime
yemin ettiðim Ülke’ye getireceðim. Onu size miraslýk
vereceðim; Ben Aþem’im!’”

[9. Moþe Ýtiraz Ediyor]

2
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Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
11 “Gel Mýsýr kralý Paro’ya konuþ; Bene-Yisrael’i ülkesinden salýversin.”
12 Moþe Tanrý’nýn önünde konuþtu ve “Beni BeneYisrael bile dinlememiþken, Paro nasýl dinler?” dedi.
“Üstelik konuþma zorluðum var.”
10

[10. Aaron Katýlýyor]
Tanrý [bunun üzerine] Moþe ve Aaron’a konuþtu.
Bene-Yisrael’i Mýsýr Ülkesi’nden çýkarmak üzere, onlara, Bene-Yisrael ve Mýsýr kralý Paro’yla ilgili talimat
verdi.
[11. Soyaðaçlarý]
13

Atasal ailelerinin baþlarý þunlardýr:
Yisrael’in behoru Reuven’in oðullarý: Hanoh, Palu,
Hetsron ve Karmi. Bunlar Reuven [kabilesi] aileleridir.
15 Şimon’un oðullarý: Yemuel, Yamin, Oad, Yahin,
Tsohar ve Kenaani kadýnýn oðlu Şaul. Bunlar Şimon
14
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[kabilesi] aileleridir.
16 Bunlar da, doðum sýralarýna göre Levi’nin oðullarýnýn isimleridir: Gereþon, Keat ve Merari. Levi’nin
yaþam süresi 137 yýldýr.
17 Gereþon’un [her biri birer] aile oluþturan oðullarý:
Livni ve Şimi.
18 Keat’ýn oðullarý: Amram, Yitsar, Hevron ve Uziel.
Keat’ýn yaþam süresi 133 yýldýr.
19 Merari’nin oðullarý: Mahli ve Muþi.
Yukarýdakiler, doðum sýralarýna göre Levi [kabilesi]
aileleridir.
20 Amram, halasý Yoheved ile evlendi ve [Yoheved]
ona Aaron ve Moþe’yi doðurdu. Amram’ýn yaþam
süresi 137 yýldýr.
21 Yitsar’ýn oðullarý: Korah, Nefeg ve Zihri.
22 Uziel’in oðullarý: Miþael, Eltsafan ve Sitri.
23 Aaron, Aminadav’ýn kýzý [ve] Nahþon’un kýzkardeþi Eliþeva ile evlendi; [Eliþeva] ona Nadav, Aviu,
Elazar ve Ýtamar’ý doðurdu.
24 Korah’ýn oðullarý: Asir, Elkana ve Aviasaf. Korah’a
ait aileler bunlardýr.
25 Aaron’un oðlu Elazar, Putiel’in kýzlarýndan biriyle
evlendi ve [eþi] ona Pinehas’ý doðurdu.
Yukarýdakiler, ailelerine göre, Levi aþiretlerinin baþlarýdýrlar.
26 Tanrý’nýn kendilerine “Bene-Yisrael’i Mýsýr

Ülkesi’nden toplu halde çýkarýn” dediði Aaron ve
Moþe budur.
27 Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarmak üzere Mýsýr kralý
Paro’ya [hitaben] konuþanlar onlardýr; Moþe ve Aaron
budur.
28 [Yine de,] O gün Mýsýr’da Tanrý [sadece] Moþe’ye
konuþmuþtu.
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[12. Ýkinci Ýtiraz]
Tanrý Moþe’ye konuþarak “Ben Aþem’im” dedi.
“Sana söylemekte olduðum her þeyi Mýsýr kralý Paro’ya
ileteceksin.”
30 Moþe Tanrý’nýn önünde konuþtu ve “Konuþma zorluðum var. Paro beni nasýl ciddiye alýr?” dedi.
29

[13. Olacaklar Moþe’ye Bildiriliyor]

7
Tanrý Moþe’ye “Gör!” dedi. “Seni Paro’nun efendisi yapýyorum; aðabeyin Aaron da sözcün olacak.
2 Sana emrettiðim her þeyi [önce] sen ilan edeceksin,
[sonra da] aðabeyin Aaron Paro’ya bildirecek.
[Sonunda, Paro] Bene-Yisrael’i ülkesinden salýverecek.
3 “Fakat Ben [bu arada] Paro’nun inatçý davranmasýný
1

saðlayacaðým ve [bu sayede] Mýsýr Ülkesi’nde iþaretlerimi ve mucizelerimi arttýracaðým.
4 Paro sizi dikkate almayacak. O zaman Elimi Mýsýr’a
koyacak ve Ordularýmý – Halkým Bene-Yisrael’i –
Mýsýr Ülkesi’nden sert yargýlar eþliðinde çýkaracaðým.
5 Mýsýr üzerinde Gücümü gösterip Bene-Yisrael’i aralarýndan çýkardýðýmda, Mýsýrlýlar Benim Aþem olduðumu anlayacaklar.”
6 Moþe ve Aaron, Tanrý’nýn onlara verdiði talimatý
harfiyen uyguladýlar.
7 Paro’ya hitap ettiklerinde Moþe 80, Aaron ise 83
yaþýndaydý.

[14. Asa Yýlana Dönüþüyor]
Tanrý, Moþe ve Aaron’a konuþarak [þöyle] dedi:
9 “Paro size konuþup ‘Kendinizi
kanýtlamak için bir mucize yapýn’ dediðinde, sen
[Moþe], Aaron’a ‘Asaný al ve Paro’nun önüne fýrlat’
diyeceksin. ‘Yýlana dönüþsün!’ .”
10 Moþe, Aaron’la birlikte Paro’ya geldi. Tanrý’nýn
emrettiðini harfiyen yaptýlar; Aaron asasýný Paro’nun
ve hizmetkarlarýnýn önüne fýrlattý ve [asa] yýlana
dönüþtü.
11 Paro da bilgelerini ve büyücülerini çaðýrdý. Mýsýrlý
8
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medyumlar – onlar da, büyülerini kullanarak aynýsýný
yaptýlar.
12 Her biri asasýný fýrlattý ve [asalar] yýlanlara dönüþtü.
Aaron’un asasý, onlarýn asalarýný yuttu.
13 Yine de, Paro’nun kalbi güç kazandý ve týpký
Tanrý’nýn söylemiþ olduðu gibi onlarý ciddiye almadý.
[15. Ýlk Bela Ýçin Uyarý]
14 Tanrý Moþe’ye “Paro inatçý davranýyor” dedi. “Halký

salývermeyi reddediyor.
15 Sabahleyin, [Paro] suya [gitmek üzere] çýktýðýnda,
Paro’ya git ve Nil’in kýyýsýnda karþýsýna dikil. Yýlana
dönüþen asaný da yanýna al.
16 “Ona söyle: Ýbraniler’in Tanrýsý ‘Halkýmý salýver ve
çölde bana ibadet etsinler’ mesajýyla beni sana gönderdi. Ama iþte – þu ana kadar aldýrýþ etmedin.
17 [Şimdi;] Tanrý þöyle diyor: ‘Benim Tanrý olduðumu
þununla anlayacaksýn’. Ýþte! Ben elimdeki asayla
Nil’deki suya vuracaðým ve [sular] kana dönüþecek. 18
Nil’deki balýklar ölecek ve Nil berbat kokacak.
Mýsýrlýlar Nil’den su içebilmek için boþ yere uðraþacaklar.”
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[16. Ýlk Bela: Kan]
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Aaron’a [þunlarý]
söyle: Asaný al ve elini Mýsýr’ýn sularý üzerine – nehirlerinin, kanallarýnýn, rezervuarlarýnýn ve su toplamak
için kullandýklarý her yerin üzerine uzat. [Sular] Kan
olacak. Mýsýr ülkesinin tümünde – hatta ahþap [fýçýlar] ve taþ [kaplarda] bile – kan olacak.”
20 Moþe ve Aaron, Tanrý’nýn emrettiðini harfiyen yaptýlar. [Aaron], Paro’nun ve danýþmanlarýnýn gözleri
önünde asayý kaldýrdý ve Nil’deki suya vurdu. Nil’in
tüm sularý kana dönüþtü.
21 Nil’deki balýklar öldü. Nil öylesine berbat kokuyordu ki Mýsýrlýlar, Nil’den su içemez oldular. Mýsýr’ýn her
yerinde kan vardý.
22 Ancak Mýsýr’ýn medyumlarý, gizemli yöntemlerini
kullanarak ayný etkiyi saðlayabilince Paro’nun kalbi
güçlendi ve Tanrý’nýn söylemiþ olduðu gibi onlara
[Moþe ve Aaron’a] aldýrýþ etmedi.
23 Paro sýrtýný dönüp sarayýna geldi. Bu [mucizeyi] bile
dikkate almamýþtý.
24 Tüm Mýsýr[lýlar], Nil’in etrafýnda içecek su [bulma
amacýyla] kazýlar yaptýlar; çünkü Nil’in sularýndan
içemiyorlardý.
25 Tanrý Nil’i vurduktan sonra [sular] yedi tam gün
[boyunca böyle kaldý].
19
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[17. Ýkinci Bela: Kurbaðalar]
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Paro’ya gel ve ona
Benim Adýma þunlarý söyle: Halkýmý salýver ki Bana
ibadet edebilsinler.
27 Ve eðer sen salývermeyi reddedersen, Ben ülkenin
tümünü kurbaðalarla vuracaðým.
28 Nil kurbaða kaynayacak; [kurbaðalar nehirden]
çýkýp sarayýna, yatakodana ve [hatta] yataðýna gelecekler. [Dahasý] Danýþmanlarýnýn ve halkýnýn evlerinde, fýrýnlarýnda ve hamur teknelerinde [bile kurbaðalar olacak].
29 Kurbaðalar, hem senin, hem halkýnýn, hem de tüm
danýþmanlarýnýn içine kadar çýkacaklar.”
26

8
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Aaron’a [þöyle]
söyle: Asanla elini nehirlere, kanallara, rezervuarlara
uzat ve kurbaðalarý Mýsýr topraðý üzerine çýkart.”
2 Aaron elini Mýsýr sularýnýn üstüne uzattý ve kurbaða
[sürüsü] çýkýp Mýsýr topraðýný örttü.
3 Medyumlar gizemli yöntemlerini kullanarak ayný
etkiyi saðladýlar ve kurbaðalarý Mýsýr topraðý üzerine
çýkardýlar.
4 Paro Moþe ile Aaron’u çaðýrtarak “Tanrý’ya yakarýn!”
1
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dedi. “Kurbaðalarý benden ve halkýmdan uzaklaþtýrsýn. Sonra halký salýveririm, Tanrý’ya korban yaparlar.”
5 Moþe Paro’ya “Dur seni onurlandýrayým” dedi.
“Senin, danýþmanlarýn ve halkýn adýna, kurbaðalarýn
senden senden ve evlerinden kesilip sadece Nil’de
kalmalarý adýna tam olarak ne zaman için dua edeyim?.”
6 “Yarýna!” dedi [Paro].
“Dediðin gibi olacak” diye cevap verdi [Moþe]. Böylece
Tanrýmýz Aþem gibisinin olmadýðýný anlayacaksýn.
7 Kurbaðalar senden ve evlerinden, danýþmanlarýndan
ve halkýndan uzaklaþacaklar ve sadece Nil’de kalacaklar.”
8 Moþe, Aaron’la birlikte Paro’nun yanýndan çýktý ve
Moþe, Paro’ya musallat ettiði kurbaðalarla ilgili olarak
Tanrý’ya haykýrdý.
9 Tanrý, Moþe’nin dediði gibi yaptý; evlerdeki, avlulardaki ve tarlalardaki kurbaðalar öldüler.
10 [Mýsýrlýlar] Onlarý yýðýnlar halinde topladýlar. Ülke
berbat kokuyordu.
11 Paro bir rahatlama olduðunu görünce kalbini sertleþtirdi ve týpký Tanrý’nýn söylediði gibi onlara aldýrmadý.
[18. Üçüncü Bela: Bitler]
12

Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Aaron’a [þöyle] söyle:
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Asaný uzat ve topraðýn tozuna sertçe vur. [Tozlar]
Mýsýr Ülkesi’nin tümünde bitlere dönüþecektir.”
13 Öyle yaptýlar. Aaron asasýyla elini uzattý ve topraðýn
tozuna sertçe vurdu. [Bir anda] Ýnsanlarýn ve hayvanlarýn üzerine bit [sürüleri] doluþtu. Mýsýr Ülkesinin
tümünde, topraðýn tozu bitlere dönüþmüþtü.
14 Medyumlar gizemli yöntemlerini kullanarak aynýsýný
yapýp bitleri üretmeye çalýþtýlar; fakat beceremediler.
Bit [sürüleri] hem insanlarýn hem de hayvanlarýn üzerinde etkiliydi.
15 Medyumlar Paro’ya “Bu iþte Tanrý’nýn parmaðý var”
dediler. Fakat Paro’nun kalbi güçlendi ve týpký
Tanrý’nýn söylediði gibi onlara aldýrmadý.
[19. Dördüncü Bela: Vahþi Hayvan Ýstilasý]
Tanrý Moþe’ye “Sabah erken kalk ve suya [gitmek
üzere] çýktýðýnda Paro’nun önünde hazýr dur” dedi.
“Ona Benim Adýma þunlarý söyle: Halkýmý salýver ki
Bana ibadet edebilsinler.
17 Çünkü eðer Halkýmý göndermezsen, sana, danýþmanlarýna, halkýna ve evlerine vahþi hayvanlarý saldýrtacaðým. Mýsýr’ýn evleri, hatta üstünde bulunduklarý toprak bile bu hayvanlarla dolacak.
18 “O gün, Halkým’ýn yaþadýðý yer olan Goþen’i, orada
hiçbir vahþi hayvan olmamasýný saðlayarak ayrý tuta16
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caðým. Böylece Benim – Tanrý’nýn – bu dünyada [da
mevcut ve aktif] olduðumu kavrayacaksýn.
19 Halkým’la halkýn arasýndaki ayýrýmý vurgulayacaðým. Bu mucizevi iþaret yarýn gerçekleþecektir.”
20 Tanrý [dediðini] aynen yaptý; Paro’nun ve danýþmanlarýnýn evlerine izdiham derecesinde kalabalýk
sürülerle vahþi hayvanlar saldýrdý. Mýsýr Ülkesi’nin
tümünde, toprak vahþi hayvanlar sebebiyle tahrip oluyordu.
21 Paro, Moþe ve Aaron’u çaðýrttý. “Gidin ve [bu]
ülkede Tanrýnýz’a korban kesin” dedi.
22 Moþe ise “Böyle yapmamýz uygun olmaz” dedi.
“Tanrýmýz Aþem’e korban olarak keseceðimiz [hayvanlar] Mýsýr için kutsaldýr. Mýsýr’ýn kutsal saydýðý bir hayvaný korban diye hem de gözlerinin önünde kesersek
bizi taþlamazlar mý?
23 Çölde üç günlük yola gitmeli ve Tanrýmýz Aþem’e,
bize söyleyeceði þekilde korbanlar kesmeliyiz.”
24 Paro “Sizi serbest býrakacaðým” dedi. “Çölde Tanrýnýz
Aþem’e korbanlar kesin; yalnýz çok da uzaklara gitmeyeceksiniz. [Ama önce] Benim adýma [Tanrý’ya]
yakarýn!”
25 Moþe “Yanýndan çýktýðýmda Tanrý’ya yakaracaðým
ve vahþi hayvanlar yarýn Paro’dan, danýþmanlarýndan
ve halkýndan uzaklaþacak. Fakat Paro, halký Tanrý’ya
korban kesmek üzere göndermezlik edip [bizimle] bir

daha alay etmesin.”
26 Moþe Paro’nun yanýndan çýktý ve Tanrý’ya yakardý.
27 Tanrý, Moþe’nin dediði gibi yaptý ve vahþi hayvanlarý Paro’dan, danýþmanlarýndan ve halkýndan uzaklaþtýrdý. Bir tane bile kalmadý.
28 Fakat Paro bu seferde de kalbini sertleþtirdi ve halký
salývermedi.

64

65

[20. Beþinci Bela: Salgýn Hastalýk]

9

Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Paro’ya gel ve ona
Ýbraniler’in Tanrýsý Aþem Adýna þunlarý söyle: Halkýmý
salýver ki Bana ibadet edebilsinler!
2 Çünkü eðer salývermeyi reddeder ve onlarý tutmayý
sürdürürsen,
3 Tanrý’nýn Gücü, çayýrdaki hayvanlarýna yönelecek.
Atlar, eþekler, develer, sýðýr ve davar, son derece ciddi
bir salgýn [sebebiyle telef olacaklar].
4 “Tanrý, Yisrael’in hayvanlarý ile Mýsýr’ýn hayvanlarý
arasýnda ayýrým yapacak ve Bene-Yisrael’e ait olanlardan bir tanesi bile ölmeyecek.
5 Tanrý [bunun için] kesin bir vakit de belirledi: Tanrý
ülkede bu sözü yarýn gerçekleþtirecek.”
6 Tanrý bu sözü ertesi gün gerçekleþtirdi ve Mýsýr’ýn
tüm hayvanlarý telef oldu.
Bene-Yisrael’in hayvanlarýndan ise bir tane bile ölmedi.
1

Paro [birilerini] gönderdi ve Yisrael’in hayvanlarýndan bir [hayvan] bile ölmediðini öðrendi. Yine de
Paro’nun kalbi sertleþti ve halký salývermedi.
7

[21. Altýncý Bela: Çýbanlar]
Tanrý, Moþe ve Aaron’a “Ýkiþer avuç dolusu kurum
alýn ve Moþe onu Paro’nun gözleri önünde gökyüzüne
doðru savursun” dedi.
9 “[Bu attýðýnýz,] Tüm Mýsýr Ülkesi üzerinde toz þeklini alacak ve Mýsýr Ülkesi’nin her yerinde insanlarla
hayvanlarýn üzerine düþtüðünde, çýbanlara dönüþen
egzamaya yol açacak.”
10 Kurumu aldýlar ve Paro’nun önünde durdular.
Moþe onu gökyüzüne savurdu ve insanlarla hayvanlarda, çýbanlara dönüþen egzamalar baþgösterdi.
11 Medyumlar egzama yüzünden Moþe’nin önünde
duramadýlar; çünkü egzama medyumlarda ve tüm
Mýsýr’da etkiliydi.
12 Tanrý, Paro’nun kalbine güç verdi ve [Paro,] týpký
Tanrý’nýn Moþe’ye söylemiþ olduðu gibi onlarý dikkate
almadý.
8

[22. Uyarý]
13

önünde hazýr dur” dedi. “Ona, Ýbraniler’in Tanrýsý
Aþem Adýna þunlarý söyle: Halkýmý salýver ki Bana
ibadet edebilsinler!
14 Çünkü bu kez tüm Felaketlerim’i [tam] kalbine
göndermek üzereyim. Danýþmanlarýna ve halkýna
[zarar verecekler]. Amacý, tüm dünyada Benim gibisi
olmadýðýný anlamandýr.
15 “Zira þimdi – Gücüm’ü gösterip seni ve halkýný
[hayvanlara gelen] salgýnla vurabilirdim ve yeryüzünden tamamen silinebilirdin.
16 Ancak þunun için hayatta kalmaný saðladým: Sana
Kuvvetim’i göstermek ve bu þekilde Ýsmim’in tüm
dünyada anlatýlmasý için.
17 Sen ise hala Halkým’ý eziyor, onlarý salývermiyorsun.
18 Yarýn tam bu vakitte, kurulduðundan bu yana
Mýsýr’da hiçbir benzeri olmamýþ bir dolu yaðdýracaðým.
19 Ve þimdi; [tellallar] gönder ve sürülerinle çayýrda
sana ait olan her ne varsa [kapalý yerlere] toparla.
Çayýrda bulunup kapalý yerlere girmeyen tüm insan ve
hayvanlar, dolu üstlerine boþandýðýnda ölecektir.”
20 Paro’nun tebaasý arasýnda Tanrý’nýn Sözü’nden
çekinen, hizmetkarlarýnýn ve sürülerinin kapalý yerlere kaçmalarýný saðladý.
21 Tanrý’nýn Sözü’nü dikkate almayanlar ise hizmetkarlarýyla sürülerini dýþarýda býraktý.

Tanrý Moþe’ye “Sabah erken kalk ve Paro’nun
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[23. Yedinci Bela: Dolu]
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Elini gökyüzüne doðru
uzat. Mýsýr Ülkesi’nde dolu yaðýþý gerçekleþecek; Mýsýr
Ülkesi’ndeki insan, hayvan ve tüm çayýr bitkilerinin
üzerine [boþanacak].”
23 Moþe asasýný gökyüzüne doðru uzattý ve Tanrý gökgürültüleri ve dolu baþlattý; topraða doðru ateþ yürüdü. Tanrý Mýsýr Ülkesi’ne dolu yaðdýrdý. 2
4 Dolu yaðýþý, her dolu tanesi içten ateþle tutuþmuþ
halde, son derece aðýr bir þekilde gerçekleþti. Öyle ki,
[Mýsýrlýlar] bir ulus haline geldiklerinden beri Mýsýr
Ülkesi’nde böylesi olmamýþtý.
25 Dolu, Mýsýr Ülkesi’nin tümünde insandan hayvana
kadar, dýþarýda olan herkesi öldürdü. Tüm çayýr bitkilerini mahveden dolu, çayýrdaki tüm aðaçlarý da parçaladý.
26 Sadece, Bene-Yisrael’in yaþadýðý yer olan Goþen
bölgesinde dolu gerçekleþmemiþti.
27 Paro [birilerini] gönderip Moþe ve Aaron’u çaðýrttý.
Onlara “Bu kez [gerçekten] günah iþledim!” dedi.
“Dürüst olan Aþem’dir; kötü olanlar ise ben ve halkýmdýr!
28 Aþem’e yakarýn. Bu Tanrýsal gökgürültüleri ve dolu
fazlasýyla yeterli. Sizi salývereceðim. Artýk [burada
zorla] durmayacaksýnýz.”
22
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Moþe ona “Şehirden çýktýðým gibi ellerimi [duayla]
Tanrý’ya açacaðým” dedi. “Gökgürültüleri sona erecek
ve dolu devam etmeyecek. Böylece dünyanýn Tanrý’ya
ait olduðunu kavrayacaksýn.
30 “Sen ve tebaana gelince; Tanrý Aþem’den hala
çekinmediðinizi gayet iyi biliyorum.
31 Keten ve arpa mahvoldu; çünkü arpa olgunlaþmýþ
ve keten, sapýnýn içindeydi.
32 Fakat buðday ve kaplýca buðdayý zarar görmedi;
çünkü onlar geç filizlenir.” 33 Moþe Paro’nun yanýndan çýkýp þehri [terk etti] ve ellerini Tanrý’ya açtý;
gökgürültüleri ve dolu sona erdi; yaðmur yere ulaþmadý.
34 Paro yaðmur, dolu ve gökgürültülerinin sona erdiðini görünce günah iþlemeye devam etti; kalbini sertleþtirdi – hem o, hem de danýþmanlarý.
35 Paro’nun kalbi güçlenmiþti ve týpký Tanrý’nýn Moþe
aracýlýðýyla söylemiþ olduðu gibi Bene-Yisrael’i salývermedi.
29
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Bo
10

[24. Uyarý]
1 Tanrý, Moþe’ye “Paro’ya gel” dedi. “Çünkü onun

ve danýþmanlarýnýn inat etmelerini Ben saðladým.
[Bunu yaparken] Amacým, aralarýnda bu Ýþaretlerim’i
gerçekleþtirmektir.
2 [Bunu] Ayrýca, Mýsýr’la nasýl alay ettiðimi ve onlarda
gerçekleþtirdiðim Ýþaretlerim’i çocuklarýna ve torunlarýna anlatman için [yaptým] – böylece Benim Tanrý
olduðumu kavrayacaksýnýz.
3 Moþe, Aaron’la birlikte Paro’ya geldi ve ona [þöyle]
dediler: “Ýbraniler’in Tanrýsý Aþem þöyle diyor: Önümde
gururundan vazgeçmeyi ne zamana kadar
reddedeceksin? Halkýmý salýver ki Bana ibadet edebilsinler!
4 Çünkü eðer Halkýmý salývermeyi reddedersen, yarýn
ülkene [sürülerle] çekirge getireceðim.
5 Ülkede görüþü engelleyecek ve [kimse] topraðý göremeyecek. Doludan size kalan artýklarý yiyecek ve
çayýrda sizin için yetiþen tüm aðaçlarý tüketecek.
6 Babalarýnýn ya da büyükbabalarýnýn toprak üzerinde
varolduklarý günden bugüne kadar görmedikleri þekilde, [çekirgeler] saraylarýný, danýþmanlarýnýn ve tüm
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Mýsýr’ýn evlerini dolduracaklar.” [Bununla; Moþe]
Sýrtýný dönüp Paro’nun yanýndan ayrýldý.
7 Paro’nun danýþmanlarý, kendisine “Bu [Moþe] ne
zamana kadar bizim için engel teþkil edecek?” dediler.
“Erkekleri gönderin de Tanrýlarý Aþem’e ibadet etsinler. Mýsýr’ýn yok olduðunu hala kavrayamadýnýz mý?”
8 Bunun üzerine Moþe’yi, Aaron’la birlikte geri getirdiler. [Paro] Onlara “Gidip Tanrýnýz Aþem’e ibadet
edin” dedi. “Fakat tam olarak kimler gidiyor?”
9 Moþe “Gençlerimiz ve yaþlýlarýmýzla gideceðiz” diye
cevap verdi. “Oðullarýmýzla ve kýzlarýmýzla, davarýmýz
ve sýðýrýmýzla gideceðiz. Çünkü hepimiz için Tanrý’nýn
bayramý söz konusu.”
10 “Sizi çocuklarýnýzla birlikte salývereyim; Tanrý da
sizinle olsun! Baksanýza – kötü [niyetiniz] yüzünüzden
belli!” dedi [Paro] onlara.
11 “Yok öyle! Ýstediðiniz bu olduðuna göre, Tanrý’ya
ibadet etmeniz için [sadece] erkekler gitsin.” Sonra da
[bir görevli] onlarý Paro’nun huzurundan kovdu.
[25. Sekizinci Bela: Çekirgeler]
Tanrý Moþe’ye “Çekirge [sürülerinin gelmesi] için
elini Mýsýr Ülkesi üzerine uzat” dedi. “[Çekirge] Mýsýr
topraðý üzerine çýkacak ve ülkenin tüm bitki örtüsünü
– dolunun arda býraktýðý her þeyi – yiyecek.”
12
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Moþe, asasýný Mýsýr Ülkesi üzerine uzattý. Tanrý o
günün tümü ve gece boyunca ülkede bir doðu rüzgarý
estirdi. Sabah olduðunda bu doðu rüzgarý [sürüyle]
çekirgeyi taþýmaktaydý.
14 Çekirge tüm Mýsýr Ülkesi’ni istila etti ve Mýsýr
sýnýrýnýn tümü içine yerleþti. [Bela] Son derece aðýrdý;
öncesinde bir benzeri olmamýþtý, sonrasýnda da böylesi olmayacaktý.
15 [Çekirge istilasý] Tüm ülkenin görüþünü engellemiþ, ülke kararmýþtý. Ülkenin tüm bitki örtüsünü ve
tüm aðaç meyvelerini – dolunun arda býraktýðý ne
varsa yedi. Tüm Mýsýr Ülkesi’nde ne aðaç üstünde
yaprak, ne de çayýrda bitki kaldý.
16 Paro Moþe ve Aaron’u çaðýrtmak için acele etti ve
“Suç iþledim” dedi. “Hem Tanrýnýz Aþem’e hem size.
17 Şimdi; ne olur suçumu þu kerelik daha affet ve
Tanrýnýz Aþem’e yakarýn. Sadece bu ölümü üzerimden
uzaklaþtýrsýn!”
18 [Moþe] Paro’nun yanýndan ayrýldý ve Tanrý’ya
yakardý.
19 Tanrý [rüzgarý] çok kuvvetli bir batý rüzgarýna çevirdi; [rüzgar] çekirgeleri taþýyýp hýzla Kýzýldeniz’e batýrdý. Tüm Mýsýr sýnýrý içinde tek çekirge kalmamýþtý. 20
Ancak Tanrý, Paro’nun kalbine güç verdi ve [Paro]
Bene-Yisrael’i salývermedi.

[26. Dokuzuncu Bela: Karanlýk]

13
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Tanrý, Moþe’ye “Elini gökyüzüne doðru uzat ve
Mýsýr Ülkesi üzerine karanlýk çökecek” dedi. “Karanlýk,
dokunulabilir olacak.”
22 Moþe elini gökyüzüne doðru uzattý ve üç gün
boyunca Mýsýr Ülkesi’nin tümünde yoðun bir karanlýk
oldu.
23 Üç gün boyunca insanlar birbirlerini göremediler ve
kimse yerinden kalkamadý. Fakat tüm Bene-Yisrael
için, yaþadýklarý yerlerde ýþýk vardý.
24 Paro, Moþe’yi çaðýrttý. “Gidin ve Tanrý’ya ibadet
edin!” dedi. “Sadece davarýnýz ve sýðýrýnýz burada
tutulmaya devam edecek. Çocuklarýnýz bile sizinle
gidebilir.”
25 “Tanrýmýz Aþem’e [korban] yapabilmemiz için hayvanlarý ve Ola-korbanlarýný sen mi saðlayacaksýn?”
dedi Moþe.
26 “Sürülerimiz de bizimle gelecekler! Tek bir toynak
bile kalmayacak. Çünkü Tanrýmýz Aþem’e ibadet
etmek üzere [hayvanlarý bunlarýn] arasýndan seçeceðiz. Hem, oraya varýþýmýza kadar Tanrý’ya ne [tür ve
miktarda hayvanla] ibadet edeceðimizi bile bilmeyeceðiz.”
27 Tanrý, Paro’nun kalbine güç verdi ve [Paro] onlarý
salývermeye yanaþmadý. 28 “Huzurumdan defol!” dedi
21
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Paro ona. “Sakýn yüzümü bir daha görme[ye cesaret
etme]! Çünkü yüzümü gördüðün gün öleceksin!”
29 Moþe “Doðru konuþtun” dedi. “Yüzünü bir daha
görmeyeceðim.”

[27. Son Bela Öncesi Hazýrlýklar]

11
Tanrý, Moþe’ye “Paro’nun ve Mýsýr’ýn baþýna bir
bela daha getireceðim” dedi. “Ondan sonra sizi buradan salýverecek. Salýverdiðinde eksiksiz [gideceksiniz]; sizi buradan resmen kovacak.
2 Lütfen halka gizlice konuþ. Her erkek, [Mýsýrlý]
akranýndan ve her kadýn, [Mýsýrlý] akranýndan gümüþ
eþyalar ve altýn eþyalar istesin.”
3 Tanrý, Mýsýrlýlar’ýn gözünde Bene-Yisrael’e statü
kazandýrdý. Ayrýca Moþe, Mýsýr Ülkesi’nde – hem
Paro’nun danýþmanlarýnýn hem de halkýn gözünde –
son derece saygýndý.
1

[28. Son Bela Ýçin Uyarý]
Moþe [Paro’ya þöyle] konuþtu: “Tanrý þöyle dedi:
Geceyarýsý civarýnda Mýsýr’ýn içinde [açýða] çýkacaðým.
5 ve Mýsýr Ükesi’ndeki – tahtýnda oturan Paro’nun
4
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behorundan, deðirmentaþýnýn arkasýndaki cariyenin
behoruna kadar – tüm behorlar, hatta hayvanlarýn bile
tüm behorlarý ölecek.
6 “Ve Mýsýr Ülkesi’nin tümünde, benzeri olmamýþ ve
benzeri tekrarlanmayacak büyük bir feryat kopacak.
7 Fakat tüm Bene-Yisrael içinde, insandan hayvana
[hiçbirine] tek köpek bile hýrlamayacak. Bu þekilde,
Tanrý’nýn, Mýsýr ile Yisrael arasýnda nasýl ayýrým yaptýðýný anlayacaksýnýz.
8 “Şu kullarýnýn hepsi inip önümde eðilerek ‘Çýk –
hem sen, hem de izinden gelen tüm halk!’ diyecekler.
Ve ancak daha sonra [tüm halkla birlikte, Mýsýr’dan]
çýkacaðým.” [Moþe] Paro’nun huzurundan, tüten bir
öfkeyle ayrýldý.
[29. Son Teminat]
Tanrý Moþe’ye “Paro size kulak asmayacak” dedi.
“Mýsýr Ülkesi’ndeki mucizelerimi arttýrmam için [böyle
davranacak].”
10 Moþe ve Aaron tüm bu mucizeleri Paro’nun önünde gerçekleþtirmiþlerdi. Fakat Tanrý, Paro’nun kalbini
güçlendirdiði için, [Paro] Bene-Yisrael’i ülkesinden
salývermemiþti.
9
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[30. Pesah Tanýmlanýyor]

12
Tanrý, Mýsýr Ülkesi’nde Moþe ve Aaron’a
konuþarak [þöyle] dedi: 2 “Bu ay sizin için aylarýn
baþý olacak. Yýlýn aylarý açýsýndan bu [ay] sizin için
birincidir.
4 Eðer ev [halký] bir davar yavrusu için [sayýca] az
kalýrsa, bu durumda, kiþi hesabýna göre, [yavruyu]
kendisi, evine yakýn olan bir komþusuyla [ortak olarak] alsýn. Her kiþi, yeme kapasitesi oranýnda bu davar
yavrusu üzerinde pay sahibi olmalýdýr.
5 “Kendinize [alacaðýnýz] bu davar yavrusu, kusursuz,
erkek ve bir yaþýnda olmalýdýr. [Yavruyu] Ya koyunlardan ya da keçilerden seçin.
6 ve [yavru] bu ayýn 14’üne kadar gözetiminizde olsun.
“[O gün] Öðleden sonra, tüm Yisrael cemaati topluluðu onu kessinler.
7 Sonra, kandan [bir miktar] alýp, [korbaný] yiyecekleri evlerdeki [kapýlarýn] iki pervazýna ve kiriþine sürsünler.
8 “[Korbana ait] Eti o gece yesinler. Onu [doðrudan]
ateþte kýzarmýþ [halde]; matsa ve acý otlarla yemelidirler.
9 “Onu az piþmiþ, suda haþlanmýþ veya [baþka bir sývýda] piþirilmiþ olarak yemeyin. Baþý, bacaklarý ve iç
organlarý ile birlikte, yalnýzca [doðrudan] ateþte kýzar1
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mýþ [olarak yenmelidir].
10 “[Etinden hiçbir parçayý] Sabaha artýrmayýn. Sabaha
artaný ateþte yakmalýsýnýz. 11 “Ve onu þu halde yemelisiniz: beliniz kuþanmýþ, ayakkabýlarýnýz ayaklarýnýzda
ve sopanýz elinizde; onu aceleyle yiyin. Bu, Tanrý için
Pesah-korbanýdýr.
12 “O gece Mýsýr Ülkesi’nden geçeceðim. Ýnsandan
hayvana, Mýsýr Ülkesi’ndeki tüm behorlarý öldüreceðim. Mýsýr’ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý uygulayacaðým. [Yalnýz] Ben Tanrý’yým.
13 “[Kapýlarýnýza sürdüðünüz] Kan, içlerinde bulunduðunuz evlerin üzerinde, sizin için bir iþaret olacak.
Kaný gördüðümde üzerinizden atlayacaðým. Böylece
Mýsýr Ülkesi’ni vurduðum zaman, yok edici bela sizde
gerçekleþmeyecek.
14 “Bu [gün], sizin için hatýrlanmayý gerektiren bir gün
olacak ve onu Tanrý için bir bayram olarak kutlayacaksýnýz. Onu ebedi bir kanun olarak tüm nesillerinizde kutlamalýsýnýz.
15 “Yedi gün boyunca matsa yiyin. Ancak ilk gün
[öncesinde] mayayý evlerinizden tamamen kaldýrmýþ
olmalýsýnýz; çünkü ilk günden yedinci güne kadar her
kim hamets yerse, o can Yisrael’den kesilip atýlacaktýr.
16 “Sizin için, ilk günde kutsiyet ilaný ve [ayrýca]
yedinci günde kutsiyet ilaný olacak. [Bu günlerde]
Hiçbir Melaha yapýlmayacaktýr. Sadece ve sadece her
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can için yemeye uygun [yiyeceklerin hazýrlanmasý
amaçlý] olanlar; sizin için, yalnýzca bu [türdeki bir
Melaha] yapýlabilir.
17 “Matsalarý gözetmelisiniz; çünkü topluluklarýnýzý
Mýsýr Ülkesi’nden tam olarak bu günde çýkarmýþ olacaðým. [Dolayýsýyla] Bu günü, ebedi bir kanun olarak
tüm nesillerinizde korumalýsýnýz.
18 Ýlk [ayda], ayýn 14’ü akþamý matsa yemelisiniz; ayýn
21’i akþamýna kadar.
19 Yedi gün boyunca, evlerinizde [kesinlikle] maya
bulunmamalýdýr. Zira her kim mayalý herhangi bir þey
yerse, Ger ya da doðuþtan Yahudi [olmasýna bakýlmadan], o can Yisrael toplumundan kesilip atýlacaktýr.
20 Mayalý olan hiçbir þey yemeyin. Yaþadýðýnýz her
yerde, matsa yiyin.”

“Tanrý, Mýsýr’ý vurmak üzere [ülke içinden] geçecek. Kiriþin ve iki pervazýn üzerindeki kaný gördüðü
zaman, Tanrý o kapýyý atlayacak ve Yokedici’ye, evlerinize girip ölümcül vuruþu yapma izni vermeyecek.
24 “Bu uygulamayý kendin ve çocuklarýn için ebedi bir
kanun olarak koruyun.
25 Tanrý’nýn söz vermiþ olduðu üzere size vereceði
ülkeye gireceðiniz zaman bu ibadeti korumalýsýnýz.
26 Çocuklarýnýz size ‘Bu ibadetin size ne yararý var?’
dedikleri zaman,
27 ‘Bu, Mýsýr’ý [ölümle] vurduðu zaman, Bene-Yisrael’in
Mýsýr’daki evlerinin üzerinden atlayarak evlerimizi
baðýþlayan Tanrý için [yapýlan] Pesah-korbanýdýr’ diyeceksiniz.” Halk diz kýrdý ve [birlikte] eðildiler.
28 Bene-Yisrael gittiler; Tanrý’nýn Moþe ve Aaron’a
verdiði talimatý harfiyen uyguladýlar.
23

[31. Pesah Hazýrlýklarý]
[32. Son Bela]
Moþe, Yisrael’in tüm ileri gelenlerine seslendi ve
onlara “Aileleriniz için kendinize bir davar çekin ya
da alýn ve Pesah-korbanýný kesin” dedi.
22 “Bir demet zufa otu alýp, kaptaki kana bandýrýn.
Kaptaki kandan [bir miktarý, kapýdaki] kiriþe ve iki
pervaza deðdirin.
Ve siz – sabaha kadar hiçbiriniz evinin kapýsýndan çýkmasýn.
21
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[Tam] Gece yarýsýydý. Tanrý, Mýsýr Ülkesi’ndeki –
tahtýnda oturan Paro’nun behorundan, esirin behoruna kadar – tüm behorlarý; ayrýca hayvanlarýn tüm
behorlarýný öldürdü.
30 Paro geceleyin [yataðýndan] kalktý; o, tüm danýþmanlarý ve tüm görevlileri. Mýsýr’da büyük bir feryat
koptu; çünkü içinde ölü olmayan ev yoktu.
29
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[Paro] Geceleyin Moþe ve Aaron’a seslendi ve
“Kalkýn; çýkýn halkýmýn içinden!” dedi. “Hem siz, hem
Bene-Yisrael – gidin ve söylemiþ olduðunuz gibi
Tanrý’ya ibadet edin!
32 Davarýnýzý da sýðýrýnýzý da alýn. Týpký dediðiniz gibi!
Ve gidin! Beni de mübarek kýlýn!”
33 Mýsýr [halký,] onlarý ülkeden çabucak göndermek
için halký sýkýþtýrýyordu. Çünkü “Hepimiz ölüyoruz!”
diyorlardý.
34 Halk, hamurunu henüz mayalanmamýþken – [ayrýca] artýklarýný – giysilerine sarýlý bir þekilde omuzlarýnýn üstünde götürdü.
35 Bene-Yisrael Moþe’nin söylediðine göre hareket
etmiþler; Mýsýrlýlar’dan gümüþ eþyalar, altýn eþyalar ve
giysiler istemiþlerdi.
36 Tanrý da halkýn Mýsýrlýlar gözünde statü kazanmasýný saðladý ve [Mýsýrlýlar,
istenenleri] verdiler. [Böylece Bene-Yisrael] Mýsýr’ý
boþalttýlar.
31

Mýsýr’dan çýkardýklarý hamuru matsa çörekleri [þeklinde] piþirdiler. Zira Mýsýr’dan kovulduklarý ve
[dolayýsýyla] oyalanamadýklarý için, [hamur] mayalanmamýþtý. Kendilerine yolluk da hazýrlamamýþlardý.
40 Bene-Yisrael’in, Mýsýr’da [da] oturduklarý yaþantý
[süresi] 430 yýldýr.
41 Bu 430 yýlýn bitiminde – tam olarak o günde –
Tanrý’nýn tüm Ordularý Mýsýr Ülkesi’nden çýktýlar.
42 Bu, Tanrý için [Bene-Yisrael’i] Mýsýr Ülkesi’nden
çýkarma konusundaki gözetim gecesidir. Tanrý’nýn
gecesi budur ve tüm Bene-Yisrael için nesilleri boyunca gözetim [temasýný içerecektir].
39

[34. Pesah Kanunlarý]

Bene-Yisrael, Rameses’ten Sukot’a yolculuk ettiler.
Çocuklar dýþýnda 600.000 kadar yaya erkek [vardý].
38 Erev Rav da onlarla çýktý; davar ve sýðýr, son derece
yüklü sürüler de [yanlarýndaydý].

Tanrý Moþe ve Aaron’a “Pesah[-korbanýn]ýn yasasý
þudur” dedi:
“Hiçbir yabancý ondan yiyemez.
44 Kiþiye ait parayla alýnmýþ her köle [ile ilgili kanun:
Önce] onu sünnet etmelisin; [efendi] ondan [ancak]
o zaman yiyebilir.
45 Bir geçici mukim ya da bir ücretli iþçi ondan yiyemez.
46 “Tek bir grup halinde yenmelidir. Etten [hiçbir parçayý] bu gruptan dýþarý çýkarma. Ayrýca onda kemik
kýrmamalýsýn.
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[33. Çýkýþ]
37

43

“Tüm Yisrael toplumu bu [uygulamayý] yerine
getirmelidir.
48 Bir Ger senin yanýnda yaþýyorsa ve Tanrý Adýna
Pesah[-korbaný] yapacaksa, [öncelikle sorumluluðundaki] tüm erkekleri sünnet etmelidir. O zaman uygulamaya katýlabilir ve doðuþtan Yahudi gibi
olacaktýr. Fakat hiçbir sünnetsiz ondan yiyemez.
49 Hem doðuþtan Yahudi için, hem de aranýzda yaþayan Ger için, tek bir kanun [geçerli] olacaktýr.”
50 Tüm Bene-Yisrael, Tanrý’nýn Moþe’ye ve Aaron’a
verdiði talimatý harfiyen uyguladýlar.
47

[35. Mýsýr’dan Çýkýlýyor]
Tam olarak bu günde oldu: Tanrý, Bene-Yisrael’i
organize gruplar halinde Mýsýr Ülkesi’nden çýkardý.
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[36. Çýkýþ’ýn Hatýrasýný Anmak]

13
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael içindeki her behoru, her rahim açaný
Benim için kutsa. Ýster insan, ister hayvan olsun –
Benim’dir o.”
3 Moþe halka “Mýsýr’dan – köle evinden – çýktýðýnýz bu
günü hatýrla” dedi. “Çünkü Tanrý sizi buradan zor kul-

lanarak çýkardý. Hamets yenmeyecektir.
4 [Mýsýr’dan] Bugün çýkýyorsunuz – ilkbahar ayýnda.
5 “Tanrý seni, atalarýna, sana vereceðine dair yemin
ettiði, Kenaani, Hiti, Emori, Hivi ve Yevusi’nin ülkesine – süt ve balýn aktýðý ülkeye getireceði zaman, bu
ibadeti bu ayda yerine getirmelisin.
6 Yedi gün boyunca matsa ye. Yedinci gün Tanrý için
bir bayramdýr.
7 Bu yedi gün boyunca matsa yenecektir. Ýyeliðinde
hamets görülmemeli; [ayný þekilde] iyeliðinde – tüm
sýnýrlarýnda – maya görülmemelidir.
8 “O gün çocuðuna anlatacak, ‘Mýsýr’dan çýkýþým
sýrasýnda, Tanrý, benim için [tüm mucizeleri] iþte
bunun uðruna yaptý’ diyeceksin.
9 “[Bu sözler] Senin için kolunda bir iþaret, alnýnýn
tepesinde bir hatýrlatýcý olmalýdýr. Böylece Tanrý’nýn
Torasý dilinde olacaktýr. Çünkü Tanrý seni Mýsýr’dan
zor kullanarak çýkarmýþtýr.
10 [Dolayýsýyla] Bu yasayý yýldan yýla, belirlenmiþ vaktinde gözetmelisin.

1
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[37. Behorlarýn Kutsanmasý]
“Tanrý seni, sana ve atalarýna yemin ettiði üzere,
Kenaani Ülkesi’ne getirip, onu sana vereceði zaman,
12 her rahim açaný Tanrý için ayýrmalýsýn. Sana ait bir
11
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çiftlik hayvanýnýn düþük yapmasýyla [bile olsa, rahim]
açmýþ olanlarýn hepsi – erkekler – Tanrý’ya aittir.
13 “[Rahim] Açan her eþeði bir kuzu karþýlýðýnda kurtarmalý, eðer kurtarmazsan, onun boynunu vurmalýsýn.
Ayrýca, oðullarýndan behor olanlarýn hepsini kurtarmalýsýn.
14 “Ýleride çocuðun sana ‘Bu ne?’ diye sorduðunda,
ona [þöyle] cevap vermelisin: ‘Tanrý bizi Mýsýr’dan –
köle evinden – zor kullanarak çýkardý.
15 Paro’nun bizi salýverme konusunda inat ettiði bir
zamanda, Tanrý Mýsýr Ülkesi’ndeki – insanýn behorundan, hayvanýn behoruna kadar – tüm behorlarý öldürdü. Bu yüzden [Kaþer hayvanlar içinde] rahmi açan
tüm erkekleri Tanrý Adýna korban yapýyorum. Tüm
behor oðullarýmý ise kurtarmam gerekiyor’.
16 “[Bu sözler de] Kolunda bir iþaret, alnýnýn tepesinde bir niþan olmalýdýr. Çünkü Tanrý bizi Mýsýr’dan zor
kullanarak çýkardý.”
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Beşalah
[38. Mýsýr’dan Çýkýþ Güzergahý]
17 Paro halký salýverdiðinde, Tanrý onlarý, yakýn olduðu

için, Peliþti Yolu’na yönlendirmedi; çünkü Tanrý,
halkýn savaþ gördüðünde fikir deðiþtirip Mýsýr’a dönmesini engellemeyi amaçlamýþtý.
18 Böylelikle, Tanrý halký Kýzýldeniz’e doðru [götürürken] çöl yolundan dolaþtýrdý. Bene-Yisrael Mýsýr’dan
tam donanýmlý olarak çýkmýþlardý.
19 Moþe, Yosef’in kemiklerini yanýna almýþtý. Zira
Yosef, Yisrael’in oðullarýný “Tanrý sizi mutlaka hatýrýnda tutacak; [o zaman] kemiklerimi buradan sizinle
birlikte çýkaracaksýnýz” diyerek kesin bir yeminle baðlamýþtý.
20 [Bene-Yisrael] Sukot’tan yola çýktýlar ve çölün
kýyýsýndaki Etam’da konakladýlar.
21 Tanrý [Bene-Yisrael’in] önlerinde gidiyor, gündüz
onlara yolu göstermek için bir bulut sütunu, gece de
onlarý aydýnlatmak için bir ateþ sütunu [kullanýyordu.
Bu, Bene-Yisrael’e] Gece-gündüz ilerleme [olanaðý
tanýyordu].
22 [Tanrý] Gündüz bulut sütununu, gece de ateþ sütununu halkýn önünden ayýrmayacaktý.
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[39. Mýsýrlýlar Takibe Baþlýyor]

14
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael’e konuþ. Geri dönüp, Migdol ile deniz
arasýnda, Pi Ahirot öncesinde konaklasýnlar. Baal
Tsefon’un önünde, onun tam karþýsýnda olacak þekilde deniz kýyýsýna kamp kurun.
3 Paro Bene-Yisrael ile ilgili olarak ‘Ülkede kapana
kýsýldýlar; çöl üstlerine kapandý’ diyecek.
4 Paro’nun kalbine güç vereceðim ve [Bene-Yisrael’in]
peþine düþecek. Paro ve tüm ordusu ile onurlanacaðým
ve Mýsýrlýlar Benim Tanrý olduðumu kavrayacaklar.”
[Bene-Yisrael, kendilerine emredildiði] Gibi yaptýlar.
5 [Bu sýrada] Mýsýr kralýna halkýn kaçtýðý anlatýldý.
Paro ve danýþmanlarýnýn halkla ilgili düþünceleri tersine döndü; “Yisrael’i bize hizmet etmekten salývererek ne yaptýk?!” dediler.
6 [Paro] Savaþ arabasýný [bizzat] hazýrladý; halkýný da
kendisiyle gelmeye ikna etti.
7 [Yanýna] Seçkin [mürettebatlý] 600 savaþ arabasýný
ve Mýsýr’ýn [diðer] tüm arabalarýný aldý. Hepsinin üzerinde subaylar görevliydi.
8 Tanrý, Mýsýr kralý Paro’nun kalbine güç verdi ve
[Paro] Bene-Yisrael’in peþine düþtü. Bene-Yisrael ise
muzaffer bir edayla [bölgeyi] terk etmekteydi. 9
1
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Mýsýrlýlar onlarý takibe baþladýlar. Paro’nun tüm at ve
arabalarý, süvarileri ve piyadeleri, onlara deniz kýyýsýnda, Baal Tsefon’un karþýsýndaki Pi Ahirot’ta kamp
kurmuþken yetiþtiler.
10 Paro yaklaþýrken Bene-Yisrael gözlerini kaldýrdýlar.
Birden Mýsýr’ýn arkalarýndan geldiðini fark ettiklerinde büyük bir korkuya kapýldýlar. Bene-Yisrael Tanrý’ya
feryat ettiler.
11 Moþe’ye “Mýsýr’da mezar mý yoktu da bizi çölde
ölmeye getirdin?!” dediler. “Nedir bu bizi Mýsýr’dan
çýkarmakla yaptýðýn?
12 Sana Mýsýr’dayken ‘Bizi rahat býrak da Mýsýr’a hizmet edelim’ diye söylediðimiz tam olarak bu deðil
miydi? Çünkü bizim için Mýsýr’a hizmet etmek, [burada] çölde ölmemizden iyidir!”
13 Moþe halka “Korkmayýn” diye cevap verdi. “Dimdik
durun! Tanrý’nýn bugün size saðlayacaðý kurtuluþa
þahit olacaksýnýz. Çünkü Mýsýr’ý görüþünüz [son olarak] bugündür. Onlarý bir daha ebediyen görmeyeceksiniz.
14 Tanrý sizin için savaþacak; ama siz sessiz olun.”
[40. Deniz Yarýlýyor]
Tanrý Moþe’ye “Neden Bana haykýrýyorsun?” dedi.
“Bene-Yisrael’e konuþ, ilerlesinler!
15
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Sana gelince – asaný kaldýr ve elini denizin üzerine
uzat. Onu yaracaksýn ve Bene-Yisrael denizin içine,
kuru topraða girecekler.
17 “Ben ise – Mýsýrlýlar’ýn kalbine güç veriyorum;
[Bene-Yisrael’in] peþlerinden gelecekler. Paro ve tüm
askerleri, arabalarý ve süvarileri ile onurlanacaðým.
18 Böylece, Paro, arabalarý ve süvarileri ile onurlandýðýmda, Mýsýrlýlar Benim Tanrý olduðumu kavrayacaklar.”
19 Tanrý’nýn, Yisrael kampýnýn önünde ilerleyen meleði
hareket edip arkalarýna geçmiþti. [Dolayýsýyla] Bulut
sütunu da önlerinden hareket edip, arkalarýnda yer
alarak,
20 Mýsýr kampýyla Yisrael kampý arasýna girmiþti. [Bir
yanda] Bulut ve karanlýk varken, [diðer yanda ateþ
sütunu] geceyi aydýnlatýyordu. Böylece gece boyunca
biri diðerine yaklaþamadý.
21 Moþe elini denizin üzerine uzattý. Tanrý bütün gece
boyunca denizi kuvvetli doðu rüzgarýyla iteledi, deniz
yataðýný kuru zemin haline getirdi. Sular yarýlmýþtý.
22 Bene-Yisrael denizin içine, kuru topraða girdiler.
Sular onlar için sað ve sol
yanlarýnda birer duvar halindeydi.
23 Mýsýrlýlar takibe geçtiler. Paro’nun tüm atlarý, arabalarý ve süvarileri, peþlerinden denizin içine girdiler.
24 Gecenin son bölümünde Tanrý, Mýsýr ordusunu

ateþ ve bulut sütunuyla vurarak, Mýsýr kampýný paniðe
uðrattý.
25 Arabalarýnýn tekerleðini çýkarttý ve ilerleyiþlerini
aðýrlaþtýrdý. Mýsýrlýlar “Yisrael’den kaçalým!” diye inlediler. “Çünkü Tanrý onlar adýna Mýsýrlýlar’la savaþýyor!.”
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16

[41. Mýsýr Ordusu Yok Oluyor]
Tanrý Moþe’ye “Elini denizin üzerine uzat” dedi.
“Sular [normale] dönüp Mýsýr’ýn, arabalarýnýn ve
süvarilerinin üzerine [kapanacak].” 27 Moþe elini
denizin üzerine uzattý ve sabaha karþý deniz normal
koþuluna döndü. Mýsýrlýlar [sulara] doðru kaçýyorlardý. Tanrý Mýsýrlýlar’ý denizin ortasýnda çalkaladý.
28 Sular geri gelip, Paro’nun denizde [Bene-Yisrael’in]
peþlerinden gelen tüm ordusuna ait araba ve süvarileri örttü. Aralarýnda bir tanesi bile kalmadý.
29 Bu sýrada Bene-Yisrael [halen] kuru toprakta, denizin içinde yürüyorlardý. Sular onlar için sað ve sol yanlarýnda birer duvar halindeydi.
30 O gün, Tanrý Yisrael’i Mýsýr’ýn elinden [tamamen]
kurtardý. Yisrael, deniz kýyýsýnda Mýsýrlýlar’ýn öldüðünü gördü.
31 Yisrael Tanrý’nýn Mýsýr’a karþý açýða çýkardýðý büyük
güce þahit oldu. Halk Tanrý’ya derin bir saygý duydu;
26

Tanrý’ya ve kulu Moþe’ye inandý.

O zaman, Moþe ve Bene-Yisrael, þu þarkýyý söylemeye karar verdi. Şöyle söylediler:
Tanrý için þarký söyleyeceðim, çünkü kibirlilerin üzerinde gururlandý;
At ve binicisini denize çarptý.
2 Tanrý’nýn kuvveti ve yok etme gücü,
Benim için kurtuluþ oldu;
Bu benim Tanrým’dýr – O’na bir Mabet inþa edeceðim,
Atamýn Tanrýsý’dýr – O’nu yücelteceðim.
3 Aþem, savaþ Ustasý’dýr,
Ýsmi Aþem’dir.
4 Paro’nun arabalarýný ve ordusunu,
Denize savurdu;
Ve seçkin subaylarý
Kýzýldeniz’de [çamura] batýrýldýlar.
5 Derinlikler onlarý örtecekti.
Diplere indiler – taþ gibi.
6 Sað Elin – ey Aþem
Kudrette heybetlidir;
Sað Elin – ey Aþem
Düþmaný paramparça eder.

Büyük Görkemin’le,
Karþýtlarýný harap edersin.
Öfkeni salýverirsin,
Onlarý [birer] saman çöpü gibi [yakýp] tüketir.
8 Burun Deliklerin’in [sert] rüzgarýyla
Yýðýldý sular,
Akýþkan [sular] duvar gibi dikildi,
Denizin kalbinde katýlaþtý derinlikler.
9 Düþman demiþti: “Takip edeceðim,
Yakalayacaðým, ganimeti bölüþeceðim.
Arzumu onlarla tatmin edeceðim,
Kýlýcýmý çekeceðim,
Elim onlarý yok edecek.”
10 [Fakat Sen] Rüzgarýný estirdin,
Deniz onlarý örttü.
Kurþun gibi battýlar
Güçlü sularda.
11 [Semavi] Güçler arasýnda kim Senin gibidir ey
Aþem?
Senin gibi kutsiyette heybetli,
Övmekten çekinilen, harikalar yapan kim [vardýr]?
12 Sað Elin’i eðdin
Toprak yuttu onlarý.
13 Şefkatinle yol gösterdin
Kurtardýðýn bu halka;
Kuvvetin’le götürüyorsun [onlarý]

90

91

[42. Deniz Şarkýsý]

15
1

7

Kutsal Ýkametgahýn’a.
14 Halklar duydular – ürperiyorlar,
Dehþet sardý Peleþet sakinlerini.
15 O zaman paniðe kapýldýlar Edom reisleri,
Titreme aldý Moav kahramanlarýný;
[Korkudan] Eridiler tüm Kenaan sakinleri.
16 Korku ve dehþet düþsün üzerlerine
Büyük Gücün karþýsýnda,
Donakalsýnlar taþ gibi.
Halkýn geçene kadar ey Aþem;
Kendine edindiðin bu halk geçene kadar.
17 Getirip dikeceksin onlarý
Sahip olduðun daða, [ki burayý]
Barýnaðýna temel [olarak] belirledin – ey Aþem
[ve burada] Ey Efendim, Mabet kurdu Ellerin.
18 Aþem, ebediyen hüküm sürecektir!
19 [Bu þarký] Paro’nun atý, arabasý ve süvarileriyle
denize girdiðinde ve Tanrý denizin sularýný onlarýn
üzerine çevirdiðinde [söylenmiþti]. Bene-Yisrael, denizin içinde kuru toprak üzerinde yürüyordu.
[43. Miryam’ýn Şarkýsý]
Aaron’un ablasý peygamber Miryam, tefi eline aldý
ve tüm kadýnlar onun ardýndan tefler ve danslarla çýktýlar.

Miryam onlara seslendi: “Tanrý için þarký söyleyin!
Çünkü kibirlilerin üzerinde gururlandý; at ve binicisini
denize çarptý!.”
21

[44. Acý Sular]
Moþe, Yisrael’i Kýzýldeniz’den yola çýkardý ve Şur
çölüne çýktýlar. Çölde üç gün ilerlediler, fakat su bulamadýlar.
23 Mara’ya geldiler; fakat Mara’dan su içemediler,
çünkü [sular] acýydý. [Burasý] Bu yüzden Mara adýný
almýþtý.
24 Halk Moþe’ye “Ne içelim?” diye yakýndý.
25 [Moþe] Tanrý’ya yakardý ve Tanrý ona bir aðaç gösterdi. [Moþe bunu] Suya atýnca sular içilir hale geldi.
[Tanrý] Orada [halk için] yordam ve düzen belirledi;
ve orada onu sýnadý.
26 “Eðer Tanrýn Aþem’in sözüne itaat eder, O’nun
gözünde doðru olaný yapar, emirlerine kulak verir ve
tüm hükümlerini korursan, Mýsýr’ýn baþýna getirdiðim
hastalýklarýn hiçbirini senin baþýna getirmeyeceðim;
çünkü Ben, Aþem, sana Şifa Veren’im” dedi.
22

[45. Elim ve Sin]

20
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27

Elim’e geldiler. Orada 12 su pýnarý ve 70 hurma
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aðacý vardý. Su kýyýsýnda konakladýlar.

16
Elim’den yola çýktýlar ve tüm Bene-Yisrael toplumu, Mýsýr Ülkesi’nden çýktýklarý [yýlda,] ikinci ayýn
15’inde Elim ile Sinay arasýndaki, Sin çölüne geldi.
2 Çöldeyken, tüm Bene-Yisrael toplumu, Moþe ve
Aaron’a þikayette bulundu.
3 Bene-Yisrael onlara “Keþke Mýsýr’da, et tenceresinin
baþýnda oturmaktayken, doyana kadar ekmek yerken
Tanrý’nýn Eli’yle ölseydik!” dediler. “Çünkü [anlaþýlan] bizi [Mýsýr’dan] bu çöle, tüm bu cemaati açlýktan
öldürmek için çýkardýnýz!”
1

[46. Yiyecek Sözü]
Tanrý Moþe’ye “Size göklerden ekmek yaðdýracaðým”
dedi. “Halk çýkýp, her gün, o güne ait porsiyonu toplayacak. Böylece onu, Kanunum’u takip edip etmeyeceði konusunda sýnayacaðým.
5 Cuma günü, [evlerine] getirdiklerini hazýrladýklarýnda, her gün topladýklarýnýn iki katý [yiyecek] olacaktýr.”
6 Moþe, Aaron’la birlikte, tüm Bene-Yisrael’e “Akþam
sizi Mýsýr’dan çýkaranýn Tanrý olduðunu anlayacak-

sýnýz” dedi.
7 “Sabah da, [Tanrý] Tanrý’ya [yönelik] yakýnmalarýnýzý dikkate aldýðýnda, Tanrý’nýn Onuru’na tanýk
olacaksýnýz. Biz neyiz ki, [herkesi] bize karþý þikayete
kýþkýrtýyorsunuz?”
8 Moþe devam etti: “Tanrý size akþam yemek üzere et,
sabah da doyacak kadar ekmek verdiðinde – Tanrý,
[herkesi] Kendisi’ne karþý kýþkýrtmakta olan þikayetlerinizi dikkate aldýðý zaman [anlayacaksýnýz]. Biz neyiz
ki? Şikayetleriniz bize deðil, Tanrý’ya yönelik!”
9 Moþe Aaron’a [þöyle] dedi: “Tüm Bene-Yisrael toplumuna [þöyle] söyle: Tanrý’nýn huzuruna yaklaþýn.
Çünkü þikayetlerinizi duydu.”
10 Aaron tüm Bene-Yisrael toplumuna konuþurken,
yüzlerini çöle döndüler ve iþte – Tanrý’nýn Onuru
bulutun içinde açýða çýkmýþtý.
[47. Man]

4
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Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
12 “Bene-Yisrael’in þikayetlerini duydum. Onlara
konuþ ve söyle: ‘Akþamüstü et yiyeceksiniz; ve sabah
ekmekle doyacaksýnýz. Böylece Benim, Tanrýnýz Aþem
olduðumu bileceksiniz’ .”
13 O akþam, [deniz kýyýsýndan] bir sülün [sürüsü] yükselip kampý kapladý. Sabah da kampýn etrafýnda bir çiy
11
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tabakasý oluþtu.
14 Çiy tabakasý kalktýðýnda, çölün yüzeyinde ince
taneler görüldü. Toprak üzerinde ince kýraðý [tabakasý]gibiydi.
15 Bene-Yisrael bunu gördüklerinde birbirlerine
“[Herhalde bir tür] Yiyecek (Man) bu” dediler; çünkü
bunun ne olduðu hakkýnda fikirleri yoktu.
Moþe onlara “Tanrý’nýn size yemek üzere verdiði yiyecek budur” dedi.
16 “Tanrý’nýn emri þöyle: ‘Yemek ihtiyacýnýza göre
bundan toplayacaksýnýz. Kafa baþý bir omer miktarýnda
olacak þekilde, herkes çadýrýndaki kiþi adedine göre
alsýn’ .”
17 Bene-Yisrael bu þekilde yaptýlar ve bazýsý çok, bazýsý
az topladý.
18 Fakat omerle ölçtüklerinde, [gördüler ki] ne çok
alanýn fazlasý ne de az alanýn eksiði vardý. Herkes
yemek ihtiyacýna göre toplamýþtý.
19 Moþe onlara “Kimse sabaha kadar ondan herhangi
bir artýk býrakmasýn” dedi.
20 Fakat bazýlarý Moþe’yi dinlemeyip, ondan sabaha
artýk býraktýlar; fakat [artýklar] böceklerle kurtlanýp
kokuþtu. Moþe [bu kiþilere] karþý [öfkeden] köpürdü.
21 Her sabah herkesin yiyecek ihtiyacýna göre onu
topluyorlardý. [Açýk alanda kalanlar ise] Güneþ ýsýndýðýnda eriyordu.
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Cuma günü [gördüler ki] iki porsiyon yiyecek toplamýþlardý – kiþi baþý iki omer. Halkýn tüm liderleri
gelip [durumu] Moþe’ye bildirdiler.
23 [Moþe] Onlara “Tanrý’nýn söylediði buydu” dedi.
“Yarýn iþ yapmama günüdür; Tanrý adýna kutsal
Şabat’týr. Fýrýnda veya normal þekilde piþireceklerinizi
[bugün] piþirin. Tüm artakalaný da sabaha kadar kendinize saklayýn.”
24 Moþe’nin talimatýna uygun olarak [ertesi] sabaha
kadar býraktýlar. Kokuþmadý ve içinde kurt belirmedi.
25 Moþe “Onu bugün yiyin; çünkü bugün Tanrý adýna
Şabat’týr” dedi. “Onu etrafta bugün bulamayacaksýnýz.
26 Onu altý gün boyunca toplayýn. Fakat yedinci gün
Şabat’týr; [bu yiyecek, o günde] olmayacaktýr.
27 Yine de, yedinci gün halktan [bazýlarý] toplamaya
çýktýlar; fakat bulamadýlar.
22

[48. Şabat]
Tanrý, Moþe’ye “Emirlerim ve Öðretilerim’i yerine
getirmeyi ne zamana kadar reddedeceksiniz?” dedi.
29 “Ýyice kavrayýn: Tanrý size Şabat’ý verdi; size bu
sebeple Cuma günü iki günlük yiyecek veriyor. [Şabat
günü] Hepiniz mekanýnýzda kalýn. Yedinci günde
kimse yerini terk etmemelidir.”
30 Halk [bundan böyle] Şabat günleri iþi býraktý.
28
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Yisrael Ailesi [bu yiyeceðe] “Man” adýný verdi.
[Man] Kiþniþ tohumu gibi, fakat beyazdý; tadý da ballý
gözleme gibiydi.
32 Moþe [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn emri þöyle: Ondan
bir omer dolusu, [gelecek]
nesilleriniz için yadigar olarak [saklanacak]; böylece
sizi Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýmda size çölde yedirdiðim yiyeceði görecekler.”
33 Moþe, Aaron’a “Bir çömlek alýp oraya bir omer
dolusu Man yerleþtir ve onu
nesilleriniz için yadigar olarak Tanrý’nýn önüne koy”
dedi.
34 Tanrý’nýn Moþe’ye emrettiði gibi, Aaron onu yadigar olarak Tanýklýk [Sandýðý’nýn] önüne koydu.
35 Bene-Yisrael Man’ý, meskûn bölgeye gelene kadar
40 yýl boyunca yediler. Man’ý Kenaan Ülkesi’nin
kýyýsýna geliþlerine kadar yediler.
36 Omer, efanýn onda biridir.
31

[49. Kayadan Su]

17
Tüm Bene-Yisrael toplumu, Sin çölünden yola
çýkýp Tanrý’nýn talimatýna göre yolculuklarýný yaptýlar
ve Refidim’de kamp kurdular. Halkýn içmesi için su
yoktu.

Halk Moþe ile tartýþtý ve “Bize su verin de içelim!”
dediler.
“Benimle ne tartýþýyorsunuz?” dedi Moþe. “Tanrý’yý
neden sýnýyorsunuz?”
3 Halk orada susadý ve Moþe’ye karþý þikayete baþladý:
“Bizi Mýsýr’dan neden çýkardýn?” dedi. “Beni, çocuklarýmý ve sürülerimi susuzluktan öldürmek için mi?”
4 Moþe Tanrý’ya haykýrarak “Ne yapayým bu halka?”
dedi. “Biraz daha [beklersem]
beni taþlayacaklar!”
5 Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Halkýn önüne geç ve
yanýna Yisrael’in ileri gelenlerinden [bazýlarýný] al.
Nil’i vurmakta kullandýðýn asaný da eline al ve yola
koyul.
6 Senden önce orada, Horev’deki kayanýn üzerinde
duruyor olacaðým. Kayanýn içine vurduðunda ondan
su çýkacak ve halk içecek.” Moþe, Yisrael’in ileri
gelenlerinin gözleri önünde bunu yaptý.
7 [Moþe] Buraya, Bene-Yisrael’in tartýþmasý ve Tanrý’yý
“Tanrý aramýzda mý yoksa deðil mi?” diye sýnamalarýna
karþýlýk “Sýnama ve Tartýþma” adýný verdi.
2

[50. Amalek]

1
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Amalek geldi ve Refidim’de Yisrael ile savaþa tutuþtu.
8
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Moþe Yeoþua’ya “Bizim için adamlar seç ve çýk
Amalek’e karþý savaþ” dedi. “Yarýn, ben tepenin
doruðunda duracaðým ve Tanrý’nýn Asasý elimde [olacak]”.
10 Yeoþua, Amalek’le savaþmak üzere Moþe’nin söylediði gibi yaptý. Moþe, Aaron ve Hur ise tepenin
doruðuna çýktýlar.
11 Moþe elini yukarýda tuttuðu sürece, Yisrael üstün
geliyor, fakat elini serbest býraktýðýnda Amalek güçlü
duruma geçiyordu.
12 Moþe’nin elleri aðýrlaþýnca, bir taþ alýp altýna koydular ve [Moþe, bu taþýn] üstüne oturdu. Aaron ve Hur
biri bir yandan, diðeri diðer yandan [Moþe’nin] ellerine destek
oldular ve böylece [Moþe] güneþ batana kadar elleriyle inanç[lý durdu].
13 Yeoþua, kýlýçla Amalek ve müttefiklerinin saflarýný
zayýflattý.
9

Ve [þöyle] dedi: “El, Tanrý’nýn Tahtý’ndadýr: Tanrý,
nesiller boyunca Amalek’le savaþ içinde olacaktýr”.
16

[51. Tanrýsal Ýntikam]
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Şunu hatýra olarak
kitaba kaydet ve Yeoþua’ya önemle aktar: Amalek’in
zikrini göklerin altýndan kesinlikle sileceðim!”.
15 Moþe bir mizbeah inþa edip, ona “Tanrý mucizemdir” adýný verdi.
14
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Yitro
[52. Yitro’nun Geliþi]

18
Midyan reisi, Moþe’nin kayýnpederi Yitro, Tanrý’nýn
Moþe ve Halký Yisrael için tüm yaptýklarýný – Aþem’in
Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðýný duydu.
2 Moþe’nin kayýnpederi Yitro, Moþe’nin [geri] gönderilmiþ olan eþi Tsipora’yý yanýnda getirdi.
3 [Tsipora’nýn] Ýki oðlunu da [yanýna almýþtý]. Birinin
ismi Gereþom’du; çünkü [Moþe] “Yabancý bir ülkede
göçmen oldum” demiþti.
4 Birinin ismi ise Eliezer’di; çünkü [Moþe] “Babamýn
Tanrýsý yanýmda oldu ve beni Paro’nun kýlýcýndan
kurtardý” [demiþti].
5 Moþe’nin kayýnpederi Yitro, [Moþe’nin] oðullarý ve
eþiyle birlikte, Moþe’ye – onun Tanrý’nýn Daðý yakýnýnda kamp kurmuþ olduðu çöle geldi.
6 Moþe’ye haber gönderdi: “Ben, kayýnpederin Yitro,
sana geliyorum. Eþin ve beraberinde iki oðlu da
[benimle]”.
7 Moþe, kayýnpederini karþýlamaya çýktý, eðilip onu
öptü. Birbirlerinin hatýrýný sordular ve çadýra geldiler.
8 Moþe kayýnpederine, Tanrý’nýn Yisrael uðruna
Paro’ya ve Mýsýr’a tüm yaptýklarýný, yolda karþýlaþtýklarý tüm dertleri ve Tanrý’nýn onlarý [nasýl] kurtar1
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dýðýný anlattý.
9 Yitro, Tanrý’nýn Yisrael’e yaptýðý tüm bu iyilik ve onu
Mýsýr’dan kurtarmasý karþýsýnda memnuniyetini ifade
etti.
10 Yitro [þöyle] dedi: “Sizi Mýsýr’ýn ve Paro’nun elinden kurtaran – halký Mýsýr’ýn hakimiyetinden özgür
kýlan Aþem, Mübarek’tir.
11 Tanrý’nýn [varsayýlan] tüm ilahlardan büyük
olduðunu þimdi [daha iyi] anlýyorum. Çünkü
[Mýsýrlýlar’ý, Bene-Yisrael’e] karþý sinsice tasarladýklarý þeyle [cezalandýrdý]”.
12 Moþe’nin kayýnpederi Yitro, Tanrý adýna bir Olakorbaný ve [baþka] korbanlar getirdi. Aaron, Yisrael’in
ileri gelenleri ile birlikte, Tanrý’nýn huzurunda
Moþe’nin kayýnpederiyle yemek yemeye geldi.
13 Ertesi gün Moþe halký yargýlamaya oturdu. Halk
sabahtan akþama kadar Moþe’nin yaný baþýnda ayakta
durdu.
14 Moþe’nin kayýnpederi, onun halka tüm yaptýklarýný
görünce, “Nedir bu halka yaptýðýn?” dedi. “Neden
sadece sen otururken tüm halk sabahtan akþama
kadar karþýnda hazýr duruyor?”
15 Moþe kayýnpederine “Çünkü halk Tanrý[’nýn talimatýný] öðrenmek için bana gelir” diye cevap verdi.
16 “Bir davalarý olduðunda [davacý] bana geliyor; ben
de kiþi ve akraný arasýnda yargýmý iþletip, Tanrý’nýn
103

Kanunlarý’ný ve Öðretileri’ni bildiriyorum”.
17 Moþe’nin kayýnpederi, ona “Yaptýðýn þey [bence] iyi
deðil” dedi.
18 “Kesinlikle yýpranýrsýn – hem sen hem de beraberindeki bu halk. Çünkü konu senin [kaldýrabileceðinden] daha aðýr; bunu tek baþýna yapamazsýn.
19 “Şimdi sözümü dinle. Sana öðütte bulunacaðým;
fakat Tanrý da yanýnda olsun. Sen Tanrý’nýn karþýsýnda halk adýna [temsilci] olmalý ve davalarý Tanrý’ya
götürmelisin.
20 Onlarý kanun ve öðretiler hakkýnda aydýnlat, onlara üzerinde yürüyecekleri yolu ve yapmalarý gereken
þeyi bildir.
21 “Fakat [ayný zamanda] tüm halktan, güç sahibi ve
Tanrý’dan çekinen kiþiler, dürüst ve haksýz çýkardan
nefret eden insanlar bakmalý, [onlarý halkýn] üzerine
binbaþýlar, yüzbaþýlar, ellibaþýlar ve onbaþýlar olarak
atamalýsýn.
22 “Normalde halký [bu seçtiklerin] yargýlasýnlar. Her
büyük davayý sana getirirler; fakat tüm küçük davalarý
kendileri görürler. [Bu yapýlanma,] Üzerinden [yükünü] hafifletecek, [bu kiþiler yükü] senle beraber taþýyacaklar.
23 Bu planý uygularsan – ve Tanrý mutabýk olursa –
dayanabilirsin. Tüm bu halk da barýþ içinde evine
dönebilir.”
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Moþe kayýnpederinin önerisini dikkate aldý ve söylediði her þeyi yaptý.
25 Moþe tüm Yisrael’den güç sahibi kiþiler seçti ve
onlarý halk üzerine binbaþýlar, yüzbaþýlar, ellibaþýlar ve
onbaþýlar þeklinde, yöneticiler olarak atadý.
26 Normalde halký [onlar] yargýlayacaklardý. Zor davalarý Moþe’ye getirirlerken, tüm küçük davalarý kendileri göreceklerdi. 27 Moþe kayýnpederini uðurladý ve
[Yitro] ülkesine gitti.
24

[53. On Emir]

19
Bene-Yisrael’in Mýsýr’dan çýktýðý yýlýn üçüncü
ayýnda – bu günde Sinay çölüne geldiler.
2 Refidim’den yola çýktýktan sonra Sinay çölüne gelmiþler, çölde konaklamýþlardý. Yisrael orada – daðýn
karþýsýnda kamp kurdu.
3 Moþe Tanrý’ya çýktý. Tanrý daðdan ona seslenerek
[þöyle] dedi: “Yaakov Ailesi’ne [tam olarak] þöyle
söyleyecek, Bene-Yisrael’e anlatacaksýn:
4 ‘Mýsýr’da yaptýklarýmý ve sizi kartal kanatlarý üzerinde taþýyýp ve Kendim’e yaklaþtýrdýðýmý bizzat gördünüz.
5 Şimdi – Bana kayýtsýz þartsýz itaat eder, Antlaþmam’ý
korursanýz; dünyanýn tümü Bana ait olmasýna karþýn,
1
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tüm halklar arasýnda Benim özel Hazinem olursunuz.
6 Siz Benim için bir Koenler krallýðý ve kutsal bir ulus
olmalýsýnýz’. Bene-Yisrael’e
aktaracaðýn sözler bunlardýr”.
7 Moþe [kampa geri] geldi. Halkýn ileri gelenlerini
çaðýrdý ve Tanrý’nýn kendisine emretmiþ olduðu tüm
bu sözleri önlerine sundu.
8 Halk bir aðýzdan cevap verdi ve “Tanrý’nýn söylediði
her þeyi yapacaðýz!” dediler. Moþe, halkýn sözlerini
Tanrý’ya geri getirdi.
9 Tanrý Moþe’ye “Ýþte – sana bulutun en yoðun bölümünde geleceðim” dedi. “Bu sayede halk [Ben] seninle konuþurken duyacak. Sana da ebediyen inanacaklar”. Moþe halkýn [bu konudaki] sözlerini Tanrý’ya
anlattý.
10 Tanrý Moþe’ye “Halka git” dedi, “ve onlarý bugün
ve yarýn kutsiyete uygun duruma getir. [Bedenlerini
ve] Giysilerini [mikveye] daldýrsýnlar.
11 Üçüncü gün için hazýr olsunlar; çünkü üçüncü
günde, Tanrý tüm halkýn gözleri önünde Sinay daðýnda açýða çýkacaktýr.
12 “[Daðýn] Çevresini, halk için sýnýrlandýr. [Onlara
þöyle] Söyle: ‘Daða çýkmaktan – kenarýna temas
etmekten [bile] kendinizi sakýnýn. Daða temas eden
herkes kesinlikle idam edilecektir.
13 [Bu kiþiye] El deðmeyecek; çünkü taþlanacak ya da

[yere] savrulacaktýr. Ýster hayvan olsun, ister insan –
yaþatýlmayacaktýr. Şofar sesi uzatýldýðý zaman onlarýn
daða çýkmalarýna izin verilecektir’.”
14 Moþe daðdan halka indi. Halký kutsiyete uygun
duruma getirdi. [Bedenlerini ve] Giysilerini [mikveye]
daldýrdýlar.
15 [Moþe] Halka “Üçüncü güne hazýr olun; kadýna
yaklaþmayýn” dedi.
16 Üçüncü günde, sabah olurken gök gürlemeleri ve
þimþekler [baþladý]. Daðýn üzerinde yoðun bir bulut
[vardý] ve son derece güçlü bir Şofar sesi [duyuluyordu]. Kamptaki tüm halk titredi.
17 Moþe, Tanrý’yý karþýlamak üzere halký kamptan
çýkardý. Daðýn eteðinde hazýr durdular.
18 Sinay daðý tümüyle duman salýveriyordu; zira Tanrý
onun üzerinde ateþle açýða çýkmýþtý. [Daðýn] Dumaný,
bir kireç ocaðýnýn dumaný gibi yükseliyordu. Bütün
dað büyük bir þiddetle sarsýldý.
19 Şofar’ýn sesi, gittikçe daha da güçleniyordu. Moþe
konuþtuðunda, Tanrý ona bir Ses’le cevap verecekti.
20 Tanrý Sinay daðýnda, daðýn zirvesinde açýða çýktý.
Tanrý Moþe’yi daðýn zirvesine çaðýrdý ve Moþe çýktý.
21 Tanrý Moþe’ye “Git halký uyar” dedi. “Sakýn görmek
için Tanrý’ya [yaklaþarak mevcut konumlarýný] bozmasýnlar; [aksi takdirde halkýn] birçoðu ölür.
22 [Normalde] Tanrý’ya yaklaþan Koenler bile kendile-
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rini hazýrlasýnlar ki Tanrý onlara hücum etmesin”
23 Moþe Tanrý’ya “Halk Sinay daðýna [zaten] çýkamaz”
dedi. “Çünkü Sen bizi ‘Daðý sýnýrlandýr ve kutsal ilan
et’ diye uyarmýþtýn”.
24 Tanrý ona “Git in” dedi “[Sonra] Sen yanýnda
Aaron’la birlikte çýkacaksýn. Ancak Koenler ve halk
Tanrý’ya çýkmak üzere [mevcut konumlarýný] bozmasýnlar, ki [Tanrý] onlara hücum etmesin”.
25 Moþe halka indi ve [bunlarý] onlara söyledi.

için hatýrda tutarým.
6 Diðer yandan, Sevenlerim ve Emirlerim’i gözetenler
söz konusu ise, Şefkatim’i binlerce [nesil] için gösteririm.
[55. Üçüncü Emir]
Tanrýn Aþem’in Ýsmi’ni boþa kullanma; çünkü Aþem,
Ýsmi’ni boþa kullananý
affetmeyecektir.
7

[54. Ýlk Ýki Emir]
[56. Dördüncü Emir]

20
Tanrý tüm bu sözleri konuþtu ve [þöyle] dedi:
2 Ben seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle evinden – çýkarmýþ olan Tanrýn Aþem’im.
3 Benim Önümde, senin için baþkalarýnýn tanrýlarý
[muteber] olmasýn.
4 Kendine, [bu tanrýlarý temsil edecek þekilde] yukarýda, göklerdeki; veya aþaðýda, yeryüzündeki; veya yer
[seviyesi] altýnda, sudaki hiçbir þeyin oyma heykelini
ya da resmini yapma.
5 [Bu tanrýlara] Eðilme ve onlara ibadet etme. Çünkü
Ben – Tanrýn Aþem – ödün vermeyen Tanrý’yým.
Düþmanlarým söz konusu olduðunda, babalarýn günahlarýný çocuklarý, üçüncü ve dördüncü [nesil torunlarý]
1
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Şabat gününü, onu kutsal ilan etmek üzere hatýrla.
9 Altý gün boyunca çalýþ ve tüm iþlerini yap;
10 fakat Cumartesi günü Şabat’týr; Tanrýn Aþem’indir.
Hiçbir melaha yapmamalýsýn – sen, oðlun ve kýzýn,
kölen ve cariyen, hayvanýn, þehirlerindeki Ger [– hiçbiriniz].
11 Çünkü Tanrý, altý gün boyunca gökleri, yeryüzünü,
denizi ve [her birinin]
içindekileri yapmýþ, yedinci günde ise dinlenmiþtir.
Tanrý bu yüzden Şabat gününü mübarek kýlmýþ ve onu
kutsal ilan etmiþtir.
8
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[57. Beþinci Emir]

[63. Gýpta Yasaðý]

Babana ve annene saygý göster. Bu sayede Tanrýn
Aþem’in sana vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacaktýr.

Akranýnýn karýsýný, kölesini ve cariyesini, boðasýný ve
eþeðini – ona ait hiçbir þeyi arzulama.

12

[64. Etkiler]
[58. Altýncý Emir]
15 Tüm halk, sesleri ve alevleri, Şofar’ýn sesini ve daðýn
13

Cinayet iþleme.
[59. Yedinci Emir]

Zina iþleme.
[60. Sekizinci Emir]
Çalma.
[61. Dokuzuncu Emir]

duman salýverdiðini görüyordu. Halk [bunlarý] gördü;
harekete geçip uzak bir mesafede durdular.
16 Moþe’ye “Bizimle sen konuþ ve dinleyeceðiz” dediler. “Ama [artýk] bizimle Tanrý konuþmasýn; yoksa
öleceðiz”.
17 “Korkmayýn” dedi Moþe halka. “Zira Tanrý sizi
yüceltmek için geldi. Böylece O’na yönelik çekinme
duygusu [sürekli] yüzünüzde olacak ve hataya düþmeyeceksiniz”.
18 Halk uzak mesafede durdu; Moþe ise, Tanrý’nýn
[Kutsal Varlýðý’nýn belirgin] olduðu sise yaklaþtý.

Akranýna karþý yalancý tanýk olarak ifade verme.
[62. Onuncu Emir]
14

Akranýnýn evini arzulama.
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[65. Tecrübeye Baðlý Kurallar]
Tanrý, Moþe’ye [þöyle] dedi: “Bene-Yisrael’e [tam
olarak] þöyle söyle: ‘Sizinle göklerden konuþtuðumu
bizzat gördünüz.
20 Benimle [olan hiçbir þeyi temsil edecek nesneler]
19
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yapmayýn; kendinize gümüþ tanrýlar ya da altýn tanrýlar yapmayýn.
21 ‘Benim adýma bir toprak Mizbeah yap. Davarýn ya
da sýðýrýn [içinden seçeceðin] Ola-korbanlarýný ve
Şelamim-korbanlarýný, onun yanýnda keseceksin. Kutsal
Varlýðým’ý nerede barýndýracaksam, senin için bereketimi oraya göndereceðim ve seni mübarek kýlacaðým.
22 ‘Ve Benim adýma bir taþ Mizbeah yapacaðýn zaman,
[taþlarý, demir aletlerle] keserek þekillendirme. Kýlýcýný
onun üzerinde sallamanla, [kutsiyetini] ihlal etmiþ
olursun.
23 Mizbeahým’a da basamaklarla çýkma ki, üzerindeyken çýplaklýðýn açýða çýkmasýn.’ ”

Mişpatim
[66. Ýbrani Erkek Köle]

21
Ve [Bene-Yisrael’in] Önlerine sunacaðýn
kanunlar þunlardýr:
2 Bir Ýbrani köle satýn alýrsan, [bu köle] altý yýl hizmet
edecek ve yedincide karþýlýksýz olarak serbest kalacaktýr.
3 Hizmete baþladýðýnda bekarsa, tek baþýna ayrýlacaktýr. Eðer evliyse, eþi de onunla ayrýlacaktýr
4 Efendisi ona bir eþ verir ve [bu kadýn] ona oðullar ya
da kýzlar doðurursa, kadýn, çocuklarýyla birlikte efendisinin [malý olarak] kalacak, [köle] ise tek baþýna
ayrýlacaktýr.
5 Eðer köle “Efendimi, eþimi ve çocuklarýmý seviyorum; serbest kalmak istemiyorum” derse, 6 efendisi
onu mahkemeye getirmelidir. Onu kapýnýn ya da pervazýn yanýna getirerek, efendisi onun kulaðýný bizle
delecektir. [Köle bunun ardýndan efendisine] zamanýn
sonuna dek hizmet edecektir.
1

[67. Ýbrani Kadýn Köle]
7 Eðer
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bir adam kýzýný hizmetçi olarak satarsa, [bu kýz,]
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kölelerin salýverildiði þekilde serbest kalmayacaktýr
8 Eðer kýz, onu kendisine [eþ olarak] belirlemesi gereken efendisi tarafýndan hoþ bulunmuyorsa, [efendisi]
onun kurtarýlmasýna yardýmcý olmalýdýr. Ona ihanet
etmiþken, onu bir baþkasýna satma yetkisi yoktur
9 Eðer [efendi] onu oðluna [eþ olarak] belirlerse, ona
genç kýzlarýn normal haklarýna tamamen uygun þekilde davranýlmalýdýr.
10 Eðer baþka bir kadýnla evlenirse, [ilk kýzýn] yiyecek,
giyecek ve vakit haklarýný eksiltemez.
11 Ve eðer [efendi] onun için [yukarýdaki seçeneklerin] üçünü de uygulamazsa, [kýz] karþýlýksýz ve ücretsiz
olarak serbest kalýr.

için onu Mizbeahým’ýn yanýndan bile almalýsýn.
[70. Ebeveyni Yaralama]
15

Babasýna ya da annesine vuran, idam edilecektir.
[71. Adam Kaçýrma]

Adam kaçýrýp satan, [kurbaný] elinde görüldüyse,
idam edilecektir.
16

[72. Ebeveyne Lanet Etme]
Babasýna ya da annesine lanet eden, idam edilecektir.
17

[68. Adam Öldürme]
Bir adama vuran, [kurbaný] ölürse, idam edilecektir.
13 Fakat pusu kurmamýþ ve [bu olayý] ona Tanrý rast
getirmiþse, sana, [katilin] sýðýnabileceði bir yer saðlayacaðým.

[73. Adam Yaralama]

12

[69. Cinayet]
Bir kiþi, akranýna karþý onu sinsice öldürmeyi
tasarýsýna giriþirse, [amacýna ulaþtýðý takdirde] ölmesi
14

114

Ýnsanlar tartýþýrken, biri diðerine taþ ya da yumrukla vurursa ve [darbeyi alan] ölmez, fakat yataða düþerse [kanun þudur:]
19 Eðer kalkýp evin dýþýnda kendi gücüyle yürüyebiliyorsa, vuran temize çýkar. Ancak [diðerinin] gelir kaybýný ödemeli ve saðlýðýna tamamen kavuþmasýný saðlamalýdýr.
18
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[74. Bir Köleyi Öldürme]
Bir kiþi kölesini ya da cariyesini deðneðiyle döverken, [köle ya da cariye, efendisinin] eli altýnda ölürse,
[ölümün] intikamý mutlaka alýnmalýdýr.
21 Fakat [köle ya da cariye] bir ya da iki gün hayatta
kalýrsa intikam alýnmayacaktýr; çünkü o [efendisinin]
malýdýr.
20

[76. Kölelerin Sakatlanmasý]
Bir adam kölesinin ya da cariyesinin gözüne vurup
kör ederse, gözüne karþýlýk onu özgürlüðe salývermelidir.
27 [Benzer þekilde] Eðer kölesinin ya da cariyesinin
diþini dökerse, diþine karþýlýk onu özgürlüðe salývermelidir.
26

[75. Bedensel Zararlar]
Ýnsanlar kavga ederken [kazayla] hamile bir kadýna
çarparlarsa ve [kadýnýn, karnýndaki] bebekleri düþerse
[kanun þudur:] Eðer [kadýn için] felaket gerçekleþmemiþse, [suçlu kiþi parasal] bir cezaya çarptýrýlmalýdýr.
Kadýnýn kocasý [suçluya] karþý dava açar ve [suçlu]
mahkemece [belirlenen miktarý] öder.
23 Ancak [kadýn için] felaket gerçekleþmiþse, [kadýnýn]
hayatýna karþýlýk hayatýný [parasal tazminat olarak]
ödemelisin.
24 [Bedensel zarar halinde] Göze karþýlýk gözün, diþe
karþýlýk diþin, ele karþýlýk elin, ayaða karþýlýk ayaðýn
[parasal karþýlýðý tazmin edilmelidir. Benzer þekilde]
25 Yanýða karþýlýk yanýðýn, yaraya karþýlýk yaranýn,
bereye karþýlýk berenin [tazminatý ödenir].
22
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[77. Katil Boða]
Bir boða, bir adam ya da kadýna boynuzla saldýrýr ve
[kurban] ölürse, boða kesinlikle taþlanmalýdýr ve eti
yenemez. Boðanýn sahibi ise temizdir.
29 Ancak bu, boynuzla saldýrma alýþkanlýðýna sahip bir
boðaysa ve sahibinin þahsýnda uyarýlmýþ olmasýna
karþýn [sahibi] onunla ilgili önlem almamýþsa, bir
adam ya da kadýný öldürdüðünde boða taþlandýðý gibi,
sahibi de ölümü hak eder.
30 Yine de [bu kiþi, mahkemece kendisine] karþý bir
af-ödemesi belirlendiðinde, canýnýn fidyesi olarak,
hakkýnda belirlenen[ ücret]i ödemelidir.
31 [Boða] Bir oðlan ya da kýza boynuzla saldýrmýþsa da,
[boðanýn sahibine] bu kanuna göre davranýlýr.
32 Eðer boða bir köleye ya da cariyeye boynuzla saldýrmýþsa [ve öldürmüþse, sahibi, kurbanýn] efendisine 30
28
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þekel gümüþ ödemeli, boða ise taþlanmalýdýr.
[78. Çukur]

dört davar ödemelidir.

22
Eðer bu hýrsýz [geceleyin] normal olmayan yollarla girmeye çalýþýrken görülür, darbe alýp ölürse,
bu cinayet sayýlmaz.
2 Ancak olay gündüz vakti gerçekleþmiþse [onu öldürmek] cinayettir.
[Bir hýrsýz, çaldýðýný] Tazmin etmekle yükümlüdür.
Eðer [imkaný] yoksa, hýrsýzlýðý karþýlýðýnda [tazminat
için, köle olarak] satýlýr.
3 Eðer – canlý bir boða, eþek ya da davar olsun – çalýntý
mal elinde bulunursa, iki katýný ödemelidir.
1

Bir adam bir çukur[un örtüsünü] açarsa, ya da bir
adam bir çukur kazýp örtmezse [kanun þudur:] Oraya
bir boða ya da eþek düþerse,
34 çukurun sorumlusu [zararý] tazmin etmelidir.
[Hayvanýn] sahibine para iade eder, leþ ise [sahibinde] kalýr.
33

[79. Boynuzla Verilen Zararlar]
Bir adamýn boðasý, akranýnýn boðasýna saldýrýr ve
[kurban] ölürse, canlý boðayý satarlar ve parasýný paylaþýrlar. [Ayný þekilde] Ölüyü de aralarýnda bölüþürler.
36 Ancak bunun, saldýrma alýþkanlýðýna sahip bir boða
olduðu bilinmesine karþýn sahibi onunla ilgili önlem
almamýþsa, [ölen] boðanýn tam karþýlýðýný öder; fakat
leþ [sahibinde] kalacaktýr.
35

[81. Hayvan Zararlarý]
Bir adam tarla ya da baðda [hayvanýný] otlatýrken,
hayvanýný serbest býrakýr ve [hayvan gidip] baþkasýna
ait arazide otlarsa, [sahibi, zararý] en iyi tarlasý ve en
iyi baðýyla tazmin etmelidir.
4

[82. Ateþ Zararlarý]
[80. Hýrsýzlýk Cezalarý]
Bir adam boða ya da koyun çalýp kestiðinde ya da
sattýðýnda, boðaya karþýlýk beþ sýðýr, koyuna karþýlýk

Bir ateþ kontrolden çýkýp dikenlere sýçrarsa ve buðday
balyalarý, biçilmemiþ buðday veya tarla [yanýp] tükenirse, ateþi yakan, [zararý] kesinlikle tazmin etmelidir.
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5
37

[83. Ücretsiz Emanetçi]
Bir adam, akranýna, emanet olarak para ya da kaplar
verir ve [bu emanet, iddiasýna göre, emanetçi] adamýn
evinden çalýnýrsa [kanun þudur:] Eðer hýrsýz bulunursa, [hýrsýz, normal] çift ödemeyi yapar.
7 Eðer hýrsýz bulunmazsa, ev sahibi, akranýnýn malýna
el uzatmadýysa mahkemeye getirilir.
8 Bir boða, eþek, davar, giysi ya da [iddia edilen] herhangi bir kayýpla ilgili olsun, her türlü sahtekarlýk
durumunda, [tanýklar] “Evet budur” dediði zaman, iki
tarafýn iddialarý mahkemeye kadar gelir. Mahkemenin
suçlu bulduðu [taraf], akranýna çift ödem yapmalýdýr.
6

Eðer [hayvan, bir yýrtýcý hayvan tarafýndan] parçalanmýþsa, [emanetçi,] kanýt getirdiði takdirde, parçalanmýþ hayvaný tazmin etmez.
12

[85. Ödünç Mal]
Bir adam akranýndan [herhangi bir mal] ödünç alýr,
[bu mal] kýrýlýr ya da ölürse ve [malýn] sahibi [malý
ödünç alanla] birlikte [çalýþýyor] deðilse, [ödünç alan]
tam tazminat ödemelidir.
14 Eðer [malýn] sahibi, [ödünç alanla] birlikte [çalýþýyor] ise, [ödünç alan, kaybý] tazmin etmez. Eðer [mal]
kiralýk [alýnmýþ] ise, kirasýyla gelmiþtir.
13

[84. Ücretli Emanetçi]
Bir adam, akranýna, emanet olarak eþek, boða, davar
ya da baþka herhangi bir hayvan verir, [bu hayvan]
ölür, sakatlanýr veya gasp edilirse ve görgü tanýðý yoksa
[kanun þudur:]
10 [Emanetçi] Akranýnýn malýna el uzatmadýysa, ikisi
arasýnda “Aþem” yemini gerçekleþir. [Hayvanýn sahibi,
bunu] Kabul etmelidir ve [emanetçi hiçbir þey] ödemez.
11 Fakat eðer [hayvan, emanetçinin] yanýndan çalýnmýþsa, [emanetçi, hayvanýn] sahibine tazminat ödemelidir.
9
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[86. Ýðfal]
Bir adam, niþanlanmamýþ bir bakireyi baþtan çýkarýr
ve onunla yatarsa, onu kendisine eþ [olarak almak
üzere] evlilik antlaþmasýný saðlamalýdýr.
16 Eðer [kýzýn] babasý, [kýzýný] ona vermeyi reddederse, [adam] bakirelerin evlilik antlaþmalarýna uygun
miktarda gümüþ öder.
15

[87. Doðaüstücü Uygulamalar]
17

Büyücü bir kadýný yaþatma.
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18

Hayvanla yatan herkes idam edilecektir.
[88. Putperestlik ve Baský]

[Baþka] tanrýlara kurban kesen, ölüme mahkum
edilecektir. [Ýbadet] Özellikle ve yalnýz Aþem adýna
[yapýlabilir].
20 Bir yabancýyý iðneleme ve ona zulmetme; çünkü [siz
de] Mýsýr’da birer yabancýydýnýz.
21 Hiçbir dul veya yetime eziyet etmeyin.
22 Eðer ona eziyet edersen…! Çünkü bana feryat
ederse, feryadýný mutlaka dikkate alacaðým.
23 [O zaman] Öfkemi gösterecek, sizi kýlýçla öldüreceðim;
öyle ki, eþleriniz dul, çocuklarýnýz ise yetim kalacaklar.
19

[89. Borç Vermek]

[90. Otoriteyi Kabullenmek]
Yargýçlara beddua etme. Halkýnda [herhangi bir]
lidere lanet okuma.
28 Turfanda ve tarýmsal baðýþlarýnýn sýrasýný bozma.
Behor oðullarýný Benim için ayýr.
29 Boðan ve davarýn için de benzer þekilde davran.
[Behor yavru] Yedi gün boyunca annesiyle olmalýdýr.
Sekizinci günde onu Benim için ayýrabilirsin.
30 Benim için kutsal insanlar olun. Kýrda [yýrtýcý bir
hayvan tarafýndan] parçalanmýþ eti yemeyin; köpeðe
atýn onu.
27

[91. Adalet]

23
Geçersiz bir duyumu kabul etme. Yoz bir tanýk
olmak üzere kötüyle iþbirliðine girme.
2 Kötülük etmek için çoðunluðun peþinde olma. Dava
üzerine, [paylaþmadýðýn görüþlere] meyledecek þekilde konuþma. [Dava sonucunu] Çoðunluða göre meylettirmek [gerekir].
3 Davasýnda fakire [bile] merhamet etme.
1

Halkým’a, yanýndaki fakire borç para vereceðin
zaman, ona alacaklý gibi davranma. Onun üzerine faiz
yüklemeyin.
25 Eðer akranýnýn giysisini [borca karþýlýk] teminat
olarak alýrsan, onu güneþ batana kadar, ona geri vermelisin.
26 Çünkü tek örtüsü budur; derisi için giysisidir o –
neyle yatsýn? Bu yüzden, Bana feryat ederse, dikkate
alacaðým – çünkü Lütufkar’ým Ben.
24
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[92. Yolunu Şaþýrmýþ Hayvanlar]

Davasýnda, pespaye [kardeþinin bile] yargýsýný saptýrma.
7 Yalan sözden uzak dur. Suçu kanýtlanmamýþ ya da
suçsuz bulunmuþ [kiþiyi] öldürme. Çünkü [sonuçta,
gerçek bir] suçluyu cezasýz býrakacak deðilim.
8 Rüþvet alma. Çünkü rüþvet görenleri köreltir ve
doðru sözleri çarpýtýr.
9 Yabancýya zulmetme. Ne de olsa siz bir yabancýnýn
ruh halini bilirsiniz; çünkü Mýsýr’da [siz de] birer
yabancýydýnýz.
10 Altý yýl topraðýný ekebilir ve [topraðýn] ürününü

[depolara] toplayabilirsin.
11 Fakat yedinci [yýlda, topraðý] kendi haline býrakacak, onu terk edeceksin. Halkýnýn düþkünleri [tarlada
bulduklarýný serbestçe] yiyebilecek, arta býraktýklarýný
ise yabani hayvanlar yiyecektir. Baðýn ve zeytinliðin
için de ayný þekilde davranmalýsýn.
12 Altý gün boyunca yapman gerekeni yap; fakat
Cumartesi günü iþi býrakmalýsýn. Bu sayede boðan ve
eþeðin rahatlayacak, [senin] cariyenin oðlu ve yabancý, kuvvet tazeleyecektir.
13 Size söylediðim her þeyle ilgili olarak kendinizi
sakýnýn. Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn isimlerini telaffuz
etmeyin. [Bu isimlerin] Duyulmasýna vesile [bile] olma.
14 Yýlda üç kez Benim adýma bayram yap.
15 Matsa bayramýný gözet. Sana emretmiþ olduðum
gibi, ilkbahar ayýnýn belirlenmiþ vaktinde yedi gün
boyunca matsa ye; çünkü Mýsýr’dan [bu vakitte] çýkmýþtýn. Huzurum’da boþ elle görünmeyin.
16 Tarlaya ektiðin mahsulünün ilk meyvelerini Toplama
Bayramý’ný ve [tarýmsal] yýlýn bitiminde mahsulünü
tarladan topladýðýnda Hasat Bayramý’ný [da gözet].
17 Yýlda üç kez, tüm erkeklerin, Efendi’nin – Aþem’in
– Huzuru’nda görünmelidir.
18 Hamets [halen] mevcutken, [Pesah-] korbaným’ýn
kanýný sunma. Bayram [Korbaným’ýn] içyaðý sabaha
kadar [Mizbeah dýþýnda] gecelememelidir.
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Düþmanýnýn [bile] boðasýna ya da eþeðine yolunu
þaþýrmýþ halde rastlarsan, onu [sahibine] mutlaka geri
götürmelisin.
4

[93. Yükü Altýnda Ezilen Hayvan]
Nefret ettiðin birinin eþeðini, yükü altýnda çökmüþ
halde görürsen, kendini ona yardým etmekten alýkoyma [düþüncesine kapýlsan bile, sahibi] ile birlikte
[eþeðin] yükünü mutlaka indirmelisin.
5

[94. Adalet ve Bayramlar]
6

Topraðýnýn ilk turfandalarýný, Tanrýn Aþem’in
Evi’ne getir. Eti, annesinin [sütü bile olsa,] sütle piþirme.
19

[95. Vaatler ve Talimatlar]

Aranýzdan hastalýðý tamamen kaldýracaðým.
[96. Ülke]

Ýþte! Seni yolda korumasý ve belirlemiþ olduðum
yere seni getirmesi için, önünden bir melek gönderiyorum.
21 Onun önünde dikkatli ol ve sözünü dinle. Ona itaatsizlik etme; çünkü isyanýnýza hoþgörü göstermeyecek – zira o Benim [sadece] Temsilcim’dir.
22 Aksine; onun sözünü mutlaka dikkate almalý, sana
söylediðim her þeyi yapmalýsýn.
[O zaman] Düþmanýna düþmanca davranacak, karþýtlarýna sýkýntý vereceðim.
23 Ne de olsa Meleðim önünden gidecek ve seni Emori,
Hiti, Perizi, Kenaani, Hivi ve Yevusi [halklarýnýn
yaþadýðý ülkeye] getirecektir. [O zaman, bu uluslarýn
her birini] Ýmha edeceðim.
24 Onlarýn tanrýlarýna eðilme ve onlara ibadet etme.
[Bu uluslarýn] Adetlerini uygulama. Aksine; [putlarýný] tamamen yýkmalý, anýtlarýný paramparça etmelisin.
25 [Bu sayede] Tanrýnýz Aþem’e ibadet edeceksiniz ve
[O, senin] yiyeceðini ve içeceðini mübarek kýlacaktýr.

Ülkende çocuðunu kaybeden ya da kýsýr kadýn
olmayacak. Hayatýný tam yaþamaný saðlayacaðým.
27 Önünden Dehþetim’i gönderecek, [ülkelerine]
gideceðin halkýn tümünü paniðe sokacaðým. Tüm
düþmanlarýnýn sana enselerini dönmelerini [ve kaçmalarýný] saðlayacaðým.
28 Önünden yabanarýsýný göndereceðim ve Hivi’yi,
Kenaani’yi ve Hiti’yi [senin] önünden sürecek.
29 [Fakat düþmanýný] Önünden bir yýl içinde sürmeyeceðim ki ülke ýssýz hale gelip yabani hayvanlar senin
[baþa çýkamayacaðýn kadar] çoðalmasýn.
30 [Düþmanýný] Önünden azar azar süreceðim; bu
sayede [sen] çoðalýp ülkeyi [tamamen] miras edinebileceksin.
31 Sýnýrlarýný Kýzýldeniz’den Peliþti denizine kadar ve
çölden nehre kadar [olacak þekilde] belirleyeceðim;
çünkü ülkenin sakinlerini elinize teslim edeceðim ve
[sen] onlarý önünden süreceksin.
32 Onlarla ve tanrýlarýyla antlaþma yapma.
33 Ülkende oturmalarýna izin verme ki seni Bana karþý
günaha sevk etmesinler; zira [bunun sonunda] onlarýn
tanrýlarýna ibadet edecek [hale bile gelebilirsin.
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26

Dolayýsýyla, onlarýn varlýðýna göz yumman] senin için
ölümcül bir tuzak olacaktýr.
[97. Antlaþmanýn Mühürleniþi]

24
[Tanrý,] Moþe’ye ise “Tanrý’ya çýk” dedi. “Sen ve
Aaron, Nadav ve Aviu, ve Yisrael’in ileri gelenlerinden yetmiþ [tanesi – hepiniz, belirli bir mesafe] uzaktan eðilin.
2 Fakat Moþe, Tanrý’ya yalnýz yaklaþacak; diðerleri
yaklaþmasýn, halk da onunla birlikte çýkmasýn”
3 Moþe gelip, Tanrý’nýn tüm Sözleri’ni ve tüm kanunlarý halka anlattý. Tüm halk bir aðýzdan cevap vererek
“Tanrý’nýn konuþtuðu her sözü yerine getireceðiz”
dedi.
4 Moþe, Tanrý’nýn tüm Sözleri’ni yazdý. Sabah erkenden kalkýp daðýn eteðinde bir
mizbeah ve Yisrael’in on iki kabilesine karþýlýk on iki
anýt inþa etti.
5 Bene-Yisrael’in [özel konumdaki] gençlerini gönderdi. [Bunlar,] Ola-korbanlarý getirdiler ve Tanrý adýna
Şelamim-korbanlarý [olarak, erkek] sýðýrlar kestiler.
6 Moþe, kanýn yarýsýný alýp çanaklara koydu; kanýn
[diðer] yarýsýný ise, mizbeahýn üzerine serpti.
7 Antlaþma Kitabý’ný aldý ve yüksek sesle halka okudu.
1
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[Bene-Yisrael] “Tanrý’nýn konuþtuðu her þeyi yapacaðýz ve dinleyeceðiz!” dediler.
8 Moþe [kalan] kaný alýp halkýn üzerine serpti ve “Bu,
Tanrý’nýn sizinle, tüm bu sözler üzerine yapmýþ olduðu
antlaþmanýn kanýdýr!” dedi.
9 [Daha sonra] Moþe, [yanýnda] Aaron, Nadav ve
Aviu ve Yisrael’in ileri gelenlerinden yetmiþ [kiþi ile
birlikte] çýktý.
10 [Bir vizyonla] Yisrael’in Tanrýsý’ný algýladýlar.
Ayaklarý’nýn altýnda, safirden bir tuðla gibi, göklerin
berrak [mavi] öz niteliðine benzeyen [bir þey vardý].
11 [Tanrý] Bene-Yisrael’in asillerine ise Eli’ni uzatmadý. Tanrý’nýn Onuru’na baktýlar ve yiyip içtiler.
[98. Moþe Çýkýyor]
Tanrý, Moþe’ye “Huzurum’a – daða – çýk ve orada
kal” dedi. “Sana, yazdýðým taþ
levhalarý; [halka] öðretilmesi için Tora’yý ve Emir’i
vereceðim”.
13 Moþe, hizmetkarý Yeoþua ile yola çýktý. Moþe,
Tanrý’nýn Daðý’na çýktý.
14 Ýleri gelenlere ise “Size dönene kadar, bizi burada
bekleyin” dedi. “Aaron ve Hur
sizinle [kalacaklar]; davasý olan, onlara baþvurabilir.”
15 Moþe daða çýktýðýnda, bulut daðý örttü.
12
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Tanrý’nýn Onuru Sinay daðýnýn üzerine yerleþti ve
bulut, altý gün boyunca onu kapladý. Yedinci günde
[Tanrý] bulutun içinden Moþe’yi çaðýrdý.
17 Bene-Yisrael’in gözünde, Tanrý’nýn Onuru’nun
görüntüsü, daðýn zirvesinde [yakýp] tüketen bir ateþ
gibiydi.
18 Moþe bulutun içine girdi ve daðýn zirvesine çýktý.
Moþe daðda, kýrk gün kýrk gece kalacaktý.

Teruma

16
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[99. Baðýþ]

25
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael’e konuþ. Benim Adýma baðýþ ayýrsýnlar. Baðýþýmý, kalbi kendisini [cömertçe vermeye] sevk
eden her kiþiden alýn.
3 “Onlardan alacaðýnýz baðýþ þunlardan oluþacaktýr:
Altýn, gümüþ ve bakýr;
4 gök mavisi [yün], erguvani [yün], kýrmýzý [yün],
keten ve tiftik,
5 kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisi, mavi iþlenmiþ deri ve akasya aðacý,
6 aydýnlatma için yað, mesh yaðý ile rayiha tütsüsü için
güzel koku hammaddeleri,
7 Efod ve Hoþen için Şoam taþlarý ve baþka deðerli taþlar.
8 “Benim Adýma bir Kutsal Mekan yapsýnlar; böylece
içlerinde barýnacaðým.
9 [Bu yapý] Sana göstermekte olduðum her þeye,
Miþkan’ýn ve tüm eþyalarýnýn þablonlarýna tamamen
uygun olarak [inþa edilmelidir]; ve böyle yapacaksýnýz.
1

131

[100. Aron]
“Akasya aðacýndan bir sandýk yapsýnlar. Boyu 2,5
ama, eni 1,5 ama, yüksekliði de 1,5 ama [olsun].
11 Onu saf altýnla kapla – içten ve dýþtan kaplamalýsýn.
Üzerine de çevresi boyunca altýn bir taç yap.
12 “Ona dört altýn halka dök ve [bunlarý, sandýðýn]
dört köþesine tak. Bir kenarýnda iki halka, diðer
kenarýnda da iki halka [olsun].
13 “Akasya aðacýndan sýrýklar yap ve onlarý altýnla
kapla.
14 Sýrýklarý, sandýðýn kenarlarýndaki halkalara geçir;
sandýk bunlarla taþýnacaktýr.
15 Bu sýrýklar, sandýðýn halkalarýnda kalmalý, [sandýktan] ayrýlmamalýdýr.
16 “Sana vereceðim tanýklýðý bu sandýða yerleþtireceksin.
17 “Saf altýndan bir kapak yap. Boyu 2,5 ama, eni de
1,5 ama [olacak].
18 “Ýki tane de altýn Keruvim yap. Onlarý, kapaðýn iki
ucundan [döverek, kapakla] yekpare yapmalýsýn.
19 Bir Keruv’u bir uçtan, diðer Keruv’u da diðer uçtan
yap. Bu Keruvim’i, kapaktan [türer þekilde, kapaðýn]
iki ucu üzerinde yapmalýsýnýz.
20 Keruvim, kanatlarýný yukarýya doðru açmýþ, kanatlarýyla kapaða siper olur, yüzleri birbirine dönük halde
10
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olmalýdýrlar. Keruvim’in yüzleri [ayný zamanda] kapaða
doðru [eðik] olmalýdýr.
21 “Kapaðý, sandýðýn üzerine yerleþtireceksin. [Ama
öncesinde,] Sana vereceðim tanýklýðý sandýða koy[muþ
olmalýsýn].
22 “Seni Huzurum’a orada çaðýracak, seninle kapaðýn
üzerinden – Tanýklýk Sandýðý’nýn üstündeki iki
Keruvim’in arasýndan – konuþarak, Bene-Yisrael’le
ilgili olarak sana emredeceðim her þeyi [orada bildireceðim].
[101. Şulhan]
“Akasya aðacýndan bir masa yap. Boyu 2 ama, eni 1
ama, yüksekliði de 1,5 ama [olsun].
24 Onu saf altýnla kapla ve ona, çevresi boyunca altýn
bir taç yap.
25 [Masanýn] Çevresi boyunca 1 tefah eninde bir
kenarlýk yapýp, [bahsedilen] altýn tacý, [masanýn]
kenarlýðýna, [onu] çevreleyecek þekilde yap.
26 “[Masa] Ýçin dört altýn halka yap ve bu halkalarý,
dört ayaðýndaki dört köþeye tak.
27 Masayý taþýma [amaçlý] sýrýklara yuva görevi yapacak olan bu halkalar, kenarlýða bitiþik olmalýdýr.
28 Sýrýklarý akasya aðacýndan yap ve onlarý altýnla
kapla. Masa onlarla taþýnacaktýr.
23
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“[Masanýn] Ekmek kalýplarýný, tütsü kepçelerini,
kenar desteklerini ve [ekmekler arasýnda] ayýraç görevi yapacak olan oluklarýný yap. Bunlarý saf altýndan
yapmalýsýn.
30 “Özel ekmekleri, Huzurum’da daimi olarak bu
masanýn üzerine yerleþtireceksin.
29

[102. Menora]
“Saf altýndan bir Menora yap. Bu Menora yekpare
yapýlacak, tabaný ve gövdesi, [dekoratif] kadehleri,
kürecikleri ve çiçekleri, [tek bir altýn kütlesinden
dövülmek suretiyle] kendisinden olacaktýr.
32 “Menora’nýn bir yanýnda üç kol, diðer yanýnda da üç
kol [olmak üzere], yanlarýndan altý kol çýkmalýdýr.
33 Bir kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek;
[sýradaki] kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir
çiçek – Menora’dan çýkan her kol için ayný [dekorasyon] olmalýdýr.
34 “Menora’da ise, dört süslü kadeh [bulunacak.
Menora’nýn, ayrýca] kürecikleri ve çiçekleri [olacak].
35 Ondan, [zýt yönlere doðru çýkan ilk] kol çiftinin
altýnda bir kürecik, ondan [çýkan sonraki] kol çiftinin
altýnda bir kürecik ve ondan [çýkan son] kol çiftinin
altýnda bir kürecik [olacak] – Menora’dan çýkan altý
kol için ayný [durum geçerlidir.
31
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Kollarýn] Düðmeleri ve [düðmelerin] kollarý,
[Menora’nýn] kendisinden olmalý, [Menora’nýn] tümü,
saf altýndan [dövülerek] yekpare [yapýlmalýdýr].
37 “[Menora’nýn] Kandillerini yedi tane yap. [Görevli
kiþi Menora’nýn] Kandillerini yaktýðýnda, [Menora]
kendi merkezine doðru ýþýk vermelidir.
38 “[Menora’nýn fitil] Cýmbýzlarý ve [kül] kepçecikleri
de saf altýndan [üretilmelidir].
39 “Onu, tüm bu araçlarýyla birlikte 1 kikar saf altýndan yapsýn.
40 “[Tüm bunlarýn] Daðda sana gösterilen þablonlarýný
[dikkatlice] gözlemle ve [onlara uygun þekilde] yap.
36

[103. Miþkan]

26.
“Miþkan’ý on goblenle yap. [Bu goblenleri]
Ketenin, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerle]
bükülmesiyle [üretilmiþ iplikler ve] titizlikle hesaplanmýþ Keruvim [desenli örgüyle] yapmalýsýn. 2 Bir goblenin boyu 28 ama, eni ise 4 ama – ilk goblen. Tüm
goblenler ayný ebatta [olmalýdýr]. 3 Goblenlerin beþi
birbirine eklenmiþ, [diðer] beþ goblen de [ayrýca] birbirine eklenmiþ olacaktýr. 4 “[Ýlk] Grubun sonundaki
tek goblenin kenarý üstüne gök mavisi [yünden] diþi
kopçalar yap. Ýkinci grubun sonundaki goblenin
1
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kenarýna da aynýsýný yapacaksýn. 5 Ýlk [grupta en iç]
goblene elli diþi kopça yap. [Ýki grubun kenarlarýndaki] Diþi kopçalar birbirinin tam karþýsýna gelecek
þekilde, ikinci gruptaki [en iç] goblenin kenarýna da
elli diþi kopça yapacaksýn.
6 “Elli adet altýn [çift yönlü] erkek kopça yap. [Ýki
grubun diþi kopçalý] Goblenlerini bu erkek kopçalarla
birbiriyle birleþtireceksin; böylece Miþkan tek parça
haline gelecek.
7 “Miþkan’ýn üzerinde çadýr görevi görecek tiftik çadýr
bezleri yap. On bir adet çadýr bezi yapacaksýn.
8 Bir çadýr bezinin boyu 30 ama, eni ise 4 ama – ilk
çadýr bezi. On bir çadýr bezi de ayný ebatta [olmalýdýr].
9 Çadýr bezlerinden beþini ayrý, diðer altý çadýr bezini
ayrý [birer grup] olarak birleþtir. Altýncý çadýr bezini
çadýrýn önüne doðru sarkýtacaksýn.
10 “[Ýlk] Grupta sonuncu olan çadýr bezinin kenarýna
elli diþi kopça, ikinci grubun [son] çadýr bezinin
kenarýna da [ayrýca] elli diþi kopça yap.
11 “Elli tane [çift yönlü] bakýr erkek kopça yapacaksýn. Bu erkek kopçalarý [her iki gruptaki] diþi kopçalara geçirecek ve çadýrý birleþtireceksin; böylece [çadýr]
tek parça haline gelecek.
12 “Çadýrýn bezlerinden artan [bir] sarkma [olacak].
Artan çadýr bezinin yarýsý, Miþkan’ýn arkasýna sarkacak.
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Çadýrýn bezlerinin boyunda bir yandan 1 ama, diðer
yandan da 1 ama kadar artan [bölüm ise], Miþkan’ýn
kenarýndan iki yana doðru sarkýp onu örtecek.
14 “Çadýra kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisinden bir örtü yap.
[Onun] Üzerine mavi iþlenmiþ deriden [ikinci bir]
örtü yapacaksýn.
13

[104. Duvarlar]
“Miþkan için kalaslarý, ayakta duran akasya aðaçlarýyla yapacaksýn.
16 Bir kalasýn boyu 10 ama, her kalasýn eni de 1,5 ama
[olacak].
17 “Bir kalasta [en altta] birbirine paralel iki geçme
tahtasý [olacak]. Miþkan’ýn tüm kalaslarý için aynýsýný
yapacaksýn.
18 “Miþkan için kalaslarý [þu þekilde] hazýrlayacaksýn:
Güney yaný için yirmi kalas
19 ve bu yirmi kalasýn altýna [gelecek] kýrk adet gümüþ
yuva yap. Her kalasýn altýndaki iki geçme tahtasý için
[birer, yani kalas baþý] iki yuva [olacak].
20 “Miþkan’ýn, kuzey yanýndaki diðer kenarý için de
yirmi kalas
21 ve [onlarýn] kýrk adet gümüþ yuvalarý [yapýlacak.
Burada da] Her kalasýn altýnda iki yuva [yer alacak].
22 “Batýda Miþkan’ýn arkasý için altý kalas yap.
15
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Arkada Miþkan’ýn köþeleri için de iki kalas yap.
24 “[Tüm kalaslar] Alt tarafta ayný hizada olmalýdýr.
[Kalaslar ayrýca, her kalas çifti] Tepe tarafýnda, birlikte bir [dikdörtgen] kelepçeye [girecek þekilde] eþit
hizada olmalýdýr. [Köþede buluþan] Ýki kalas için de
aynýsý olacak; [bu,] her iki köþe için geçerlidir.
25 “[Böylelikle, batý duvarýnda toplam] Sekiz kalas ve
[kendilerine ait] gümüþ yuvalarý – her kalasýn altýnda
iki yuva olmak üzere, on altý yuva – olacak.
26 “Akasya aðacýndan sürgüler yap. Miþkan’ýn [kuzey]
kenarýnýn kalaslarý için beþ [sürgü],
27 Miþkan’ýn [güneydeki] diðer kenarýnýn kalaslarý için
beþ sürgü ve batý yanýndaki arka tarafta, Miþkan’ýn
kenarýnýn kalaslarý için beþ sürgü [yapýlacak.
28 Bunlardan,] Kalaslarýn içinde[n geçen] orta sürgü,
[duvarlarýn] bir ucundan diðerine kadar uzanacak.
29 “Kalaslarý altýnla kapla. [Kalaslarýn,] Sürgülere
yuva [görevi yapacak olan] halkalarýný da altýndan
yap. Sürgüleri de altýnla kapla.
30 “Böylece [hazýr olacak, vakti geldiðinde] Miþkan’ý
daðda sana gösterilen usulüne göre kuracaksýn.

raç yap. Onu, titizlikle hesaplanmýþ Keruvim [desenli
örgüyle] yapsýn.
32 Onu, altýnla kaplanmýþ, altýn çengelleri [olan] ve
dört gümüþ yuva üzerinde [duran] dört akasya sütunu
üzerine yerleþtir.
33 “Ayýracý [goblenleri birleþtiren] erkek kopçalarýn
tam altýna koyacaksýn. “Tanýklýk Sandýðý’ný bu ayýracýn [ayýrdýðý] iç odaya getireceksin. Yani bu ayýraç,
sizin için Kodeþ ile Kodeþ Akodaþim’i [birbirinden] ayýracak.
34 Kapaðý, Tanýklýk Sandýðý’nýn üzerine Kodeþ
Akodaþim’de yerleþtireceksin.
35 “Masayý bu ayýracýn dýþ tarafýna koyacaksýn. Masanýn
karþýsýnda [yer alacak olan] Menora’yý Miþkan’ýn güney
kenarýna, masayý da kuzey kenarýna yerleþtireceksin.
36 “Çadýrýn giriþine, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý
[yünlerin] eðrilmiþ ketenle [bükülmesiyle üretilmiþ
ipliklerden] nakýþlý bir perde yap.
37 Bu perde için beþ akasya sütun yap. Onlarý altýnla
kapla; [ayrýca] altýn çengelleri [olsun. Bu sütunlar]
için beþ adet bakýr yuva yap.

[105. Parohet]

[106. Mizbeah]

23

“Gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin] eðrilmiþ ketenle [bükülmesiyle üretilmiþ ipliklerle] bir ayý31
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27
1

“Mizbeah’ý akasya aðacýndan yap. Mizbeah 5
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ama boy ve 5 ama enle kare þeklinde; yüksekliði de 3
ama olacak.
2 Dört köþesine çýkýntýlarýný yapacaksýn. Çýkýntýlarý,
kendisinden olmalýdýr. [Mizbeah’ý] Bakýrla kapla.
3 “Onu külden arýndýrmak için kaplarýný, [ayrýca]
faraþlarýný, çanaklarýný, kancalarýný ve kor küreklerini
yap. Tüm [bu] araçlarýný bakýrdan yapacaksýn.
4 “Bakýrdan, kafes iþi delikli bir þerit yap. Kafesin üzerinde, dört köþesine dört bakýr halka yap.
5 [Bu þeridi] Mizbeah’ýn bordürünün altýna, aþaðýya
doðru yerleþtir. Böylece kafes, Mizbeah’ýn ortasýna
kadar [eriþecek].
6 “Mizbeah için sýrýklar yap – akasya sýrýklar – ve onlarý
bakýrla kapla.
7 [Mizbeah’ýn] Sýrýklarý halkalardan geçirilecek.
Böylece sýrýklar, taþýndýðý sýrada Mizbeah’ýn iki kenarýnda olacaktýr.
8 “[Mizbeah’ý,] Ýçi boþ [olarak], levhalarla yapacaksýn.
[Ustalar, onu] Sana daðda gösterildiði þekle uygun
olarak yapacaklar.

“Miþkan’ýn avlusunu [þöyle] yap: “Avlu için, güney
kenara, [bu] bir kenar için 100 ama boyunca, eðrilmiþ
ketenden asma perdeler [yapýlacak.

Bu kenarýn] Yirmi direði ve [direklerin toplam]
yirmi bakýr yuvasý [olacak]; direklerin çengel ve
kuþaklarý gümüþten [üretilecek].
11 “Kuzey kenar boyunca da aynýsý: 100 ama boyunca
asma perdeler [yapýlacak; bu kenarýn] yirmi direði ve
[direklerin toplam] yirmi bakýr yuvasý [olacak]; direklerin çengel ve kuþaklarý gümüþten [üretilecek].
12 “Avlunun, batý kenarýndaki geniþliði [boyunca,
toplam] 50 amalýk asma perdeler [yapýlacak; bu perdelerin] on direði ve [direklerin toplam] on yuvasý
[olacak].
13 “Avlunun doðu kenarýndaki geniþliði de 50 amadýr.
14 [Bu kenarda] Bir omuz için 15 amalýk asma perdeler [yapýlacak; bu perdelerin] üç direði ve [direklerin
toplam] üç yuvasý [olacak].
15 Diðer omuz için de 15 [amalýk] asma perdeler [yapýlacak; bu perdelerin de] üç direði ve [direklerin toplam] üç yuvasý [olacak].
16 Avlunun giriþi için de 20 ama [boyunda], gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin] eðrilmiþ ketenle
[bükülmesiyle üretilmiþ ipliklerden], nakýþlý bir paravan [yapýlacak]; dört direði ve [direklerin toplam]
dört yuvasý [olacak].
17 “Avlunun, çevresi boyunca [dikilen] tüm direkleri
gümüþle sarýlý, [direklerin] çengelleri gümüþ, yuvalarý
da bakýr [olacak].
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[107. Avlu]
9

10

“Avlunun boyu 100 ama, [Miþkan’ýn önündeki]
alan 50’ye 50 [ama], eðrilmiþ ketenden [mamul perdeleri taþýyan çevre direklerinin] yüksekliði 5 ama,
yuvalarý da bakýrdan [olacaktýr].
19 “Miþkan’ýn her türlü iþinde [kullanýlacak olan] tüm
edevatý ve tüm kazýklarý; ayrýca avlunun tüm kazýklarý
da bakýrdan [olmalýdýr]

Tetsave

18

[108. Menora Ýçin Yað]
Ve sen [Moþe], Bene-Yisrael’e emret: Daimi kandili yakmak için, sana, aydýnlatma amacýyla [elle] ezilmiþ zeytin[den mamul] berrak yað getirsinler.
21 Buluþma Çadýrý’nda, Tanýklýk [Sandýðý’ný] gizleyen
ayýracýn dýþarý bakan tarafýnda, Aaron ve oðullarý,
onu, Tanrý’nýn Huzurunda akþamdan sabaha kadar
[yanacak þekilde] düzenlemelidir. [Bu yaðýn] BeneYisrael tarafýndan [baðýþlanmasý, onlarýn tüm] nesilleri için ebedi bir kanundur.
20

[109. Özel Giysiler]

28
Ve sen, aðabeyin Aaron’u ve onunla birlikte
oðullarýný, Bene-Yisrael’in içinden [ayýrarak], Benim
Adýma birer Koen olmalarý için kendine yaklaþtýr.
[Bahsedilenler,] Aaron ile, Aaron’un oðullarý Nadav
ve Aviu, Elazar ve Ýtamar[’dýr].
2 Aðabeyin Aaron’a onur ve görkem için kutsal giysiler yap.
3 Ve sen, bilgelik ruhuyla donattýðým, doðal yeteneðe
sahip herkese konuþ; Aaron’un giysilerini yapsýnlar.
1
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[Bu giysiler, Aaron’u] Benim Adýma bir Koen olmasý
için kutsama [iþlevini görecektir].
4 Yapacaklarý giysiler þunlardýr: Bir Hoþen, bir Efod, bir
üstlük, dama-dokulu bir entari, bir sarýk ve bir kuþak.
Benim Adýma birer Koen olmalarý için, aðabeyin
Aaron ve oðullarýna, kutsiyete ait giysiler yapacaklar.
5 Altýný; gök mavisi, erguvani, kýrmýzý [yünleri] ve
keteni [bu ustalar] alacaktýr.

Her iki taþý da Yisrael’in oðullarýnýn isimleriyle,
mühür oyuðu þeklinde bir hakkak ustalýðýyla oymalýsýn.
[Bu taþlarý] Altýn birer yuva ile sarýlý olarak hazýrlayacaksýn.
12 Ýki taþý, Yisrael’in oðullarý adýna bir hatýrlatýcý olarak Efod’un omuz askýlarýna yerleþtireceksin ve Aaron,
onlarýn isimlerini, iki omzu üzerinde, Tanrý’nýn
Huzurunda birer hatýrlatýcý olarak taþýyacaktýr.
11

[110. Efod]
[Ustalar] Efod’u, altýn [sýrma], gök mavisi, erguvani
ve kýrmýzý [yünlerin], eðrilmiþ ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ iplikler ve] titizlikle hesaplanmýþ
[desenle] yapsýnlar.
7 Ýki [üst] köþesine baðlý iki tane omuz askýsý olacak.
[Bu askýlar, ona] Dikilecektir.
8 Üst kenarýndaki düzenleme kuþaðý da, altýn [sýrma],
gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin], eðrilmiþ
ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ ipliklerle, yani
ayný Efod’un] örgü þekliyle ve onun bir parçasý olarak
[örülmelidir].
9 Ýki Şoam taþýný al ve üzerlerine Yisrael’in oðullarýnýn
isimlerini hakket.
10 Ýsimlerinden altýsýný bir taþa, kalan altýsýnýn isimlerini
de diðer taþa, doðum sýralarýna göre [hakkedeceksin].
6
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[111. Altýn Yuvalar]
Altýn yuvalar yap.
14 Saf altýndan iki tane de kablo – onlarý ip örgüsü ile,
[Hoþen’e] bitiþik yapacak, örülü kablolarý yuvalara
takacaksýn.
13

[112. Hoþen]
Titizlikle hesaplanmýþ [örgüyle] bir Hoþen Miþpat
yap. Onu Efod’un yapýldýðý þekilde yapacaksýn. Altýn
[sýrma], gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin],
eðrilmiþ ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ ipliklerle] yap onu.
16 Ýkiye katlandýðýnda 1 zeret boyu ve 1 zeret eniyle
kare [þeklinde] olacak.
17 Onu, dört sýra taþ [yerleþtirilecek biçimde] taþ
15
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yuvalarýyla doldur. Odem, Pitda ve Bareket ile bir sýra
– bu ilk sýradýr.
18 Ýkinci sýra: Nofeh, Sapir ve Yaalom.
19 Üçüncü sýra: Leþem, Şevo ve Ahlama.
20 Dördüncü sýra: Tarþiþ, Şoam ve Yaþefe.
[Tüm sýralar, içerdikleri] Dolgularýna uygun [hacme
sahip] altýn yuvalarla donatýlacaktýr.
21 Bu taþlar Yisrael’in oðullarýnýn isimlerine göre olacak – onlarýn isimlerine karþýlýk on iki tane. On iki
kabile için, her birinin ismi [taþlarýn üzerinde] mühür
oyuðu þeklinde olacaktýr.
22 Hoþen için, ip örgüsü ile saf altýndan kenar kablolarý
yap.
23 Hoþen için iki altýn halka yap ve bu iki halkayý
Hoþen’in iki [üst] köþesine tak.
24 Ýki altýn ipi, Hoþen’in köþelerindeki bu iki halkadan
geçir
25 ve iki ipin ikiþer ucunu, iki yuvaya iliþtir. [Yuvalarý]
Efod’un omuz askýlarýna, [Efod’un] yüzüne [gelecek
þekilde] tak.
26 Ýki altýn halka yap ve onlarý Hoþen’in iki [alt] köþesine, Efod’u gören iç kenarýna yerleþtir.
27 Ýki altýn halka [daha] yap ve onlarý Efod’un omuz
askýlarýnýn baþlangýç noktalarýnda [Efod’un] yüzüne
[gelecek þekilde], dikiþ yerinin hizasýna, Efod’un
kuþaðýnýn hemen üstüne tak.
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Efod’un kuþaðýnýn [hemen] yukarýsýnda olmasý için,
Hoþen’i, [alt] halkalarýndan, gök mavisi [yünden] bir
sicimle Efod’un halkalarýna baðlasýnlar. Hoþen, Efod’un
üzerinden ayrýlmasýn.
29 Böylece Aaron, Kodeþ’e geldiðinde, Yisrael’in oðullarýnýn Hoþen Miþpat’taki isimlerini, Tanrý’nýn
Huzurunda daimi bir hatýrlatýcý olarak kalbinin üzerinde taþýyacaktýr.
30 Urim’i ve Tumim’i, Hoþen Miþpat’ýn içine yerleþtir
ve Tanrý’nýn Huzuruna geldiðinde Aaron’un kalbi
üzerinde olsunlar. Böylece Aaron, Bene-Yisrael’in
yargýsýný Tanrý’nýn Huzurunda sürekli olarak kalbinin
üzerinde taþýyacaktýr.
28

[113. Meil]
Efod’un [altýna giyilen] üstlüðü tümüyle gök mavisi
[yünden] yap.
32 [Üstlüðün] Tepe açýklýðý, içine [katlý] duracak;
açýklýðýnýn kýyýsý boyunca örgü iþi bir bisiklet yaka olacak. [Bu þekliyle] Bir zýrhýn [baþ] açýklýðý gibi olacak
ve yýrtýlmayacaktýr.
33 [Üstlüðün] Eteklerine, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünden] narlar yapacaksýn. [Bunlar,] Çevre
boyunca eteklere [dizilecek ve yine] çevre boyunca
aralarýnda altýn çýngýraklar [olacak.
31
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Böylece] Çevre boyunca üstlüðün eteklerinde bir
altýn çýngýrak ve bir nar, bir altýn çýngýrak ve bir nar
[yer alacak].
35 [Üstlük,] Hizmet etmesi için Aaron’un üzerinde
olacak; Tanrý’nýn Huzuruna, Kodeþ’e geldiðinde ve
[buradan] çýktýðýnda [üstlüðün] sesi duyulacak – ki
ölmesin.
34

[114. Diðer Giysiler]
Saf altýndan bir Tsits yap ve üzerine mühür oyuðu
þeklinde “Kodeş L’Y-E-V-E” [sözlerini] hakket.
37 Ona, sarýðýn üzerine gelecek þekilde gök mavisi
[yünden] bir sicim iliþtir. [Tsits,] Sarýðýn hemen önünde yer alacaktýr.
38 [Tsits] Aaron’un alný üzerinde bulunacak ve Aaron
[böylece], Bene-Yisrael’in, her türlü kutsal baðýþ için
adadýklarý kutsal [korbanlarla] ilgili günahlarý onaracaktýr. [Tsits’in] Devamlý olarak alnýnda bulunmasý,
onlar adýna [korbanlarýnýn] Tanrý’nýn Huzurunda
kabul edilir olmasýný saðlayacaktýr. 39 Entariyi ketenden [ve] dama-dokusuyla ör. Ayrýca ketenden bir
sarýk yap. Bir de nakýþlý kuþak yapacaksýn.
40 Aaron’un oðullarý için de entariler ve kuþaklar yap.
Ayrýca onur ve görkem için onlara kepler yapacaksýn.
41 [Tüm] Bunlarý aðabeyin Aaron’a ve oðullarýna giy36
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direcek, onlarý meshedecek, yetkili kýlacak ve kutsayacaksýn. Böylece Benim Adýma birer Koen olacaklar.
42 Çýplaklýðý örtmek için onlara keten donlar yap.
Belden kasýklara kadar olsunlar.
43 [Tüm bu giysiler,] Buluþma Çadýrý’na geldiklerinde
ya da kutsiyet içinde hizmet etmek üzere Mizbeah’a
yaklaþtýklarýnda Aaron’un ve oðullarýnýn üzerinde
olacak, [bu sayede] günah iþleyip ölmeyeceklerdir.
[Bu,] O ve ardýndan [gelecek] tüm soyu için ebedi bir
kanundur.
[115. Koenler’in Kutsal Göreve Atanmasý]

29
[Aaron ve oðullarýný,] Benim Adýma birer Koen
olmalarý yönünde kutsamak için yapacaðýn þey þudur:
Genç bir boða ve iki koç al; kusursuz [olmalýdýrlar].
2 Matsa ekmekleri, yaðla yoðrulmuþ matsa somunlarý
ve üzerine yað sürülmüþ matsa gevrekleri [de al]; bunlarý en iyi kalite buðday unuyla yapmalýsýn.
3 Bu [hamur iþlerini] bir sepete yerleþtir; onlarý sepet
içinde getir. Boðayý ve iki koçu da [birlikte getireceksin].
4 Aaron ve oðullarýný Buluþma Çadýrý’nýn giriþine getir
ve onlarý mikveye daldýr.
1
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Giysileri al ve Aaron’a, entariyi, Efod’un [altýna giyilen] üstlüðü, Efod’u ve Hoþen’i giydir; [Aaron’u]
Efod’un kuþaðý ile düzenle.
6 Sonra baþýna sarýðý koy ve kutsiyet tacýný, üzerine
[baðlanacak þekilde] sarýðýn [ön altýna] yerleþtir.
7 Mesh yaðýný al ve [Aaron’un] baþýna [biraz] dökerek
onu meshet.
8 Ardýndan [Aaron’un] oðullarýný yaklaþtýr ve onlara
entariler giydir.
9 Onlarý kuþakla sar – Aaron ve oðullarýný. [Oðullarýna]
kepler giydir.
Böylece Aaron ve oðullarýný yetkili kýlacaksýn ve
Koenlik, ebedi bir kanun þeklinde onlara ait olacak.
10 Boðayý Buluþma Çadýrý’nýn önüne getir. Aaron ve
oðullarý ellerini boðanýn baþýna dayasýn.
11 Boðayý Tanrý’nýn Huzurunda, Buluþma Çadýrý’nýn
giriþi civarýnda kes.
12 Boðanýn kanýndan [biraz] al ve parmaðýnla,
Mizbeah’ýn çýkýntýlarýna sür. [Kalan] Tüm kaný da
Mizbeah’ýn kaidesine dök.
13 Ýç organlarý örten tüm içyaðýný, karaciðer üzerindeki zarý, iki böbreði ve üzerlerindeki içyaðýný al ve [hepsini] Mizbeah’ta [tamamen yakarak] tüttür.
14 Boðanýn etini, derisini ve [baðýrsaklarýndaki yemek]
artýklarýný ise kamp dýþýnda ateþ içinde yakacaksýn. Bu
bir Hatat-korbanýdýr.
5
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Bir koçu al. Aaron ve oðullarý, ellerini bu koçun
baþýna dayasýnlar.
16 Koçu kes ve kanýný alýp, Mizbeah’ýn tüm duvarlarýna boca et.
17 Koçu ise parçalarýna ayýr. Baðýrsaklarýný ve bacaklarýný yýka, [bunlarý] parçalarý ve baþýyla bir arada yerleþtir.
18 Koçu tümüyle Mizbeah’ta tüttür. Bu, Tanrý’nýn
Önünde bir Ola-korbaný, Tanrý’nýn memnuniyetle
kabul edeceði bir yakýlan-korbandýr.
19 Diðer koçu al. Aaron ve oðullarý, ellerini koçun
baþýna dayasýn.
20 Koçu kes ve kanýndan [biraz] alarak, Aaron’un
[sað] kulak kýkýrdaðýna, oðullarýnýn sað kulak kýkýrdaðýna, [hepsinin] sað el baþparmaðýna ve sað ayak
baþparmaðýna sür. Sonra [kalan] kaný Mizbeah’ýn tüm
duvarlarýna boca et.
21 Mizbeah’ýn üzerindeki kandan ve mesh yaðýndan
[bir miktar] alýp Aaron ve giysileri üzerine, onunla
birlikte oðullarý ve oðullarýnýn giysileri üzerine [fiskeyle] serp. Böylece hem o ve giysileri, hem de oðullarý ve
giysileri kutsanmýþ olacaklardýr.
22 [Bu ikinci] Koçtan [karýndaki] içyaðý ile kuyruk
yaðýný, iç organlarý örten içyaðýný, karaciðerin zarýný,
iki böbrekle üzerlerindeki içyaðýný ve sað budu al –
çünkü bu, atanma koçudur.
15
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[Bunlara ek olarak] Tanrý’nýn Huzurundaki matsa
sepetinden bir somun [ma- yalanmamýþ] ekmek, bir
yaðlý ekmek somunu ve bir gevrek al.
24 Tüm bunlarý, Aaron’un avuçlarýna ve oðullarýnýn
avuçlarýna yerleþtirecek, ve Tanrý’nýn Huzurunda,
Tenufa [iþle-minin özel hareketleriyle] sallayacaksýn.
25 Sonra [tüm bunlarý, Aaron’un] ellerinden alýp,
Ola-korbaný [olarak yapýlan ilk koçun] ardýndan,
Mizbeah’ta tüttür. Tanrý’nýn Huzurunda memnuniyetle kabul edilecektir; [zira] bu, Tanrý Adýna [yapýlan]
bir yakýlan-korbandýr.
26 Aaron’un atanma koçundan göðsü al ve onu
Tanrý’nýn Huzurunda Tenufa [hareketleriyle] salla.
Bu, senin payýn olacaktýr [Moþe].
27 Tenufa göðsü ile Teruma budunu [tüm zamanlar
için] “kutsal” ilan et. [Bunlar] Aaron’un ve oðullarýnýn atanma koçundan [alýnýp] yatay ve dikey doðrultularda sallanan [parçalardýr ve onlarýn]
28 Bene-Yisrael tarafýndan Aaron ve oðullarýna [ayrýlmasý,] ebedi bir kanundur. Çünkü bu, Teruma’dýr;
[gelecekte de] Bene-Yisrael tarafýndan, [onlarýn]
Tanrý Adýna [baðýþladýklarý] Terumalarý olarak,
Şelamim-korbanlarýndan [ayrýlacak] baðýþtýr.
29 Aaron’un kutsiyete ait giysileri de, onun ardýndan
oðullarýna geçecek; [bu kiþiler] onlarla yüksek rütbe
elde edip, onlarla yetkili kýlýnacaklardýr.
23
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Oðullarýndan, [Aaron’un] yerine, [en] Kutsal
Yer’de görev yapmak üzere Buluþma Çadýrý’na girecek
[olan] Koen [öncelikle] yedi gün boyunca [bu giysileri] giymelidir.
31 Atanma koçunu[n kalanýný] al ve etini kutsal bölgede piþir.
32 Aaron, oðullarýyla birlikte bu koçun etini ve sepette [kalan] ekmeði, Buluþma Çadýrý’nýn giriþi civarýnda
yesin.
33 Kendilerini yetkili kýlýp kutsayarak [konumlarýndaki eksikliði] onaran bu [yiyecekleri] yemelidirler.
Yetkisi olmayan bir kiþi [bunlarý] yiyemez; çünkü
onlar kutsaldýr.
34 Atanma [korbanýnýn] etinden ve ekmekten sabaha
kadar artan olursa, bu artýðý ateþ içinde yakmalýsýn.
Yenemez; çünkü kutsaldýr.
35 Aaron ve oðullarý için böyle – tam olarak sana
emrettiðim þekilde – yapmalýsýn. Yedi gün boyunca,
onlarý yetkili kýlacak [töreni düzenleyeceksin].
36 Baðýþlanma [saðlayan iki koçun] yanýnda, her gün
bir boðayý Hatat-korbaný [olarak] getireceksin ve
[Mizbeah’ýn] üzerinde baðýþlanma saðlayarak Mizbeah’ý
arýndýracak, onu meshederek ona kutsiyet kazandýracaksýn.
37 Yedi gün boyunca Mizbeah’ýn üzerinde baðýþlanma
saðlayacak, onu kutsayacaksýn. Böylece Mizbeah en
30
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üst düzeyde kutsiyete sahip olacak ve Mizbeah’a deðen
her þey “kutsal” konumunu elde edecektir.
[116. Mizbeah’ta Yapýlacaklar]
Mizbeah üzerinde yapacaðýn þudur: Düzenli olarak
her gün birer yaþýnda iki [erkek] kuzu – 39 Ýlk kuzuyu
sabah, ikinci kuzuyu da akþama doðru yapacaksýn.
40 Ayrýca, ilk kuzu için [Minha olarak], 1/4 in elle ezilmiþ [zeytinden elde edilen] yaðla yoðrulmuþ 1/10 efa
en iyi kalite un ve Neseh olarak 1/4 in þarap [getirmelisin].
41 Ýkinci kuzuyu akþama doðru yapacaksýn. Onun için
de sabahki Minha ve Nesehi’nin aynýsýný yap. Böylece
Tanrý Adýna [yapýlan] bir yakýlan-korban [olarak]
memnuniyetle kabul edilecektir.
42 [Bu,] Nesilleriniz boyunca Tanrý’nýn Huzurunda –
seninle konuþmak suretiyle sizinle buluþacaðým
Buluþma Çadýrý’nýn giriþi civarýnda – düzenli olarak
[yapýlacak] Ola-korbanýdýr.
43 Bene-Yisrael’le orada buluþacaðým ve [böylece
Miþkan] Onurum’la kutsanacak.
44 Buluþma Çadýrý’yla Mizbeah’ý kutsayacak; ayrýca
Aaron’u ve oðullarýný da Bana Koen olmalarý için kutsal kýlacaðým.
45 Bene-Yisrael’in arasýnda barýnacak, onlara Tanrý

olacaðým
46 ve [onlar,] Benim, kendilerini Mýsýr Ülkesi’nden,
aralarýnda barýnmak için çýkaran Tanrýlarý Aþem
olduðumu kavrayacaklar. Ben, onlarýn Tanrýsý
Aþem’im.

38
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[117. Tütsü Mizbeahý]

30
Tütsü tüttürme amaçlý bir Mizbeah yap. Onu
akasya aðacýndan yapacaksýn.
2 Boyu 1 ama, eni 1 ama – kare [þeklinde] – yüksekliði
de 2 ama olacak. Çýkýntýlarý kendisinden [olmalýdýr].
3 Onu saf altýnla kapla: üstünü, çevre duvarlarýný ve
çýkýntýlarýný. Ayrýca ona, çevresi boyunca altýn bir taç
yap.
4 Ona iki altýn halka yap. [Bunlarý,] Tacýnýn altýna
[gelecek þekilde] iki [karþýlýklý] kenarýndaki iki köþesine, onu taþýmakta kullanýlacak sýrýklara yuva olarak
yapacaksýn..
5 Sýrýklarý da akasya aðacýndan yap ve onlarý altýnla
kapla.
6 [Bu Mizbeah’ý] Tanýklýk Sandýðý’ný gizleyen ayýracýn
önüne, seninle buluþacaðým yer olan, Tanýklýk
[Sandýðý’nýn] üzerindeki kapaðýn tam karþýsýna [gelecek þekilde] yerleþtir.
1
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Aaron onun üzerinde rayiha tütsüsü tüttürecektir.
[Bu tütsüyü] Her sabah, kandilleri temizlediðinde tüttürmelidir.
8 Aaron [bunu ayrýca] akþam üstü kandilleri yaktýðýnda da tüttürecektir. Böylece nesilleriniz boyunca
Tanrý’nýn Huzurunda düzenli olarak tütsü [yakýlmalýdýr].
9 [Bu Mizbeah’ýn] Üzerinde, yetkisiz tütsü, herhangi
bir hayvan sunusu ya da Minha yakmayýn; Neseh
sunusu da gerçekleþtirmeyin.
10 Aaron, yýlda bir kez, [bu Mizbeah’ýn] çýkýntýlarý üzerinde, baðýþlanma amaçlý Hatat-korbanýnýn kanýyla
onarým saðlayacaktýr. Nesilleriniz boyunca onun üzerinde [günahlarý] affettirecek. [Bu Mizbeah] Tanrý’nun
Huzurunda en üst düzeyde kutsaldýr.

Ki Tisa

7
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[118. Nüfus Sayýmý Talimatý]
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
12 “Bireylerine göre Bene-Yisrael’in yekûnunu alacaðýn zaman, sayýldýklarý sýrada herkes, Tanrý Adýna,
canýnýn baðýþlanma bedelini verecektir. Böylece özel
takdir görecekler, baþlarýna bela gelmeyecektir.
13 Sayýmdan geçen herkes þunu vermelidir: Kutsiyet
[konularýndaki] þekel standardýna göre, yarým þekel.
Bir þekel 20 geradýr. Tanrý Adýna [yapýlacak] baðýþ, [bu
miktara göre] yarým þekeldir.
14 “Tanrý Adýna bu baðýþý, yirmi yaþ ve üstünde olup
sayýmdan geçen herkes verecektir.
15 Ne zengin olan, bu yarým þekelden fazlasýný, ne de
fakir olan, [bu miktardan] eksiðini verebilir. Tanrý
Adýna [olan] bu baðýþ, canlarýnýzýn baðýþlanmasý amacýyla verilmektedir.
16 “Bu baðýþlanma parasýný Bene-Yisrael’den alýp,
Buluþma Çadýrý’nýn [yapým] iþine aktaracaksýn.
Böylece canlarýnýzýn baðýþlanmasý için, Tanrý’nýn
Huzurunda Bene-Yisrael adýna bir hatýrlatýcý olacaktýr.”
11
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[119. Kiyor]
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
18 “Yýkanma amaçlý, bakýr kaideli, bakýr bir kazan yap.
Onu Buluþma Çadýrý ile [Bakýr] Mizbeah’ýn arasýna
yerleþtir ve içine su doldur.
19 “Aaron ve oðullarý, elleriyle ayaklarýný ondan [akacak suyla] yýkayacaklar.
20 Buluþma Çadýrý’na girecekleri zaman [buradaki]
suyla yýkanmalýdýrlar; [bu sayede] ölmeyeceklerdir.
Ayný þekilde, hizmet etmek, Tanrý Adýna bir yakýlan-korban tüttürmek üzere [Bakýr] Mizbeah’a yaklaþacaklarýnda da 21 ellerini ve ayaklarýný yýkasýnlar, ki
ölmesinler. [Bu,] Nesilleri boyunca [Aaron] ve soyu
için ebedi bir kanun olacaktýr.”
17

[120. Mesh Yaðý]
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
23 “Ve sen; kendine güzide koku hammaddeleri al:
500 [þekel] halis mür, yarýsý 250 [þekel olacak miktarda] güzel kokulu tarçýn, 250 [þekel] güzel kokulu kamýþ
24 ve 500 [þekel] Çin tarçýný – [hepsi] kutsiyet [konularýndaki] þekel standardýna göre [tartýlacak] – ayrýca,
1 in zeytinyaðý.
25 “Bunu, kutsal mesh yaðý haline getireceksin. [Bu,
22
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özellikle] Kutsal mesh yaðý [üretimi hedeflenerek,]
parfümcü ustalýðýyla harmanlanmýþ bir karýþým halinde olmalýdýr.
26 “Onunla, [þunlarý] meshedeceksin: Buluþma
Çadýrý’ný, Tanýklýk Sandýðý’ný,
27 masayý ve araçlarýný, Menora’yý ve araçlarýný, tütsü
Mizbeahý’ný,
28 korban Mizbeahý’ný ve araçlarýný, kazaný ve kaidesini.
29 [Bu mesh iþlemiyle, tüm] Bunlarý kutsamýþ olacaksýn. En üst düzeyde kutsiyete sahip olacaklar ve onlara
deðen her þey “kutsal” konumunu elde edecektir. 30
“Aaron’u ve oðullarýný da [bu yaðla] meshedecek,
onlarý Bana Koenlik etmeleri için kutsal kýlacaksýn.
31 “Bene-Yisrael’e de konuþup þöyle de: Bu, nesilleriniz boyunca Benim için kutsal mesh yaðý olarak kalacaktýr.
32 [Yersiz olarak] Bir insanýn bedenine dökülmemelidir. Ayrýca [burada verilen] formülüyle, aynýsýný yapmayýn. Kutsaldýr ve sizin için de kutsal olarak kalmalýdýr.
33 Bunun aynýsýný [oluþturacak] harmaný yapan veya
bu [yaðdan], yetkisiz birine süren kiþi, halkýndan kesilip atýlacaktýr.”
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[121. Tütsü]
Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Kendine bazý güzel
koku maddeleri al: Pelesenk, onika, galbanum, [baþka]
güzel koku maddeleri ve saf günlük. [Ýsmi verilenler,]
Birbirine eþit [ölçüde] olsun.
35 Bunu, parfümcü ustalýðýyla harmanlayýp tütsü haline getir; iyi karýþmýþ, saf ve kutsal olmalýdýr.
36 Bundan [belirli bir miktarý] çok ince [olacak þekilde havanda] döv ve ondan [bir miktarý] Buluþma
Çadýrý’nda, seninle buluþacaðým yer olan Tanýklýk
[Sandýðý’nýn] önüne koy. [Bu,] Sizin için en üst düzeyde kutsiyete sahip olacaktýr.
37 “Yapacaðýn bu tütsüyü, formülünün benzeriyle [bile
olsa] kendiniz için yapmayýn. [Bu tütsü] Sizin için,
‘Tanrý Adýna kutsal’ olarak kalmalýdýr.
38 Kokusundan yararlanma amacýyla bunun benzerini
yapan kiþi, halkýndan kesilip atýlacaktýr.”
34

[122. Mimarlar]

31
Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Gör; [bir] isim atadým: Yeuda kabilesinden Hur’un
oðlu Uri’nin oðlu Betsalel.
3 Onu Tanrýsal bir ruhla – akýl, anlayýþ, bilgi ve her
1
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türlü iþte [ustalýkla] donattým.
4 [Bu sayede] Titiz hesaplar yapacak, altýn, gümüþ ve
bakýrla [çalýþacak].
5 Dolgu taþý ustalýðý ve doðramacýlýk – her türlü iþi
[yapabilecek].
6 “Yanýna [yardýmcý olarak], Dan kabilesinden
Ahisamah’ýn oðlu Aoliav’ý da verdim. [Ýkisine ek olarak] Doðal yeteneðe sahip herkesin kalbine de akýl
bahþettim.
“Böylece, sana emretmiþ olduðum her þeyi yapacaklardýr:
7 Buluþma Çadýrý’ný, Tanýklýk [Levhalarý] için sandýðý,
üzerindeki kapaðý ve Çadýr’ýn tüm bölümlerini,
8 masayý ve araçlarýný, saf Menora’yý ve araçlarýný,
tütsü Mizbeahý’ný,
9 korban Mizbeahý’ný ve araçlarýný, kazaný ve kaidesini;
10 nakliye brandalarýný, Koen Aaron’un kutsiyet giysilerini ve oðullarýnýn yüksek hizmet için [giyecekleri]
giysilerini;
11 mesh yaðýný ve Kodeþ için güzel koku tütsüsünü –
[yani] sana emrettiðim her þeyi yapacaklar.”
[123. Şabat]
12 Tanrý, Moþe’ye [þöyle] dedi: 13 “Sana gelince; Bene-

Yisrael’e konuþ ve [þöyle] söyle: Yine de, Şabatlarým’ý
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gözetmelisiniz. Zira [Şabat], sizi Benim – Aþem’in –
kutsal kýldýðýmýn bilinmesi için, nesilleriniz boyunca,
sizinle aramda bir iþarettir.
14 Şabat’ý korumalýsýnýz – çünkü o sizin için kutsaldýr
ve onu[n kutsiyetini] ihlal eden, kesinlikle idam edilecektir – çünkü [Şabat günü] içinde her kim melaha
yaparsa, o can, halkýnýn içinden kesilip atýlacaktýr.
15 Altý gün boyunca iþ yapýlabilir; fakat Cumartesi,
tam bir iþten el çekme günüdür – Tanrý Adýna kutsaldýr. Şabat günü melaha yapan herkes kesinlikle idam
edilecektir.
16 “Bene-Yisrael, Şabat’ý nesilleri boyunca ebedi bir
antlaþma þeklinde uygulayarak Şabat’ý gözetsinler.
17 [Çünkü] O, Bene-Yisrael ile aramda, Tanrý’nýn
gökleri ve yeryüzünü altý günde yaptýðýna, yedinci
günde ise iþi býrakýp dinlendiðine dair ebedi bir iþarettir.”
[124. Altýn Buzaðý]
[Tanrý], Sinay daðýnda onunla konuþmayý tamamladýðýnda, Moþe’ye iki Tanýklýk Levhasý’ný verdi.
[Bunlar] Tanrý’nýn Parmaðý’yla yazýlý olan taþ levhalardý.

32
Halk Moþe’nin daðdan inmekte geciktiðini
gördü. Aaron’un çevresine toplanan halk, ona “Kalk;
bize önümüzde gidecek bir yol gösterici yap” dediler.
“Çünkü þu Moþe – bizi Mýsýr’dan çýkaran kiþi – ona ne
olduðunu bilmiyoruz.”
2 Aaron onlara “Eþlerinizin, oðul ve kýzlarýnýzýn kulaklarýndaki altýn küpeleri çýkarýp bana getirin” dedi.
3 Tüm halk, kulaklarýndaki altýn küpeleri çýkardý.
[Bunlarý] Aaron’a getirdiler.
4 [Aaron, getirdiklerini] Ellerinden aldý, onu bir
kumaþýn içinde topladý ve bunu dökme bir buzaðý
haline getirdi. [Ýçlerinden bazýlarý] “Seni Mýsýr’dan
çýkaran tanrýn budur ey Yisrael!” dediler.
5 Aaron [durumu] görünce, önünde bir mizbeah inþa
etti. Sonra Aaron bir duyuruda bulunarak “Yarýn
Aþem Adýna bayramdýr!” dedi.
6 Ertesi gün erkenden kalktýlar. Ola-korbanlarý yaptýlar ve Şelamim-korbanlarý getirdiler. Halk yiyip içmeye
oturdu, sonra da cümbüþ için kalktý.
1

18
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[125. Moþe’nin Cevabý]
Tanrý, Moþe’ye konuþarak, ona “Git; in!” dedi.
“Çünkü Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýn halkýn yozlaþtý.
8 Onlara emretmiþ olduðum yoldan çabuk saptýlar.
7
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Kendilerine dökme bir buzaðý yaptýlar. Ona eðilip, ona
kurban keserek ‘Seni Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran tanrýn budur ey Yisrael!’ dediler.”
9 Tanrý, Moþe’ye “Bu halký gördüm” dedi. “Dik baþlý
[bir halk bu].
10 Şimdi – býrak Beni ve Öfkemi onlara karþý salýverip
onlarý tüketeyim. Sonra, seni büyük bir ulus haline
getireceðim.”
11 Moþe, Tanrýsý Aþem’e yakardý: “Ey Aþem!” dedi.
“Mýsýr Ülkesi’nden büyük bir güçle ve zor kullanarak
çýkardýðýn Halkýn’a karþý Öfkeni neden salýveresin?
12 Neden Mýsýr, ‘[Tanrý] Onlarý kötü niyetle – onlarý
daðlarda öldürmek ve yeryüzünden tüketmek için
çýkardý’ diyebilsin? Öfkenden dön ve Halkýn’a yönelik
kötülükten Kendini alýkoy!
13 “Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!
Onlara Kendi Adýna yemin ettiðini hatýrýna getir!
Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yýldýzlarý kadar çoðaltacak, bahsettiðim bu ülkeyi tümüyle soyunuza vereceðim ve [burayý] ebediyen miras alacaklar’ demiþtin!”
14 [Böylece] Aþem, Halký’na yapmaktan bahsettiði
kötülükten Kendini alýkoydu.
[126. Moþe Ýniyor]
15

Moþe yüzünü dönüp, elinde iki Tanýklýk Levhasý ile
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daðdan indi. Levhalar ikiþer yüzlerinde yazýlýydý; yazýlar hem bir yüzden hem de diðerinden [okunabiliyordu].
16 Ve bu Levhalar Tanrý tarafýndan yapýlmýþtý; levhalarýn üzerine hakkedilmiþ olan yazý da Tanrý’nýn
Yazýsý’ydý.
17 Yeoþua halkýn baðrýþýrkenki sesini duydu. Moþe’ye
“[Sanki] Kampta savaþ sesi var” dedi.
18 “Ne zafer çýðlýðýnýn sesi var, ne de yenilgi aðýtýnýn
sesi” [dedi Moþe]. “Ben [sadece] sýkýntý sesi duyuyorum.”
19 Kampa yaklaþtýðýnda, buzaðýyý ve danslarý görünce,
Moþe öfkeye kapýldý. Levhalarý ellerinden atýp onlarý
daðýn eteðinde paramparça etti.
20 Yapmýþ olduklarý buzaðýyý aldý, onu ateþte yaktý,
[toz gibi] ince olana kadar öðüttü ve suyun üzerine
saçarak, Bene-Yisrael’e içirdi.
21 Moþe, Aaron’a “Bu halk sana ne yaptý ki, onun üzerine böyle büyük bir günah getirdin?” dedi.
22 “Efendim öfkelenmesin” dedi Aaron. “Halkýn kötülüðe eðilimli olduðunu sen de biliyorsun.
23 Bana ‘bize önümüzde gidecek bir yol gösterici yap;
çünkü þu Moþe – bizi Mýsýr’dan çýkaran kiþi – ona ne
olduðunu bilmiyoruz’ dediler.
24 Onlara ‘Kimde altýn var?’ dedim ve üstlerinden çýkarýp
bana verdiler. Ateþe attým ve bu buzaðý ortaya çýktý.”
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Moþe, halkýn açýða çýktýðýný fark etti. Çünkü Aaron
onu, düþmanlarý içinde hor görülmeye açýk hale getirmiþti.
26 Moþe kampýn giriþinde durup “Kim Tanrý’nýn
yanýndaysa bana [katýlsýn]!” dedi. Tüm Levi oðullarý
onun yanýnda toplandý.
27 Onlara “Yisrael’in Tanrýsý Aþem þöyle dedi:” dedi.
“Her biriniz kýlýcýný uyluðuna taksýn. Kamp içinde
kapýdan kapýya geçip dolaþýn ve kardeþiniz, akranýnýz
ya da yakýnýnýz [bile olsa, puta ibadet edenleri] öldürün!”
28 Levi oðullarý Moþe’nin sözüne uygun hareket ettiler
ve o gün, halktan 3000 kadar adam düþtü.
29 Moþe “Bugün kendinizi Tanrý’ya [adanmýþ bir kabile olarak] atanmýþ sayýn” dedi. “Çünkü herkes oðlu ve
kardeþini [bile Tanrý’nýn emri uðruna öldürmeye
hazýrdý]. Ve bugün [Tanrý’nýn] size [özel] bir beraha
vermesine [hak kazandýnýz].”
30 Ertesi gün, Moþe halka “Siz çok büyük bir günah
iþlediniz” dedi. “Şimdi Tanrý’nýn Huzuruna çýkacaðým.
Belki günahýnýza karþý baðýþlanma saðlayabilirim.”
31 Moþe Tanrý’ya geri döndü ve [þöyle] dedi:
“Yalvarýyorum! Bu halk büyük bir günah iþledi.
Kendilerine altýn bir ilah yaptýlar.
32 Şimdi; eðer günahlarýný baðýþlarsan [çok iyi]. Yoksa,
lütfen beni yazmýþ olduðun Kitabýn’dan sil!”
25
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Tanrý Moþe’ye “Kim Bana karþý günah iþlediyse,
kitabýmdan onu silerim” dedi.
34 Şimdi git! Halký söylemiþ olduðum [ülkeye doðru]
yönlendir. Meleðim önünde gidecek. Yine de [her]
hesap günümde, onlar adýna bu günahlarýný hesaba
katacaðým!”
35 Tanrý, Aaron’un yapmýþ olduðu buzaðýyý yaptýklarý
için, halký [bir salgýnla] vurdu.
33

[127. Moþe ve Karar]

33
Tanrý, Moþe’ye konuþtu: “Git; buradan,
Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Soyuna vereceðim’
diyerek yemin etmiþ olduðum ülkeye çýk – sen ve
Mýsýr Ülkesi’nden çýkarmýþ olduðun halk.
2 Önünden bir melek göndereceðim ve Kenaani,
Emori, Hiti, Perizi, Hivi ve Yevusi’yi [o ülkeden] süreceðim.
3 “[Halký] Süt ve balýn aktýðý ülkeye [bu þekilde götüreceksin]; zira [Ben oraya] sizin aranýzda çýkmayacaðým. Çünkü sen [Yisrael], dik baþlý bir halksýn ve
[içinde olursam] yolda seni tüketebilirim.”
4 Halk bu kötü haberi alýnca mateme büründü ve
artýk kimse mücevherini takmadý.
5 Tanrý, Moþe’ye [þöyle] dedi: “Bene Yisrael’e söyle:
1
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Siz dik baþlý bir halksýnýz! Aranýzda çýkacak olsam, sizi
bir anda tüketebilirim. Şimdi – öncelikle üzerinden
mücevherini çýkar. Sonra sana ne yapacaðýmý bilirim.”
6 Böylece Bene-Yisrael, Horev daðýndan [beri taktýklarý] mücevherlerinden mahrum býrakýldýlar.
7 Moþe [kendine ait] çadýrý alýp, kendisi için kampýn
dýþýnda, kamptan uzakta dikti ve ona “Toplanma
Çadýrý” adýný verdi. [Sonralarý,] Tanrý’yý arayan herkes, kampýn dýþýndaki Toplanma Çadýrý’na çýkacaktý.
8 Moþe Çadýr’a [gitmek üzere] çýktýðýnda, tüm halk
kalkar, her biri kendi çadýrýnýn gi-riþinde dururdu ve
Çadýr’a giriþine kadar, Moþe’nin arkasýndan bakarlardý.
9 Moþe Çadýr’a girer girmez bir bulut sütunu alçalýp
Çadýr’ýn giriþinde dururdu ve [Tanrý] Moþe ile konuþurdu.
10 Tüm halk bulut sütununun Çadýr’ýn giriþinde durduðunu gördüðü zaman, halkýn tümü ayaða kalkar ve
her biri kendi çadýrýnýn giriþinde eðilirdi.
11 Tanrý, Moþe’ye yüz yüze konuþurdu – týpký kiþinin,
akranýyla konuþtuðu gibi. Sonra [Moþe] kampa dönerdi; fakat hizmetkarý genç Yeoþua Bin Nun, Çadýr’ýn
içinden ayrýlmazdý.

[128. Moþe’nin Yakarýþý]
Moþe Tanrý’ya “[Halimi] Gör” dedi. “Sen bana ‘Bu
halký [Erets-Yisrael’e] yükselt’ di-yorsun. Ama Sen
yanýmda kimi göndereceðini bildirmiþ bile deðilsin.
Oysa bana Bizzat ‘Seni isminle tanýyorum; üstelik
Gözüm’de beðeni de kazandýn’ demiþtin.
13 “Şimdi – eðer gerçekten Gözün’de beðeni kazandýysam; lütfen bana Yolun’u bildir ki Seni [kelimenin
tam anlamýyla] tanýyabileyim ve bu sayede Gözün’de
beðeni kazanmayý sürdürebileyim. Bu ulusun, Halkýn
olduðunu tasdik et!”
14 [Tanrý] Cevap verdi: “Yüzüm gidecek ve [böylece]
sana [Bizzat] yol göstereceðim.”
15 [Moþe] Ona “Eðer Yüzün gitmezse, bizi buradan
çýkarma!” dedi.
16 “Aksi takdirde Gözün’de beðeni kazandýðým –
benim ve Halkýn’ýn! – nasýl anlaþýlacak? Bizimle gitmenle deðil mi? [Böylece] Hem ben hem de Halkýn,
yeryüzü üzerindeki tüm halklardan farklý kýlýnmýþ olacaðýz!”
12

[129. Tanrý’nýn Görkemi]
Tanrý, Moþe’ye “Söylediðin bu þeyi de yapacaðým;
çünkü Gözüm’de beðeni kazandýn ve seni isminle
17
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tanýyorum” dedi.
18 “Yalvarýyorum Bana Görkemin’inin görüntüsünü
ver!” dedi [Moþe].
19 “Ben tüm Ýyiliðim’i senin önünden geçirecek, önünde ‘Aþem’ Ýsmi ile sesleneceðim. [Yine de; bil ki] Kime
acýmak istersem ona acýr, kime merhamet etmek
istersem ona merhamet ederim.”
20 [Tanrý sonra cevaben] “Yüzüm’ü göremezsin” dedi.
“Çünkü insanoðlu Beni görüp de yaþamýný sürdüremez”.
21 “Ýþte!” dedi Tanrý. “Yanýmda bir yer var. Kayalýðýn
üzerinde durabileceksin.
22 Ve Görkemim geçtiði sýrada seni kayanýn çatlaðýna
yerleþtireceðim ve geçiþim tamamlanýncaya kadar
Ayam’ý üzerine siper edeceðim.
23 Sonra Ayam’ý çekeceðim ve Arkam’ý göreceksin.
Fakat Yüzüm görülmeyecektir.

Tanrý Moþe’ye “Kendine baþtakiler gibi iki taþ
levha yont” dedi. “Bu levhalarýn üze-rine, kýrmýþ
olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðým.
2 Sabaha hazýr ol. Sabahleyin Sinay daðýna çýkacak ve
orada, daðýn tepesinde Huzurumda hazýr duracaksýn.

Seninle baþka kimse çýkmayacak ve daðýn bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sýðýrlar bile o daðýn
karþýsýnda otlamayacak.”
4 Baþtakiler gibi iki taþ levha yontan Moþe sabahleyin
erken kalktý ve Tanrý’nýn kendisine emrettiði gibi
Sinay daðýna çýktý. Bu iki taþ levhayý da elinde götürdü.
5 Tanrý bir bulutla açýða çýktý ve orada onunla durdu.
[Tanrý] “Aþem” Ýsmi ile seslendi.
6 Tanrý [Moþe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aþem;
Aþem; Tanrý, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini
Geciktiren, Şefkat ve Doðrulukta Bol;
7 Şefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahý,
Ýsyaný ve Hatayý Baðýþlayan ve Temizleyen. [Fakat
Tanrý, Teþuva yapmayanlarý] Temizlemez; babalarýn
günahlarýný, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatýrda tutar”.
8 Moþe aceleyle baþýný eðip yere kapanmýþtý.
9 “Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam,
Efendim; lütfen Efendim aramýzda gitsin. Bu dik kafalý
bir halksa [bile], günahlarýmýzý ve hatalarýmýzý affet;
bizi Kendine ait kýl!”.
10 [Tanrý] “Ýþte! Bir antlaþma mühürlüyorum:” dedi.
“Dünyanýn hiçbir yerinde, uluslarýn hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiþ ayrýcalýklarý tüm halkýn için
yapacaðým. Ve arasýnda bulunduðun bu halkýn tümü,

170

171

[130. Ýkinci Levhalar]

34
1

3

senin uðruna yapmakta olduðum, Tanrý’nýn Ýcraatý’ný
– ki [son derece] heybetlidir – görecek!
11 “Sana bugün emretmekte olduðum [konularý] dikkatlice koru. Önünden Emori, Kenaani, Hiti, Perizi,
Hivi ve Yevusi’yi sürüyorum.
12 Çok dikkatli ol! Sakýn üzerine gelmekte olduðun
Ülke’nin oturanlarý ile antlaþma yapma ki [bu antlaþma, senin] içinde ölümcül bir tuzak oluþturmasýn.
13 Aksine; onlarýn sunaklarýný tahrip etmeli, anýtlarýný
parçalamalý ve aþeralarýný kesmelisiniz.
14 Çünkü baþka herhangi bir güce eðilmeyeceksin.
Zira Tanrý’nýn Ýsmi “Ödün Vermeyen”dir – ve O [gerçekten de] ödün vermeyen Tanrý’dýr.
15 “Sakýn Ülke’nin oturanlarý ile antlaþma yapma!
[Aksi takdirde, onlar] Kendi tanrýlarýnýn peþi sýra
çarpýkça davranýp tanrýlarý onuruna kesim yaptýklarýnda, [birisi] seni çaðýrýr, sen de [sakýnca görmeyip]
onun kurbanýndan yersin.
16 Sonrasýnda oðullarýný onun kýzlarýyla evlendirirsin.
Nihayet, onun kýzlarý kendi tanrýlarýnýn peþi sýra
çarpýkça davranýrlar, senin oðullarýný da tanrýlarýnýn
ardýndan çarpýklýða sürüklerler!
17 “Kendine dökme put yapma!
18 “Matsa bayramýný gözet. Ýlkbahar ayýnýn belirlenmiþ
vaktinde yedi gün boyunca sana emrettiðim matsayý
ye; çünkü Mýsýr’dan ilkbahar ayýnda çýkmýþtýn.
172

“Tüm rahim açanlar Benim’dir. Tüm sürülerinden
sýðýr ve davarýn [rahim] açanlarýnýn erkeklerini [Bana]
ayýrmalýsýn.
20 [Rahim] Açan eþeði bir kuzu karþýlýðýnda kurtar.
Eðer kurtarmazsan, onun boynunu vurmalýsýn. Tüm
behor oðullarýný da kurtarmalýsýn.
“Huzurum’da boþ elle görünmeyin.
21 “Altý gün çalýþ; ama Cumartesi günü iþi býrak – tarla
sürümü ve hasattan elini çek.
22 “Şavuot bayramýný yýlýn ilk buðday hasadýyla, Hasat
bayramýný da yýlýn dönüm zamanýnda yap.
23 “Yýlda üç kez, tüm erkeklerin, Efendi’nin – Yisrael’in
Tanrýsý Aþem’in – Huzuru’nda görünmelidir.
24 Çünkü önünden uluslarý sürüp sýnýrlarýný geniþleteceðim. Yýlda üç kez Tanrý’nýn Aþem’in Huzuru’nda
görünmek üzere çýktýðýnda, kimse topraðýný arzulamayacaktýr.
25 “Hamets [halen] mevcutken, [Pesah-]korbaným’ý
kesme. Pesah bayram korbaný, sabaha [kalacak þekilde
Mizbeah dýþýnda] gecelememelidir.
26 “Topraðýnýn ilk turfandalarýný, Tanrýn Aþem’in
Evi’ne getir.
“Eti, annesinin [sütü bile olsa,] sütle piþirme.”
19
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[131. Moþe Geri Dönüyor]
Tanrý, Moþe’ye “Bu sözleri kendin için yaz” dedi.
“Çünkü seninle ve Yisrael’le, bu sözler üzerine antlaþma yapýyorum.”
28 [Moþe] Orada, kýrk gün ve kýrk gece Tanrý ile kaldý;
ekmek yemedi, su içmedi. [Tanrý] levhalar üzerine
antlaþmanýn þartlarýný – On Emir’i – yazdý.
29 Moþe, Sinay daðýndan indiðinde – ki daðdan
indiðinde iki Tanýklýk Levhasý Moþe’nin elindeydi ve
Moþe [Tanrý] kendisiyle konuþurken yüz teninin parlaklýk kazandýðýný bilmiyordu –
30 Aaron ve tüm Bene-Yisrael, Moþe’yi gördü: Yüzünün
teni ýþýk saçýyordu! Ona yaklaþmaktan çekindiler.
31 Fakat Moþe onlara seslenince, Aaron ve halkýn tüm
baþkanlarý ona döndüler ve Moþe onlarla konuþtu.
32 Sonrasýnda tüm Bene-Yisrael yaklaþtýlar ve [Moþe]
onlara, Tanrý’nýn kendisiyle konuþmuþ olduðu þeylerin tümüyle ilgili talimat verdi.
33 Moþe onlarla konuþmayý tamamladýktan sonra,
yüzüne bir maske taktý.
34 Moþe, Kendisi ile konuþmak üzere Tanrý’nýn
Huzuru’na geldiðinde, maskeyi [oradan] ayrýlana
kadar [yüzünden] çýkartýrdý. Sonra çýkýp, kendisine
emredilenleri Bene-Yisrael’e anlatýrdý.
35 Bene-Yisrael Moþe’nin yüzünü – Moþe’nin yüz teni27
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nin ýþýk saçtýðýný görürlerdi. Moþe sonra, [Tanrý] ile
konuþmak üzere [bir dahaki sefere Huzura] geliþine
kadar maskeyi [yüzüne] geri yerleþtirirdi.
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Vayakel

Moþe, tüm Bene-Yisrael toplumuna þöyle söyledi:
“Tanrý’nýn, size söylememi emrettiði þey þudur:
5 “Kendinizden, Tanrý Adýna baðýþ ayýrýn. Kalbi
cömert herkes, [isteðe baðlý bu baðýþý,] Tanrý Adýna
[yapýlacak zorunlu] baðýþýn yanýnda getirebilir.
[Gereken maddeler þunlardýr:] Altýn, gümüþ ve bakýr;
6 gök mavisi [yün], erguvani [yün], kýrmýzý [yün],
keten ve tiftik; 7 kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisi, mavi iþlen-

miþ deri ve akasya aðacý;
8 aydýnlatma için yað, mesh yaðý ile rayiha tütsüsü için
güzel koku hammaddeleri;
9 Efod ve Hoþen için Şoam taþlarý ve baþka deðerli
taþlar.
10 “Ýçinizde doðal yeteneðe sahip herkes gelip, Tanrý’nýn
emretmiþ olduðu her þeyi yapacaktýr.
11 [Bu kiþiler] Miþkan’ý, çadýrýný ve örtüsünü, erkek
kopçalarýný ve kalaslarýný, sürgülerini, sütunlarýný ve
yuvalarýný;
12 sandýðý ve [taþýma] sýrýklarýný, kapaðýný ve perde
[þeklindeki] ayýracý;
13 masayý, sýrýklarýný ve [masanýn] tüm araçlarýný ve
özel ekmekleri;
14 aydýnlatma Menorasý’ný, araçlarýný, kandillerini ve
aydýnlatma yaðýný;
15 tütsü Mizbeahý’ný ve sýrýklarýný, mesh yaðýný ve rayiha tütsüsünü; Miþkan’ýn giriþi için giriþ perdesini;
16 korban Mizbeahý’ný ve ona ait delikli bakýr þeridi,
[Mizbeah’ýn] sýrýklarýný ve tüm araçlarýný, kazaný ve
kaidesini;
17 avlunun asma perdelerini, direklerini, yuvalarýný ve
avlunun giriþ paravanýný;
18 Miþkan’ýn kazýklarýný, avlunun kazýklarýný ve kordonlarýný;
19 kutsiyete hizmet edecek nakliye brandalarýný, Koen
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[132. Şabat]

35
Moþe, tüm Bene-Yisrael toplumunu bir araya getirdi
ve onlara [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn, yapýlmasýný emrettiði þeyler þunlardýr:
2 “[Öncelikle bilmeniz gerekir ki; bahsedeceðim] Ýþ,
altý gün boyunca yapýlabilir; fakat Cumartesi, sizin
için kutsal olacaktýr. [Bu,] Tanrý Adýna, tam bir iþten
el çekme günüdür. [Bu gün] Ýçinde melaha yapan,
idam edilecektir.
3 Nerede olursanýz olun, Şabat günü içinde ateþ yakmayýn.”
1

[133. Miþkan için Hammaddeler]
4

Aaron’un kutsiyet giysilerini ve oðullarýnýn Koenlik
etmek için [giyecekleri] giysilerini [yapacaklardýr].”
20 Tüm Bene-Yisrael toplumu, Moþe’nin huzurundan
ayrýldý.
21 Kalbi kendisine ilham veren her kiþi öne çýktý.
Ruhu kendisini cömertliðe sevk eden herkes, Buluþma
Çadýrý konulu iþler, her türlü çalýþmasý ve kutsiyet giysileri için, Tanrý Adýna baðýþta bulundu.
22 Erkekler kadýnlara eþlik ettiler – tüm cömert kalpliler. [Kadýnlar] Bilezik, hýzma, yüzük ve baþka vücut
süsleri – her türlü altýn malzemeyi getirirlerken, Tanrý
Adýna altýn baðýþý yapan erkekler de [onlarla birlikteydi].
23 Beraberinde gök mavisi, erguvani veya kýrmýzý
[yünler], keten veya tiftik, kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisi
veya mavi iþlenmiþ deri bulunan her kiþi, [bunlarý]
getirdi.
24 Gümüþ ve bakýr baðýþý yapan herkes, Tanrý Adýna
bu baðýþý getirdi. Beraberinde, [yapýlacak] çalýþmadaki
her türlü iþte kullanýlabilecek akasya aðaçlarý bulunan
herkes [bunlarý] getirdi.
25 Doðal yeteneðe sahip her kadýn, elleriyle [iplik]
eðirdi ve [tüm kadýnlar,] hazýr iplikleri – gök mavisi
[yün], erguvani [yün], kýrmýzý [yün] ve keten [iplikleri] getirdiler.
26 Kalbi kendisine bilgelikle ilham veren tüm kadýnlar

da tiftiði eðirdiler.
27 Liderler ise Efod ve Hoþen için Şoam taþlarýný ve
diðer deðerli taþlarý getirdiler.
28 Aydýnlatma, mesh yaðý ve rayiha tütsüsü için güzel
koku hammaddeleriyle yaðý [da onlar baðýþladýlar].
29 Kalpleri kendilerini, Tanrý’nýn, yapýlmasýný Moþe
aracýlýðýyla emretmiþ olduðu tüm çalýþma için [gereken malzemeleri] cömertçe getirmeye sevk eden tüm
erkek ve kadýnlar – Bene-Yisrael, Tanrý Adýna [gönülden] baðýþta bulundular.
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[134. Mimarlarýn Atanmasý]
Moþe, Bene-Yisrael’e “Görün” dedi. “Tanrý [bir]
isim atadý: Yeuda kabilesinden Hur’un oðlu Uri’nin
oðlu Betsalel.
31 Onu Tanrýsal bir ruhla – akýl, anlayýþ, bilgi ve her
türlü iþte [ustalýkla] donattý.
32 [Bu sayede] Titiz hesaplar yapacak, altýn, gümüþ ve
bakýrla [çalýþacak].
33 Dolgu taþý ustalýðý ve doðramacýlýk – titiz planlamayý gerektiren her türlü iþi [yapabilecek].
34 “[Tanrý] Ona [bildiklerini baþkalarýna] öðretme
yeteneði de bahþetti – hem ona, hem de Dan kabilesinden Ahisamah’ýn oðlu Aoliav’a.
35 [Dahasý,] Zanaatkara; gök mavisi, erguvani, kýrmýzý
30

[yünler] ve ketenle titiz desen hesabý yapan ustaya,
nakýþçýya ve dokumacýya; her türlü iþ erbabýna ve
tasarým uzmanlarýna özgü tüm iþleri yapabilmeleri
için, onlarý doðal yetenekle donattý.

36
“Betsalel – Aoliav ve Kutsal Mekan’la ilgili
çalýþmaya ait tüm iþleri nasýl yapacaklarýný bilmeleri
için Tanrý’nýn kendilerine akýl ve anlayýþ bahþetmiþ
olduðu, doðal yeteneðe sahip her kiþiyle birlikte –
Tanrý’nýn tüm emrettiklerini yerine getirecek.”
2 Moþe; Betsalel ve Aoliav ile, Tanrý’nýn, kalbine akýl
bahþetmiþ olduðu, doðal yeteneðe sahip her kiþiyi,
kalbi kendisine ilham veren herkesi, iþe koyulup onu
yapmaya davet etti.
3 Kutsal Mekan’a ait çalýþmaya ait iþler için BeneYisrael’in getirmiþ olduðu baðýþýn tümünü, [bu çalýþmayý] gerçekleþtirmek üzere Moþe’nin önünden aldýlar.
[Bu arada, Bene-Yisrael] Ona her sabah baþka baðýþlar getiriyorlardý.
4 Kutsal Mekan’la ilgili çalýþmada görevli tüm ustalar
– her biri yapmakta olduklarý iþini [býrakýp] gelerek –
5 Moþe’ye “Halk, Tanrý’nýn yapýlmasýný emrettiði
çalýþma için [yaptýðýmýz] iþin gerektirdiðinden çok fazlasýný getiriyor” dediler.
1
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Moþe [bunun üzerine,] kampta þu duyurunun yapýlmasý talimatýný verdi: “Hiçbir erkek veya kadýn, kutsal
baðýþ adýna daha fazla malzeme getirmesin!” Böylece
halkýn [baþka þeyler] getirmesinin önüne geçildi.
7 Fakat [baðýþlanmýþ olan] malzemeler, çalýþmanýn
tümüne – onu yapmaya, hatta [sonrasýnda malzemenin] artmasýna – yetecek miktardaydý.
6

[135. Miþkan’ýn Üretimi]
Çalýþmayý gerçekleþtirenler içinde [en] yeteneklilerin tümü, Miþkan’ý on goblenle yaptýlar. [Ýlgili usta, bu
goblenleri] Ketenin, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý
[yünlerle] bükülmesiyle [üretilmiþ iplikler ve] titizlikle hesaplanmýþ Keruvim [desenli örgüyle] yaptý.
9 Bir goblenin boyu 28 ama, eni ise 4 ama – ilk goblen.
Tüm goblenler ayný ebattaydý.
10 Goblenlerin beþini birbirine eklediði gibi, [diðer]
beþ gobleni de [ayrýca] birbirine ekledi.
11 [Ýlk] Grubun sonundaki tek goblenin kenarý üstüne
gök mavisi [yünden] diþi kopçalar yaptý. Ýkinci grubun
sonundaki goblenin kenarýna da aynýsýný yaptý.
12 Ýlk [grupta en iç] goblene elli diþi kopça yaptý. [Ýki
grubun kenarlarýndaki] Diþi kopçalar birbirinin tam
karþýsýna gelecek þekilde, ikinci gruptaki [en iç] goblenin kenarýna da elli diþi kopça yaptý.
8
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Elli adet altýn [çift yönlü] erkek kopça yaptý. [Ýki
grubun diþi kopçalý] Goblenlerini bu erkek kopçalarla
birbiriyle birleþtirdi; böylece Miþkan tek parça haline
geldi.
13

[136. Çadýrýn Üretimi]
Miþkan’ýn üzerinde çadýr görevi görecek tiftik çadýr
bezleri yaptý. On bir adet çadýr bezi yaptý.
15 Bir çadýr bezinin boyu 30 ama, eni ise 4 ama – ilk
çadýr bezi. On bir çadýr bezi de ayný ebattaydý.
16 Çadýr bezlerinden beþini ayrý, diðer altý çadýr bezini
ayrý [birer grup] olarak birleþtirdi.
17 [Ýlk] Grupta sonuncu çadýr bezinin kenarýna elli
diþi kopça, ikinci grubun [son] çadýr bezinin kenarýna
da [ayrýca] elli diþi kopça yaptý.
18 Çadýrý birleþtirip [onun] tek parça haline gelmesi
için elli tane [çift yönlü] bakýr erkek kopça yaptý.
19 Çadýra kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisinden bir örtü yaptý.
[Onun] Üzerine de mavi iþlenmiþ deriden [ikinci bir]
örtü yaptý.
14

[137. Duvarlar ve Parohet ve Giriþ Paravanýnýn
Yapýmý]
20

Miþkan için kalaslarý, ayakta duran akasya aðaç182

larýyla yaptý.
21 Bir kalasýn boyu 10 ama, her kalasýn eni de 1,5
amaydý.
22 Bir kalasta [en altta] birbirine paralel iki geçme
tahtasý [vardý]. Miþkan’ýn tüm kalaslarý için aynýsýný
yaptý.
23 Miþkan için kalaslarý [þu þekilde] hazýrladý: Güney
yaný için yirmi kalas
24 ve bu yirmi kalasýn altýna [gelen] kýrk adet gümüþ
yuva yaptý. Her kalasýn altýndaki iki geçme tahtasý
için [birer, yani kalas baþý] iki yuva [vardý].
25 Miþkan’ýn, kuzey yanýndaki diðer kenarý için de
yirmi kalas yaptý.
26 [Bunlarýn] kýrk adet gümüþ yuvalarý [da yapýldý.
Burada da] Her kalasýn altýnda iki yuva [yer alýyordu].
27 Miþkan’ýn batý yanýndaki arkasý için altý kalas yaptý.
28 Arka tarafta, Miþkan’ýn köþeleri için de iki kalas
yaptý.
29 [Tüm kalaslar] Alt tarafta ayný hizadaydý. [Kalaslar
ayrýca, her kalas çifti] Tepeye doðru, birlikte bir [dikdörtgen] kelepçeye [girecek þekilde] eþit hizadaydý.
[Köþede buluþan] Ýki kalas için de aynýsýný yaptý – her
iki köþeye de.
30 [Böylelikle, batý duvarýnda toplam] Sekiz kalas ve
[kendilerine ait] gümüþ yuvalarý – her kalasýn altýnda
ikiþer yuva olmak üzere, on altý yuva – vardý.
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31 Akasya aðacýndan sürgüler yaptý. Miþkan’ýn [kuzey]

kenarýnýn kalaslarý için beþ [sürgü],
32 Miþkan’ýn [güneydeki] diðer kenarýnýn kalaslarý
için beþ sürgü ve batý yanýndaki arka tarafta, Miþkan’ýn
kalaslarý için beþ sürgü [yaptý.
33 Bunlardan,] Orta sürgüyü, kalaslarýn içinde[n geçerek duvarlarýn] bir ucundan diðerine kadar uzanacak
þekilde yapmýþtý.
34 Kalaslarý altýnla kapladý. [Kalaslarýn,] Sürgülere
yuva [görevi yapacak olan] halkalarýný da altýndan
yaptý. Sürgüleri de altýnla kapladý.
35 Ayýracý, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin]
eðrilmiþ ketenle [bükülmesiyle üretilmiþ ipliklerle]
yaptý. Onu, titizlikle hesaplanmýþ Keruvim [desenli
örgüyle] yaptý.
36 Onun [asýlmasý] için, dört akasya sütunu yapýp
onlarý altýnla kapladý. [Her birinin] Altýn çengelleri
[vardý]. Onlar için dört gümüþ yuva döktü.
37 Çadýrýn giriþine, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý
[yünlerin] eðrilmiþ ketenle [bükülmesiyle üretilmiþ
ipliklerden] nakýþlý bir perde yaptý.
38 Çengelleriyle birlikte beþ adet sütununu da [yapýp,
bunlarýn] tepelerini kapladý. [Sütunlarýn] Kuþaklarý
altýn, beþ adet yuvasý da bakýrdandý.
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[138. Aron’un Üretimi]

37
Betsalel, sandýðý akasya aðacýndan yaptý.
[Sandýðýn] Boyu 2,5 ama, eni 1,5 ama, yüksekliði de
1,5 amaydý.
2 Onu içten ve dýþtan saf altýnla kapladý. Ona, çevresi
boyunca altýn bir taç yaptý.
3 Ona, dört köþesi için dört altýn halka döktü. Bir
kenarý için iki halka, diðer kenarý için de iki halka
[yaptý].
4 Akasya aðacýndan sýrýklar yaptý ve onlarý altýnla kapladý.
5 Sýrýklarý, sandýðý taþýma amacýyla, sandýðýn kenarlarýndaki halkalara geçirdi.
6 Saf altýndan, boyu 2,5 ama, eni de 1,5 ama [olan] bir
kapak yaptý.
7 Ýki tane de altýn Keruvim yaptý. Onlarý, kapaðýn iki
ucundan [döverek, kapakla] yekpare yaptý.
8 Bir Keruv bir uçtan, diðer Keruv da diðer uçtan
[olmak üzere], Keruvim’i kapaktan, [onun] iki ucundan [türer þekilde] yaptý.
9 Keruvim, kanatlarýný yukarýya doðru açmýþ, kanatlarýyla kapaða siper olur, yüzleri birbirine dönük haldeydiler. Keruvim’in yüzleri [ayný zamanda] kapaða
doðru [eðik] idi.
1
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[139. Şulhan’ýn Üretimi]
[Ýlgili usta] Masayý akasya aðacýndan yaptý. Boyu 2
ama, eni 1 ama, yüksekliði de 1,5 amaydý.
11 Onu saf altýnla kapladý ve ona, çevresi boyunca
altýn bir taç yaptý.
12 [Masanýn] Çevresi boyunca 1 tefah eninde bir
kenarlýk yapýp, [bahsedilen] altýn tacý, [masanýn]
kenarlýðýna, [onu] çevreler þekilde yaptý.
13 [Masa] Ýçin dört altýn halka döktü ve bu halkalarý,
dört ayaðýndaki dört köþeye taktý.
14 Masayý taþýma [amaçlý] sýrýklara yuva [görevindeki
bu] halkalar, kenarlýða bitiþik haldeydi.
15 Masayý taþýmak için [gereken] sýrýklarý akasya aðacýndan yaptý ve onlarý altýnla kapladý.
16 Masanýn üzerinde [yer alacak] olan araçlarý – ekmek
kalýplarýný, tütsü kepçelerini, oluklarýný ve [ekmekler
arasýnda] ayýraç görevi yapacak olan kenar desteklerini – saf altýndan yaptý.
10

[140. Menora’nýn Üretimi]
Menora’yý saf altýndan yaptý. Menora’yý yekpare
yaptý – tabaný ve gövdesi, [dekoratif] kadehleri, kürecikleri ve çiçekleri, [tek bir altýn kütlesinden dövülmek suretiyle] kendisindendi.

Menora’nýn bir yanýnda üç kol, diðer yanýnda da üç
kol [olmak üzere], yanlarýndan altý kol çýkýyordu.
19 Bir kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek;
[diðer bir] kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir
çiçek – Menora’dan çýkan her kol için ayný [dekorasyon geçerliydi].
20 Menora’da ise, dört süslü kadeh [bulunuyordu;
Menora’nýn, ayrýca] kürecikleri ve çiçekleri [vardý].
21 Ondan, [zýt yönlere doðru çýkan ilk] kol çiftinin
altýnda bir kürecik, ondan [çýkan sonraki] kol çiftinin
altýnda bir kürecik ve ondan [çýkan son] kol çiftinin
altýnda bir kürecik [vardý]. Ondan çýkan altý kol için
ayný [durum geçerliydi.
22 Kollarýn] Düðmeleri ve [düðmelerin] kollarý,
[Menora’nýn] kendisindendi; [Menora’nýn] tümü, saf
altýndan [dövülerek] yekpare [yapýlmýþtý].
23 [Ýlgili usta, Menora’nýn] Kandillerini yedi tane
yaptý. [Fitil] Cýmbýzlarý ve [kül] kepçecikleri de saf
altýndandý.
24 Onu ve tüm araçlarýný, 1 kikar saf altýndan yapmýþtý.
18

[141. Tütsü Mizbeahý’nýn Üretimi]

17
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Tütsü Mizbeahý’ný akasya aðacýndan yaptý. Boyu 1
ama, eni 1 ama – kare þeklinde – yüksekliði de 2
25

187

amaydý. Çýkýntýlarý kendisindendi.
26 Onu saf altýnla kapladý: üstünü, çevre duvarlarýný
ve çýkýntýlarýný. Ayrýca ona, çevresi boyunca altýn bir
taç yaptý.
27 Onun için, tacýnýn altýna [gelecek þekilde, karþýlýklý] iki kenarýndaki iki köþesine, onu taþýmakta kullanýlacak sýrýklara yuva olarak iki altýn halka yaptý.
28 Sýrýklarý da akasya aðacýndan yaptý ve onlarý altýnla
kapladý.
29 Parfümcü ustalýðýyla, mesh yaðýný kutsal, rayiha tütsüsünü de saf yaptý.

köþede [yer alan] dört halka döktü.
6 Sýrýklarý da akasya aðacýndan yaptý ve onlarý bakýrla
kapladý.
7 Bu sýrýklarý, onu taþýmak için, Mizbeah’ýn kenarlarý
üzerindeki halkalara geçirdi. [Mizbeah’ý] Ýçi boþ [olarak], levhalarla yapmýþtý.
[143. Kiyor’un Üretimi]
Toplanma Çadýrý’nýn giriþinde kümelenen sadýk
kadýnlarýn aynalarýyla, kazaný bakýrdan, kaidesini de
bakýrdan yaptý.
8

[142. Korban Mizbeahý’nýn Üretimi]
[144. Avlunun Yapýmý]

38
Mizbeah’ý akasya aðacýndan yaptý. Boyu 5 ama,
eni 5 ama – kare þeklinde – yüksekliði de 3 amaydý. 2
Dört köþesine çýkýntýlarýný yaptý. Çýkýntýlarý, kendisindendi. [Mizbeah’ý] Bakýrla kapladý.
3 Mizbeah’ýn tüm araçlarýný yaptý: kaplarýný, faraþlarýný
ve çanaklarýný, kancalarýný ve kor küreklerini – tüm
araçlarýný bakýrdan yaptý.
4 Mizbeah’a, bordürünün altýna, aþaðýya doðru [uzanýp]
Mizbeah’ýn ortasýna kadar [eriþecek þekilde,] kafes iþi,
delikli bakýr bir þerit yaptý.
5 Bu delikli bakýr þerit için, sýrýklara yuva olarak, dört
1
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Avluyu [þöyle] yaptý: Güney kenarýnda, avlunun
eðrilmiþ ketenden [yapýlan] asma perdeleri, 100 ama
[boyunca uzanýyordu.
10 Bu perdelerin] Yirmi direði ve [direklerin toplam]
yirmi bakýr yuvasý [vardý]; direklerin çengel ve kuþaklarý gümüþtendi.
11 Kuzey kenarýnda da 100 ama [boyunca uzanan perdelerin] yirmi direði ve [direklerin toplam] yirmi bakýr
yuvasý [vardý]; direklerin çengel ve kuþaklarý gümüþtendi.
12 Batý kenarý içinse 50 ama [boyunca] asma perdeler
9
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[yapýlmýþtý]; onlarýn da on direði ve [direklerin toplam] on yuvasý [vardý]; direklerin çengel ve kuþaklarý
gümüþtendi.
13 Doðu kenarýnda da 50 ama [açýklýk vardý.
14 Bu kenarda] Bir omuz için 15 amalýk asma perdeler
[yapýlmýþtý]; onlarýn üç direði ve [direklerin] üç yuvasý
[vardý].
15 Avlunun giriþinin diðer tarafýndaki ikinci omuz için
de 15 amalýk asma perdeler [yapýlmýþtý]; onlarýn da üç
direði ve [direklerin] üç yuvasý [vardý].
16 Çevre boyunca avlunun tüm asma perdeler eðrilmiþ
ketendendi.
17 Direklere [yapýlan] yuvalar bakýrdandý. Direklerin
çengel ve kuþaklarý gümüþten, tepe kaplamalarý da
[yine] gümüþtendi. Ve kendileri gümüþle sarýlýydý –
avlunun tüm direkleri.
18 Avlunun giriþ paravaný nakýþlýydý – gök mavisi,
erguvani ve kýrmýzý [yünlerin] eðrilmiþ ketenle [bükülmesiyle üretilmiþ ipliklerden yapýlmýþtý]. Boyu 20
amaydý ve avlunun asma perdelerine uygun þekilde 5
ama kadar yüksekti.
19 Dört direði ve [direklerin toplam] dört bakýr yuvasý
[vardý. Direklerin] çengelleri gümüþten, tepe kaplamalarý ve kuþaklarý da gümüþtendi.
20 Miþkan ve çevresindeki avlunun tüm kazýklarý
bakýrdandý.
190

Pekuda
[145. Hesap Dökümü]
21 Bunlar, Miþkan’ýn – Tanýklýk Miþkaný’nýn – Moþe’nin

talimatý üzerine yapýlan hesap dökümüdür. [Burada
sayýlanlar,] Koen Aaron’un oðlu Ýtamar’ýn sorumluluðu altýndaki Leviler’in [nakliye] görevine dahildir.
22 Yeuda kabilesinden Hur’un oðlu Uri’nin oðlu
Betsalel, Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu her þeyi
yaptý.
23 Dan kabilesinden Ahisamah’ýn oðlu, zanaatkar;
gök mavisi, erguvani, kýrmýzý [yünler] ve ketenle titiz
desen hesabý yapabilen, nakýþçý Aoliav da onunla
[çalýþtý].
[146. Malzemeler]
Kutsal Mekan’la ilgili çalýþmanýn tümüne dahil iþler
için kullanýlan tüm altýn [miktarý]: Baðýþlanan altýn,
29 kikar ve (kutsiyet [konularýndaki] þekel standardýna göre) 730 þekeldi.
25 Toplumun sayýmýndan elde edilen gümüþ, 100 kikar
ve (kutsiyet [konularýndaki] þekel standardýna göre)
1775 þekeldi.
26 [Bu miktar,] Sayýmdan geçen herkes, yani 20 yaþ ve
24
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yukarýsýndaki 603.550 [kiþi] için, kafa baþý 1 beka
(kutsiyet [konularýndaki] þekel standardýna göre yarým
þekel) [alýnarak elde edilmiþti].
27 100 kikar gümüþ, Kutsal Mekan’ýn [kalas] yuvalarýyla ayýracýn [sütun] yuvalarýnýn dökülmesi için
[kullanýlmýþtý. Bu] 100 kikara, her yuva için birer kikar
[kullanýlarak, toplam], 100 yuva [yapýlarak ulaþýlmýþtý].
28 Diðer 1775 [þekel] ile, [avlu sýnýrýndaki] direklere
çengeller yaptý, [direklerin] baþlarýný kapladý ve etraflarýný sardý.
29 Baðýþlanan bakýr ise 70 kikar ve 2400 þekeldi.
30 Bununla, Buluþma Çadýrý’nýn giriþ [sütunlarýnýn]
yuvalarýný, bakýr Mizbeah’ý, ona ait delikli bakýr þeridi
ve Mizbeah’ýn tüm araçlarýný yaptý.
31 [Ayrýca] Çevre boyunca avlunun [direklerinin]
yuvalarýný, avlunun giriþ [paravanýnýn asýldýðý direklerin] yuvalarýný, Miþkan’ýn tüm kazýklarýný ve çevre
boyunca avlunun tüm kazýklarýný [da bu baðýþla üretti].

yaptýlar. [Hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu
þekilde [yapýlmýþtý].
[147. Efod’un Üretimi]
[Ýlgili usta] Efod’u, altýn [sýrma], gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin], eðrilmiþ ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ ipliklerle] yaptý.
3 Altýný [döverek] ince saclar þeklinde yaydýlar ve
titizlikle hesaplanmýþ [desenle dokuma] yapmak üzere,
gök mavisi [yünün] içine, erguvani [yünün] içine, kýrmýzý [yünün] içine ve ketenin içine katmak için, [bu
ince saclarý] sýrmalar halinde kesti.
4 [Efod’a] Ýki köþesine baðlý omuz askýsý yaptýlar. [Bu
askýlar, ona] Dikilmiþti.
5 Üst kenarýndaki düzenleme kuþaðý da, altýn [sýrma],
gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerin], eðrilmiþ
ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ ipliklerle;
Efod’un] bir parçasý olarak, [ayný] onun örgü þekliyle
[örüldü. Hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu
þekilde [yapýlmýþtý].
2

39

[148. Şoam Taþlarýnýn Yerleþtirilmesi]

Gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünler] ile
kutsiyete hizmet edecek nakliye brandalarýný yaptýlar.
Koen Aaron’un kutsiyet giysilerini de [bu ipliklerle]
1
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Şoam taþlarýný, altýn birer yuva ile sarýlý olarak hazýrladýlar. [Taþlar] Yisrael’in oðullarýnýn isimleriyle,
6
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mühür oyuðu þeklinde hakkedilmiþti.
7 [Ýlgili kiþi] Onlarý, Yisrael’in oðullarý adýna bir hatýrlatýcý olarak Efod’un omuz askýlarýna yerleþtirdi.
[149. Hoþen’in Üretimi]
Efod’un yapýldýðý þekilde, altýn [sýrma], gök mavisi,
erguvani ve kýrmýzý [yünlerin], eðrilmiþ ketenle [bükülmesinden elde edilmiþ iplikler kullanarak] titizlikle
hesaplanmýþ [bir desenle] Hoþen’i yaptý.
9 Kare þeklindeydi. Yani Hoþen’i iki katlý halde yapmýþlardý ve katlandýðýnda, boyu 1 zeret, eni de 1 zeretti.
10 Onu dört sýra taþla doldurdular: Odem, Pitda ve
Bareket – bu ilk sýraydý.
11 Ýkinci sýra: Nofeh, Sapir ve Yaalom.
12 Üçüncü sýra: Leþem, Şevo ve Ahlama.
13 Dördüncü sýra: Tarþiþ, Şoam ve Yaþefe. [Tüm sýralar, içerdikleri] Dolgularýna uygun [hacme sahip] altýn
birer yuva ile sarýlýydý.
14 Bu taþlar Yisrael’in oðullarýnýn isimlerine göreydi –
onlarýn isimlerine karþýlýk on iki tane. On iki kabile
için, her birinin ismi [taþlarýn üzerinde] mühür oyuðu
þeklinde [yer alýyordu].
15 Hoþen için, ip örgüsü ile saf altýndan kenar kablolarý
yaptýlar.
8
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Ýki altýn yuva ve iki altýn halka yaptýlar. Bu iki halkayý Hoþen’in iki [üst] köþesine taktýlar.
17 Ýki altýn ipi, Hoþen’in köþeleri üzerindeki bu iki halkadan geçirdiler
18 ve iki ipin ikiþer ucunu, iki yuvaya iliþtirdiler.
[Yuvalarý] Efod’un omuz askýlarýna, [Efod’un] yüzüne
[gelecek þekilde] taktýlar.
19 Ýki altýn halka yaptýlar ve [onlarý] Hoþen’in iki [alt]
köþesine, Efod’u gören iç kenarýna yerleþtirdiler.
20 Ýki altýn halka [daha] yaptýlar ve onlarý Efod’un
omuz askýlarýnýn baþlangýç noktalarýnda [Efod’un]
yüzüne [gelecek þekilde], dikiþ yerinin hizasýna,
Efod’un kuþaðýnýn hemen üstüne taktýlar.
21 Efod’un kuþaðýnýn [hemen] yukarýsýnda olmasý için,
Hoþen’i, [alt] halkalarýndan, gök mavisi [yünden] bir
sicimle Efod’un halkalarýna baðladýlar. Hoþen, Efod’un
üzerinden ayrýlmayacak [þekilde yerleþtirilmiþti]. [Tüm
bunlar,] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde
[yapýlmýþtý].
16

[150. Meil’in Üretimi]
Efod’un [altýna giyilen] üstlüðü, örgü iþiyle, tümüyle gök mavisi [yünden] yaptýlar.
23 [Üstlüðün baþ] Açýklýðý, bir zýrhýn [baþ] açýklýðý gibi
içine [doðru katlýydý]; açýklýðýnýn kýyýsý boyunca bisik22
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let yakasý vardý [ve bu haliyle] yýrtýlmamasý garanti
altýna alýnmýþtý.
24 Üstlüðün eteklerine, eðrilmiþ gök mavisi, erguvani
ve kýrmýzý [yünlerden] narlar yaptýlar.
25 Saf altýn çýngýraklar yaptýlar ve bu çýngýraklarý narlarýn aralarýna dizdiler. [Böylece, çýngýraklar] Çevre
boyunca üstlüðün eteklerinde, narlarýn aralarýnda
[yer aldý].
26 Çevre boyunca üstlüðün eteklerinde bir çýngýrak ve
bir nar, bir çýngýrak ve bir nar [vardý. Hepsi] Hizmet
içindi. [Tüm bunlar,] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ
olduðu þekilde [yapýlmýþtý].

[152. Tsits’in Üretimi]
Kutsal taç Tsits’i saf altýndan yaptýlar ve üzerine
mühür oyuðu þeklinde bir yazýyla “Kodeş L’Y-E-V-E”
yazdýlar.
31 Üzerine, yukarýda sarýðýn üstüne yerleþtirmek için
gök mavisi [yünden] bir sicim iliþtirdiler.
[Tüm bunlar,] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu
þekilde [yapýlmýþtý].
30

[153. Miþkan Tamamlanýyor]
Buluþma Çadýrý Miþkan’ýn tüm iþi böylece tamamlandý. Bene-Yisrael, [Miþkan’la ilgili çalýþmayý],
Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu her þeye harfiyen
uygun þekilde yerine getirmiþlerdi.
32

[151. Diðer Giysilerin Üretimi]
Aaron ve oðullarý için entarileri örgü iþi ketenden
yaptýlar.
28 Keten sarýðý, görkemli keten kepleri, keten donlarý
– [hepsini] eðrilmiþ ketenden [yaptýlar].
29 Kuþaðý da, gök mavisi, erguvani ve kýrmýzý [yünlerle] nakþedilmiþ olarak eðrilmiþ ketenden [yaptýlar].
[Tüm bunlar,] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu
þekilde [yapýlmýþtý].
27
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[154. Moþe Onay Veriyor]
Miþkan’ý Moþe’ye getirdiler; Çadýr’ý ve tüm aksesuarlarýný: erkek kopçalarýný, kalaslarýný, sürgülerini,
sütunlarýný ve yuvalarýný;
34 kýzýllaþtýrýlmýþ koç derisinden örtüyü, iþlenmiþ mavi
deriden örtüyü ve perde [þeklindeki] ayýracý;
35 Tanýklýk sandýðýný, sýrýklarýný ve kapaðý;
36 masayý, tüm araçlarýný ve özel ekmekleri;
33
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saf Menora’yý, kandillerini (belirli diziliþ kandillerini), [Menora’nýn] tüm araçlarýný ve aydýnlatma yaðýný;
38 altýn Mizbeah’ý, mesh yaðýný, rayiha tütsüsünü ve
çadýr giriþinin perdesini; 39 bakýr Mizbeah’ý ve ona ait
delikli bakýr þeridi, [Mizbeah’ýn] sýrýklarýný ve tüm
araçlarýný, kazaný ve kaidesini;
40 avlunun asma perdelerini, direklerini, yuvalarýný ve
avlu giriþi için olan paravaný, [avlunun] kordonlarýný
ve kazýklarýný, Buluþma Çadýrý’nýn – Miþkan’ýn hizmet
araçlarýnýn tümünü;
41 kutsiyete hizmet edecek nakliye brandalarýný, Koen
Aaron’un kutsiyet giysilerini ve oðullarýnýn Koenlik
etmek için [giyecekleri] giysilerini.
42 Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu gibi – harfiyen;
Bene-Yisrael, tüm iþi bu þekilde yerine getirmiþlerdi.
43 Moþe tüm çalýþmayý gördü. Gerçekten de onu harfiyen, Tanrý’nýn emretmiþ olduðu þekilde yapmýþlardý.
Moþe onlarý mübarek kýldý.

Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Birinci ayýn ilk gününde Buluþma Çadýrý Miþkan’ý
kur.
3 Oraya Tanýklýk Sandýðý’ný yerleþtir ve ayýracý, san-

dýðýn önüne siper et.
4 Masayý getir ve düzenlemesini yap. Menora’yý getir
ve kandillerini yak.
5 Tütsü amaçlý altýn Mizbeah’ý Tanýklýk Sandýðý’nýn
tam karþýsýna yerleþtir. Sonra da Miþkan’ýn giriþ perdesini tak.
6 Korban Mizbeahý’ný, Buluþma Çadýrý Miþkan’ýn giriþi
önüne yerleþtir.
7 [Sonra] Kazaný, Buluþma Çadýrý ile Mizbeah’ýn arasýna yerleþtir ve içine su doldur.
8 Çevre boyunca avluyu düzenle ve avlunun giriþ
paravanýný tak.
9 Mesh yaðýný al; Miþkan’ý ve içindeki her þeyi meshet;
onu ve tüm eþyalarýný [bu
þekilde] kutsamýþ olacaksýn ve [böylece burasý] kutsal olacak.
10 Korban Mizbeahý’ný ve tüm araçlarýný meshet.
Mizbeah’ý [bu þekilde] kutsamýþ olacaksýn ve Mizbeah
en üst düzeyde kutsiyete sahip olacak.
11 Kazaný ve kaidesini meshederek onu kutsa.
12 Aaron’u ve oðullarýný Buluþma Çadýrý’nýn giriþi
civarýna yaklaþtýr ve onlarý mikveye daldýr.
13 Sonra Aaron’a kutsiyet giysilerini giydir, onu meshedip kutsa. Böylece Bana Koenlik edecek [rütbeye
yükselecektir].
14 Oðullarýný da yaklaþtýr ve onlara entariler giydir.
15 Onlarý da babalarýný meshettiðin þekilde meshet.
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[155. Miþkan’ýn Kurulmasý Ýçin Talimatlar]

40
1

Böylece Bana Koenlik edecek [rütbeye yükseleceklerdir]. Meshedilmeleri, onlar adýna [tüm] nesilleri için
ebedi [kalýtsal] Koenlik saðlama [özelliðine sahip] olacaktýr.
16 Moþe, [tüm bunlarý,] Tanrý’nýn kendisine emretmiþ
olduðu her þeye harfiyen uygun þekilde yaptý:
[156. Miþkan Kuruluyor]
Ýkinci yýlda, birinci ayýn ilk gününde Miþkan kuruldu.
18 Moþe Miþkan’ý [þöyle] kurdu: Yuvalarýný yerleþtirdi,
kalaslarýný [yuvalara] soktu ve sürgülerini taktý.
[Ardýndan] Sütunlarýný dikti.
19 Çadýr’ý, Miþkan’ýn üzerine serdi ve çadýrýn örtüsünü
onun üstüne yerleþtirdi – [hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye
emretmiþ olduðu þekilde.

[158. Şulhan’ýn Yerleþtirilmesi]
Masayý Buluþma Çadýrý’nýn içine, ayýracýn dýþ
[tarafýnda kalan] bölümünde, Miþkan’ýn kuzey kenarý
yakýnýna yerleþtirdi.
23 Üzerinde, Tanrý’nýn Huzurunda [olmasý gereken]
ekmek düzenini saðladý – [hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye
emretmiþ olduðu þekilde.
22

[159. Menora’nýn Yerleþtirilmesi]

17

Menora’yý Buluþma Çadýrý’nýn içine, Miþkan’ýn
güney kenarý yakýnýna, masanýn tam karþýsýna yerleþtirdi ve
25 Tanrý’nýn Huzurunda kandilleri yaktý – [hepsi]
Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde.
24

[160. Tütsü Mizbeahý’nýn Yerleþtirilmesi]
[157. Aron’un Yerleþtirilmesi]
Altýn Mizbeah’ý Buluþma Çadýrý’nýn içine, ayýracýn
ön tarafýna yerleþtirdi ve
27 üzerinde rayiha tütsüsünü tüttürdü – [hepsi]
Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde.
26

Tanýklýk [Levhalarý’ný] alýp sandýða koydu. Sýrýklarý
sandýða taktý ve kapaðý, sandýðýn üzerine yerleþtirdi.
21 Sandýðý Miþkan’a getirdi, perde [þeklindeki] ayýracý
taktý ve Tanýklýk Sandýðý’na siper etti – [hepsi]
Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde.
20
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[161. Giriþ Perdesi ve Mizbeah’ýn Yerleþtirilmesi]
Miþkan’ýn giriþ perdesini taktý.
29 Korban Mizbeahý’ný da Miþkan’ýn giriþi [önüne] yerleþtirdi ve üzerinde Ola-korbaný ile Minha’yý yaptý –
[hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde.
28

[162. Kiyor’un Yerleþtirilmesi]
Kazaný Buluþma Çadýrý ile Mizbeah’ýn arasýna yerleþtirdi ve içine yýkanma amaçlý su doldurdu.
31 Moþe ile Aaron ve oðullarý, ondan [akan suyla]
ellerini ve ayaklarýný yýkadýlar.
32 Buluþma Çadýrý’na [her] geliþlerinde ve Mizbeah’a
[her] yaklaþtýklarýnda [el ve ayaklarýný buradan] yýkayacaklardý – [hepsi] Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ
olduðu þekilde.
30

[164. Bulut]
Bulut, Buluþma Çadýrý’ný kapladý ve Tanrý’nýn
Onuru Miþkan’ý doldurdu.
35 Moþe Buluþma Çadýrý’na giremedi; zira bulut
[çadýrýn] üzerine çökmüþ, Tanrý’nýn Onuru Miþkan’ý
doldurmuþtu.
36 [Sonralarý] Tüm konaklama yerleri boyunca, BeneYisrael Bulut Miþkan’ýn üzerinden kalktýðýnda yola
çýkacaklar,
37 bulut kalkmadýðý sürece, kalkacaðý güne kadar
[bekleyecekler ve] yolculuk etmeyeceklerdi.
38 Çünkü tüm konaklama yerlerinde, tüm Yisrael
Ailesi’nin göreceði þekilde, Miþkan’ýn üzerinde, gündüz vakti Tanrý’nýn Bulutu [bulunacak], geceleyin de
içinde ateþ olacaktý.
34

[163. Avlunun Kurulmasý]
33 Miþkan’la Mizbeah’ýn çevresi boyunca avluyu düzen-

ledi ve avlunun giriþ paravanýný taktý. Bununla, Moþe
çalýþmayý tamamladý.
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Roş Hodeş Peraşası

Özel günlerde okunan Peraşalar

Hafta içi bir güne rastlayan Roþ Hodeþ’te,
4 kiþi kaldýrýlýr.
Birinci için 1-3 pasuklarý okunur.
Ýkinci için 3. pasuðun baþýndan baþlanýr ve
5. pasuða kadar okunur.
Üçüncü için 6-10, dördüncü için de
11-15 pasuklarý okunur.
Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.
Şabat’a rastlayan Roþ Hodeþ’te, iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Haftanýn peraþasý yedi kiþi için normal olarak
okunduktan sonra,
Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için buradaki
9-15 pasuklarý okunur.
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Bamidbar 28:1-15

Tanrý Moþe’ye konuþup þöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e talimat ver ve onlara þunlarý söyle:
Memnuniyetle kabul edeceðim Yakýlan-Korbaným’ý
belirlenmiþ zamanýnda getirmeye özen gösterin.
3 Onlara söyle: Tanrý için getirmeniz gereken yakýlan-korban þudur: Daimi Ola-korbaný olarak, her gün
birer yaþýnda kusursuz iki [erkek] kuzu.
1

204

205

Bir kuzuyu sabahleyin, ikinci kuzuyu da akþama
doðru yap.
5 Ayrýca Minha olarak, 1/4 in elle ezilmiþ zeytin yaðýyla yoðrulmuþ 1/10 efa en iyi un [getir].
6 Daimi Ola-korbaný, Sinay Daðý’nda Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði þekilde yapýlmýþ olan yakýlan-korban [ile aynýdýr].
7 [Bu korbanýn] Nesehi, bir kuzu için 1/4 in [þaraptýr.
Bu] sert içkiyle Tanrý için yapýlan Neseh’i, Kutsal’da
[Mizbeah’ta] dök.
8 Ýkinci kuzuyu da akþama doðru yap. [Bu kuzuyu]
Sabahki Minha ve Neseh’in aynýsýyla yapacaksýn [ve
bu,] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban [olacak].
4

[Ayrýca] Her boða için Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 3/10 [efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak,
yaðla yoðrulmuþ 2/10 [efa] en iyi un,
13 her kuzu için Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 1/10’ar
[efa] en iyi un [getirilecek. Bunlarla] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-Ola-korbaný [yapýlacak].
14 Nesehleri ise, boða baþýna 1/2 in, koç için 1/3 in,
kuzu baþýna da 1/4 in þarap olacaktýr. Yýlýn aylarý için,
her ayýn Ola-korbaný budur [ve sadece] ait olduðu
ayda [getirilecektir].
15 Ayrýca Tanrý’ya Hatat-korbaný olarak bir de teke
[getirilecektir. Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ve
Nesehi’ne ek olarak [yapýlacaktýr].
12

Şabat günü buradan baþlanýr.
9 Şabat gününde; [yukarýdakine ek olarak] birer yaþýn-

da iki kusursuz [erkek] kuzu; Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 2/10 [efa] en iyi un ve Nesehini [getir].
10 Her Şabat’ýn Ola-korbaný, [sadece] ait olduðu
Şabat’ta, Daimi Ola-korbaný ve Nesehi’ne ek olarak
[getirilecektir].
11 Roþ-Hodeþ’lerinizde, Tanrý için Ola-korbaný olarak
iki genç boða, bir koç ve birer yaþýnda yedi kusursuz
[erkek] kuzu getireceksiniz.
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Paraşat Şekalim
Roþ Hodeþ Adar’dan önceki Şabat günü, iki Sefer-Tora
çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý yedi kiþi için normal olarak
okunduktan sonra, Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan
Maftir için, aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.
Eðer Roþ Hodeþ Adar, Şabat gününe rastladýysa, üç
Sefer-Tora çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý, altý kiþi için bölünür; ardýndan Kadiþ okunmaz. Sonrasýnda ikinci SeferTora’dan, Roþ Hodeþ peraþasýnýn Şabat’a ait kýsmý okunur ve Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için,
aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.

Ne zengin olan, bu yarým þekelden fazlasýný, ne de
fakir olan, [bu miktardan] eksiðini verebilir. Tanrý
Adýna [olan] bu baðýþ, canlarýnýzýn baðýþlanmasý amacýyla verilmektedir.
16 “Bu baðýþlanma parasýný Bene-Yisrael’den alýp,
Buluþma Çadýrý’nýn [yapým] iþine aktaracaksýn.
Böylece canlarýnýzýn baðýþlanmasý için, Tanrý’nýn
Huzurunda Bene-Yisrael adýna bir hatýrlatýcý olacaktýr.”
15

Şemot 30:11-16

30

Tanrý Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
12 “Bireylerine göre Bene-Yisrael’in yekûnunu alacaðýn zaman, sayýldýklarý sýrada herkes, Tanrý Adýna,
canýnýn baðýþlanma bedelini verecektir. Böylece özel
takdir görecekler, baþlarýna bela gelmeyecektir.
13 Sayýmdan geçen herkes þunu vermelidir: Kutsiyet
[konularýndaki] þekel standardýna göre, yarým þekel.
Bir þekel 20 geradýr. Tanrý Adýna [yapýlacak] baðýþ, [bu
miktara göre] yarým þekeldir.
14 “Tanrý Adýna bu baðýþý, yirmi yaþ ve üstünde olup
sayýmdan geçen herkes verecektir.
11
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Taanit Peraşası
Taanit Ester günü, bu peraþa okunur. Üç kiþi kaldýrýlýr.
Ýlkine 32:11-14, ikincisine 34:1-3, üçüncüsüne de kalan
kýsým okunur. Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.
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Şemot 32:11-14 / 34:1-10

Moþe, Tanrýsý Aþem’e yakardý: “Ey Aþem!” dedi.
“Mýsýr Ülkesi’nden büyük bir güçle ve zor kullanarak
çýkardýðýn Halkýn’a karþý Öfkeni neden salýveresin?
12 Neden Mýsýr, ‘[Tanrý] Onlarý kötü niyetle – onlarý
daðlarda öldürmek ve yeryüzünden tüketmek için
çýkardý’ diyebilsin? Öfkenden dön ve Halkýn’a yönelik
kötülükten Kendini alýkoy!
13 “Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!
Onlara Kendi Adýna yemin ettiðini hatýrýna getir!
Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yýldýzlarý kadar çoðaltacak, bahsettiðim bu ülkeyi tümüyle soyunuza vereceðim ve [burayý] ebediyen miras alacaklar’ demiþtin!”
14 [Böylece] Aþem, Halký’na yapmaktan bahsettiði
kötülükten Kendini alýkoydu.
11

34
1

Tanrý Moþe’ye “Kendine baþtakiler gibi iki taþ levha
210

yont” dedi. “Bu levhalarýn üze-rine, kýrmýþ olduðun ilk
levhalarda olan sözleri yazacaðým.
2 Sabaha hazýr ol. Sabahleyin Sinay daðýna çýkacak ve
orada, daðýn tepesinde Huzurumda hazýr duracaksýn.
3 Seninle baþka kimse çýkmayacak ve daðýn bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sýðýrlar bile o daðýn
karþýsýnda otlamayacak.”
4 Baþtakiler gibi iki taþ levha yontan Moþe sabahleyin
erken kalktý ve Tanrý’nýn kendisine emrettiði gibi
Sinay daðýna çýktý. Bu iki taþ levhayý da elinde götürdü.
5 Tanrý bir bulutla açýða çýktý ve orada onunla durdu.
[Tanrý] “Aþem” Ýsmi ile seslendi.
6 Tanrý [Moþe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aþem;
Aþem; Tanrý, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini
Geciktiren, Şefkat ve Doðrulukta Bol;
7 Şefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahý,
Ýsyaný ve Hatayý Baðýþlayan ve Temizleyen. [Fakat
Tanrý, Teþuva yapmayanlarý] Temizlemez; babalarýn
günahlarýný, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatýrda tutar”.
8 Moþe aceleyle baþýný eðip yere kapanmýþtý.
9 “Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam,
Efendim; lütfen Efendim aramýzda gitsin. Bu dik kafalý
bir halksa [bile], günahlarýmýzý ve hatalarýmýzý affet;
bizi Kendine ait kýl!”.
211

[Tanrý] “Ýþte! Bir antlaþma mühürlüyorum:” dedi.
“Dünyanýn hiçbir yerinde, uluslarýn hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiþ ayrýcalýklarý senin tüm
halkýn için yapacaðým. Ve arasýnda bulunduðun bu
halkýn tümü, senin uðruna yapmakta olduðum,
Tanrý’nýn Ýcraatý’ný – ki [son derece] heybetlidir –
görecek!”

Paraşat Zahor

10

Purim’den önceki Şabat günü iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Haftanýn peraþasý yedi kiþi için normal olarak okunduktan sonra, Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için
aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.
Bu peraþanýn okunmasý doðrudan Tora’nýn emridir. Zira
en baþtaki “hatýrla!” emri, bahsedilen olayýn aðýzla dile
getirilmesi ile yerine getirilir. Bu nedenle Hazan, bu
peraþayý, noktalarýndan notalarý dahil en ince ayrýntýsýna
kadar, son derece dikkatli ve yavaþça okumalý, kendisini
dinleyen tüm halkýn yükümlülüðünü yerine getirmeye
konsantre olmalýdýr. Halk da bu bölümü pür dikkat dinlemeli ve Hazan’ýn okumasýyla yükümlülüðünü yerine
getirmeye konsantre olmalýdýr.
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Devarim 25:17-19

Amalek’in, Mýsýr’dan çýkýþýnýz sýrasýnda yolda sana
yaptýðýný hatýrla!
18 Halsiz ve bitkin olduðun [bir sýrada], yolda [aniden] karþýna çýkmýþ, geri[de kalan halký,] arkandaki
tüm zayýf düþmüþ olanlarý kesmiþ, Tanrý’dan korkmamýþtý.
19 Bu yüzden, Tanrýn Aþem’in miras edinmek üzere
17
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sana [ulusal] mülk olarak vermekte olduðu ülkede,
Tanrýn Aþem seni çevredeki tüm düþmanlarýndan
[kurtarýp] rahata kavuþturduðunda, Amalek’in hatýrasýný göklerin altýndan tamamen silmelisin. Unutma!

Purim Peraşası
Purim günü, bu peraþa okunur. Üç kiþi kaldýrýlýr. Ýlkine
8-10, ikincisine 11-13, üçüncüsüne de 14-16 okunur ve
asgari gereklilik olan on pasuðun tamamlanmasý için 16.
pasuk tekrar edilir. Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.
Şemot 17:8-16

17

Amalek geldi ve Refidim’de Yisrael ile savaþa
tutuþtu.
9 Moþe Yeoþua’ya “Bizim için adamlar seç ve çýk
Amalek’e karþý savaþ” dedi. “Yarýn, ben tepenin
doruðunda duracaðým ve Tanrý’nýn Asasý elimde [olacak]”.
10 Yeoþua, Amalek’le savaþmak üzere Moþe’nin söylediði gibi yaptý. Moþe, Aaron ve Hur ise tepenin
doruðuna çýktýlar.
11 Moþe elini yukarýda tuttuðu sürece, Yisrael üstün
geliyor, fakat elini serbest býraktýðýnda Amalek güçlü
duruma geçiyordu.
12 Moþe’nin elleri aðýrlaþýnca, bir taþ alýp altýna koydular ve [Moþe, bu taþýn] üstüne oturdu. Aaron ve Hur
biri bir yandan, diðeri diðer yandan [Moþe’nin] ellerine destek oldular ve böylece [Moþe] güneþ batana
kadar elleriyle inanç[lý durdu].
8

214

215

Yeoþua, kýlýçla Amalek ve müttefiklerinin saflarýný
zayýflattý.
14 Tanrý Moþe’ye [þöyle] dedi: “Şunu hatýra olarak
kitaba kaydet ve Yeoþua’ya önemle aktar: Amalek’in
zikrini göklerin altýndan kesinlikle sileceðim!”.
15 Moþe bir mizbeah inþa edip, ona “Tanrý mucizemdir” adýný verdi.
16 Ve [þöyle] dedi: “El, Tanrý’nýn Tahtý’ndadýr: Tanrý,
nesiller boyunca Amalek’le savaþ içinde olacaktýr”.

Paraşat Para

13

Son pasuk tekrarlanýr
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Roþ Hodeþ Nisan’dan iki önceki [ya da eðer Roþ Hodeþ
Nisan, Şabat’a rastlýyorsa, ondan bir önceki] Şabat günü
iki Sefer-Tora çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý yedi kiþi için
normal olarak okunduktan sonra, Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ardýndan Maftir için aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.
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Bamidbar 19:1-22

Tanrý Moþe’ye ve Aaron’a konuþarak [þöyle] dedi:
2 “Bu, Tanrý’nýn emrettiði Tora’nýn hükmüdür. Şöyle
ki:
“Bene-Yisrael’e söyle: Sana [Moþe,] tamamen kýzýl,
herhangi bir kusuru olmayan, hiç iþe koþulmamýþ bir
inek getirsinler.
3 Onu Koen Elazar’a verin. Onu kampýn dýþýna çýkarsýn ve [birisi, ineði] onun önünde kessin.
4 “Koen Elazar, parmaðýyla [ineðin] kanýndan [bir
miktar] alsýn ve Buluþma Çadýrý’nýn yönünde yedi kez
bu kandan [fiskeyle] serpsin.
5 Sonra [birisi] onun nezaretinde ineði yaksýn. Derisini,
etini, kanýný ve [baðýrsaklarýndaki yemek] artýklarýný
yakmalýdýr.
6 [Bir] Koen, bir sedir aðacý parçasý, biraz zufa otu ve biraz
kýrmýzý [yün iplik] alýp, [bunlarý] ineðin yanýþýna atsýn.
1
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“[Bu] Koen, giysilerini ve bedenini mikveye daldýrmalýdýr. Akþama kadar tame olacak olan Koen, [ancak
tüm bunlarýn] ardýndan kampa girebilir.
8 [Ýneði] Yakan kiþi de, giysilerini ve bedenini mikveye
daldýrmalýdýr. [Sonrasýnda,] Akþama kadar tamedir.
9 “[Manevi açýdan] Arý bir kiþi, ineðin küllerini toplayýp, kampýn dýþýndaki [manevi açýdan] arý bir yere
býraksýn. [Bu küller] Bene-Yisrael toplumu için, serpme suyuna [katýlmak üzere] yadigar kalacaktýr – paklama içindir.
10 Ýneðin külünü toplayan kiþi de giysilerini [ve bedenini] mikveye daldýrmalýdýr. [Sonrasýnda,] Akþama
kadar tamedir.
[Tüm bunlar] Bene-Yisrael ve aralarýna katýlmýþ olan
Gerler için ebedi bir kanun olarak kalacaktýr.
11 Herhangi bir insanýn cesedine dokunan kiþi, yedi
gün boyunca tamedir.
12 Üçüncü günde [arýndýrma suyuyla] paklanýrsa,
yedinci günde [tam olarak] arýnabilir. Fakat üçüncü
günde paklanmazsa, yedinci günde arýnamayacaktýr.
13 Bir ölüye – ölmüþ bir insana – dokunmuþ olup paklanmayan her kiþi, [içine girerek] Tanrý’nýn Miþkaný’nýn
kutsiyetine aykýrý davranýrsa, o can Yisrael’den kesilip
atýlacaktýr. Çünkü serpme suyu onun üzerine serpilmediðinden, tame kalacak; tumasý, üzerindeki et-kisini
sürdürecektir.
7
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Bir adam ölmüþse [ve ceset] çadýrdaysa kanun
þudur: Çadýra gelen herkes ve çadýrdaki her þey, yedi
gün boyunca tame olacaktýr.
15 Üzerinde [tam izolasyon saðlayacak kadar] sýký bir
kapaðý olmayan her türlü açýk kap, tamedir.
16 [Benzer þekilde] Açýk alanda kýlýçla öldürülmüþ
birine, [ya da bir baþka] cesede, bir insan kemiðine ya
da bir mezara temas eden herkes, yedi gün boyunca
tame olacaktýr.
17 Tame [olan kiþi] için, paklama [hayvanýnýn] yanýðýndan [bir miktar] toz alýnacak ve [birisi bunu] kaynak
suyu ile doldurulmuþ bir kaba koyacak.
18 [Manevi açýdan] Arý bir kiþi, biraz zufa otunu alýp
bu suya daldýracak ve [suyu bununla,] çadýrýn, tüm
eþyalarýnýn ve [çadýrýn] içinde bulunan herkesin üzerine serpecek. [Ayný iþlem, açýk alanda] Bir kemiðe,
öldürülmüþ birine, cesede ya da mezara temas eden
kiþi için [de uygulanýr].
19 Arý [kiþi], tamenin üzerine üçüncü ve yedinci günlerde [bu suyu] serpecek. Yedinci günde onu pakladýktan sonra, [arýnan kiþi,] giysilerini ve bedenini
mikveye daldýrmalýdýr. Akþamleyin [tamamen] arýnmýþ olacaktýr.
20 Tame olup paklanmayan kiþi, [içine girerek]
Tanrý’nýn Kutsal Mekaný’nýn kutsiyetine aykýrý davranýrsa, o can, toplumun arasýndan kesilip atýlacaktýr
14
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– serpme suyu [onun] üze-rine serpilmediði sürece [bu
kiþi] tamedir.
21 [Bu, Bene-Yisrael] Ýçin ebedi bir hükümdür.
Serpme suyunu [paklama töreni haricinde] serpen
kiþi, [bedeninin yanýnda] giysilerini [de] mikveye daldýrmalýdýr. Serpme suyuna [sadece] dokunan kiþi ise
[yalnýz bedenini mikveye daldýrdýktan sonra] akþama
kadar tame kalacaktýr.
22 [Ölüye temastan dolayý] Tame[ olan kiþi]nin
dokunduðu herhangi bir þey tame olacaktýr. [Ayrýca,
bu tame kiþiye] Dokunan kiþi de, akþama kadar tame
olacaktýr.

Paraşat Ahodeş
Roþ Hodeþ Nisan’dan önceki Şabat günü, iki Sefer-Tora
çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý yedi kiþi için normal olarak
okunduktan sonra, Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan
Maftir için, aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.
Eðer Roþ Hodeþ Nisan, Şabat gününe rastladýysa, üç
Sefer-Tora çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý, altý kiþi için bölünür; ardýndan Kadiþ okunmaz. Sonrasýnda ikinci SeferTora’dan, Roþ Hodeþ peraþasýnýn Şabat’a ait kýsmý okunur ve Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için,
aþaðýda yazýlý olan bölüm okunur.
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Şemot 12:1-20

Tanrý, Mýsýr Ülkesi’nde Moþe ve Aaron’a konuþarak
[þöyle] dedi:
2 “Bu ay sizin için aylarýn baþý olacak. Yýlýn aylarý
açýsýndan bu [ay] sizin için birincidir.
3 “Tüm Yisrael toplumuna konuþun ve herkesin, kendilerine bu ayýn 10’unda atasal aile baþýna bir davar
yavrusu – her ev [halký] için bir davar yavrusu –
almasýný söyleyin.
4 Eðer ev [halký] bir davar yavrusu için [sayýca] az
kalýrsa, bu durumda, kiþi hesabýna göre, [yavruyu]
kendisi, evine yakýn olan bir komþusuyla [ortak ola1
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rak] alsýn. Her kiþi, yeme kapasitesi oranýnda bu davar
yavrusu üzerinde pay sahibi olmalýdýr.
5 “Kendinize [alacaðýnýz] bu davar yavrusu, kusursuz,
erkek ve bir yaþýnda olmalýdýr. [Yavruyu] Ya koyunlardan ya da keçilerden seçin 6 ve [yavru] bu ayýn
14’üne kadar gözetiminizde olsun. “[O gün] Öðleden
sonra, tüm Yisrael cemaati topluluðu onu kessinler. 7
Sonra, kandan [bir miktar] alýp, [korbaný] yiyecekleri
evlerdeki [kapýlarýn] iki pervazýna ve kiriþine sürsünler.
8 “[Korbana ait] Eti o gece yesinler. Onu [doðrudan]
ateþte kýzarmýþ [halde]; matsa ve acý otlarla yemelidirler.
9 “Onu az piþmiþ, suda haþlanmýþ veya [baþka bir sývýda] piþirilmiþ olarak yemeyin. Baþý, bacaklarý ve iç
organlarý ile birlikte, yalnýzca [doðrudan] ateþte kýzarmýþ [olarak yenmelidir].
10 “[Etinden hiçbir parçayý] Sabaha artýrmayýn. Sabaha
artaný ateþte yakmalýsýnýz.
11 “Ve onu þu halde yemelisiniz: beliniz kuþanmýþ,
ayakkabýlarýnýz ayaklarýnýzda ve sopanýz elinizde; onu
aceleyle yiyin. Bu, Tanrý için Pesah-korbanýdýr.
12 “O gece Mýsýr Ülkesi’nden geçeceðim. Ýnsandan
hayvana, Mýsýr Ülkesi’ndeki tüm behorlarý öldüreceðim. Mýsýr’ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý uygulayacaðým. [Yalnýz] Ben Tanrý’yým.
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“[Kapýlarýnýza sürdüðünüz] Kan, içlerinde bulunduðunuz evlerin üzerinde, sizin için bir iþaret olacak.
Kaný gördüðümde üzerinizden atlayacaðým. Böylece
Mýsýr Ülkesi’ni vurduðum zaman, yok edici bela sizde
gerçekleþmeyecek.
14 “Bu [gün], sizin için hatýrlanmayý gerektiren bir gün
olacak ve onu Tanrý için bir bayram olarak kutlayacaksýnýz. Onu ebedi bir kanun olarak tüm nesillerinizde kutlamalýsýnýz.
15 “Yedi gün boyunca matsa yiyin. Ancak ilk gün
[öncesinde] mayayý evlerinizden tamamen kaldýrmýþ
olmalýsýnýz; çünkü ilk günden yedinci güne kadar her
kim hamets yerse, o can Yisrael’den kesilip atýlacaktýr.
16 “Sizin için, ilk günde kutsiyet ilaný ve [ayrýca]
yedinci günde kutsiyet ilaný olacak. [Bu günlerde]
Hiçbir Melaha yapýlmayacaktýr. Sadece ve sadece her
can için yemeye uygun [yiyeceklerin hazýrlanmasý
amaçlý] olanlar; sizin için, yalnýzca bu [türdeki bir
Melaha] yapýlabilir.
17 “Matsalarý gözetmelisiniz; çünkü topluluklarýnýzý
Mýsýr Ülkesi’nden tam olarak bu günde çýkarmýþ olacaðým. [Dolayýsýyla] Bu günü, ebedi bir kanun olarak
tüm nesillerinizde korumalýsýnýz.
18 Ýlk [ayda], ayýn 14’ü akþamý matsa yemelisiniz; ayýn
21’i akþamýna kadar.
19 Yedi gün boyunca, evlerinizde [kesinlikle] maya
13
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bulunmamalýdýr. Zira her kim ma-yalý herhangi bir þey
yerse, Ger ya da doðuþtan Yahudi [olmasýna bakýlmadan], o can Yisrael toplumundan kesilip atýlacaktýr.
20 Mayalý olan hiçbir þey yemeyin. Yaþadýðýnýz her
yerde, matsa yiyin.”

Aftaralar
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Aftarat Şemot

Binyamin bölgesinde yer alan Anatot’taki
Koenler’den, Hilkiyau oðlu Yirmeyau’nun[, tecrübe
ettiði vizyona dair] sözleri…
2 Tanrý’nýn Sözü ona [ilk kez] Yeuda kralý Yoþiyau
ben Amon’un döneminde, krallýðýnýn 13. yýlýnda
ulaþmýþtý.
3 [Yirmeyau’nun peygamberliði,] Yeuda kralý Yeoyakim
ben Yoþiyau’nun [dönemi boyunca devam etmiþ],
Yeuda kralý Tsidkiyau ben Yoþiyau’nun 11 yýlýnýn
tamamlanmasýna kadar – beþinci ay[ olan Av ayýn]da
Yeruþalayim [halkýnýn] sürülmesine kadar [sürmüþtü.
Yirmeyau’nun sözleri þöyle:]
4 Tanrý’nýn þu Sözü bana ulaþtý:
5 “Seni karýnda þekillendirmeden önce bile tanýyordum; rahimden çýkmadan önce seni ayýrmýþtým. Seni
[baþka] uluslar [gibi davranan Yahudiler] için peygamber olarak atadým.”
6 Fakat [ben] “Ah [lütfen yapma] ey Tanrý Aþem!”
dedim. “Ben [halký uyarmak ve azarlamak için uygun
dille] konuþmayý bile bilmiyorum ki; henüz çocuðum
ben[; halký azarladýðýnda 80 yaþýnýn üzerinde olan

Moþe gibi deðilim – söz geçiremem]!”
7 Tanrý bana “Sakýn ‘çocuðum ben’ deme” dedi.
“Çünkü hangi konu için seni göndereceksem – gideceksin. Ve sana [Yahudiler’e] ne [söylemeni] emredeceksem – söyleyeceksin.
8 Onlardan çekinme; çünkü seni kurtarmak için
yanýndayým – Tanrý’nýn Sözü!”.
9 Tanrý elini uzatýp aðzýma dokundu. Sonra bana “Ýþte;
Sözlerim’i aðzýna yerleþtirdim” dedi Tanrý.
10 “Gör [ve gereðini yap]. Seni bugün, [putperest]
uluslar ve krallýklar üzerine, kökten koparma ve ufalama, yok etme ve yýkma, inþa etme ve dikme [konularýnda] peygamber olarak görevlendirdim [Bu uluslarýn yýkýmý konusunda kehanette bulunacaksýn].”
11 Tanrý’nýn þu Sözü bana ulaþtý:
“Ne görüyorsun Yirmeyau?”
“Badem (Şaked) [aðacý dalýndan yapýlmýþ bir] deðnek görüyorum” dedim.
12 Tanrý “Ýyi gördün” dedi bana. “Çünkü [bademin
tüm aðaçlardan daha erken tomurcuklanmasý misali,]
Sözüm’ü yerine getirme konusunda elimi çabuk tutmaktayým (Şoked).”
13 Tanrý’nýn Sözü ikinci kez bana ulaþtý:
“Ne görüyorsun?”
“[Ýçindeki kaynar suyu þiddetle] Kabaran bir tencere görüyorum. [Tencerenin, su kabarcýklarýnýn yoðun
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Divre Yirmeyau – Yirmeyau 1:1-2:3

1
1

olduðu] Yaný, kuzey tarafta” dedim.
14 Tanrý bana “Ülkenin tüm sakinlerine [yönelik]
kötülük, kuzeyden salýverilecek” dedi.
15 “Çünkü Ben, kuzey krallýklarýnýn tüm ailelerini
[yani Erets-Yisrael’in kuzeyinde kalan, Ýmparator
Nevuhadnetsar yönetimindeki Babil Ýmparatorluðu
ile çevre krallýklarýný, içlerinden gelen bir dürtüyle]
harekete geçiriyorum – Tanrý’nýn Sözü! – Gelecekler
ve her biri, sandalyesini Yeruþalayim kapýlarýnýn giriþine, [þehrin] çevresi boyunca tüm duvarlarýnýn [önüne]
ve tüm Yeuda þehirlerinin yakýnýna yerleþtirecek
[böylece her tarafý kuþatacaklar.
16 O zaman Yeuda krallýðýnýn] Kötülükleri hakkýndaki Yargý kararýmý [aðýr cezalar þeklinde] açýklayacaðým.
Çünkü Beni terk ettiler ve baþkalarýnýn tanrýlarýna
tütsü tüttürdüler ve kendi ellerinin ürünleri [önünde]
eðildiler.
17 “Sana gelince – Belini kuþan [=hemen iþe koyul].
Kalk ve sana emrettiðim her þeyi onlara söyle. Onlardan
korkma; yoksa [Bana güvenmeyip onlardan korkmanýn karþýlýðýnda, seni güçsüz kýlar,] onlardan korkacak duruma getiririm.
18 Bana gelince – Ýþte; tüm ülke üzerinde, Yeuda krallarýna, liderlerine, Koenleri’ne ve ülkenin [kalan]
halkýna karþý [ayakta durabilmen için], seni, demir
sütun ve bakýr duvarlarla [güçlendirilmiþ] surlu bir

þehir [gibi güçlü ve yenilmez] kýldým.
19 [Peygamberliðini yalanlamak için] Sana karþý mücadele verecekler; ama sana güçleri yetmeyecek. Çünkü
Ben, Aþem, yanýndayým – Tanrý’nýn Sözü! – seni kurtarmak için.”
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2
Tanrý’nýn þu Sözü bana ulaþtý:
2 “Git ve Yeruþalayim’in [sakinlerinin] kulaklarýna
seslen [ve þöyle de:] Tanrý þöyle dedi: [Günahlarýn
karþýlýðýnda sana birçok aðýr ceza vermeyi kararlaþtýrmýþ olmama raðmen, eðer Teþuva yaparsanýz size merhamet edeceðim. Çünkü, Mýsýr’dan çýktýðýnda]
Gençliðindeki sadakatini, [Tora’yý aldýðýnda] gelinlik
günlerindeki sevgini – çölde; ekilmemiþ topraklarda
arkamdan geliþini – senin adýna hatýrladým.
3 Yisrael, Tanrý için kutsaldýr! O’nun en seçkin ürünüdür [ve týpký “kutsal” olduðu için yenmesi yasak
olan Teruma baðýþlarýný yiyen birinin cezalandýrýlmasý
gibi,] onu yemeye kalkan herkes suçlu bulunacak [ve
cezalandýrýlacak], baþlarýna kötülük gelecektir! –
Tanrý’nýn Sözü!”
1

Aftarat Vaera

[Kral Tsidkiyau’nun krallýðýnýn] Onuncu yýlýnda, onuncu ayda, ayýn on ikisinde, Tanrý’nýn þu Sözü
bana ulaþtý:
2 “Ey insanoðlu! Bakýþlarýný Mýsýr kralý Paro’ya dik;

onunla ve Mýsýr’ýn tümüyle ilgili kehanette bulun. 3
Konuþ ve [þöyle] söyle: Tanrý Aþem þöyle dedi: Ýþte
[seni yok etmek için] karþýndayým ey Mýsýr kralý Paro
– ey ‘Nil’im benimdir [o tüm gereksinimleri karþýlýyor; yaðmur yaðdýrmasý için Tanrý’nýn yardýmýna ihtiyacým yok. Üstelik] kendimi de ben yaptým [ve krallýðýmý tamamen kendi becerim ve zekamla geniþlettim]!’ diyerek sinsice kanallarýnýn içinde uzanan
büyük deniz canavarý!
4 Yanaklarýna çengeller geçirecek, kanallarýndaki
balýklarý [yani halkýný] pullarýna yapýþtýracaðým ve
seni, pullarýna yapýþmýþ olan, kanallarýndaki tüm
balýklarla birlikte kanallarýndan yukarý çekeceðim [ne
de olsa tüm halkýn senin peþinden gelecek ve senin
felaketin, halkýnýn da felaketi olacak].
5 Seni ve kanallarýndaki tüm balýklarý çöle savuracaðým. [Savaþ sýrasýnda, tüm kahramanlarýnla birlikte] Çayýrda düþeceksin; toplanmayacak ve gömülmeyeceksin. Seni, yeryüzünün yabani hayvanlarýna ve
gökyüzünün kuþlarýna yem olarak verdim.
6 Mýsýr’ýn tüm sakinleri, Benim Aþem olduðumu [ve
her þeyin uygun karþýlýðýný verdiðimi] kavrayacaklar.
Çünkü [Asur kralý Sanheriv ve Babil Ýmparatoru
Nevuhadnetsar’a karþý Mýsýr’la yaptýðý ittifaka güvenen] Yisrael Ailesi için, ancak [hiçbir dayanma gücü
olmayan] bir kamýþ kadar destek oldular.
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Vaera peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Roþ Hodeþ Şevat’a rastlarsa, o güne özel Aftara
[Aþamayim Kisi] okunur.
Bekabetsi – Yehezkel 28:25-29:21

28
Tanrý Aþem þöyle dedi: “Yisrael Ailesi’ni, aralarýna daðýlmýþ olduklarý halklardan topladýðým, onlar
için yaptýklarýmla Kutsiyetim’i uluslarýn gözleri önünde sergilediðim zaman, Kulum Yaakov’a vermiþ
olduðum topraklarýnda oturacaklar.
26 [O topraðýn] Üzerinde güven içinde oturup evler
inþa edecek, baðlar dikecekler. Çevrelerindeki, onlarý
aþaðýlayan [Amon ve Moav halklarýnýn] tümüne karþý
yargýmý iþletmem sonucunda güven içinde oturacaklar ve Benim, [suçlularý cezasýz býrakmayan] Tanrýlarý
Aþem olduðumu kavrayacaklar.”
25

29
1

[Yahudiler] Elleriyle sana tutunduklarýnda un ufak
oldun [zayýf olduðunu öne sürerek onlara yardým
etmeyi reddettin] ve [güvendikleri desteðin iþe yaramamasý sonucu yere düþmeleriyle] hepsinin omuzlarýný yardýn [ey Mýsýr]. Sana yaslandýklarýnda kýrýlacaðýn için, onlarý belleri üzerinde dik durmaya zorladýn
[ve zaten destek yardýmýyla bile eðik duruyorlarken,
desteðini çekerek düþmanlarý karþýsýnda onlarý daha
da zayýflattýn].
8 “Bu yüzden; þöyle dedi Tanrý Aþem: Ýþte senin üzerine kýlýcý getiriyorum – senden hem insaný hem de
hayvaný kesip atacaðým.
9 Mýsýr Ülkesi ýssýz ve harap hale gelecek; böylece
Benim [hiçbir þeyi karþýlýksýz býrakmayan] Aþem
olduðumu kavrayacaklar. Çünkü [Paro] “Nehrim var
ve [her þeyi] ben yaptým” dedi.
10 Bu yüzden; iþte sana ve kanallarýna [karþý savaþa
çýkýyorum]. Mýsýr Ülkesi’ni, [sýnýrýnýn baþlangýcý olan]
Migdol Sevene’den, [diðer taraftaki] Etiyopya sýnýrýna
kadar viraneye, ýssýz bir harabeye çevireceðim.
11 [Issýzlýðýn þiddeti nedeniyle] Oradan insan ayaðý
geçmeyecek. Hayvan ayaðý bile geçmeyecek oradan.
Kýrk yýl boyunca ýssýz [kalacak ve burada] yerleþim
olmayacak.
12 Mýsýr Ülkesi’ni ýssýzlaþtýracak, ýssýz ülkelerden biri
haline getireceðim. Şehirleri de yýkýk þehirler arasýnda

sayýlacak, kýrk yýl boyunca ýssýz olacak. Mýsýr [halkýný]
uluslar arasýna daðýtacak, ülkelere saçacaðým.”
13 Çünkü þöyle dedi Tanrý Aþem: “Kýrk yýlýn bitiminde, Mýsýr’ý, içlerine daðýtýldýklarý halklardan [geri]
toplayacaðým.
14 Mýsýr’ýn esirlerini geri getirecek, onlarý Patros Ülkesi
[olarak da bilinen] anavatanlarý üzerinde yerleþtireceðim; fakat orada zayýf bir krallýk oluþturacaklar.15
[Bu krallýk, diðer tüm] Krallýklardan daha zayýf olacak
ve böylece, [Mýsýr] bir daha uluslar üzerinde yükselmeyecek. Uluslara hükmedemeyecekleri þekilde,
nüfuslarýný düþük tutacaðým.
16 [Sonuç olarak, artýk yardým edecek gücü olmayacaðý için, Mýsýr] Bir daha Yisrael Ailesi için, [Tanrý’ya
güvenmek varken yardým için] onlarýn arkasýndan
giderek [iþledikleri] günahý hatýrlatan bir ‘güvence’
teþkil etmeyecek. [O zaman, hepsi] Benim [her þeye
kadir olan] Tanrý Aþem olduðumu kavrayacaklar.”
17 [Babil Ýmparatoru Nevuhadnetsar’ýn krallýðýnýn]
Yirmi yedinci yýlýnda, ilk ayda, ayýn birinde, Tanrý’nýn
þu Sözü bana ulaþtý: “Ýnsanoðlu; Babil Ýmparatoru
Nevuhadretsar, ordusunu Tsur’a karþý [düzenlenen
saldýrýda] oldukça sýký bir þekilde çalýþtýrdý. Tüm kafalar kelleþti, tüm omuzlar sýyrýldý; fakat ne ona ne de
ordusuna, hakkýnda harcadýðý büyük çabaya raðmen,
Tsur’dan bir kazanç kalmadý [zira, zorlukla da olsa
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zafer kazanýldýktan sonra, tüm ganimet, denizin yükselmesi sonucu þehri basan suyla birlikte yok olup
gitti].
18 Bu yüzden; þöyle dedi Tanrý Aþem: Babil Ýmparatoru
Nevuhadretsar’a Mýsýr Ülkesi’ni veriyorum. Kalabalýk
[halkýný] götürecek, malýný yaðmalayacak, ganimetini
çapullayacak ve [bunlar, Nevuhadnetsar’ýn] ordusuna
ödül olacak.
19 [Ýstediðim þekilde Tsur’a] Karþý gerçekleþtirdiði faaliyeti[nin karþýlýðý olarak] ona, Mýsýr Ülkesi’ni verdim.
Çünkü [Mýsýr, Yisrael Ailesi’ne sýrt çevirmekle] Bana
karþý [yanlýþ] davrandý – Tanrý Aþem’in Sözü!
21 “O gün, Yisrael Ailesi için [güç simgeleyen] boynuz
geliþimini baþlatacaðým. Sen de onlara söz dinletebileceksin [çünkü kehanetlerin doðruluðu ortaya çýkacak] ve Benim, [Sözü’ne güvenilir] Tanrý Aþem
olduðumu kavrayacaklar.”
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Aftarat Bo
Adavar Aşer – Yirmeyau 46:13-28

46
Peygamber Yirmeyau’ya, Babil Ýmparatoru
Nevuhadretsar’ýn [krallýðýnýn 27. yýlýnda] Mýsýr
Ülkesi’ni vurmak üzere geleceðine dair ulaþan söz:
14 [Nevuhadnetsar’ýn, Mýsýr’ý yok etmek üzere geleceðini] Mýsýr’da ilan edin! [Ülkenin tüm þehirlerinde;]
Migdol’de duyurun; Nof ve Tahpanhes’te duyurun!
[Paro’ya] Söyleyin: Dimdik dur ve kendini [savaþa]
hazýrla; çünkü [düþmanýnýn kullandýðý] kýlýç tüm çevreni yiyip bitirdi.
15 Yiðitlerin neden [mi] bozguna uðradý? Ayakta kalamadý; çünkü onu Tanrý savurdu,
16 [önündeki] engelleri arttýrdý. Ayrýca [genelde bolluk içinde yaþayan Mýsýr’a yerleþen baþka uluslara
mensup kiþiler, ya da savaþta Mýsýr’a yardýma gelen
baþka halklarýn mensuplarý] birbirlerine gelip “Şaraptan
[sarhoþmuþçasýna kontrolsüzce savrulan] kýlýçtan
[kaçalým;] kalkýp halkýmýza ve doðduðumuz ülkeye
dönelim” dediler.
17 Orada [Babil ordusunun kampýnda, alay edercesine] seslendiler: “Paro, Mýsýr kralý, [kibir içinde bol]
yaygara yapýyor; [ama diðer yandan, korktuðu için,
13
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savaþ meydanýnda çarpýþma için verilen] buluþma
vaktini geçiriyor!”
18 “[Ebediyen] Yaþadýðým gibi! [=Kendi Adýma yemin
ediyorum ki]” – Ýsmi ‘Topluluklarýn Efendisi’ olan
Kral’ýn sözleri – “[Erets-Yisrael’deki bir dað olan]
Tavor nasýl daðlýk bölgedeyse [ve yerinden oynamýyorsa; diðer bir dað olan] Karmel nasýl deniz kenarýndaysa [ve sabitse; söylediðim sözler de sabittir ve
Nevuhadnetsar da mutlaka Mýsýr’ý yok etmeye] gelecektir.
19 [Güvenle] Oturan [ve kendi ülkende sorunsuz
þekilde yaþayacaðýný düþünen] Mýsýr kýzý! Sürgün eþyalarýný hazýrla; çünkü Nof [þehri] ýssýz hale gelecek,
kimsenin oturmadýðý bomboþ bir yer olacak.
20 Mýsýr, güzeller güzeli bir düvedir; ama kuzeyden
[Babil’den] kesici [ve öldürücü bir kuvvet] geliyor –
geliyor!
21 [Mýsýr askerlerinin] Aralarýndaki yüksek rütbeliler
de, [gýda amacýyla kesilmek üzere þiþmanlatýlan] ahýr
buzaðýlarý gibiler; zira onlar da [normalde en cesur
kiþiler olmalarý gerekmesine karþýn] sýrtlarýný dönüp
[diðerleriyle] birlikte kaçacaklar, durmayacaklar [ve
normalde yüksek rütbeliler esir alýnmasýna karþýn, bu
davranýþlarý nedeniyle onlar da kýlýçtan geçirilecekler]. Zira felaket günleri baþlarýna geliyor – [dünya
üzerindeki son] hatýrlanma zamanlarý!
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[Mýsýr’ýn] Sesi, [Adam ve Hava’yý günaha sevk
ettiði için cezalandýrýlarak ayaklarý kesilen] yýlan[ýn
dünyanýn bir ucundan diðerine ulaþan haykýrýþý] gibi
ilerleyecek; zira [Babil ordularý büyük bir] kuvvetle
ilerleyecek ve [Mýsýr’a] karþý aðaç kesicileri gibi baltalarla gelecekler.
23 [Ey Babilliler;] Kesin [Mýsýr’ýn] ormanýný [=balta
karþýsýndaki aðaçlar gibi çaresiz ordusunu]!” – Tanrý’nýn
Sözü – “[Buna gücünüz var; çünkü Babil ordusu her
türlü] hesaplamanýn ötesindedir; [askerleri] çekirge
[sürüsünden daha] kalabalýktýr ve belirli bir sayýlarý
yoktur.
24 Mýsýr’ýn kýzý utandýrýlacak, kuzey halkýnýn eline teslim edilecek.”
25 [Mýsýr’ýn sýrt döndüðü] Yisrael’in Tanrýsý,
Topluluklarýn Efendisi [þöyle] dedi: “Ýþte, No’lu
[=Ýskenderiye’li] Amon’a, Paro’ya, Mýsýr’a, tanrýlarýna, krallarýna; Paro’ya olduðu gibi, ona güvenenlere
[ceza verme amacýyla] dikkatimi yöneltiyorum.
26 Onlarý, canlarýný isteyenlerin ellerine, Babil
Ýmparatoru Nevuhadretsar’ýn eline ve kullarýnýn eline
teslim edeceðim. [Mýsýr yenilgiye uðrayacak; kýrk yol
boyunca sürgün görecek] Ve sonrasýnda, eski günlerdeki gibi yerleþik hale gelecek” – Tanrý’nýn Sözü.
27 “Ama sen [Mýsýr’ýn sadece kýrk yýl sürgünde kalýp
geri gelmesine karþýn, kendi sürgününün hiç bitmeye22

237

cekmiþ gibi devam etmesine bakýp da] korkma Kulum
Yaakov; endiþeye kapýlma ey Yisrael! Çünkü seni
uzaklardan, soyunu da esarete gittikleri ülkeden kurtaracaðým. Yaakov dönecek, kimsenin [onu] korkutmayacaðý bir ortamda sükunet ve huzura kavuþacak.
28 Sen korkma Kulum Yaakov” – Tanrý’nýn Sözü –
“Çünkü seninleyim. Seni sürdüðüm tüm uluslarýn
sonunu getirecek, ama sana son vermeyeceðim; seni
yargý gereði [azar azar] cezalandýracaðým, ama [yeryüzünden] tamamen silmeyeceðim.”
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Aftarat Beşalah
Vataþar Devora – Şofetim 5:1-31

5
[Dönemin kadýn peygamberi] Devora,
[Yahudiler’in komutaný] Barak ben Avinoam’la birlikte [zaferin kazanýldýðý] o gün þu þarkýyý söyledi:
2 “[Tanrý, günahlarý sebebiyle] Yisrael’i [Kenaan kralý
Yavin’in eline vererek] cezalandýrdýktan sonra, halk
[Teþuva yapma konusunda] gönüllü davranýnca [Tanrý
onlarý, Sisera komutasýndaki düþman ordusuna karþý
zafere ulaþtýrdýðý için,] Tanrý’yý ‘Mübarek’ ilan edin!
3 “Dinleyin ey [Sisera’ya yardýma gelen] krallar; kulak
verin ey yöneticiler [ki bir daha Yisrael’le savaþmadan
önce iyi düþünün]! Aþem’e þarký söyleyeceðim;
Yisrael’in Tanrýsý Aþem’e övgüler sunacaðým.
4 “Ey Aþem; [çölde geçen kýrk yýlýn sonlarýnda, Yisrael’i
muzaffer kýldýðýn savaþlarýn hemen öncesinde] Seir’den
çýktýðýnda, Edom çayýrýndan yürüdüðünde; yer sarsýldý
[tüm krallýklar korkudan titredi, onlarýn] gökler[deki
manevi temsilcileri bile ter] döktü; bulutlar [düþmanlarý yýldýrmak amacýyla, gök gürültüleri eþliðinde] su
yaðdýrdý.
5 “Daðlar titredi – [týpký, Tora’nýn veriliþi sýrasýnda] þu
1
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Sinay [gibi] – Yisrael’in Tanrýsý Aþem’in Huzurunda.
6 “[Yisrael’in yargýçlarýndan] Şamgar ben Anat’ýn
döneminde; [ayný günlerde yargýçlýk eden] Yael’in
zamanýnda, [diðer uluslar Tanrý’dan çekinmedikleri
için, tam bir huzur yoktu ve korku nedeniyle Yisrael’de]
ana yollar[da yolculuk] durmuþtu. [Zorunluluk sebebiyle] Yolcular dolambaçlý yollardan gidiyordu.
7 “Durmuþtu – [daha güçlü olan düþman karþýsýndaki
korku nedeniyle] Yisrael’de sursuz þehirlerde ikamet
sona ermiþti. Ta ki Ben – Devora – ortaya çýkana,
Yisrael içinde [çocuðunu doðru yola sevk eden] bir
anne gibi ortaya çýkana kadar.
8 “[Yisrael, tapýnmak için kendisine] Yeni tanrýlar
seçti – o zaman [ceza olarak] þehirlerinde savaþ baþ
gösterdi. [Fakat þimdi, Teþuva yaptýklarý için, düþmanlarý] Yisrael’e karþý kýrk bin [kiþilik ordu ile geldiðinde bile, Yisrael’in] kalkan ve kargýya gereksinimi
mi oldu? [Düþmaný, Bizzat Tanrý bozguna uðrattý!].
9 “Kalbim, halk içinde gönüllü davranýp, [onlarý]
‘Tanrý’yý ‘Mübarek’ ilan edin’ [sözleriyle Teþuva’ya
davet eden] Yisrael’in liderleriyledir.
10 “Hem [Tanrý’nýn saðladýðý kurtuluþ sayesinde, artýk
güvenle] ak diþi eþeklere binen [tüccar ve yöneticiler], hem [eskiden açýkça mahkeme yapmaktan çekinirken, þimdi özgürce] yargý sandalyesine oturanlar,
hem de [tasasýz bir þekilde] yolda gidenler – [sizi eski

sýkýntýlarýnýzdan kurtararak, özgürce yaþamanýza olanak tanýyan Tanrý’nýn þefkatini, saðladýðý kurtuluþu
sürekli olarak] anlatýn!
11 “Su çekme yerlerinde [size korku salan] okçularýn
sesleri yerine, orada Tanrý’nýn dürüstlüðünü anlatýn
– [düþmanýn mevcudiyeti sýrasýnda ýssýzlaþmýþ olan,]
Yisrael’deki sursuz þehirlerdeki ikameti [tekrar saðlamasýndaki] dürüstlüðünü [anlatýn]; zira Tanrý’nýn
Halký, bu þehirlere [ancak] o zaman [güvenle] inebildi.
12 “[Demin kendini övdün; bu yüzden] Kendine gel,
kendine gel Devora! Şarkýný daha güçlü, daha güçlü
söyle! Kalk Barak; esirlerini götür ey Avinoam’ýn
oðlu!
13 “[Şarký güçlenip, kurtuluþ kesinleþtiðinde] O zaman,
[Yisrael’den] arta kalanlar, [düþman] uluslarýn güçlülerine [bile] hükmedecektir; kudretlilere karþý, bana
Tanrý üstünlük saðlayacaktýr.
14 “[Bunun örnekleri de var:] Efrayim’den [olan] kökleri [yani Yeoþua bin Nun,] Amalek’le [savaþýp onu
zayýflattý. Ve Efrayim; bil ki, Amalek’le olan savaþýn
devamý,] senin ardýndan, [iki yüz bin kiþilik] kalabalýk
halkýyla birlikte Binyamin [kabilesinden çýkacak olan
ilk kral Şaul’un liderliðinde gerçekleþecek. Dahasý,
Menaþe kabilesine mensup] Mahir’[in ailesin]den
[Yair’in önderliðindeki] liderler indiler [ve Emori top-
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raklarýný ele geçirdiler. Sisera’ya karþý yapýlan þimdiki
savaþta da] Zevulun’dan, yazýcý kamýþýna [mürekkep]
çekenler [yani normalde savaþçý olmayanlar bile, aktif
rol aldýlar].
15 “Yisahar’ýn, [öncelikli görevleri halka Tora öðretmek ve yargýçlýk olan] liderleri [nasýl daima] Devora’yla
birlikte [ise], Yisahar [kabilesinin diðer mensuplarý
da] ayný þekilde Barak[’la birlikte; hatta onun gibi,]
gönderildiði vadiye kendi ayaklarýyla [gitti; savaþa
hayvan sýrtýnda gitmeye bile gerek görmedi. Ancak
Yarden’in diðer tarafýnda kalýp savaþa geçmeyen]
Reuven’in ayrýlýðý[ný tam olarak anlamak] ise, kalbin
derinliklerinde büyük düþünceler [gerektiriyor].
16 “[Madem savaþtan korktuðunu ima ediyorsun,]
Neden [Yarden ötesindeki] sýnýrlarýnýn arasýnda oturdun [kaldýn ey Reuven? Sýnýrýn ötesi, savaþ tehlikesinin en çok olduðu yer deðil mi? Verimli otlaklarýn
olduðu o bölgeye sadece] sürülerin melemelerini duymak için [gitmiþtin. Ama önünde sonunda savaþmak
zorunda kalacaðýný hiç mi düþünmedin]? Reuven’in
ayrýlýðý[ný tam olarak anlamak], kalbin derinliklerinde
büyük araþtýrmalar [gerektiriyor].
17 “[Zira, Reuven’in gelmeme nedenini, Yarden’in
ötesinde, yani savaþ bölgesinden uz-akta oturmasý olarak deðerlendirsek bile bu yeterli deðil. Ne de olsa,
Mahir’in ailesinin yaþadýðý] Gilad da Yarden’in ötesin-

de yer alýyor! [Ve onlar, savaþa pekala geldiler! Diðer
yandan, tek sorgulanacak olan Reuven kabilesi deðil.]
Ya Dan? Neden [kaçmak için her þeyini] gemilere
dolduruyor? Aþer [kabilesine ise çýkýþmaya gerek yok;
zira o] deniz kýyýsýnda oturuyordu ve savunmasýz
þehirlerde barýnýyordu [bu nedenle savaþta yardýma
gelemezdi].18 “Ancak Zevulun, canýný hiçe sayarak
ölümü göze alan bir halktýr. Naftali de [ayný þekilde
davrandý ve birlikte Barak’ýn yardýmýna koþarak]
muharebe meydanýnýn yüksek yerlerinde [Tavor
daðýnda savaþtýlar].
19 “[Baþka uluslardan] Krallar gelip savaþtýlar. [Sisera,
Yisrael’e karþý savaþýrken, bu] Kenaan krallarý,
Taaneh’ten Megido sularýna kadar [uzanan son derece kalabalýk ordularla onun yanýnda] savaþtýlar; hiçbir
maddi çýkar saðlamadýlar. [Baþka uluslar karþýlýk beklemeden Sisera’ya yardýma koþmuþken, siz, Reuven ve
Dan, nasýl kardeþlerinizin yardýmýna koþmadýnýz?]
20 “[Fakat Tanrý, buna karþýlýk, Bene-Yisrael’in yardýmýna yine hiçbir çýkar beklemeyen güçleri gönderdi:
Bene-Yisrael için] Göklerden savaþtýlar; yýldýzlar kendi
yörüngelerinden [çýkýp aþaðý inmiþçesine], Sisera ile
savaþtýlar [askerlerin zýrhlarýný dayanýlmayacak düzeyde ýsýttýlar].
21 “Kiþon ýrmaðý, [yükselerek, serinlemek için girenleri olduðu gibi, kýyýsýnda savaþanlarý da, sularýyla] sildi
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süpürdü. [Ve bu nehrin taþkýnlýk yapmasý, Gökler’den
Bene-Yisrael’e yardým edildiðinin bir göstergesiydi.
Zira] Kiþon ýrmaðý, eskiden beri [zayýf akýntýya sahip
bir] ýrmaktý; [o kadar ki, bu ýrmaða] kendim güçlü bir
þekilde basmýþ [ve hiç zarar görmemiþtim. Şimdi ise,
düþmanlarý silip süpürecek coþkunluða ulaþtý]!
22 “O zaman, atlarýn [yýldýzlarýn etkisiyle ýsýnan çamur
nedeniyle zarar gören] toynaklarý, dörtnala koþudan
– kahramanlarýn [onlarý zorladýðý] dörtnala koþudan
– [dolayý sert] vuruklar [sonucu düþtü].
23 “‘[Yakýn bir þehir olan] Meroz’u lanetleyin!’ dedi
Tanrý’nýn elçisi [Barak]. ‘Sakinlerini sertçe lanetleyin!
Çünkü Tanrý’nýn [Halký’nýn] yardýmýna – Tanrý’nýn,
[Sisera ve beraberindeki] güçlülerle savaþan [Halký’nýn]
yardýmýna gelmediler’.
24 “[Buna karþýlýk] Keni Hever’in eþi Yael, kadýnlar
tarafýndan mübarek kýlýnsýn; çadýrda [oturan mütevazý] kadýnlar [ve özellikle, çadýrda oturduklarý vurgulanan Anneler, Sara, Rivka, Rahel ve Lea] tarafýndan
mübarek kýlýnsýn [çünkü Yael olmasaydý, onlarýn
yetiþtirdiði bu halk yok olacaktý].
25 “[Yael þu sebeple mübarek kýlýnmalýdýr: Savaþ meydanýndan kaçýp Yael’in çadýrýna sýðýnan Sisera] Su
istemiþti; [ama Yael ona] soylulara [yaraþýr, büyük] bir
kasede [insanýn uykusunu getiren bir içecek olan] süt
verdi, kaymak sundu.
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“[Sonra sol] Elini çadýr kazýðýna uzattý, sað elini de
iþçi çekicine – ve [uyku halindeki] Sisera’yý mýhladý,
baþýný ayýrdý, þakaðýný ezdi [kazýðý bir yandan diðerine]
geçirdi.
27 “[Sisera, Yael’in] Ayaklarýnýn dibinde çöktü, düþüp
serildi – ayaklarýnýn dibine çöküp düþtü – çöktüðü
gibi, orada düþtü yenik halde.
28 “Pencereden dýþarý baktý; pencere kafesinden [titreyen bir sesle] mýrýldandý Sisera’nýn annesi:
‘[Oðlumun] Arabasý neden gelmekte gecikiyor? Savaþ
arabalarýnýn sesleri neden geç kaldý?’
29 “Bilge hanýmlarý onu yanýtladýlar; aslýnda kendisi
de, kendisine [hüsnükuruntuyla] cevap verdi:
30 “‘[Tabii ki gecikir] Ganimet buldular; paylaþmýyorlar mý? Adam baþý bir ya da iki genç kýz; renkli [giysilerden oluþan] ganimet [komutan olduðu için özellikle] Sisera’ya – nakýþlý rengarenk ganimet – yaðmacýlarýn boyunlarý için de her iki yaný nakýþlý renkli [giysiler]!’
31 “[Sisera nasýl yok olduysa] Tüm düþmanlarýn da
böyle yok olsun ey Aþem! [Tanrý’nýn] Sevenleri ise
güneþin [sabah] doðuþu[ndan, öðle üzerindeki] en
güçlü hali[ne kadar olduðu] gibi [sürekli artan bir ýþýk
versinler].”
Ülke kýrk yýl boyunca sükun buldu.
26
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Aftarat Yitro

Kral Uziyau’nun öldüðü [ya da Tsaraat’a yakalandýðý için ‘ölü’ ile eþdeðer hale geldiði] yýl, Efendi’yi,
yüksek ve yüce bir tahtta oturur gördüm; ayak taburesi Tapýnaðý doldurmuþtu.
2 Yukarýda [manevi göklerde], Seraflar O’na [hizmet
etmek üzere] hazýr duruyorlardý. Her birinin altýþar
kanadý vardý: [Her Seraf bu altý kanadýn] Ýkisiyle
[Tanrý’nýn Kutsiyeti’ne bakmamak için kendi] yüzünü
örtüyor, ikisiyle [tevazu için ve ayrýca Altýn Buzaðý
günahýný hatýrlatmamak için, buzaðý ayaklarýna benzeyen] ayaklarýný gizliyor, ikisiyle de [Tanrý’nýn verdiði
görevleri yerine getirmek üzere] uçuyordu.
3 [Seraflarýn her] Biri [hem diðerlerinden izin almak
hem de diðerlerine izin vermek için], diðerine seslendi
ve [anlaþarak, tek bir kiþiymiþçesine þöyle] dedi:
“[Göklerde] Kutsal; [Yeryüzünde] Kutsal; [Ebediyen]
Kutsal’dýr, [Melek] Topluluklarýn[ýn] Efendisi; Onuru
tüm evreni doldurur”.
4 [Tapýnaktaki] Pervazlar, seslenenin sesinden [çok
sayýda] ama [boyunca] yerinden oynadý. Tapýnak

[Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e yönelik öfkesini simgelercesine] dumanla doluyordu.
5 “Eyvah bana!” dedim “Çünkü Tame dudaklý bir
kiþiyim ve Tame dudaklý bir halkýn içinde yaþýyorum[;
dolayýsýyla ne kendi adýma bir deðe-rim var ne de içinde yaþadýðým halk, bir þeyi hak ediyor. Böyle deðersiz
biri iken] gözlerim Topluluklarýn Efendisi Kral’ý gördüðü için öleceðim!”
6 Seraflar’dan biri bana doðru uçtu. Elinde, [tapýnaðýn
avlusundaki] Mizbeah’tan bir maþa ile almýþ olduðu bir
kor parçasý vardý. 7 [Onu] Aðzýma deðdirdi ve “Ýþte;
bu, dudaklarýna deðdi” dedi. “Böylece [aldýðýn bu
cezayla] günahýn giderildi, [Bene-Yisrael’i ‘Tame
dudaklý halk’ olarak tanýmlamakla iþlediðin] hatan
baðýþlandý”.
8 Tanrý’nýn [meleklere danýþýrcasýna, “Bene-Yisrael’i
uyarmak üzere] Kimi göndereyim? Bizim adýmýza kim
gitsin?” diyen Sesi’ni duydum. “Emrindeyim” dedim.
“Beni gönder”
9 [Tanrý þöyle] Dedi: “Git ve bu halka söyle: [Size
‘Peygamberler aracýlýðýyla ilettiðim sözlerimi] Ýyice
dinleyin’ [diyorum ama siz ýsrarla] anlamýyorsunuz;
[‘yaptýðým tüm mucize ve iyilikleri] ‘dikkatlice görün’
[diyorum ama siz ýsrarla] kavramýyorsunuz.
10 Bu halkýn kalbi yað baðlamýþ. Kulaklarý aðýrlaþmýþ,
gözlerine mil çekilmiþ; [çünkü, kötü dürtüsü] ‘aman
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Bşinat Mot – Yeþayau 6:1-13

6
1

gözleriyle görmesin, kulaklarýyla duymasýn; kalbi anlamasýn da [Tanrý’ya] dönüp [manevi] saðlýðýna kavuþmasýn’ [diye özellikle yapýyor; sanki bu onun için
kötüymüþ gibi]!
11 “[Bu tavýrlarýný] Ne zamana kadar [sürdürecekler]
Efendim?” dedim. [Tanrý] Cevap verdi: “[Bu halk
ancak cezayla karþýlaþtýðýnda aklýný baþýna toplar. Bu
yüzden] Şehirler oturansýz kalýp ýssýzlaþana, evler
insansýz [kalana] ve toprak tamamen ýssýz hale gelene
kadar…
12 Tanrý insanlarý uzaklaþtýracak; ülke içinde terk
edilmiþ [bölgeler] çok olacak.
13 [Sürgüne kadar, ülkede] On [kral] daha olacak;
sonrasýnda [ülke] gerileyip tükenmeye yüz tutacak;
fakat týpký [sonbaharda yapraklarýný azar azar] döktüðünde [bile, yeni tomurcuklarýn kaynaðý olan]
kütüðü [saðlam] kalan çitlembik ve meþe gibi;
[Yisrael’in] gövdesi de, [arda kalan] kutsiyet tohumu
[olacak; ulus tekrar oradan geliþecektir].
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Aftarat Mişpatim
Miþpatim peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Şekalim peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayihrot Yeoyada];
Adar ayýnýn Roþ Hodeþi’ne rastlarsa, Roþ Hodeþ
Aftarasý [Aşamayim Kisi];
Erev Roþ Hodeþ’e rastlarsa, o güne
özel Aftara [Mahar Hodeş];
Şekalim peraþasýna rastlarsa ve o gün ayný zamanda
Erev Roþ Hodeþ ya da Roþ Hodeþ ise,
yine Vayihrot Yeoyada okunur.
Adavar Aşer – Yirmeyau 34:8-22 / 33:25-26

34
Tanrý’dan Yirmeyau’ya [ulaþan] söz… [Bu söz,]
Kral Tsidkiyau’nun, [krallýðýnýn ye-dinci yýlýnda]
Yeruþalayim’deki tüm halkla özgürlük ilaný konusunda antlaþma yapmasýnýn [ertesinde meydana gelen þu
olaylarýn] ardýndan [geldi.
9 Antlaþmaya göre] Herkes, Ýbrani köle ve cariyesini
– kardeþi [olan bir baþka] Yahudi’yi [Tora’da belirtilen sürenin ötesinde] çalýþtýrmayacak þekilde – salýverme [yükümlülüðünü taþýyordu.
8
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Gerçekten de] Herkesin kölesini ve cariyesini
[gerekenden] daha çok çalýþtýrmayarak salývermesi
konusundaki antlaþmaya dahil olan tüm yöneticiler
ve tüm halk [konuyu] dikkate aldý; [emre] itaat ettiler ve [kölelerini] salýverdiler.
11 Fakat bunun ardýndan vazgeçip, salývermiþ olduklarý kölelerle cariyeleri geri getirerek, onlarý köleler ve
cariyeler olarak zorla tuttular.
12 Tanrý’nýn þu Sözü, [iþte tüm bunlarýn ardýndan]
Yirmeyau’ya ulaþtý:
13 “Yisrael’in Tanrýsý Aþem þöyle dedi: Atalarýnýzla,
onlarý Mýsýr’dan çýkardýðým dönemde [Sinay daðýnda]
þöyle bir antlaþma yapmýþtým:
14 ‘Yedinci yýlýn baþýnda, sana satýlan Ýbrani kardeþini
salýver; senin için altý yýl çalýþtýktan sonra onu kendinden serbest kýlýp göndereceksin.’ Fakat atalarýnýz Beni
dikkate almadýlar ve kulak asmadýlar.
15 Sizse bu dönemde Teþuva yaptýnýz, herkesin akraný
için özgürlük ilan etmesiyle Gözümde doðru olaný
uyguladýnýz. Huzurumda, Ýsmim’in baðdaþtýrýldýðý
Tapýnak’ta antlaþma bile yaptýnýz.
16 [Ne var ki, sonra] Vazgeçip [antlaþmadaki yemininizde kullandýðýnýz] Ýsmim’i ihlal ettiniz. Kendi istekleri [yönünde] özgürlüðe salýverdiðiniz köle ve cariyelerinizi geri getirdiniz ve onlarý köleler ve cariyeler
olarak zorla tuttunuz.”
10
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Bu yüzden þöyle diyor Tanrý: “Siz, herkesin kardeþi
ve herkesin akraný için özgürlük ilan etmesi konusunda Beni dinlemediniz. [Buna karþýlýk] Ben de sizin için
baðýmsýzlýk ilan edeceðim [Sizi Kendim’den özgür kýlmýþ gibi davranacak, üzerinizden özel korumamý da
kaldýracaðým].” – Tanrý’nýn Sözü – “Kýlýca, salgýna,
açlýða [teslim olacaksýnýz]. Sizi, bölgenin tüm krallýklarý için dehþetten titreyen [bir av] haline getireceðim.
18 Antlaþmam’ýn sözlerini yerine getirmeyerek, ikiye
bölüp parçalarýnýn arasýndan geçtikleri buzaðý [ile
simgelenen] Antlaþmam’ý çiðneyen kiþileri teslim edeceðim –
19 buzaðýnýn parçalarý arasýndan geçen [ve böylece
antlaþmaya olan baðlýlýklarýný ilan eden] Yeuda [þehirlerinin] yöneticilerini, Yeruþalayim’in yöneticilerini,
bakanlarý, Koenler’i ve tüm ülke sakinlerini –
20 onlarý düþmanlarýnýn ve canlarýný isteyenlerin ellerine teslim edeceðim. Leþleri [gömülmeyi bile hak
etmeyecek] gökyüzünün uçucularýna ve yeryüzünün
[yabani] hayvanlarýna yem olacak.
21 “Yeuda kralý Tsidkiyau’yu ve bakanlarýný da, düþmanlarýnýn ve canlarýný isteyenlerin ellerine ve Babil
Ýmparatoru’nun, [size yardým için gelen Mýsýr ordusu
nedeniyle þimdilik] civarýnýzdan uzaklaþmakta olan
ordusuna teslim edeceðim.
22 Ýþte [Paro ve ordusunun kalplerine] emrediyorum!”
17
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– Tanrý’nýn Sözü – “[Onlar Mýsýr’a geri dönecek ve
Babilliler’i] bu þehre [Yeruþalayim’e] geri getireceðim.
Ona karþý savaþacaklar, onu ele geçirecekler ve ateþe
verecekler. Yeuda þehirlerini de, kimsenin oturmadýðý
ýssýz yerlere çevireceðim.”

33
Şöyle dedi Tanrý: “Eðer gündüz ve gece ile
antlaþmam olmasaydý – gökyüzü ve yeryüzünün [hareketleri ve evrensel sistemle ilgili] kanunlarý koymasaydým –
26 [o zaman belki] Avraam, Yishak ve Yaakov’un soyu
için, soyundan hükümdarlar seçmek üzere, Yaakov ve
Kulum David’in soyunu da [þiddetle] reddedebilirdim.
[Fakat nasýl ki gece ve gündüzle yaptýðým antlaþma ve
evrenin kurallarý ebediyse; halk olarak Yaakov/Yisrael,
kraliyet olarak David ve Koenlik olarak Aaron’la olan
antlaþmam da ebedidir ve hiçbir koþul altýnda geri
alýnmayacaktýr. Ve bu gerçek] Esirlerini [tekrar ülkelerine] geri getirip, onlara merhamet gösterdiðim
zaman [herkesçe görülecektir].”
25
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Aftarat Teruma
Teruma peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Şekalim peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayihrot Yeoyada];
Zahor peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayomer Şemuel];
Roþ Hodeþ Adar’a rastlarsa, o güne özel Aftara
[Aþamayim Kisi];
Şekalim peraþasýna rastlarsa ve o gün ayný zamanda Roþ
Hodeþ Adar ise,
yine Vayihrot Yeoyada okunur.

V’A-do-nay Natan – Melahim I 5:26 – 6:13

5
26 Tanrý, kendisine söylemiþ olduðu gibi, Şelomo’ya

bilgelik bahþetti ve [bu bilgelikten etkilenen Tsor
kralý] Hiram ile Şelomo arasýnda barýþ oldu; ikisi bir
antlaþma yaptýlar.
27 Kral Şelomo, tüm Yisrael’den vergi [toplar gibi, iþ
gücü] topladý. Bu vergi 30.000 kiþi idi.
28 Onlarý [10.000’er kiþilik üç vardiya halinde]
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Lübnan’a gönderdi. Her ay deðiþmeli olarak 10.000
kiþi [gidiyor], bir ay Lübnan’da bulunduktan sonra
[yerini diðer iki vardiyaya býrakarak] iki ay evinde
[oluyordu]. Vergiden [yani vardiyalarýn çalýþmasýndan] Adoniram sorumluydu.
29 [Bunlarýn yanýnda] Şelomo’nun, yük [olarak taþ]
taþýyan 70.000, [taþ ocaðýnda] taþ kesen 80.000 [Ger
iþçisi vardý.
30 Bu sayýlar] Çalýþmayý gerçekleþtiren halký yöneterek çalýþmaya nezaret eden, Şelomo’nun, [300 üst
memurun altýnda çalýþan] 3.300 görevlisinin haricindedir.
31 Kral emir verdi; tapýnaðýn temeli için büyük taþlar,
aðýr taþlar kopardýlar ve [binanýn diðer bölümleri için]
düzgün taþlar [kestiler].
32 Şelomo’nun inþaat ustalarý, Hirom’un inþaat ustalarý ve [bu konuda özel ustalýða sahip olan] Givliler
[=Geval adlý halka mensup kiþiler, taþlarý] düzelttiler;
tapýnaðý inþa etmek için aðaçlar ve taþlarý hazýrladýlar.

Bene-Yisrael’in Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþýnýn 480.
yýlýnda, Şelomo’nun Yisrael üzerindeki krallýðýnýn 4.
yýlýnda, ikinci ay olan Ziv [=“Nur; Aydýnlýk” = Ýyar]
ayýnda, [Şelomo] Tanrý Adýna tapýnaðý inþa etmeye
baþladý.

Kral Şelomo’nun, Tanrý Adýna inþa ettiði [“Devir”
adý verilen 20x20 ama ebadýndaki Kodeþ Akodaþim ve
“Ehal” adý verilen 40x20 ama ebadýndaki Kodeþ bölümlerinden oluþan] tapýnaðýn, [doðu-batý doðrultusundaki] boyu 60 ama, eni 20 ama, yüksekliði 30 amaydý.
3 Tapýnaðýn Ehal bölümünün önündeki [yani doðu
yanýndaki, “Ulam” adý verilen] giriþ salonunun boyu,
tapýnaðýn [20 amalýk] eni boyunca 20 ama, eni ise,
tapýnaðýn ön tarafýnda [yani doðusuna bitiþik olarak]
10 amaydý [böylece üç bölümden oluþan yapýnýn tümü
70x20 ebadýndaydý].
4 Tapýnaða [olasýlýkla cam ya da benzeri bir madde
kullanarak] saydam ve kapalý pencereler yaptý [Böylece
hem bir taraftan diðer taraf görülüyordu; hem de açýklýk yoktu. Ya da, “Tapýnaðýn dünyanýn ýþýðýna ihtiyacý
yok” mesajýný verircesine, dýþta geniþ çerçeveli olup
(görüþe imkan veren), içe doðru daralan (kapalý) pencereler yaptý].
5 Çevresi boyunca tapýnaðýn duvarýna – yani tapýnaðýn, Ehal’in [kuzey ve güney], Devir’in [kuzey, batý
ve güney yanlarýndaki] çevre duvarlarýna – [bitiþik]
odalar inþa etti ve [bunlarý] çevre boyunca [kapatacak] bir dýþ cephe yaptý.
6 [Her yanda üst üste üç oda gelecek þekilde yapýlmýþtý. Her üçlüde en] Alt oda 5 ama eninde, ortadaki
6 ama eninde, [en üstteki] üçüncüsü de 7 ama enin-
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deydi. Zira [odalarýn,] tapýnaðýn duvarlarýna [açýlan
deliklere sokulan kiriþlerle] tutturulmamasý için, tapýnaðýn çevresi boyunca dýþ tarafýný girintilerle yapmýþtý
[baþka bir deyiþle; tapýnaðýn dýþ duvarlarý altta kalýnken, üste doðru basamaklar halinde incelmekte, böylece, yukarýya doðru gittikçe geniþleyen odalarýn
tabanýndaki – alt kata göre 1 amalýk – fazlalýk bu
girintilere oturmaktaydý].
7 Ve tapýnak, inþa olurken, [ocaktan] kesilmiþ bütün
taþlarla inþa edilmiþti. Ýnþa olduðu sýrada tapýnakta
keskiler, balta ya da [inþaatta kullanýlan] baþka demir
aletlerin sesi [bile] duyulmamýþtý [her taþ, ocaktan
getirildiði þekliyle kullanýlmýþtý ve inþaat sýrasýnda hiçbir düzeltme yapýlmamýþtý; tapýnak duvarýnýn kiriþlerin girmesi amacýyla delinmemesinin sebebi buydu].
8 [Kuzey ve güney duvarlarýnda üç katta beþer adet
oda vardý] Tapýnaðýn sað [=güney] tarafýnda [beþ
odalý en alt katýn] orta [odasýnýn] duvarýnda bir giriþ
vardý. [Odanýn içinde iki yandaki iki odaya birer giriþ
daha bulunuyordu] Ve ortadakine [yani bir üst kattaki odaya], ortadakinden de üçüncü kattakilere bir
döner merdivenle çýkýlýyordu [böylece her odanýn
komþularýyla baðlantýsý vardý].
9 Tapýnaðý[n dört duvarýný] inþa edip tamamladý ve
[ardýndan] tapýnaðý[n çatýsýný ser-viden yapýlmýþ]
dekoratif oluklar[dan oluþan bir satýhla, onun üzerini

de, bakým amacýyla çatýya çýkan kiþilerin rahatça
yürüyebilmesi için] sedir dizileriyle kapadý.
10 Tüm tapýnak [çevresi] için [duvara bitiþik yapýlan
her bir] odayý, 5 ama yüksekliðinde inþa etmiþti.
[Bunlar] Tapýnaða, [duvardaki girintilere yerleþecek
þekilde] sedir kütükleriyle tutturulmuþtu.
11 [Ýnþaat sýrasýnda, peygamber Ahiya Aþiloni aracýlýðýyla] Tanrý’nýn þu Sözü Şelomo’ya ulaþtý:
12 “Ýnþa etmekte olduðun bu tapýnak [tüm güzelliði ve
görkemine karþýn, henüz Şehinam’ý barýndýrmama
yeterli deðil] – eðer hükümlerime göre yürür ve
kanunlarýmý ye-rine getirirsen ve tüm Emirlerim’i,
onlara göre yaþayarak gözetirsen, [iþte o zaman] baban
David’le konuþtuðum Sözüm’ü, seninle yerine getirir,
13 Bene-Yisrael’in aralarýnda barýnýrým ve Halkým
Yisrael’i terk etmem.”
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Aftarat Tetsave

[Iþýk saçan bir insan görüntüsündeki bir
meleðin, Tanrý Adýna peygamber Yehezkel’e söyledikleri:] “Sen insanoðlu! Yisrael Ailesi’ne [üçüncü] tapýnaðý anlat. [Böylece, onlarýn günahlarýna karþýn, yine
de þefkatli davrandýðýmý görerek, ayný zamanda, diðer
Bet-Amikdaþlar’ý kaybetmelerine neden olan] günahlarý nedeniyle utanç duysunlar. [Ayrýca onlara, III.
Bet-Amikdaþ’ýn inþa planýný öðret ki vakti geldiðinde
inþa etmek üzere, onun] Hazýr halinin ölçülerini iyice
bellesinler.
11 Yaptýklarý þeylerin tümünden utanç duyduklarý takdirde, onlara tapýnaðýn genel þeklini [ne gibi bölümlere sahip olacaðýný, bunlarýn her birinin] yerleþimini,
[tüm bunlarýn] çýkýþ ve giriþ yerlerini, [bölümlerin]
hepsinin þekillerini, [her bölümün kullanýmýna dair]
tüm kanunlarýný, [bölümlerin duvarlarýnda yer alacak,
Keruvim gibi] tüm suretlerini, [Koenler-Koen olma-

yanlar, kadýnlar-erkekler gibi gruplarýn hangi bölümlerde bulunabilecekleri konusundaki] tüm kurallarý
bildir ve [bunlarý sürekli öðrenebilmeleri için, onlarýn]
gözleri önünde yaz. Böylece [Bet-Amikdaþ’ýn] þeklini
ve [kullaným] kanunlarýný [zihinlerinde] koruyacaklar
ve [vakti geldiðinde] bunlarý yapabilecekler. [Fakat
utanç duymu-yorlarsa, hiçbir þey anlatma]. 12 “Bu,
[yani Yehezkel kitabýnýn daha önceki 40-42. pereklerinde anlatýlanlar,] daðýn tepesindeki tapýnakla
ilgili öðretidir. [Daðý] Çevresi boyunca dolaþan
sýnýrý[nýn iç tarafýnda kalan] her yer, [karþýsýndaki
Yeruþalayim þehri ile karþýlaþtýrýldýðýnda] Kutsallar
Kutsalý’dýr – tapýnakla ilgili öðreti iþte budur.
13 “Mizbeah’ýn ama cinsinden verilen ölçülerinde [kullanýlan özel] ama [ölçüsü, 5 tefaha eþit olan normal]
ama ve bir tefahtýr [yani 6 amaya eþittir. Diðer yandan,
Mizbeah’ýn] kaidesi[nin yüksekliði, 5 tefahlýk normal
ölçüyle] 1 ama, [Mizbeah’ýn etrafýný saran] taraçasý
[yine normal ölçüyle] 1 ama, her yanýndaki sýnýrýnda
[köþelerde yer alan kare þeklindeki dört çýkýntýnýn her
biri, merkezinden] kenarýna [doðru yapýlan ölçüyle] 1
zeret [= yarým ama; merkezden kenara olan ölçü,
kenarýn yarýsý olduðuna göre her çýkýntý 1x1 normal
ama ebadýndadýr. Ýçeride tütsünün yakýldýðý altýn]
Mizbeah’ýn [1x1 amalýk üst] yüzeyi de bu [normal, 5
tefahlýk amaya göredir.
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Tetsave peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Zahor peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayomer Şemuel] okunur.
Ata Ben Adam – Yehezkel 43:10–27

43
10

Dýþarýdaki korban Mizbeahý’na dönersek: En altta
32x32 ama ebadýnda bir kaide vardýr. Bu] kaidenin,
yer[ seviyesin]den alt taraçaya [yani kendi üst yüzeyine kadar olan yüksekliði] 2 ama, geniþliði ise 1 amadýr.
[Bu geniþlik, Mizbeah’ýn bundan sonraki bölümü için
30x30 amalýk bir alan býrakmýþtýr. Söz konusu] Alt
taraçadan üst taraçaya [olan yükseklik] 4 ama, [taraçanýn] geniþliði ise 1 amadýr [Böylece bundan sonraki
bölüm için 28x28 amalýk bir alan kalmýþtýr.
15 Bu bölüm, yani] Arel, 4 ama [yüksekliðindedir].
Ariel[’in seviyesi] üstünde de [Mizbeah’ýn dört köþesinde yer alan, 1x1 ama ebadýnda] dört çýkýntý [vardýr].
16 Ariel’in kendisi, kare þeklindedir ve dört çeyreðinin
her birinin [kenar] uzunluðu 12 [amadýr; yani tüm
alan 24x24 amadýr].
17 Çatý ise, dört çeyreðinin her biri için 14 [ama]
boyunda ve 14 [ama] enindedir [yani 28x28 ama ebadýndadýr]. Her yanýndaki sýnýrý [yani köþelerdeki dört
çýkýntýnýn her biri, merkezden kenara yapýlan ölçümle] yarým ama [yani 1x1 ama ebadýndadýr. Böylece,
28x28 amalýk çatýda, dýþtan 1 amalýk bölümün köþe
çýkýntýlarý ve onlarýn arasýna, diðer 1 ama geniþliðinde
bir þeridin de Koenler’in yürümesi için patika olarak
ayrýlmasýyla 24x24 amalýk Ariel ebadýna ulaþýlmýþtýr.
Ayrýca Mizbeah’ýn, dibindeki] kaidesi, çevre boyunca

1 ama [enindedir. Biri kaideye, diðeri taraçaya, öteki
de çatýya çýkan] rampalarý, doðuya bakmaktadýr.”
18 [Melek, Tanrý Adýna] Bana “Ýnsanoðlu!” dedi.
“Tanrý Aþem þöyle dedi: Üzerinde Ola-korbaný gerçekleþtirme ve [duvarlarýna] kan boca etme [açýsýndan
uygun hale gelmesi için], Mizbeah’ýn, tamamlandýðý
günde [hizmete açýlýþ töreni olarak uygulanmasý gereken] prosedürü þudur:
19 “[I. Bet-Amikdaþ’ýn ilk Koen Gadolu] Tsadok’un
soyundan olan ve Bana hizmet etmek üzere yaklaþan”
– Efendi Aþem’in Sözü – “Levi [kabilesine mensup]
Koenler’e, Hatat-korbaný olarak genç bir boða ver.
20 [Boðanýn] Kanýndan al ve [Mizbeah’ýn] dört köþe
çýkýntýsý üzerine, çatýnýn dört köþesine ve çevre boyunca kenarýna sür; böylece onu arýndýrmýþ ve [aleladelik
konumundan] temizlemiþ olacaksýn [tüm bunlar, ayný
zamanda, senin, III. Bet-Amikdaþ zamanýnda tekrar
dirileceklerden biri olacaðýna dair bir müjdedir de].
21 Hatat-korbaný olan boðayý al ve [görevli kiþi] onu
tapýnaðýn bitiminde, Kutsal Mekan’ýn dýþýnda yaksýn.
22 Ýkinci gün, Hatat-korbaný olarak kusursuz bir teke
getir ve Mizbeah’ý, [ilk gün] boðayla arýndýrdýklarý gibi,
[kaný boca ederek] arýndýrsýnlar.
23 Arýndýrma iþlemini tamamladýðýnda, kusursuz genç
bir boða ve davardan, kusursuz bir koç getir.
24 Onlarý Tanrý’nýn Huzuru’nda [Mizbeah üzerinde
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yakarak] korban yapacaksýn: Koenler bunlarýn üzerine
[normalde korban iþleminin bir parçasý olarak yapýldýðý
üzere] tuz saçsýnlar ve onu Tanrý Adýna bir Olakorbaný olarak [tamamen] yaksýnlar.
25 [Ýkinci günde yapýldýðý þekilde] Yedi gün boyunca,
gün baþýna, Hatat-korbaný olarak bir teke kullanacaksýn. [Ayrýca, Ola-korbaný olarak, her ikisi de] kusursuz, genç bir boða ve davardan bir koç kullanacaklar.
26 Yedi gün boyunca Mizbeah’ý [aleladelik konumundan] temizleyecekler ve onu saflaþtýracaklar; böylece
onu hizmete açacaklar.
27 Bu günler tamamlandýðýnda; sekizinci gün ve sonrasýnda, Koenler Mizbeah’ýn üzerinde, Ola-korbanlarýnýzý
ve Şelamim-korbanlarýnýzý gerçekleþtirecekler ve sizi[n
ibadetinizi] istekle kabul edeceðim” – Efendi Aþem’in
Sözü.
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Aftarat Ki Tisa
Ki Tisa peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Para peraþasýna rastlarsa, o güne
özel Aftara [Bet Yisrael] okunur.
Vayişlah Ahav – Melahim I 18:20–39

18
[Yisrael kralý] Ahav, tüm Bene-Yisrael’e [elçilerle haber] gönderdi [ve onlarý peygamber Eliyau ile,
Baal putunun sahte peygamberleri arasýnda gerçekleþecek boy ölçüþmeye çaðýrdý. Halk kendisinden gelmesine karþýn, Ahav, tüm yaptýklarýnýn göz boyamasý
olduðunu pek iyi bilen sahte] peygamberleri [zorla]
Karmel daðýnda topladý.
21 Eliyau halka yaklaþýp “Ne zamana kadar [sürekli
olarak ayak deðiþtirmek zorunda kalan topal biri gibi]
iki fikir arasýnda gidip geleceksiniz?” dedi. “Eðer Tanrý,
Aþem ise, O’nu takip edin. Yok eðer Baal ise, onu
takip edin.”
Halk ona tek kelime cevap vermedi [zira, dediði gibi,
neyin gerçekten doðru olduðunu bilmeyecek kadar
boþluktaydý].
22 [Bir peygamber olan ama bunu açýkça göstermeyen
Ovadya, Ahav’la kraliçe Ýzevel’in gazabýndan koru20
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mak için, yüz kadar peygamberi gizliyordu. Halk bunu
bilmediði için] Eliyau halka “Aþem adýna peygamber
olarak sadece ben kaldým” dedi. “Baal’ýn peygamberleri ise dört yüz elli kiþi [buna raðmen; görelim bakalým
kimin duasý kabul olacak! Teklifim þu:
23 Bize iki boða versinler ve [peygamber geçinen bu
kiþiler] kendilerine boðalardan birini seçsinler. Onu
[kesip] parçalarýna ayýrsýnlar ve odunlarýn üzerine
yerleþtirsinler, ama ateþ uygulamasýnlar. [Ayný þekilde] Ben de diðer boðayý hazýrlayýp odunlarýn üzerine
yerleþtireceðim ve ateþ uygulamayacaðým.
24 [Siz, sahte peygamberler] Kendi tanrýnýza ismiyle
seslenin; ben de Aþem’i Ýsmi ile çaðýrayým. Ve hangi
tanrý ateþle [yani bu boðalarý yakmak üzere ateþ göndererek] cevap verirse, o [gerçek] Tanrý’dýr.”
Tüm halk cevap verip “Ýyi öneri!” dediler.
25 Eliyau, Baal’in peygamberlerine “Kendinize boðalardan birini seçip ilk siz davranýn; ne de olsa çoðunluk sizsiniz” dedi. “tanrýnýza ismiyle seslenin, ama ateþ
uygulamayýn.”
26 [Sahte peygamberler, Ahav’ýn] Kendilerine verdiði
boðayý alýp hazýrladýlar ve sabahtan öðlene kadar
Baal’a ismiyle seslenerek “Ey Baal; cevap ver bize!”
dediler; ama ne ses vardý, ne de cevap veren. [Ýbadetin
bir parçasý olarak, Ahav’ýn] Yapmýþ olduðu sunaðýn
üzerinde sýçramaya baþladýlar.
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Öðle üzeri, Eliyau onlarla alay etmeye baþladý:
“Yüksek sesle çaðýrýn” dedi. “Tanrýymýþ! Belki sohbettedir, ya da [birilerini] kovalýyordur, ya da [ayak]
yolundadýr. Belki de uyuyordur; [sesinizi yükseltin ki]
uyansýn!”
28 [Eliyau alay etse de, diðerleri onu ciddiye aldýlar ve]
Yüksek sesle çaðýrmaya baþladýlar; ritüelleri gereði
[halký kendi taraflarýnda tutma amacýyla] kýlýçlar ve
mýzraklarla, üzerlerinden kan akana kadar bedenlerini
çizdiler.
29 Öðle vakti geçtikten sonra, akþam üstü [Ola-korbaný
olarak yapýlan] Düzenli-korbaný gerçekleþtirme vakti
gelene kadar, [garip sözler söyleyerek] peygamberlik
eder gibi yaptýlar. Ama ne ses vardý, ne cevap veren,
ne de bir dinleyen[in olduðuna dair herhangi bir belirti].
30 Eliyau tüm halka “Bana yaklaþýn [ve herhangi bir
hile yapmadýðýma tanýk olun]” dedi. Tüm halk ona
yaklaþtý. [Eliyau, Karmel daðýnda kral Şaul’un] Tanrý
Adýna [inþa etmiþ olduðu, fakat sonradan putperestlerce] Yýkýlmýþ olan mizbeahý tamir etti.
31 Eliyau, Tanrý’nýn “Ýsmin Yisrael olacak” þeklindeki
sözünün geldiði Yaakov’un oðullarýnýn [soyundan
gelen] kabilelerinin sayýsýna denk olarak, on iki taþ
aldý.
32 Bu taþlarý, Tanrý Adýna bir mizbeah halinde inþa etti
27
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ve mizbeahýn çevresi boyunca, iki sea tohum [ekimine
uygun] büyüklükte [yani 50x50 ama geniþliðindeki bir
alaný sýnýrla-yacak] bir hendek yaptý.
33 Odunlarý dizdi, boðayý parçalarýna ayýrdý ve odunlarýn üzerine yerleþtirdi.
34 “Dört çömlek su doldurup korban ile odunlarýn üzerine dökün” dedi. [Dediði yapýldýktan sonra] “Ýkinci
kez!” dedi; ikinci kez yaptýlar. “Üçüncü kez!” dedi;
üçüncü kez yaptýlar [Eliyau bu þekilde, üç Ata,
Avraam, Yitshak ve Yaakov’a denk olarak üç kerede,
toplam on iki, yani Yisrael kabilelerinin sayýsý kadar
çömlek su dökülerek, gerçekleþecek mucizenin boyutunu büyütmek istemiþti].
35 Sular, mizbeahýn çevresine aktý; [Eliyau ya da emrettiði bir kiþi] kanala da su doldurdu.
36 [Akþam] Korbanýnýn yakýlma vakti geldiðinde,
Eliyau [dua etmek üzere] yaklaþtý ve “Ey, Avraam,
Yitshak ve Yisrael’in Tanrýsý Aþem!” dedi. “[Duamý
kabul edip göklerden ateþ göndermenle] Bugün, Senin
[Kutsal Varlýðý’ný] Yisrael’de [barýndýran] Tanrý
[olduðun], benim Senin kulun [olduðum] ve tüm
bunlarý [ve her zaman vesile olduðum Mucizelerin’i,
hileler ya da büyülerle deðil] Senin Sözün’le gerçekleþtirdiðim kavranacak [Ayrýca þu anda Bet-Amikdaþ
dýþýnda baþka yerde korban yapýlmasý yasak olmasýna
karþýn, burada Senin Adýna, halký Sana döndürmek

için bu istisnayý yaptýðým ve Senin bunu onayladýðýn,
vereceðin cevap yoluyla bilinecek].
37 Cevap ver bana ey Aþem – bana cevap ver ki bu
halk [tek ve gerçek] Tanrý’nýn Sen olduðunu kavrasýn. Kalplerini [putperestlikten] geriye, [bu açýk
mucizenle, Bizzat] Sen çevireceksin!”
38 Tanrý’nýn ateþi [aniden] indi ve korbaný, odunlarý,
taþlarý ve topraðý yakýp tüketti. Hendekteki suyu da
yalayýp bitirdi.
39 Tüm halk [bunu] gördü ve yüz üstü yere kapandýlar. [Bir aðýzdan] Dediler: “Aþem – Tanrý O’dur! Aþem
– Tanrý O’dur! [Baal, tanrý deðildir!]”.
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Aftarat Vayakel

Kral Şelomo [adamlar] gönderip, [ölmüþ
babasýnýn sanatýný çok iyi öðrenmiþ bir usta olan]
Hiram’ý, Tsor’dan aldýrdý.
14 [Hiram, Dan kabilesine mensup] Dul bir kadýnýn
oðluydu ve [baba tarafýndan] Naftali kabilesindendi.
Babasý Tsor’lu [uzun süre önce buraya yerleþmiþ] bir
bakýr ustasýydý ve [Hiram, babasýndan öðrendikleri
sayesinde her türlü metali iþleyecek ustalýða ulaþmýþ,
bu sayede, Kral Şelomo’nun özellikle ihtiyaç duyduðu]
bakýrla ilgili her türlü iþi yapmak üzere [de], akýl,
anlayýþ ve bilgiyle donanmýþtý. Kral Şelomo’ya geldi ve
tüm çalýþmasýný gerçekleþtirdi.

[Hiram, tapýnaðýn giriþ salonuna dikeceði] Ýki sütunu bakýrdan [dökmek üzere, topraktan bir kalýp]
þekillendirdi. Bir sütunun yüksekliði 18 amaydý, diðer
sütunun çevresini de 12 amalýk bir sicim sarabiliyordu
[yani yaklaþýk 4 ama çapýndaydý. Silindir þeklindeki iki
sütun ayný ölçülere sahipti ve içleri boþtu]
16 Sütunlarýn tepelerine yerleþtirmek üzere, dökme
bakýrdan iki baþlýk yaptý. 5 ama yüksekliðindeki ilk
baþlýk gibi, ikinci baþlýk da 5 ama yükseklikteydi
[Bunun 2 amalýk kýsmýnýn içi boþtu ve sütunlar buraya
giriyordu; kalan 3 amalýk bölüm ise dolu bakýrdý. Bu
baþlýklarýn yapýsý þöyleydi].
17 Sütunlarýn hemen üstüne gelen [bölümde, yukarý
bakan yarý küre biçiminde baþlýklar bulunuyordu. Bu]
baþlýklar için, [üstlerini kaplamak üzere kubbe biçiminde] kafes-iþi örtüler ve [bu örtülerin çevresi
boyunca, hurma dallarý þeklinde] zincir iþi örülmüþ
saçaklar [vardý] – bir baþlýk için [onu çevreleyen] yedi
[saçak], diðeri için de yedi tane.
18 [Hiram, hazýrladýðý kalýba bakýrý dökerek] Sütunlarý
yaptý. [Kafes iþi] Ýlk örtünün çevresi için iki sýra [birbirine eklenmiþ bakýr nar þekilleri dizdi]. Narlar, tepedeki [alt yarý küre] baþlýklarý örtmek içindi. Aynýsýný
ikinci baþlýk için de yaptý.
19 Sütunlarýn tepesine gelen baþlýklar [yani alt yarý
küre], salonun [duvarlarýndakiler gibi] zambak desen-
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Vayakel peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Şekalim peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayihrot Yeoyada]
Para peraþasýna rastlarsa, o güne
özel Aftara [Bet Yisrael]
Ahodeþ peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Barişon] okunur.
Vayişlah Ameleh Şelomo – Melahim I 7:13–26

7
13

15

leri [ile süslüydü. Alt yarý küre ile üzerindeki kafes-iþi
kubbe, toplamda] 4 amaydý.
20 Her iki sütunun üstünde, kafes-iþinin bitimindeki
[yani alt yarý kubbe ile birleþim yerindeki, iki yarý
kürenin birleþtiði] göbekle [çevre geniþliði boyunca]
ayný hizada olacak þekilde, [en] tepede [1 ama yüksekliðinde küçük] baþlýklar da [bulunuyordu. Böylece
baþlýklarýn bütünü 5 amaydý]. Narlar ise, çepeçevre
[iki] sýra þeklinde [toplam] 200 taneydi; [ilk sütunun
baþlýðýnda böyleydi] ikinci baþlýkta [da ayný þekilde].
21 Sütunlarý tapýnaðýn [ön kýsmýndaki] giriþ salonuna
dikti. Saðdaki [güney yandaki] sütunu dikerek adýný
Yahin koydu [bu, tapýnaðýn ebediyen ayakta duracak
þekilde tesis edilmesi (Yikon) konusundaki dileði
yansýtýyordu]. Soldaki [kuzey yandaki] sütunu dikerek adýný Boaz koydu [“Bo Az – Kuvvet Ondadýr” ismi,
burada gerçekleþtirilecek korbanlar sayesinde BeneYisrael’in daima kuvvetli olmasý yönündeki dileði
yansýtýyordu].
22 Sütunlarýn en üst kýsmýnda [yarým amalýk bir
bölüm] zambak [yapraðý] gibi [ince bir çepere sahipti.
Diðer kýsýmlar ise 4 parmak kalýnlýðýndaydý. Böylece]
Sütunlarla ilgili çalýþma sona erdi.
23 Denizi [= Koenler’in yýkanmakta kullandýklarý
büyük havuzu] dökme yaptý: Tüm çevresi boyunca
yuvarlaktý; bir kýyýsýndan diðer kýyýsýna [çapý] 10 ama,

yüksekliði [yani derinliði] 5 amaydý ve 30 amalýk bir
hat, çevresi boyunca onu sarýyordu.
24 Kýyýsýnýn [2 ama] altýnda[n itibaren, deniz kare
biçimine dönüþüyordu ve bu bölgede] her yanýnda
[yumurta benzeri] kürecikler onu sarýyordu. Denizi,
her yanýnda 10 ama [yani toplamda 40 ama] çevreleyen kürecikler iki sýra halindeydi ve [denizin] dökümüyle birlikte [tek parça olarak] dökülmüþtü.
25 [Deniz] On iki boðanýn üzerinde duruyordu: Üçü
kuzeye dönüktü, üçü batýya dönüktü, üçü güneye
dönüktü ve üçü doðuya dönüktü. Deniz yukarýda,
bunlarýn üzerindeydi ve [boðalarýn hepsinin] arkalarý
iç tarafa bakýyordu.
26 [Çeperinin] Kalýnlýðý 1 tefahtý; fakat kýyýsý [insanlarýn içebildiði bir] bardaðýn kenarý kadar [kalýnlýða
sahipti] ve zambak çiçeði [deseni taþýyordu. Deniz,]
2000 bat içerecek [kapasitedeydi].
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Aftarat Pekude
Pekude peraþasýnýn okunduðu Şabat,
Şekalim peraþasýna rastlarsa, o güne özel Aftara
[Vayihrot Yeoyada]
Para peraþasýna rastlarsa, o güne
özel Aftara [Bet Yisrael]
Ahodeþ peraþasýna rastlarsa, o güne
özel Aftara [Barişon] okunur.
Vayaas Hirom – Melahim I 7:40–50

7
Hirom, kazanlarý, faraþlarý ve çanaklarý yaptý.
Böylece Hiram, Kral Şelomo adýna Tanrý’nýn Evi için
yapmýþ olduðu tüm iþi tamamlamýþ oldu.
41 Ýki sütunu ve sütunlarýn tepesindeki [aðzý yukarý
bakan yarý küre þeklindeki] iki baþlýðý, sütunlarýn
tepesindeki bu baþlýklarý örten iki [kubbe þeklindeki]
kafes-iþini,
42 bu iki kafes-iþi için – sütunlarýn üzerindeki baþlýklarý örtme amaçlý her bir kafes-iþi için ikiþer sýra nar
olacak þekilde – 400 narý,
43 on tabaný ve tabanlarýn üzerinde on kazaný,
44 bir [adet] denizi [=büyük su havuzunu] ve denizin
40
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altýndaki on iki boðayý,
45 kaplarý, faraþlarý ve çanaklarý – Hiram’ýn, Kral
Şelomo adýna Tanrý’nýn Evi için yaptýðý tüm bu eþyalar parlatýlmýþ bakýrdandý.
46 Kral bunlarý Yarden ovasýndaki Sukot ve Tsartan
arasýndaki sert topraðýn içinde döktü.
47 Şelomo tüm bu eþyalarý [tartmadan] býraktý; zira
sayýca çok fazlaydýlar. Bakýrýn aðýrlýðý belirlenemedi.
48 Şelomo, Tanrý’nýn Evi’ndeki tüm eþyalarý yaptý:
Mizbeah’ý altýndan, üzerinde Lehem Apanim bulunan
Şulhan’ý altýndan,
49 Devir’in [=Kutsallar Kutsalý] önünde beþi saðda
beþi solda duran þamdanlarý som altýndan, çiçekleri,
kandilleri ve maþalarý altýndan,
50 taslarý, mum makaslarýný, çanaklarý, kaþýklarý, kor
küreklerini som altýndan, en iç bölmenin – Kutsallar
Kutsalý’nýn – kapýlarýnýn ve evin – Tapýnak’ýn – kapýlarýnýn menteþelerini altýndan [yaptý].
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Aftarat Erev Roş-Hodeş

Yeonatan [can dostu David’e] “Yarýn [Roþ]
Hodeþ; [ziyafetteki] yerin[in boþ olduðu] göze çarpýnca [yokluðunun] farkýna varýlacak” dedi.
19 “Üç gün boyunca [uzaklaþabildiðin kadar kýra] in
ve o gün saklanmýþ olduðun yere geldiðinde, iþaret
taþýnýn yanýnda otur.
20 [Üçüncü gün] Ben sanki bir hedefe niþan alýyormuþ
gibi, [bulunduðun yerden baþka bir] yana doðru üç ok
atacaðým.
21 Ve sonra hizmetkarýmý ‘Git oklarý bul’ diyerek göndereceðim. Eðer hizmetkara açýk bir þekilde ‘Ýþte –
oklar senden gerideler; al onlarý’ dersem, o zaman
gelirsin. Çünkü Yaþayan Tanrý adýna; güvendesin ve
[endiþelenecek] bir þey yok demektir.
22 Fakat gence þöyle dersem: ‘Ýþte – oklar senden daha
ötedeler’; o zaman git – çünkü Tanrý seni göndermiþ
demektir.
23 Senle aramýzda konuþtuðumuz konuya gelince; iþte

– Tanrý senle ben arasýnda ebediyen [tanýktýr]”.
24 David kýrda gizlendi. [Roþ] Hodeþ geldiðinde, kral
[Şaul] yemek için ziyafete oturdu.
25 Kral her zamanki yerinde, duvarýn dibindeki yerde
oturuyordu. Yeonatan [yer vermek üzere] kalktý ve
Avner Şaul’un yanýna oturdu. David’in yeri[nin boþ
olduðu] fark edildi.
26 Fakat Şaul o gün hiçbir þey konuþmadý. [David’e
olan nefreti sebebiyle] “Beklenmedik bir þey olmuþtur;
temiz deðildir [diye yemeðe gelmemiþtir. Zaten hiçbir
zaman] temiz deðil!” diye düþünmüþtü.
27 [Roþ] Hodeþ’in ertesi günü – [aydaki] ikinci gün –
David’in yeri[nin yine boþ olduðu] fark edilince, Şaul,
oðlu Yeonatan’a “Yiþay’ýn oðlu [David] neden dün de
bugün de yemeðe gelmedi?” diye sordu.
28 Yeonatan, Şaul’a “David, Bet-Lehem’e kadar [gitmek için] benden izin istedi” diye cevap verdi.
29 “[Bana] ‘Lütfen gitmeme izin ver; çünkü þehirde
ailevi bir korban kesimi olacak. Kardeþim bunun için
[gelmemi] emretti. Şimdi – eðer gözünde beðeni
kazandýysam, lütfen kaçamak yapýp kardeþlerimi göreyim’ dedi. Kralýn sofrasýna o yüzden gelmedi”.
30 Şaul’un öfkesi Yeonatan’a karþý alevlendi. Ona
“Yoldan çýkmýþ asi kadýnýn oðlu!” dedi. “Hem kendi
utancýn hem de annenin çýplaklýðýnýn utancý pahasýna
[bana karþýlýk] Yiþay’ýn oðlunu tercih ettiðini bilmiyor
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Bu Aftara, Roþ-Hodeþ arifesine rastlayan
Şabat günlerinde okunur.
Mahar Hodeş – Şemuel I 20:18–42

20
18

muyum sanki!
31 [Şunu bil] Ki Yiþay’ýn oðlu toprak üzerinde yaþadýðý
sürece, ne sen güvende olacaksýn ne de krallýðýn!
Şimdi – [birilerini] gönder ve onu bana getir; çünkü
ölümü hak edi-yor”. 32 Yeonatan, babasý Şaul’a cevap
verip, ona “Neden ölsün? Ne yaptý ki?!” dedi.
33 Şaul onu vurmak amacýyla, [Yeonatan’ýn] üzerine
bir mýzrak savurdu. Yeonatan böylece, David’i öldürme kararýnýn, babasý için artýk kesin olduðunu anlamýþ
oldu.
34 Yeonatan masanýn baþýndan, tüten bir öfkeyle kalktý ve ayýn ikinci gününde hiç yemek yemedi; çünkü
hem David için üzülmüþtü, hem de babasý onu
[“Yoldan çýkmýþ asi kadýnýn oðlu!” nitelemesiyle]
aþaðýlamýþtý.
35 Sabah olduðunda Yeonatan David’le buluþmak
üzere kýra çýktý; yanýnda da genç bir hizmetkar vardý.
36 Hizmetkarýna “Koþ!” dedi. “Benim attýðým oklarý
buluver”. Hizmetkar koþtu ve [Yeonatan] oku onu
geçecek þekilde attý.
37 Hizmetkar Yeonatan’ýn attýðý okun [gideceðini
düþündüðü] yere ulaþtýðýnda, Yeonatan, hizmetkarýn
ardýndan seslenerek “Ok senden daha ötede deðil
mi?” dedi.
38 Yeonatan, hizmetkarýn arkasýndan “Çabuk fýrla!
Yerinde durma!” diye seslendi. Yeonatan’ýn hizmet-

karý oklarý topladý ve efendisine geldi.
39 Hizmetkar hiçbir þeyden haberdar deðildi; konuyu
sadece Yeonatan ve David bili-yorlardý.
40 Yeonatan teçhizatýný hizmetkarýna verip, ona “Git
[bunlarý] þehre götür” dedi.
41 Hizmetkar gitti ve David, güneydeki [saklandýðý]
yerden kalktý, yüz üstü kapanarak üç kez eðildi. Ýki
dost öpüþüp aðlaþtýlar – David [aðlayýþýný] arttýrana
kadar.
42 Yeonatan David’e “Barýþa git” dedi. “Bizim – ikimizin ‘Tanrý seninle aramýzda ve çocuklarýmla çocuklarýn arasýnda [tanýk] olsun’ diyerek ettiðimiz yemin
ebedi olacaktýr!”
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Aftarat Roş-Hodeş

Tanrý þöyle dedi: “Gökler tahtým, yeryüzü ise
ayak taburemdir. Benim için nasýl bir ev inþa edebilirsiniz; neresi Benim dinlenme yerim olabilir ki?
2 Üstelik tüm bunlarý Elim yaptý; tüm bunlar [bu sayede] var oldular” diyor Tanrý. “Şuna [sadece þu özellikteki kiþiye] dikkatle bakacaðým: Yoksul ve kýrýk ruhlu
[olmasýna karþýn, yine de isyan etmeyip] Sözüm
karþýsýnda [saygýyla] titreyene.
3 [Bunun dýþýndaki-ler] Ýster [korban olarak] boða
kessin, ister adam öldürsün; ister kuzu korban etsin,
ister bir köpeðin boynunu kýrsýn; ister un sunusu getirsin, ister domuz kaný; ister [Tanrý’nýn Ýsmi’ni] zikretmek amacýyla tütsü malzemesi getirsin, ister bir putu
mübarek kýlsýn [Benim için hepsi bir. Ne de olsa, iki
uç noktayý temsil eden bu çiftlerin “iyi uçtakileri” bile,
bunlarý Benim emirlerim olduklarý için yapýyor deðiller]. Zira onlar bile [sýrf] yollarýný [bu þe-kilde] seçtiler
[ve kendilerini bu þekilde iyi hissediyorlar diye bu

þekilde davranýyorlar. “Kötü uçtakileri” ise, açýklamama bile gerek yok; zira onlarýn] ruhlarý, iðrençliklerinden [zaten fazlasýyla] memnun!
4 [Onlar bu þekilde Ben’le nasýl alay ettilerse] Ben de
onlarla alay etmeyi seçecek, korkularýný [baþlarýna]
getireceðim. Çünkü onlarý çaðýrmýþtým, ama cevap
veren olmadý; konuþmuþtum, ama dinlemediler.
Gözüm’de kötü olan þeyleri [yani “yapma” dediðim
þeyleri] yaptýlar; [“yap” þeklindeki emirlerimi beðenmeyerek, kendilerine yeni þeyler üretip] arzulamadýðým þeyleri [yapmayý] seçtiler”.
5 [Tanrý’nýn] Sözü karþýsýnda [saygýyla] titreyenler!
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin: Sizden nefret eden ve sizi
dýþlayan kardeþleriniz, [yaptýklarý, içten olmayan korbanlara bakýp] “Tanrý, benim [itibarlý] ismim sayesinde onurlandýrýlýyor” dediler. Fakat [gerçeði hep birlikte] göreceðiz: Sizin sevinçli olacaðýnýz zamanlarda,
onlar utanacaklar.
6 Şehirden [Yeruþalayim’den bir] kargaþa sesi –
Tapýnak’tan bir ses [geliyor]; Düþmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi!
7 [“Kargaþa sesi” þunlarý ifade ediyor: Son Kurtuluþ’tan
bir süre önce, bazý Yahudiler Yeruþalayim’e yerleþmeye baþlayacaklar. Baþka bir deyiþle, bir anneye benzetilen Yeruþalayim] Henüz acý çekmeden, doðuracak;
[böylece] doðum sancýlarý [ile temsil edilen,
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Bu Aftara, Roþ-Hodeþ’e rastlayan
Şabat günlerinde okunur.
Aşamayim Kisi – Yeþayau 66:1–24

66
1

Kurtuluþ’tan önceki Gog ve Magog savaþý] henüz gelmeden, bir erkek çocuk doðurmuþ olacak [ve
Yeruþalayim’in az da olsa belirli ve savaþabilecek bir
Yahudi nüfusu olacak.
8 Bir süre sonra gerçek doðum – Kurtuluþ – vakti gelecek ve asýl sancýlar, yani Gog ve Magog savaþý baþlayacak. Bu eþi görülmemiþ savaþla ilgili olarak] Kim
böyle bir þeyi duydu? Kim böyle þeyler gördü? [denecek.] Yeryüzü bir günde sancýlanýr mý? [diyecekler;
zira savaþ bir anda tüm dünyaya yayýlacak] Bir ulus bir
kerede doðar mý? [diyecekler; zira tüm sürgünler
hemen geriye gelecekler. Nasýl oldu da] Tsiyon doðum
sancýsý çektiði anda, çocuklarýný doðurdu!
9 [Bu sorulara cevaben: “Bir kadýný] Doðum anýna
kadar getireceðim de doðum yaptýrtmayacak mýyým?”
diyecek Tanrý[; dolayýsýyla sancýlar olunca, mutlaka
doðum da olacak, sürgünler geriye gelecektir]; “Ben ki
Doðurtan’ým; [bazýlarý için baþlamýþ olan doðumu,
diðerleri için yarýda] durduracak mýyým?” dedi Tanrýn[;
bu yüzden sadece Yeruþalayim’de yerleþmiþ olanlarla
yetinilmeyecek; sancýlar tüm Yahudiler’i etkisi altýna
alacak ve sonunda hepsi kurtulacak].
10 [“Tapýnak’tan gelen ses” þunu ifade ediyor:]
Yeruþalayim ile sevinin, onunla neþelenin ey tüm
sevenleri; onunla keyif içinde mutlu olun, ey onun
için tüm yas tutanlar!
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Böylece, [týpký bir annenin bebeðini emzirmesi gibi]
onun teselli veren göðsünden emzirilip doyacak; [doyduktan sonra bile] emip onun onurunun bolluðundan
keyif alacaksýnýz.
12 Çünkü Tanrý þöyle dedi: “Ýþte – [sizi emzirip doyurmasý için] barýþý bir nehir gibi, [sonrasýnda keyif
almanýz için putperest] uluslarýn servetini coþkun bir
ýrmak gibi ona [Yeruþalayim’e] yöneltiyorum. Böylelikle
emzirileceksiniz, omuzda taþýnacak [sürgünden gelecek] ve kucakta hoplatýlacaksýnýz.
13 [Öldü sandýðý ve hakkýnda yas tuttuðu] Annesinin
[bizzat gelip] teselli ettiði bir adam gibi, Ben sizleri
teselli edeceðim [çünkü sizi terk ettiðimi düþünüp yas
tutmuþtunuz; ayný þekilde, hakkýnda yas tuttuðunuz]
Yeruþalayim’de teselli bulacaksýnýz”.
14 [Şimdiye kadar sadece inanýyordunuz; fakat þimdi
gözlerinizle] Göreceksiniz ve [bu sayede] kalbiniz
neþelenecek, kemikleriniz çimenler gibi yeþerecek.
Tanrý’nýn Eli, sadýk hizmetkarlarý; öfkesi de düþmanlarý tarafýndan tanýnacak.
15 Çünkü iþte – [“Düþmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi” þunu ifade edi-yor: Gog ve Magog
kamplarýna yönelik] Öfkesini gazabýyla, azarlamasýný
ateþin alevleriyle ödemek için, Tanrý ateþ içinde,
[O’nun savaþ] arabalarý da fýrtýna gibi gelecek.
16 Çünkü Tanrý ateþle cezalandýracak ve Kýlýcý tüm
11
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vücutlarý [biçecek]; Tanrý’nýn [vurduðu kiþilerin]
cesetleri çok olacak.
17 Ortada bulunan [bir putperestlik simgesi] için bahçelere [gitmek üzere] kendilerini takdis edip temizleyenler; domuz etini, tiksinti veren canlýlarý ve fareleri
yiyenler – [hepsi] birlikte yok olacaklar” diyor Tanrý.
18 “Ben onlarýn yaptýklarýný ve düþüncelerini [biliyorum]. Tüm uluslarý ve lisanlarý [bu büyük savaþla] bir
araya toplama [vakti] geliyor; gelecekler ve Onurum’u
görecekler.
19 [Gog ve Magog savaþý sýrasýnda, onlara büyük belalar göndererek] Onlar için bir iþaret belirleyeceðim.
Aralarýndan kurtulabilen bazýlarýný [bu savaþta yer
almamýþ, dolayýsýyla] Ünüm’ü duymamýþ Onurum’a
þahit olmamýþ uluslara, Tarþiþ, Pul ve Lud’a (yay ustalarýna), Tuval ve Yavan’a, uzak adalara göndereceðim
ve uluslar arasýnda Onurum’u anlatacaklar.
20 Tüm uluslardan [Bene-Yisrael’in] tüm kardeþlerini
[daha önce gelmemiþ olan tüm Yahudiler’i], atlarda,
savaþ arabalarýnda, [üstü kapalý] yük arabalarýnda,
katýrlarda, Tanrý’ya birer sunu olarak neþeli danslar
eþliðinde Yeruþalayim’deki Kutsal Daðým’a getirecekler” dedi Tanrý; “týpký Bene-Yisrael’in, sunularýný
Tanrý’nýn Evi’ne saf kaplarla getirdikleri gibi.
21 [Gittikleri yerlerde hatalý bir yaþam sürmüþ olsalar
bile, Koen ve Leviler, bu özelliklerini yitirmeyecekler

ve] Onlarýn arasýndan da Koenler ve Leviler seçeceðim” dedi Tanrý.
22 “Çünkü týpký yaptýðým yeni gökler ve yeni yeryüzünün önümde duruyor olmalarý gibi” diyor Tanrý “soyunuz ve isminiz de sürekli olacaktýr.
23 Bir [Roþ] Hodeþ’ten diðerine ve bir Şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Önüm’de eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
24 “Çýkýp, bana karþý isyan eden kiþilerin cesetlerini
görecekler. Çünkü [onlarý kemiren] kurtlar ölmeyecek, [onlarý yakan] ateþ sönmeyecektir ve tüm insan
ýrký için tiksindirici bir görüntü oluþturacaklardýr”.
23 Bir [Roþ] Hodeþ’ten diðerine ve bir Şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Önüm’de eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
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Aftarat Şabat Şekalim
Bu Aftara, Şekalim peraþasýnýn okunduðu
Şabat günlerinde okunur.
Vayihrot Yeoyada – Melahim I 11:17–12:17

11
[Kraliçe Atalya, muhalefetsiz hüküm sürebilmek için Yeuda krallýðýnýn tüm varislerini öldürtmeye
çalýþmýþtý. Fakat henüz bir bebek olan Yeoaþ bu katliamdan kurtarýlmýþ ve altý yýl boyunca Bet-Amikdaþ’ta
Koenler’ce büyütülmüþtü. Sonrasýnda Atalya öldürülmüþtü. Bu olaylarýn ardýndan Koen Gadol] Yeoyada,
Tanrý ile, kral ve halk arasýnda, halkýn [ve kralýn]
Tanrý’ya ait olacaðýna [ve buna uygun davranýlacaðýna, ardýndan da] kralla halk arasýnda [kralýn halký adil
bir þekilde yönetip savaþlarýný idare edeceðine, halkýn
da ona sadýk kalacaðýna dair] antlaþmayý kesinleþtirdi.
18 Tüm ülke halký [o dönemde yaygýn olarak tapýnýlan
bir put olan] Baal tapýnaðýna geldi; onu yýktýlar,
sunaklarýyla heykellerini iyice parçaladýlar. Sunaklarýn
önünde Baal rahibi Matan’ý da öldürdüler. Koen
[Yeoyada, Kral David’in tesis ettiði, fakat Atalya’nýn
müdahalesiyle sekteye uðrayan sistemi yeniledi ve]
Tanrý’nýn Evi’ne nöbetçiler yerleþtirdi.
17

284

Yüzbaþýlarý, yiðitleri, koþucu piyadeleri ve tüm ülke
halkýný [beraberine] alýp, [birlikte] kralý, Tanrý’nýn
Evi’nden indirdiler ve koþucu piyadelerin kapýsýndan
geçerek kralýn sarayýna geldiler. [Böylece Yeoaþ,]
Kraliyet tahtýna çýktý.
20 Tüm ülke halký sevince boðuldu ve þehir,
Atalyau’nun, kralýn sarayýnda kýlýçla öldürülüþünün
ardýndan þehir sükun bulmuþtu.
19

12
Yeoaþ, [Yeuda krallýðýnda] tahta çýktýðýnda yedi
yaþýndaydý.
2 Yeoaþ, [Yisrael kralý] Yeu’nun [krallýðýnýn] yedinci
yýlýnda tahta çýktý ve Yeruþalayim’de kýrk yýl hüküm
sürdü. Annesinin ismi Beer Şeva’lý Tsivya’ydý.
3 Yeoaþ, Koen Yeoyada’nýn ona öðretmenlik ettiði tüm
yaþamý boyunca, Tanrý’nýn Gözünde iyi olaný yaptý
[fakat Yeoyada’nýn ölümünün ardýndan doðru yoldan
saptý].
4 Ancak [kurala göre, Bet-Amikdaþ inþa edildikten
sonra, Tanrý’ya korban yapmak için baþka yerlerdeki
sunaklar kullanýlamazdý. Buna karþýn Yeoaþ bunu
engellemek için bir þey yapmadý ve] bu sunaklar kaldýrýlmadý. Halk hala bu sunaklarda korban kesip tütsü
yaký-yordu. 5 Yeoaþ, Koenler’e [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn
Evi’ne getirilecek tüm kutsiyet paralarý – [yani, yarým
1

285

þekellik sayýmdan] geçirme parasýný, herkesin [“BetAmikdaþ’a kendi deðerim kadar baðýþ yapmak boynumun borcudur” sözleriyle vaat ettiði,] kendi canýnýn
parasal deðerini [ve] herkesin [her türlü harcamayý
karþýlamak üzere] Tanrý’nýn Evi’ne getirmek üzere
kalpten ilham alarak baðýþladýðý tüm parayý –
6 Koenler, her biri kendi tanýdýðýndan [halk içinde
sürekli olarak Koenler’in hakký olan baðýþlarý kimlerden alýrlarsa onlardan] kendilerine alsýnlar ve [bu
paranýn karþýlýðýnda] onlar, tapýnaðýn gediklerini onarsýnlar – her nerede gedik bulunuyorsa.” [Zira Atalya
ve yandaþlarý, tapýnaða ciddi zararlar vermiþlerdi].
7 Kral Yeoaþ’ýn yirmi üçüncü yýlý gelmiþ, ama Koenler
tapýnaðýn gediklerini [hala] onarmamýþlardý.
8 Kral Yeoaþ, Koen [Gadol] Yeoyada ile [diðer]
Koenler’i çaðýrýp onlara “Tapýnaðýn gediklerini neden
onarmýyorsunuz?” dedi. “Şimdiden sonra tanýdýklarýnýzdan parayý [kendinize] almayacak, onu [birikmesini beklemeden] tapýnaðýn bakýmýna aktaracaksýnýz [Onarýmdan siz sorumlu olmayacaksýnýz; parayý
hemen bakým fonuna aktaracaksýnýz].”
9 Koenler, halktan [kendilerine] para almamayý ve
[karþýlýðýnda] tapýnaðýn gediklerini de [kendi paralarýyla] onarmamayý kabul ettiler.
10 Koen Yeoyada bir sandýk aldý. Kapaðýna bir delik
açtý ve onu, Tanrý’nýn Evi’ne giren bir kiþinin sað

tarafýnda kalacak þekilde [avludaki] Mizbeah’ýn yanýna koydu. Kapý nöbetçiliði yapan [avlunun kapý anahtarlarýný taþýyan] Koenler, Tanrý’nýn Evi’ne getirilen
tüm parayý [hemen] oraya koyuyorlardý.
11 [Her gün] Sandýktaki paranýn çoðaldýðýný gördüklerinde, kralýn yazmaný ve Koen Gadol[’un bir memuru] geliyorlar, Tanrý’nýn Evi’nde[ki sandýkta] bulunan
parayý torba-layýp sayýyorlardý.
12 Sayýlmýþ parayý, çalýþmayý gerçekleþtiren, Tanrý’nýn
Evi’nde görevli kiþilerin eline teslim ediyorlar, [bu baþ
ustalar da, parayý] Tanrý’nýn Evi’ni onaran, tahta
oymacýlarýna ve inþaatçýlara harcýyorlardý.
13 Duvarcýlara ve [Lübnan’daki ocaklardan] taþ kesenlere [de harcanan bu para] Tanrý’nýn Evi’nin gediklerini onarmak için aðaçlar, kesik taþlar ve tapýnaðýn
saðlamlaþtýrýlmasý için gereken her þeyin satýn alýnmasý
için [de kullanýlýyordu].
14 Fakat Tanrý’nýn Evi’ne getirilen paradan, Tanrý’nýn
Evi için gümüþ kaseler, çalgýlar, çanaklar, borazanlar
ve diðer tüm altýn ve gümüþ eþyalar yapýlmýyordu.
15 Çünkü [bu parayý sadece] çalýþmayý gerçekleþtirenlere veriyorlar [onlar da] bununla Tanrý’nýn Evi’ni
saðlamlaþtýrýyorlardý.
16 Parayý, çalýþmayý gerçekleþtirenlere aktarmak üzere
ellerine teslim ettikleri kiþilerle hesaplaþmýyorlardý;
çünkü onlar sadakatle çalýþýyorlardý [en baþtan böyle
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kiþiler seçmiþlerdi].
17 Aþam-korbanlarýnýn parasýyla Hatat-korbanlarýnýn
parasý Tanrý’nýn Evi’ne getirilmezdi. [Bu tip korbanlarý
vaat eden bir kiþi, bunun için bir para ayýrýr, onunla
hayvaný satýn alýrdý. Eðer üste para kalýrsa, bu para
Koenler’e verilir, onlar da Ola-korbanlarý için kuzular
satýn alýrdý. Kuzu, derisi hariç tümüyle yakýlýrdý. Derisi
ise] Koenler’e aitti.

Aftarat Şabat Zahor
Bu Aftara, Zahor peraþasýnýn okunduðu
Şabat günlerinde okunur.
Vayomer Şemuel – Şemuel I 15:1–34

15
[Peygamber] Şemuel [ilk kral] Şaul’a [þöyle]
dedi: “Tanrý, seni kral olarak meshetmem için beni
göndermiþti [ve kazandýðýn zaferlerle, tüm söylediklerimin gerçekleþtiðine tanýk oldun. Bu yüzden] Şimdi,
Tanrý’ný Sözleri’ni dinle [ve itaat et. Şimdiye kadarki
sözlerim gibi, birazdan söyleyeceklerim de Tanrý’nýn
Sözleri’dir].
2 Topluluklarýn Efendisi þöyle dedi: Amalek’in,
Mýsýr’dan çýkýþý sýrasýnda Yisrael’e yolda [pusular]
kurarak yaptýðý þeyi hatýrýmda tuttum.
3 Şimdi git ve Amalek’i vur. Ona ait olan her þeyi
tamamen yok et ve ona acýma. Erkekten kadýna,
çocuktan bebeðe, sýðýrdan davara, deveden eþeðe
kadar [hepsini] öldür [ki, kimse, hakkýnda “bu,
Amalek’in hayvanýydý” diyecek bir hayvan bile bulamasýn. Böylece Amalek’in zikrini yeryüzünden silme
emrini yerine getirmiþ olacaksýn].”
4 Şaul halka [savaþa gelmeleri için] duyuru yaptý.
1
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Onlarý [doðrudan saymak yasak olduðu için] kuzular
yoluyla [yani kendi sürüsünden birer kuzu alýp belirli
bir toplama yerinde toplamalarýný söyleyip, orada biriken kuzularý sayarak] saydý: 200.000 piyade ile [kraliyetin kendi kabilelerine ait olmasý gerektiði gerekçesiyle, Binyamin kabilesine mensup Şaul’a çok itaat
etmeyen] Yeuda’dan [sadece] 10.000 kiþi vardý.
5 Şaul, [ordusuyla birlikte] Amalek þehrine kadar
geldi ve vadide savaþtý.
6 [Bunun öncesinde] Şaul, Keni’ye [yani Yitro’nun
ailesine mesaj göndererek] “Gidin, ayrýlýn – Amalek’in
arasýndan inin ki [savaþ kargaþasýnda ayrým yapmayarak] seni de onunla yok etmeyeyim” demiþti. “Zira
Mýsýr’dan çýkýþlarýnda tüm Bene-Yisrael’e [önemli
öðütler vererek] iyilikte bulunmuþtun.” Keni [halký]
Amalek’in arasýndan ayrýlýnca,
7 Şaul, Amalek’i Havila’dan, Mýsýr’ýn kýyýsýndaki Şur’a
gelinceye kadar vurdu.
8 Amalek kralý Agag’ý sað ele geçirdi; tüm halký ise
kýlýçtan geçirip yok etti.
9 Şaul ve halk, Agag’a, [özellikle de] davar ve sýðýrýn
kaliteli olanlarýna, besili sýðýr ve davara, tüm iyi olanlara acýyarak, onlarý yok etmeye yanaþmadýlar. Sürünün
küçümsenecek ve deðersiz olanlarýnýn tümünü ise yok
ettiler.
10 Tanrý’nýn þu Sözü Şemuel’e ulaþtý:
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“Şaul’u kral olarak atama kararýmý tekrar gözden
geçirdim; çünkü ardýmdan [yürümekten] vazgeçti ve
Sözlerim’i yerine getirmedi.” Şemuel [Şaul’a] öfkelenmiþti; [fakat yine de Şaul adýna] gece boyunca Tanrý’ya
yakardý.
12 Şemuel, Şaul’un karþýsýna çýkmak üzere sabah erken
davrandý. Şemuel’e, “Şaul Karmel’e geldi ve kendisine
[kamp kurup ganimetin paylaþýlacaðý] bir yer [ve bir
mizbeah] kurdu; sonra çevreden dönüp geçti ve [korbanlar yapmak üzere] Gilgal’a indi” diye anlatýldý.
13 [Gilgal’de] Şemuel Şaul’a geldi. Şaul ona “Tanrý
seni mübarek kýlsýn!” dedi. “Tanrý’nýn Sözü’nü yerine
getirdim [ve bunun müjdesini veren sendin]”.
14 Şemuel “Kulaklarýmdaki bu davar sesi nedir öyleyse?” dedi. “Ya duyduðum sýðýr sesi? [Tüm bunlar
Amalek’e mi ait?]”
15 Şaul “[Doðrudur;] Onlarý Amaleki’den getirdiler”
dedi. “[Fakat yanlýþ bir þey yok; çünkü] Halk davar ve
sýðýrýn kalitelilerine kýyamadý[ysa bunun sebebi kiþisel
çýkar deðil;] Tanrýn Aþem’e korban yapmak içindir.
Kalanlarý ise yok ettik.”
16 Şemuel Şaul’a “Dur da sana, Tanrý’nýn bana bu
gece söylediklerini anlatayým”dedi. [Şaul] Ona
“Konuþ” dedi.
17 Şemuel “Kendi gözünde küçüksen [ve çok mütevazý biriysen bile] Yisrael kabilelerinin baþý [seçilip],
11
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Tanrý da seni [bunu onaylarcasýna] Yisrael üzerine
kral olarak meshetmedi mi? [‘Halk kýyamadý’ diyorsun; ama gerçek bu deðil. Sen kralsýn ve halký engelleme gücüne sahipsin. Ama yapmadýðýna göre tüm
sorumluluk sana aittir!]
18 Seni bu yola [Bizzat] Tanrý gönderip sana ‘Git ve
günahkarlarý, Amalek’i yok et; onunla, [yanýndaki
halk] onlarý tüketene kadar savaþ!’ demedi mi?
19 Öyleyse neden [her þeyi tamamen yok etme konusunda] Tanrý’ya itaat etmedin de ganimete [üþüþen
halka göz yummakla, sanki bizzat kendin] üþüþerek
Tanrý’nýn Gözünde kötü olaný yaptýn?”
20 Şaul Şemuel’e [onun sözünü keserek] “Tanrý’ya
elbette itaat ettim!” dedi. “Tanrý’nýn beni gönderdiði
yola gittim! Ve Amalek kralý Agag’ý [serbest býrakmýþ
deðilim ki! Onu buraya] getirdim [ve istediðim zaman
öldürebilirim!] Amalek’i [ulus olarak ise zaten] yok
etmiþ bulunuyorum.
21 Ganimetten de davar ve sýðýrý, yok edilmesi gerekenin en iyilerini [ben deðil] halk aldý; [ama bu da herhangi bir kiþisel çýkar için deðil] Gilgal’da Tanrýn
Aþem’e korban yapmak içindi!”
22 Şemuel “Tanrý’nýn Ola-korbanlarý ve Şelamimkorbanlarý için Arzusu, Tanrý’ya itaat edilmesi [konusundaki Arzusu] kadar mýdýr ki?” dedi. “[Bil ki; O’nun
Arzusu] Kaliteli korbandan [çok] itaat, koçlarýn

içyaðýndan [çok söz] dinleme [konusundadýr! Zira
korbanlar temelde itaatsizliðin affettirilmesi amaçlýdýr.
Siz hiç günah iþlemeyin, korbanlara da hiç gerek
olmasýn! Tanrý bunu tercih eder.]
23 Çünkü büyü günahý [nasýl Tanrý’ya deðil de baþka
güçlere güvenme anlamýna geli-yorsa, týpký onun]
gibidir isyan[; çünkü Tanrý’ya baþkaldýran kiþi de,
O’na karþý baþka güçlere güvenebileceði yanýlgýsýna
düþmüþtür]; putperestlik suçu gibidir lafazanlýk [çünkü
her ikisi de bol yalan içerir]. Sen Tanrý’nýn Sözü’nü
reddettiðin için, Tanrý da seni krallýktan reddetti!”
24 Şaul Şemuel’e “Tanrý’nýn Emri’ni ve [senin] sözlerini dikkate almayarak hata ettim” dedi. “Çünkü
halktan çekindim ve onlarýn sözünü dinledim.
25 Ama þimdi; [hatamý kabul ettiðime göre sen de]
hatamý baðýþla; benimle dön ve Tanrý’ya secde edeyim.”
26 Şemuel Şaul’a “Seninle dönmeyeceðim!” dedi.
“Çünkü [senle ilgili karar kesin olarak verildi:]
Tanrý’nýn Sözü’nü reddettin; Tanrý da seni Yisrael
üzerine kral olmaktan reddetti.”
27 Şemuel gitmek üzere döndü. [Bu sýrada Şaul,
Şemuel’in] Kaftanýnýn eteðini sýkýca tuttu ve [kaftan]
yýrtýldý.
28 Şemuel ona “Tanrý bugün, Yisrael Krallýðý’ný üzerinden [alýp] yýrttý ve senden daha iyi bir akranýna
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teslim etti” dedi.
29 “Ve Yisrael’in Ebediyeti [Tanrý] ne yalan söyler ne
de fikrini deðiþtirir. Çünkü O bir insan deðildir ki fikir
deðiþtirsin [bu yüzden, Teþuva yapsan bile, krallýðýn
artýk baþka birine devredildi. Bundan geri dönüþ
yok].”
30 “Hata iþledim!” dedi [Şaul]. “Şimdi; lütfen beni [en
azýndan] halkýmýn ileri gelenleri ve Yisrael karþýsýnda
onurlandýr [ki beni hor görmesinler]. Benimle dön ve
Tanrýn Aþem’e secde edeyim.”
31 [Şaul’un utanacaðýný anlayan] Şemuel, Şaul’un
ardýndan [gitmek üzere] döndü. Şaul, Tanrý’ya secde
etti.
32 Şemuel “Bana Amalek kralý Agag’ý getirin” dedi.
“Agag zincirlerle baðlanmýþ halde ona gitti. “Gerçekten
de ölümün acý tadý gelmiþ çatmýþ” dedi Agag.
33 Şemuel “Kýlýcýn kadýnlarý nasýl çocuklarýndan
etmiþse, annen de kadýnlar arasýnda çocuksuz býrakýlacak” dedi. Şemuel Agag’ý Gilgal’da Tanrý’nýn Önünde
[kýlýçla] yardý.
34 Şemuel Rama’ya gitti. Şaul ise, Şaul Tepesi’ndeki
evine çýktý.
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Aftarat Şabat Para
Bu Aftara, Para peraþasýnýn okunduðu
Şabat günlerinde okunur.
Bet Yisrael – Yehezkel 36:16–36

36
[Peygamber Yehezkel’in sözleri:] Tanrý’nýn þu
Sözü bana ulaþtý:
17 “Ýnsanoðlu! [Misal olarak Tanrý’nýn karýsýna benzetilen] Yisrael Ailesi topraklarýnda otururken, tutumlarý ve yaptýklarýyla onu [yani ülkelerini] Tame hale
getirmiþlerdi [Oysa bu ülke kutsaldýr; böyle bir durumu kaldýrmaz ve üzerindekileri kusar]. Tutumlarý,
Huzurum’da, Nida konumundaki bir kadýnýn Tuma
hali gibiydi [ve nasýl ki bir erkek, Nida konumundaki
eþinden, eþi gerekli arýnma sürecini tamamlayana
kadar uzak durursa, Ben de Yisrael Ailesi’nden,
tutumlarýný düzeltene kadar uzak duruyorum].
18 Ülkede döktükleri kan ve burayý putlarýyla Tame
hale getirmeleri sebebiyle, hiddetimi üzerlerine boþalttým.
19 Onlarý uluslarýn içine daðýttým; ülkelere saçýldýlar.
16
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Tutumlarý ve yaptýklarýna uygun þekilde yargýladým
onlarý.
20 [Yisrael Ailesi, farklý gruplarýnýn] Vardýklarý uluslara geldiðinde, [bu uluslarýn] onlardan ‘Tanrý’nýn Halký
bunlar; O’nun Ülkesi’nden çýktýlar’ þeklinde bahsetmesi ile, Kutsal Ýsmim’in küçük düþmesine neden
oldular [çünkü bu uluslar ‘Demek Tanrý’nýn, Kendi
Ulusu’nu, hem de Kendi Ülkesi’nde düþmanlara karþý
koruyacak kadar bile gücü yok; onlarýn sürgüne çýkmasýna göz yummak zorunda kaldý’ diye düþünüyorlardý].
21 Yisrael Ailesi’nin, vardýklarý uluslarýn içinde küçük
düþmesine neden olduklarý Kutsal Ýsmim [uðruna
Yisrael’e] acýdým.
22 “Bu yüzden; Yisrael Ailesi’ne söyle: Efendi Aþem
þöyle dedi: [Sizi kurtaracaðým; ama bilin ki bunu]
Sizin uðrunuza deðil, vardýðýnýz uluslarýn içinde küçük
düþmesine yol açtýðýnýz Kutsal Ýsmim uðruna yapýyorum!
23 Uluslarýn içinde küçük düþmüþ olan – onlarýn
arasýnda küçük düþmesine bizzat neden olduðunuz –
Büyük Ýsmim’in kutsiyetini kanýtlayacaðým. Böylece,
uluslar, onlarýn gözü önünde kutsiyetimi size yapacaklarýmla kanýtladýðýmda” – Efendi Aþem’in Sözü –
“Benim Aþem olduðumu kavrayacaklar. [Bu kanýt
þöyle gerçekleþecek:]
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Sizi uluslardan [tüm olasýlýk hesaplarýný alt üst ederek, çekip] alacak, sizi tüm ülkelerden toparlayacaðým
ve sizi kendi topraðýnýza getireceðim [Böylece tüm
uluslar eski düþüncelerinin yanlýþ olduðunu kabullenecekler ve bu kez ‘Tanrý’nýn her þeye raðmen Yisrael’i
geri götürmeye gücü olduðuna göre, sürgünleri de
O’nun güçsüzlüðünün deðil, doðrudan Ýsteði’nin bir
sonucuydu ve Yisrael bunu kendi günahlarý nedeniyle
hak etmiþti’ diyecekler].
25 “Üzerinize [ölüye temas nedeniyle Tame olan bir
kiþinin arýnmasý için Para Aduma ile yapýlan törene
benzer bir þekilde] saf su serpeceðim ve arýnacaksýnýz.
Tüm Tuma durumlarýnýzdan ve putlarýnýzdan [kaynaklanan günahlarýnýzdan] arýndýracaðým sizi.
26 Size yeni bir kalp [yani iyi eðilimler] verecek, aranýza yepyeni bir ruh [ve istek] tesis edeceðim.
Vücudunuzdan taþ [kadar sert ve inatçý] kalbi çýkaracak, size et [gibi yumuþak] bir kalp vereceðim.
27 [Peygamberliði saðlayan ve sürgün boyunca sizden
uzak duran Kutsal] Ruhum’u da aranýza yerleþtireceðim ve hükümlerime uygun ilerlemeniz, kanunlarýmý gözetip uygulamanýz için gerekeni yapacaðým.
28 [Bu sayede] Atalarýnýz’a vermiþ olduðum ülkede
oturacaksýnýz. Siz [Bana inanýp emirlerimi uygulayarak] Benim Halkým olacaksýnýz; Ben de [size yardým
edip sizi koruyarak] size Tanrý olacaðým.
24
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Sizi her türlü Tuma durumlarýnýzdan kurtaracaðým.
Buðdaya çaðrýda bulunacak, [bereketli yaðmurlar ve
zararlara karþý özel bir korumayla] onu çoðaltacaðým;
size açlýk vermeyeceðim.
30 Uluslarýn içinde bir daha açlýk utancýný taþýmamanýz için, aðacýn meyvesiyle tarlanýn ürününü arttýracaðým.
31 “[Size yönelik tüm bu iyiliklerim karþýsýnda] Kötü
tutumlarýnýzý ve yaptýðýnýz iyi olmayan þeyleri hatýrladýðýnýzda, [geçmiþteki] günahlarýnýz ve rezillikleriniz
yüzünden kendi kendinizi mahkum edeceksiniz.
32 [Tüm bunlarý] Sizin uðrunuza yapýyor deðilim!” –
Efendi Aþem’in Sözü – “[Bu gerçek,] Tarafýnýzdan
[iyice] bellensin! Tutumunuzdan dolayý utanýn ve
mahcup olun ey Yisrael Ailesi!”
33 Şöyle dedi Efendi Aþem: “O gün; [yani] sizi tüm
günahlarýnýzdan arýndýrdýðým, þehirlerinizi meskun
hale getirdiðim, yýkýntýlarýn inþa edildiði,
34 çoraklaþmýþ toprak, [gelip] geçen herkesin gözünde
ýssýz kalmak yerine [tekrar] iþlendiði [zaman],
35 ‘Şu [eskiden] çoraklaþmýþ olan ülke, [þimdi] Eden
bahçesi gibi olmuþ; harabeye dönmüþ, terk edilmiþ ve
yýkýlmýþ þehirler [surlarla] saðlamlaþtýrýlýp meskun
hale gelmiþ!’ diyecekler.
36 Böylece, etrafýnýzda kalacak olan uluslar bilecekler
ki, Ben – Aþem – yýkýklarý inþa ettim, çoraklaþmýþ

[topraklara yeni bitkiler] diktim [Bu da Ýsmim’in kutsiyetinin uluslar içinde kanýtlanmasýný tamamlayacak]. Ben Aþem’im – konuþtum ve [Sözlerim’i] yerine
getirdim!”
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Aftarat Şabat Ahodeş
Bu Aftara, Ahodeþ peraþasýnýn okunduðu
Şabat günlerinde okunur.
Barişon – Yehezkel 45:18 – 46:15

45
[Peygamber Yehezkel’in sözleri:] Efendi Aþem
þöyle dedi: “Ýlk [ayda; yani Nisan ayýnda], ayýn birinde
kusursuz genç bir boða alacak ve [III. Bet-A]mikdaþ’ý
paklayacaksýn [zira Bene-Yisrael, geçmiþte olduðu
gibi, gelecekte de Nisan ayýnda sürgünden tamamen
kurtulacak ve bunun ifadesi Bet-Amikdaþ’ýn kuruluþu
olacaktýr].
19 Koen, Hatat-korbaný’nýn kanýndan [bir miktar] alacak ve tapýnaðýn pervazýna, Mizbeah’ýn çatýsýnýn dört
köþesine ve iç avlunun [kapý] pervazýna sürecek.
20 Yedinci günde [de olmak üzere, bunu takip eden
altý günün her birinde] böyle yap. Böylece [mutluluðundan dolayý] hata yapan ya da cahil olan [ve BetAmikdaþ’ta girmemesi gereken bir yere giren bir kiþi
olursa, onun günahýný, dolayýsýyla da] tapýnaðý [hatadan] temizlemiþ olacaksýnýz.
21 “Ýlk [ayda], ayýn 14. günü sizin için Pesah[-korbanýný
getirme vakti] olacaktýr. [Bu günün ardýndan] Yedi
18
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günlük bayram boyunca matsa yenecektir.
22 O gün [yani 14 Nisan’da], halkýn lideri, hem kendi
hem de ülkenin tüm halký[nýn günahlarýný affettirmek] için [kendisine ait] bir boðayý Hatat-korbaný
[þeklinde] hazýrlayacak.
23 Bayramýn yedi günü boyunca Tanrý Adýna Olakorbaný yapacak: Yedi günlük süreçteki her gün kusursuz yedi boða ve yedi koç. Ayrýca her gün Hatatkorbaný olarak bir de teke.
24 [Bu korbanlarýn yanýnda] Minha olarak, boða baþýna
bir efa, koç baþýna da bir efa [un] hazýrlayacak, her efa
[un] için de bir in yað [kullanacak].
25 “Yedinci [ayda; yani Tiþri ayýnda] ayýn 15. günündeki bayramda da, yedi gün boyunca, Hatat-korbaný,
Ola-korbaný, Minha ve yað açýsýndan bunlarýn aynýsýný
hazýrlayacaktýr.”

46
Efendi Aþem þöyle dedi: “Ýç avlunun doðuya
bakan kapýsý altý iþ günü boyunca kapalý olacak. Şabat
günü açýlacak ve Ay[’ýn ilk, yani Roþ Hodeþ] günü açýlacak.
2 Lider dýþ taraftan kapýnýn ayvanýndan geçerek girecek ve kapýnýn pervazýnda duracak. Koenler [liderin]
Ola-korbaný ile Şelamim-korbanlarýný gerçekleþtirecekler. [Sonra lider] Kapýnýn eþiðinde eðilip çýkacak;
1
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fakat kapý akþama kadar kapatýlmayacak.
3 [Çünkü] Şabat ve [Roþ] Hodeþ’lerde ülke halký,
Tanrý’nýn Huzurunda bu kapýnýn giriþinde eðilecektir.
4 “Liderin Tanrý Adýna getireceði Ola-korbaný [þudur:
Eðer] Şabat günü [ise] kusursuz altý kuzu ve kusursuz
bir koç.
5 Minha olarak, koç için bir efa [un getirmelidir. Fakat]
Kuzular için Minha olarak gönlünden ne koparsa
[verebilir.] Her efa [un] için bir in yað [kullanacak.
6 Ve eðer Roþ] Hodeþ günü [ise] kusursuz [iki, ama
bulamýyorsa bir] genç boða ile [yedi, ama bulamýyorsa] altý [ya da daha az sayýda] kuzu ile bir koç [getirmelidir; hepsi] kusursuz olmalýdýrlar.
7 [Her] Boða için bir efa, koç için de bir efa [unla]
Minha yapacak; kuzular içinse gücünün yettiði miktarda. Her efa [un] için bir in yað [kullanacak].
8 “Lider [Şabat ve Roþ Hodeþler’de] geldiði zaman
[doðudaki bu] kapýnýn ayvanýndan geçerek girecek ve
[yine oradan] geçerek çýkacak.
9 [Bet-Amikdaþ’ta Tanrý’nýn Huzurunda ‘görünme’nin
gerekli olduðu] Bayramlarda [yani Pesah, Şavuot ve
Sukot’ta] ülke halký Tanrý’nýn Huzuru’na geldiðinde
ise, eðilmek için kuzey kapýsýndan giren, güney kapýsýndan çýkacak, güney kapýsýndan giren de kuzey kapýsýndan çýkacaktýr. [Yani kimse] Girdiði kapýya dönmeyecek, karþýsýndakinden çýkacaktýr [bu sayede avluda

iyice ‘görünmüþ’ olacaktýr.
10 ‘Görünme’ gerekliliðinin olmadýðý ve doðu kapýsýndan girip çýkabildiði Şabat ve Roþ Hodeþ günlerinin
aksine, bu bayramlarda] Lider de [halkýn] arasýndadýr
[zira bir liderin onuru, kalabalýk toplulukla birlikte
olmasýnda yatar]. Girdiklerinde [o da] girecek, çýktýklarýnda [hep birlikte] çýkacaklardýr.
11 Kutlama günleri ve bayramlarda Minha [þöyle] olacak: Boða için bir efa, koç için bir efa [un]; kuzular
içinse gönlünden ne koparsa [verebilir]. Her efa [un]
için bir in yað [kullanýlacak].
12 “Eðer lider [normal günlerde] gönülden bir korban
– Tanrý Adýna gönülden bir Ola-korbaný ya da Şelamimkorbaný – yapacaksa, kendisine, doðuya bakan bir
kapýyý açacak [ve o orada beklerken, görevli Koen
onun adýna] Ola-korbanýný ve Şelamim-korbanlarýný,
Şabat günü yaptýðý þekilde gerçekleþtirecek; [bitince
de] çýkacak ve [halk normal günlerde meþgalesi nedeniyle buraya eðilmeye gelmeyeceði için,] çýkýþýndan
sonra kapýyý kapayacak.
13 “Tanrý Adýna her gün kusursuz bir yaþýnda bir
kuzuyu Ola-korbaný olarak hazýrlayacaksýn. Onu her
sabah yapmalýsýn.
14 Onun yanýnda her sabah Minha olarak 1/6 efa [un]
ve unu yoðurmak için 1/3 in yað hazýrlayacaksýn. Tanrý
Adýna devamlý bir Minha – ebedi bir hüküm.
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Kuzuyu, Minha’yý ve yaðý, düzenli bir Ola-korbaný
olarak her sabah hazýrlamalýdýrlar.
15

Sözlük
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[çoð. : çoðul;tek. : tekil; f. : dişil; f. çoð. : dişil çoðul;
kar. : karşýt; kýs. : kýsaltma]
Not: Buradaki birçok madde, ilk kitap Bereþit’e ait sözlük
bölümünde de yer almaktadýr. Dolayýsýyla bu maddeler
hakkýnda, sadece gerekli tanýmlar vermekle yetinilmiþtir.
Bu tip maddelerin sonuna “BBS [=Daha fazla detay için
Bkz. Bereþit Sözlük]” kýsaltmasý eklenmiþtir.
Aftara: “Muafiyet”. Her hafta, haftanýn peraþasýnýn
ardýndan okunan, Neviim [Peygamberler] kitabýndan
bir bölüm. Peraþa ya da özel günle paralel konulardan
seçilmiþlerdir. Bunun sebebi, düþman iþgali sýrasýnda
Tora okunmasýnýn yasak oluþu ve bunu telafi etmek
için Neviim kitabýndan, konuyla iliþkili bir bölümün
okunmasýdýr. Bu bölümler, o yasaklý dönem içinde,
haftanýn peraþasýný okuma konusunda, “muafiyet”
saðlýyordu.
Akeda: Korban etmek üzere baðlamak. Özellikle
Yitshak’ýn, babasý Avraam tarafýndan, Moriya Daðý’nda
korban edilmek üzere baðlanmasý için kullanýlýr;
Akedat Yitshak; bkz. Bereþit Perek 22.
Alaha: 1. Kural. “Alah – Gitmek” kökünden gelir ve
bu kurala göre “gidildiði; hareket edildiði” manasýný
verir. “Moþe Bene-Yisrael’e Pesah alahalarýný Pesah’ta,
Şavuot alahalarýný Şavuot’ta, Sukot alahalarýný Sukot’ta
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öðretirdi” (Sifra). 2. Yahudi Kanunu. BBS.
Ama: 1. 48cm. [ya da 60cm.] uzunluðunda bir ölçü;
bkz. 25:10 açk. 2. Dirsekle bilek arasýndaki bölüme
verilen isim. 3. Orta parmak. BBS.
Amida: Duruþ; ayakta duruþ. Bu sözcük, tüm dualarýn
merkezini oluþturan ve 19 Berahadan oluþan duayý
ifade eder. Amida, ayakta ve ayaklar bitiþik bir þekilde
söylendiði için bu ismi alýr. Miþna dilindeki adý “Tefila
– Dua”dýr; zira dualarýn en merkezi bölümü budur.
Amida, Anþe Keneset Agedola (BBS) tarafýndan ilk
kompoze edildiðinde 18 berahadan oluþurdu. Bu
sebeple “Şemone Esre – On Sekiz” olarak da bilinir.
Ýleri dönemlerde halk içinde, düþmana karþý iþbirliði
yapan kiþiler yaygýnlaþýnca, düþmanýn baþarýlý olmamasýný dileme temasýna sahip “Lamalþinim Velaminim”
berahasý eklenmiþtir.
Amora: çoð. Amoraim. Tanaim döneminden,
Talmud’un tamamlanýþýna kadar olan süre içinde
yaþayan ve Miþna’daki öðretileri daha geniþ bir þekilde
açýklayan Hahamlar’a verilen isim. Bir Amora,
Tanalar’ýn öðretisiyle kesinlikle çeliþemezdi. Çeliþkide
olduðu bir Tana varsa, bu görüþünü bir baþka Tana’ya
dayandýrmadýðý sürece, Amora’nýn görüþü geçersizdi.
Anneler: Bene-Yisrael’in temelini atan dört anne.
Ýbranice Imaot. Bunlar, Sara, Rivka, Rahel ve Lea’dýr.
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Arba Ýmaot: “Dört Anne”.
Aron Aberit: Antlaþma Sandýðý. Tanrý’nýn Moþe’ye
vermiþ olduðu On Emir levhalarýný içeren sandýk;
Yeoþua 3:6. “Aron Aedut – Tanýklýk Sandýðý” (Şemot
26:33) ya da “Aron Aþem – Tanrý’nýn Sandýðý” (Şemuel
I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. Şemot 25:10 v.d.
Aþam-korbaný: “Suç Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bazý kategorilerdeki günahlarýn affý için getirilen korban; bkz. Vayikra 5:1 v.d. Bu Korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir; bazý bölümleri
de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý. Bkz. Korban => Korban
Ole Veyored.
Aþem: Tanrý’nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük.
Tanrý’nýn Ýsmi’nin boþ yere kullanýlmasý ciddi bir
yasaktýr; Tora, bunu yapan kiþinin kolay kolay temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (bkz. 20:7). Bu sebeple Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir þart altýnda aðza
alýnmamalýdýr. Bu konudaki istisnalardan biri, BetAmikdaþ döneminde Koen Gadol’un Yom Kipur’da
yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý’nýn Ýsmi’ni olduðu
gibi telaffuz etmesidir. Bu sebeple Yahudiler, dualarýnda bile Tanrý’nýn Ýsmi’nin geçtiði yerlerde “A-do-nay
– Efendimiz” sözcüðünü kullanýrlar. Dualarda kullanýlan bu Ýsim de kutsaldýr ve günlük konuþmalarda aðza
alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük konuþmalarda
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Tanrý’dan bahsedildiði zaman “Aþem – Ýsim [Tanrý’nýn
Ýsmi]” sözcüðü tercih edilmelidir; bkz. Bereþit 2:4.
Aþera: 1. Putperest uygulamanýn bir parçasý olarak
kutsal kabul edilen aðaçlar ya da direklere verilen
isimdir; Bkz. Devarim 16:21. 2. Yakýn doðuda yaygýn
olarak tapýnýlan bir bereket tanrýçasý. Aþera’nýn onuruna ahþap sütun ya da direkler dikilirdi.
Atalar: Bene-Yisrael’in temellerini oluþturan üç baba.
Ýbranice Avot. Bunlar, Avraam, Yitshak ve Yaakov’dur.
BBS.
Avdala: Ayýrma. Genelde kutsal bir þeyden kutsal
olmayaný ayýrmak için kullanýlýr. Ayný þekilde, Şabat
ve Yom Tov çýkýþlarýnda Avdala adý verilen bir dua ile,
kutsal günden, normal güne bir ayýrým yapýlmýþ olur.
kar. Kiduþ.
Avinu: Babamýz; Atamýz. Atalar’ýn her birinin ismine
eklenen sýfat: Avraam Avinu, Yitshak Avinu, Yaakov
Avinu.
Avot: 1. Atalar: Avraam, Yitshak ve Yaakov. 2.
Bizden önceki nesiller; atalarýmýz. BBS.
Bat: 1. çoð. Banot. Kýz evlat. 2. çoð. Batim. 3 seaya
[yani 72 loga] eþit sývý hacim ölçüsü. Günümüzün
ölçüsüyle yaklaþýk 22 lt.
Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu
309

erkekse, behor ünvanýný alýr. Tüm behorlar Tanrý’ya
aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan behor oðullarý
varsa, kendisi için bunlarýn sadece en büyüðü behordur. Mirastan, diðer kardeþlere göre iki kat pay alacak
olan budur.
Behor Beema: “Hayvanýn Behoru”; Şemot 11:5.
Tora’ya göre her diþi hayvanýn ilk
doðan erkek
yavrusu da Tanrý’ya aittir; bkz. Şemot 13:12 v.d.
Makat Behorot: “Behorlarýn Vurulmasý”. Tanrý’nýn
Mýsýr’a verdiði onuncu bela; Şemot 11:4 v.d.
Taanit Behorot: “Behorlar Orucu”. Pesah bayramýndan hemen önce, ister anne ister baba tarafýndan olsun tüm Behorlarýn tutmakla yükümlü olduklarý ve Mýsýrlý behorlar ölürken Yahudi behorlarýn
hayatta kalmasý (bkz. 12:29 v.d.) sebebiyle tutulan
oruç. BBS.
Beka: Yarým þekele eþit bir aðýrlýk ölçüsü; yaklaþýk
11,4gr (Bereþit 24:22; Şemot 38:26).
Bene-Yisrael: Yisrael-çocuklarý. Yaakov’un soyundan
gelen ya da Yahudiliði sonradan kabul etmiþ kiþilerin
oluþturduðu ulus. Yahudiler.
Beraha: çoð. Berahot. 1. Bereket duasý; mübarek kýlmak; 2. Tanrý’ya teþekkür, övgü vs. için söylenen sabit
metinli cümle. 3. Bereket, þans, baþarý; 4. Hediye;
Bereþit 33:11. “Kiduþ – Kutsama”dan farklýdýr; bkz.
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Bereþit 2:3 açk.
Beraha LeVatala: “Boþ Yere [Söylenmiþ] Beraha”.
Çeþitli sebeplerle Beraha söyleme-miz gerekir; fakat
boþ yere Beraha söylemek önemli bir yasaktýr; zira
bu, Tanrý’nýn Ýsmi’ni boþ yere anma yasaðýnýn
(Şemot 20:7) ihlali anlamýna gelir. BBS.
Berit-Mila: Sünnet Antlaþmasý. Tanrý’nýn Avraam ile
yapmýþ olduðu antlaþmanýn iþareti olarak, sünnet
derisinin kesilmesiyle yapýlan iþlem. Berit-Mila [istisnalar dýþýnda] doðumun sekizinci gününde yapýlýr;
bkz. Vayikra 12:3.
Berito Şel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn
Antlaþmasý”.
Bet-Amikdaþ: Kutsal Ev; Kutsiyet Evi. Yeruþalayim’de
iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ olan Tapýnak. I. BetAmikdaþ, Kral Şelomo tarafýndan 2928 [MÖ 832]
yýlýnda inþa edilmiþ, Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar
tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýþtý. II. BetAmikdaþ 3408 [MÖ 352] yýlýnda halkýn lideri Zerubavel,
peygamberler Ezra ve Nehemya tarafýndan inþa edildi
ve Romalýlar tarafýndan 3828 [MS 68] yýlýnda yýkýldý.
Maþiah geldiði zaman III. ve son Bet-Amikdaþ, ebediyen ayakta kalmak üzere inþa edilecektir.
Bet-Din: 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun niteliðine göre üç ya da
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daha fazla yetkili Haham’dan oluþan sorumlu yargý
kurulu. Bu kurul, kararlarýný Tora kanununa göre
verir. Çok önemli olmayan anlaþmazlýklarda, taraflar
anlaþtýklarý takdirde, herhangi üç kiþiyi Bet-Din olarak
tayin edebilir.
Av Bet-Din: “Bet-Din Baþkaný”.
Bikurim: 1. Yýlýn ilk tarým ürünleri. Kelime çoðuldur.
tek. Bikur. Bu ürünler her yýl Şavuot bayramýnda BetAmikdaþ’a getirilirdi. 2. Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar
[Ziraat]” bölümündeki, bikurim kurallarýný ele alan
ünite.
Hag Abikurim; Yom Abikurim: Bikurimin getirildiði Şavuot bayramýna verilen baþka bir isim.
Lehem Bikurim: Yýlýn yeni buðday ürününden üretilen ve Şavuot’ta Bet-Amikdaþ’a getirilen iki somun
ekmek.
Birkat Amazon: “Besin Berahasý”. Ekmek yenmiþ bir
öðünden sonra söylenen beraha. Bu beraha, dört alt
berahadan oluþur: Bunlar: [a] Tanrý’nýn tüm dünyayý
beslediðini vurgulayan Birkat Azan; [b] bolluk ve
Erets-Yisrael nedeniyle Tanrý’yý öven Birkat Aarets; [c]
Yeruþalayim’i tekrar inþa etmesi için Tanrý’ya dua
edildiði Birkat Yeruþalayim ve [d] Tanrý’nýn “Ýyi ve
Ýyilik Kaynaðý” olduðunu vurgulayan Birkat Atov
Veametiv’dir.
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Birkat Azan: Bkz. Birkat Amazon.
Deorayta: Ya da Mideorayta. “Tora’dan”. Bu Aramca
sözcük, belirli bir mitsvanýn doðrudan Tora’nýn metninden öðrenildiðini belirtir. Krþ. Derabanan.
Am Aarets Mideorayta: “Tora’dan Cahil”. Cahil
kiþilere halk arasýnda verilen ve “deðiþmesi mümkün
olmayan cahil” anlamýna gelen alaycý sýfat.
Orayta U Deka Meratha Le: “Onu Kaynatan
Tora’dýr”. Sinirlenen bir Haham’ý mazur görücü
olan ve “tezcanlýlýðý içindeki Tora ateþinden kaynaklanýyor” anlamýnda bir deyiþ.
Derabanan: Ya da Miderabanan. “Hahamlarýmýz’dan”.
Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanýn, Tora’daki
belirli bir kuralýn korunmasý, halk içinde belirli bir
düzenin saðlanmasý ya da öneme sahip tarihi bir olayýn
vurgulanmasý amacýyla Hahamlarýmýz’ca belirlenmiþ
olan kurallardan biri olduðu anlamýna gelir. Krþ.
Deorayta.
Kadiþ Derabanan: Bkz. Kadiþ.
Devir: Bet-Amikdaþ’ýn en iç odasý; Melahim I 6:19.
Bkz. Kodeþ Akodaþim.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski
dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü. 3 seaya eþittir (Miþna – Menahot 7:1). Günümüz ölçüleriyle yak313

laþýk 22lt. civarýndadýr.
Efod: Koen Gadol’un giydiði sekiz özel giysiden biri.
Ters giyilen bir önlük þeklindeydi ve omuz askýlarý
vardý; bkz. 28:6 v.d.
Ehal: 1. Saray; büyük ve görkemli yapý. 2. BetAmikdaþ’a verilen isimlerden biri. Bet-Amikdaþ’ýn,
Menora, Tütsü Mizbeahý ve Şulhan’ýn yer aldýðý Kodeþ
bölümü. 3. Sinagoglarda, Sefer-Toralar’ýn yerleþtirildiði dolaba verilen isim; Ehal Akodeþ.
Ekdeþ: 1. Kutsal obje. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine
baðýþlanmýþ para, eþya ya da hayvanlara verilen isim.
2. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine verilen isim.
Ekdeþ Damim: Ya da Ekdeþ Ýluy. Parasal karþýlýðý
Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmýþ nesne.
Ekdeþ Mizbeah: Mizbeah üzerinde korban edilmek
üzere baðýþlanmýþ hayvan ya da kuþ.
Ereg: “Kýlýçla Öldürme”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bu cezada, mahkumun boynu kýlýçla vurulurdu. Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam
Cezasý.
Erets-Yisrael: Yisrael Ülkesi. Tanrý’nýn, Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði
ülke; Bereþit 15:18, 26:4, 28:13 vs.

Yahudilik’in prensiplerini kabul ederek Bene-Yisrael’e
katýlmýþ olan ve farklý birçok ulustan oluþan grup; bkz.
12:38.
Erusin: Niþan. Tora’nýn dilinde, niþan, günümüzde
olduðundan çok daha baðlayýcýdýr. Bu törene Kiduþin
adý da verilir. Söz konusu törenle, kýzýn konumu
deðiþir ve o ana kadar hiçbir erkeðe baðlý deðilken,
tören sonrasýnda, damadýn resmi eþi olur ve bu bað
ancak erkeðin ölümü ya da boþanma durumunda
bozulabilir. Yine de Erusin, düðünün tamamlandýðý
anlamýna gelmez. Düðünün ikinci aþamasý olan Nisuin
yapýlana kadar, ikisi yasal eþ olmalarýna karþýn, karý-koca yaþamý süremezler; birbirlerinden ayrý evlerde
yaþarlar. Eski dönemlerde, kýzýn çeyiz, erkeðin de iþ ve
ev hazýrlýklarý yapabilmesi için ikinci aþamaya kadar
yaklaþýk bir yýllýk bir süre olurdu. Günümüzde ise, her
iki aþama da birbiri ardýna gerçekleþtirilir.
Gan Eden: “Zarafet Bahçesi”. 1. Adam ve Hava’nýn,
yaratýlýþlarýnýn ertesinde yerleþti-rildikleri, fakat
günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereþit
2 : 8
v . d .
2. Yahudi inancýna göre, Gelecek Dünya’daki ebedi
huzuru ifade eden yer. kar. Geinom. Cennet sözcüðü
Ganeden ile baðlantýlýdýr. BBS.

Erev Rav: “Büyük Karýþým”. Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda,

Geinom: Ya da Geinam. 1. Ýnom Vadisi. Burasý
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Yeruþalayim’in güneyinde, putperestlerin, çocuklarýný
kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II 23:10. 2.
Yahudi inancýna göre, kötülerin Gelecek Dünya’da
cezalarýný çekecekleri yokoluþ yeri; Cehennem. BBS.
Gemara: [Aramca] Öðrenim. Amoralar’ýn, Tanalar’ýn
söz ve öðretilerine yaptýklarý açýklamalarýn tümüne
verilen isim. Miþna ve Gemara’nýn birleþimi Talmud’u
oluþtursa da, bu isim ayný zamanda tüm Talmud’u
tanýmlayacak þekilde de kullanýlýr.
Gematriya: Harflerin sayýsal karþýlýklarý ile yapýlan
hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ; Yud = 10; Haf
= 20; Lamed = 30; … ; Kuf = 100; Reþ = 200; Şin
= 300; Tav = 400. Rabi Yosi Agalili’nin oðlu Rabi
Elazar’a göre, Gematriya, Tora’nýn açýklanmasýnda
kullanýlan yöntemlerden birisidir. Genel olarak,
Gematriya bize yeni bir þey öðretmez; sadece geleneksel bilgilere destek olur. Bu açýdan yapýlan her hesaptan bir sonuç çýkarýlabileceði düþünülmemelidir.
Hahamlarýmýz isimler, sözcükler ve cümlelerin
Gematriya deðerleri ile çeþitli açýklamalar, fikirler
üretmiþler; sözler söylemiþlerdir. Örneðin “Yayin –
Şarap” sözcüðünün sayýsal karþýlýðý 70’tir. “Sod – Sýr”
sözcüðü de ayný sayýsal deðerdedir. Talmud’daki (Ýruvin
65a) “Nihnas Yayin, Yatsa Sod – Şarap girince sýr çýktý”
sözü, doðrudan anlamýnýn dýþýnda, bu açýdan da ilginçtir.
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Geonim: 1. MS 6-11. yüzyýllar süresince Babil’deki
Yeþivalar’da baþkanlýk yapmýþ olan Hahamlar. 2. Bu
döneme verilen genel isim.
Ger: 1. Yabancý. 2. Doðuþtan Yahudi olmayýp sonradan Yahudilik’i kabul etmiþ bir kiþi. Ger Tsedek. çoð.
Gerim; f. Giyoret.
Ger Toþav:Putperestliði terk ederek, Erets-Yisrael’e
yerleþen ve Noah’ýn Çocuklarý için Yedi Mitsva’ya
uygun yaþamayý üstlenmiþ, Yahudi olmayan kiþi.
Ger Şeker: “Sahte Ger”. Sadece çýkar amacýyla
Yahudi olmuþ kiþi.
Gera: Şekelin 1/20’sine eþit madeni para.
Gezerat Akatuv: “Kitabýn Hükmü”. Tora’nýn herhangi bir açýklama vermediði ve genellikle mantýðýn
anlamakta zorlandýðý türde kurallara verilen genel
isim.
Hahamlarýmýz: Bu kitapta, Miþna ve dönemi
Hahamlarý ifade etmek için bu sözcük kullanýldý.
Hahamim Zihronam Livraha: “Anýlarý Mübarek
Olan Hahamlar”. kýs. HaZa”L.
Halutsa: Bir kadýnýn kocasý, çocuksuz olarak ölürse,
Tora kanununa göre müteveffanýn kardeþi, aðabeyinin soyunu devam ettirmek için dul yengesiyle evlenmelidir. Bu evliliðe Yibum adý verilir. Kardeþ [ve bu
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göreve uygun diðer herkes] bu görevi yerine getirmeyi
reddederse, kadýnýn aile ile baðlantýsýný kesmeyi simgeleyen Halitsa adý verilen bir seremoni yapýlýr
(Devarim 25:5 v.d.) ve bunun sonucunda dul kadýn,
aile dýþýnda baþka biriyle evlenme konusunda serbest
kalýr. Bu kadýn seremoninin sonunda Halutsa sýfatýna
sahip olur. Günümüzde böyle bir durum gerçekleþtiði
takdirde Yibum yapýlmaz; doðrudan Halitsa se-remonisi gerçekleþtirilir.
Hamets: “Ekþimiþ; fermante olmuþ; mayalanmýþ”.
Fakat her türlü maya bu sýnýfa girmez. Bahsedilen, beþ
tahýl cinsi olan buðday, arpa, çavdar, yulaf ve darýnýn
ya da bunlarýn [un gibi] türevlerinin su ile temasý ile
oluþan mayalanmadýr. Kurala göre un ve suyun birleþiminden itibaren 18 dakika boyunca yoðrulmadan
bekleyen bir hamur, artýk hamets sýnýfýndadýr.
Hamets Şeavar Alav Apesah: “Üzerinden Pesah
geçmiþ olan Hamets”. Pesah süresince, Yahudi iyeliðinde hamets madde bulundurmak kesin bir yasaktýr. Dikkatsizlik sonucu ya da bilinçli olarak Pesah
süresince Yahudi iyeliðinde kalmýþ olan hamets bir
yiyecek maddesi, Pesah’tan sonra da herhangi bir
þekilde kullanýlamaz. Pesah yaklaþtýðýnda evde büyük
miktarda hamets madde kalmýþsa, bunlar Yahudi
iyeliðinden satýþ yoluyla çýkartýlabilir ve bayram sonrasýnda geri alýnýp kullanýlabilir. Bu ifade, eskimiþ ve
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artýk kullaným deðeri kalmamýþ þeyleri ifade etmek
için bir deyim olarak da kullanýlýr.
Biur Hamets: “Hametsin Yakýlmasý”. Pesah bayramý
öncesinde hametsin aktif olarak yok edilmesi gerekir. Bu iþlem hametsi kýrýntýlara ufalayýp rüzgara
savurmak, denize atmak gibi þekillerde yapýlabilirse
de, genel uygulama, yakma þeklindedir.
Bedikat Hamets: “Hamets Kontrolü”. Pesah’tan bir
önceki gece, kiþinin kendisine ait ev, iþ yeri, araba
gibi yerlerde yapmasý gereken ince arama. Bkz. 12:15
açk.
Bitul Hamets: “Hametsin Ýptali”. Pesah arifesinde
gözden kaçmýþ olabilecek her türlü hamets maddeyi
“topraðýn tozu gibi” ilan eden beyan. Bkz. Pesah
Agadasý.
Hanuka: 1. Hizmete açýlýþ; adanma; Teilim 30:1. 2.
II. Bet-Amikdaþ dönemindeki Suriye-Yunan iþgali
sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal edilen
Bet-Amikdaþ’ýn, Haþmonay ailesine mensup
Makabiler’in liderliðindeki Yahudiler’in kazandýðý
zafer sonucunda temizlenerek tekrar hizmete açýlýþýnýn
kutlandýðý bayram (MÖ 165). Bet-Amikdaþ’taki
Menora’nýn yanmasý için gereken saf yað temin edilene kadar, bulunabilen ve sadece tek gün yanabilecek
miktarda olan yað, bir mucize sonucu sekiz gün boyun319

ca yanmýþtýr. Bu mucizenin anýsýna, 25 Kislev tarihinden itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller yakýlarak
bu bayram kutlanýr.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bilmeden ya da kazara iþlenen günahlarýn affý
için getirilen korban; bkz. Vayikra 4:27 v.d. Bu korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir;
bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý.
Hatsi Kadiþ: Bkz. Kadiþ.
Henek: “Boðma”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada mahkum bir iple boðulurdu. Bkz.
Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Hol Amoed: Bayramýn Yom Tov olmayan günleri.
Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] ve son [Diaspora’da
son iki] günleri arasýnda kalan günler. Ayný þekilde
Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk iki] gününü takip eden
ve Şemini Hag Atseret’e kadar olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak olan bazý iþler yapýlabilir. Fakat yine de normal bir gün gibi davranýlamaz;
sadece parasal kaybý engelleyecek veya yemek hazýrlama amacýyla yapýlan iþler yapýlabilir.
Hoþen: Koen Gadol’un sekiz özel giysisinden biri. Bu,
özel kumaþtan ikiye katlanýnca kare þeklini alan ve
üzerinde üç sýra halinde Yisrael’in on iki kabilesini
simgeleyen deðerli taþlarýn bulunduðu bir göðüs kap320

lamasýdýr; bkz. 28:15-30.
Hova: kar. Reþut. “Yükümlülük”.
Hovadan Çýkmak: “‘Yükümlü’ Konumundan
Çýkmak”. Yükümlülüðü yerine getirmek.
Hupa: 1. Evlilik töreni sýrasýnda, gelin ve damadýn
üzerine dört direk gerilmesi adet olan ve ayný çatý
altýnda birleþmeyi simgeleyen branda. 2. Düðün.
Ýmaot: Anneler. Bkz. Anneler.
Ýmenu: Annemiz. Anneler’in her birinin ismine eklenen sýfat: Sara Ýmenu, Rivka Ýmenu, Rahel Ýmenu,
Lea Ýmenu.
Ýn: Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim
ölçüsü. Yaklaþýk 5lt.
Kabala: “LeKabel – Almak; Kabul” sözcüðünden gelir.
Genel olarak, nesilden nesile, öðretmenden öðrenciye, babadan oðula aktarýlan geleneði ifade eder.
Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Tora’dan sonraki kitaplarýný, yani Neviim ve Ketuvim kitaplarýný belirtir.
Kitabýmýzda, “Kabala” dendiðinde, bu geleneðin mistik kýsmý kast edilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý,
Rabi Şimon Bar Yohay tarafýndan yazýlmýþ olan
Zoar’dýr. Kabala genel olarak, doðaüstü dünyayý,
Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri ele alýr.
Kabala Maasit: “Pratik Kabala”. Kabala’daki mistik
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bilgilerin kullanýlmasýyla doðaüstü güçlerin çeþitli
amaçlar yönünde harekete geçirilmesi. Gerçek
Kabala ustalarý bunu yasaklama derecesinde dýþlamýþlardýr. Günümüzde pratik Kabala ile uðraþabilecek düzeyde kiþiler ya yoktur ya da son derece
azdýr.
Kadiþ: 1. Kutsal. 2. Aramca dilinde olup Tanrý’nýn
Yüceliði’ni vurgulayan ve dualarýn çeþitli yerlerinde
söylenen özel dua.
Kadiþ Derabanan: “Hahamlarýmýz’ýn Kadiþi”. Kadiþ
parçasýnýn, Tora ve özellikle Miþna ya da Talmud
metinlerinin toplu öðrenimi ardýndan sonra okunan
en geniþ haline ve-rilen ad. Ya da Kadiþ Al Yisrael.
Kadiþ Yatom: “Yetim Kadiþi”. Anne ya da babasýný
kaybetmiþ bir erkeðin, bunu takip eden yýl içinde 11
ay boyunca ve her yýl yýldönümlerinde dualarýn içinde ve sonunda okuduðu Kadiþ. “Kadiþ Şalem –
Bütün Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr.
Hatsi Kadiþ: “Yarým Kadiþ”. Kadiþ duasýnýn beþinci
Ameni’nin sonuna kadar olan bölümüne verilen ad.
“Kadiþ Haser – Eksik Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr.
Kadiþ Titkabal: Genelde Amida duasýnýn ardýndan
söylenen ve içinde “Titkabal – [Dualarýmýz] Kabul
Edilsin” sözünün geçtiði Kadiþ.
Kaporet: Aron Aberit’in altýndan yapýlmýþ üst kapaðý;
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bkz. 25:17.
Bet Akaporet: Bet-Amikdaþ’ýn en kutsal bölümü
“Kodeþ Akodaþim – Kutsallar Kutsalý”na verilen bir
takma isim. Aron Aberit’in bulunduðu yer.
Karet: “Kesme”. Bu, ruhun manevi kaynaðýndan kesilip atýlmasý anlamýna gelen üst düzey bir cezadýr. Bazý
görüþlere göre bu ceza, gelecek dünyadaki payýn kaybedilmesi, zamansýz ya da çocuksuz ölüm anlamýna da
gelebilir. Bkz. 12:15 açk.
Keritot: Miþna’nýn “Kadaþim – Kutsal Konular”
bölümündeki, Karet cezasý, ayrýca Hatat ve Aþam
korbanlarý ile ilgili kurallarý ele alan ünite.
Kaþer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel
olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse de, örneðin bir
Şofar’ýn da Kaþer olup olmadýðý söylenebilir. Baþka bir
deyiþle Kaþerut terimi, “yiyeceklerin uygunluðunu”
ifade etse de, Kaþer sözcüðü, baþka þeylerin uygunluðunu da belirtebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya
da [diðer þeyler için] Pasul.
Kaþerut: Yiyeceklerin Kaþer olma durumu. Bu
konudaki kurallarýn tümü.
Adam Kaþer: “Kaþer Ýnsan”. Hareketlerinde dürüst
kiþi.
Basar Kaþer: “Kaþer Et”.
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Mitbah Kaþer: “Kaþer Mutfak”.
Kav: Eski dönemlerde kuru maddeler için kullanýlan
bir hacim ölçüsü. Seanýn altýda birine eþittir: Yaklaþýk
1,22lt.

Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ýn, Tora ve Neviim’den
sonra gelen üçüncü bölümü. Bu bölüm, Teilim, Miþle,
Ýyov, Şir Aþirim, Rut, Eha, Koelet, Ester, Daniel, Ezra,
Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarýný içerir.

Kazayit: “Zeytin Kadar”. Hahamlarýmýz’ýn, “asgari
yiyecek miktarý” olarak tanýmladýklarý miktar. Bunun
büyüklüðü hakkýndaki görüþler 18-27gr. arasýnda
deðiþmektedir.

Kiduþ: 1. Kutsama; takdis etme; “Kutsal” ilan etme.
2. Ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; özel kýlma. 3. Şabat ve
Yom Tov gecelerinde, bu günleri normal günlerden
ayýrmak için yapýlan kutsama duasý. kar. Avdala.

Keren: “Boynuz”. Bir hayvanýn herhangi bir organýný
zarar verme amacýyla silah olarak kullanmasý sonucu
açtýðý maddi zarara verilen genel isim; bkz. 21:35-36
açk. Tora’nýn verdiði örnek bir boðanýn boynuzu ile
verdiði zarar olduðu için bu terim kullanýlýr. Fakat bir
kedinin týrmalamasý ya da bir atýn çiftelemesi sonucu
verdiði zararlar da, hayvan bu hareketiyle özellikle
zarar vermeyi amaçlamýþsa, Keren sýnýfýna girer.

Kiduþ Ahodeþ: “[Yeni] Ayýn Kutsanmasý”. Eski
dönemde Bet-Din’in, yeni ayýn baþlangýcýný ilan
etmesine verilen isim. Bkz. 12:1 açk.

Keruvim: tek. Keruv. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereþit
3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde kanatlarýný geren iki
melek figürü; Şemot 25:20. BBS.
Ketuba: Damatýn düðün sýrasýnda geline verdiði ve
ona yönelik tüm yükümlülüklerinin yazýlý olduðu evlilik antlaþmasýný içeren belge.
Ketubot: Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, Ketuba ve evlilik kurallarýný ele alan ünite.
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Kiduþ Yadayim Veraglayim: “Ellerin ve ayaklarýn
kutsanmasý”. Koenler’in Bet-Amikdaþ’taki hizmetten
önce ellerini ve ayaklarýný yýkamalarý. Bkz. 30:18.
BBS.
Kiduþin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný
“özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer kadýnlardan
farklý bir konuma sahip olur; bkz. Erusin. 2. Miþna’nýn
“Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, evlilik kurallarýný
ele alan ünite.
Kikar: [Bu kitapta geçen anlamýyla] Eski dönemde
altýn, gümüþ gibi deðerli metaller için kullanýlan bir
aðýrlýk ölçüsü. Yaklaþýk 3000 þekele eþittir. Günümüzün
ölçüleriyle bu 69,4kg.dýr.
Kodeþ Akodaþim: “Kutsallar Kutsalý”; Şemot 26:33.
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Bet-Amikdaþ ve Miþkan’ýn en kutsal bölümü. Aron
Aberit burada bulunurdu.
Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve
Bet-Amikdaþ’taki özel hizmetlerin yanýnda, halký eðitme ve mübarek kýlma görevine sahip erkek. Sinagog’da
Sefer Tora okunurken, ilk çaðrýlma önceliði bir Koen’e
aittir.
2. Rahip; yüksek görevdeki kiþi.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; Vayikra
21:10. Ayný zamanda “Koen Amaþiah – Meshedilmiþ
Koen” (Vayikra 4:3) ve “Koen Aroþ – Baþ Koen”
(Melahim II 25:18) olarak da adlandýrýlýr. Bkz.
Tetsave peraþasý.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan
her Koen.
Mamlehet Koanim: “Koenler Krallýðý”. BeneYisrael’in ünvanlarýndan biri; Şemot 19:6. BBS.
Kofer: [Bu kitapta geçen anlamýyla] “Af ödemesi”.
Bir hayvan bir insanýn ölümüne neden olduðu zaman,
sahibinin canýnýn baðýþlanmasý için ödediði can bedeli; 21:30.
Korban: “Karov – Yakýn” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Tanrý’ya “yaklaþmayý” amaçlayan, bazen hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan sunu; bkz.
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Vayikra Peraþasý. Korban, diðer bazý inançlardan farklý olarak, “kýzgýn Tanrý’yý yatýþtýrmak için rüþvet” ya
da daha kötüsü, “Tanrý’nýn yararlanacaðý bir hediye”
deðildir. Tanrý’nýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur.
Korbanlarý tam olarak anlayamasak da, asýl amacýn
bizlerin kendimizi Tanrý’ya yakýn hissetmemiz, korban
olarak sunulan hayvanýn baþýna gelenleri dikkate alýp
bundan sonuçlar çýkarmamýz vs. olduðu söylenebilir;
bkz. Vayikra peraþasýndaki açýklamalar.
Korban Tsibur: “Toplumsal Korban”. Tüm halk
için yapýlan Korban. “Olat Tamid – Daimi yakýlan-korban”, Şabat, Roþ Hodeþ ve bayramlarda yapýlan ek
korbanlar [Musaf] bu sýnýfa girerler.
Korban Pesah: Yahudi takvimine göre 14 Nisan
günü, bir yaþýnda bir kuzu ya da oðlakla yapýlan
Pesah-korbaný.
Korban Ole VeYored: “Yükselen ve Ýnen Korban”.
Baþka bir deyiþle getirilenin deðerinin kiþiye göre
iniþ-çýkýþ gösterebileceði Korban. Kiþinin, ekonomik
gücüne göre küçükbaþ, kuþ ya da un iþi þeklinde
getirmesine izin verilen türden Korbanlara verilen
isim. Bkz Vayikra 5:6-11). Bu Korbana ayný zamanda “Korban Aþam – Suç Korbaný” adý da verilir.
Korban Ola: Bkz. Ola-Korbaný.
Korban Hatat: Bkz. Hatat-Korbaný.
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Korban Hagiga: Kutlama-Korbaný. Şaloþ Regalim
bayramlarýnda yapýlan Şelamim-korbaný tarzýnda bir
korban.
Korban Şelamim: Bkz. Şelamim-Korbaný.
Korban Toda: Bkz. Şelamim-Korbaný; Şalme Toda.
Korban Minha: Bkz. Minha.
Laþon Ara: Bir kiþinin aleyhinde yapýlan ya da bir
kiþinin herhangi bir zarar görmesine neden olabilecek
konuþma. Kiþi bir baþkasýnýn aleyhinde konuþursa, bu
sözlerinden arkadaþýna hiçbir zarar gelmeyeceðinden
kesinlikle emin olsa bile, bu yine de Laþon Ara’dýr.
Sadece insanlarýn eksiklikleri ya da hatalý yanlarýyla
uðraþmak bile baþlý baþýna yasaktýr. Benzer þekilde,
sarf edilen sözler hiçbir olumsuzluk içermiyorsa bile,
sonuçta bir baþkasýnýn maddi, manevi, bedensel ya da
ruhsal ya da baþka bir þekilde zarar görmesine neden
olacaksa, bu da Laþon Ara’dýr.

Log: Sývýlar için inin 1/12’sine eþit bir hacim ölçüsü.
Yaklaþýk olarak 420ml.
Maa: Gera olarak da bilinen bir madeni para birimi.
Şekelin 1/20’sine eþittir. 1,14gr. gümüþe denktir.
Maaser: Levi kabilesine verilmek üzere, tüm toprak
ürünlerinden, þaraptan ve yaðdan ayrýlan onda birlik
bölüm; Vayikra 27:30-32, Bamidbar 18:24. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için Teruma [%2] ayrýlýr,
Leviler için olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden
ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kiþinin, Tsedaka
gibi konularda kullanmak üzere kazancýndan ayýrmasý gereken %10luk miktar. BBS.
Maftir: Özel günlerde Sefer-Tora okunurken son kiþi
olarak çaðrýlan ve aftarayý okuyan kiþiye verilen sýfat.
Mamzer: f. Mamzeret. Tora’ca yasaklanmýþ herhangi
bir iliþkiden doðmuþ olan çocuk.

Lehem Apanim: Her Şabat öncesinde piþirilerek, bir
sonraki hafta yenileriyle deðiþtirilene kadar Miþkan ve
Bet-Amikdaþ’taki Şulhan’ýn üzerine yerleþtirilen 12
ekmek için kullanýlan isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði”
þeklindedir; bkz. 25:30 açk. “Lehem Amaarehet –
Dizim/Sýralama Ekmeði” (Divre Ayamim I 9:32) ya da
“Lehem Atamid – Daimi Ekmek” (Bamidbar 4:7) olarak da anýlýr.

Maror: “Acý otlar”. Pesah gecesi, Mýsýr esaretinin
acýsýný simgelemek için yenen acý otlara verilen genel
isim. Genelde bu amaçla marul yapraðý kullanýlýr. BetAmikdaþ döneminde, Pesah-korbaný maror ve matsa ile
birlikte yenirdi; bkz. 12:8.
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Maþiah: Meshedilmiþ. 1. Kutsal yaðla meshedilmiþ
Koen (Vayikra 4:3) ya da krala (Şemuel I 2:10) verilen

isim. 2. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracaðýna
inanýlan Kurtarýcý. Bu kurtarýcý, ayný zamanda kral
olacaðý için Maþiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla
meshedilirdi. BBS.
Matsa: Mayalanmamýþ hamurun piþirilmesiyle yapýlan
ekmek. Un ve su ile yapýlan normal hamurun mayalanmamasý için, fýrýna verilmeden önce iþlenmeden 18
dakikadan fazla bekletilmemesi gerekir. Bkz. 12:16,
29:2. BBS.
Meil: Koen Gadol’un sekiz özel giysisinden biri. Bu,
özel kumaþtan yapýlmýþ bir üstlüktür; bkz. 28:31-35.
Melaha: 1. Ýþ 2. Şabat günü yapýlmasý yasak olan iþ
kategorilerine verilen isim. 3. Ürün.
Melehet Mahaþevet: “Düþünce Ürünü”. Bu, Şabat
günü yapýlmasý yasak olan iþlerin temel özelliðini
tanýmlar. Bunlar, özellikle düþünce ve yaratýcýlýk
içeren türde fiillerdir.
Av Melaha: “Baba Melaha”. Ana melaha kategorilerine verilen ad. Bunlar toplam 39 tanedir; bkz. 20:910 açk. Bunlar, Miþkan’ýn inþasý ve gerekli hazýrlýklar
için gerçekleþtirilen iþlerdir ve baþka birçok iþi kendi
bünyelerinde barýndýrýr. Bu türevler “Toladot –
Çocuklar” simgesel sýfatýyla adlandýrýlýr.
Melehet Akodeþ: “Kutsal Çalýþma”. Miþkan ve parçalarýnýn üretimi için yapýlan çalýþmalara verilen
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genel isim.
Gedola Melaha, Şemehabedet Et Bealea: “Çalýþma
Yücedir; Çünkü Gerçekleþtirenlere Şeref Verir”.
Hahamlarýmýz’ýn çalýþmanýn önemini vurgulayan
birçok sözünden biri.
Ayom Katsar Veamelaha Meruba: “Gün Kýsa;
Fakat Ýþ Çok”. Doðrudan anlamý dýþýnda, yaþamýn
kýsalýðýný ve bu süre zarfýnda insanýn birçok sorumluluðu yerine getirmesi gerektiðini vurgulayan deyiþ
(Miþna – Pirke Avot 2:20).
Lo Aleha Amelaha Ligmor; Velo Ata Ben Horin
Leibatel Mimena: “Senden tüm iþi bitirmen beklenmiyor; ama kendini bundan muaf tutma konusunda da özgür deðilsin”. Kiþinin, hayatý boyunca
yapmasý gereken her þeyi tamamlayamayacaðýný
görüp ümidini kýrmamasý, ama bir yandan da sorumluluktan kaçmaya hakký olmadýðýný vurgulamak için
söylenen söz (Miþna – Pirke Avot 2:21).
Menora: “Nur – Ateþ” sözcüðünden gelir ve ýþýk verici araçlara verilen genel isimdir. Bu kitaptaki özel
Menora ismi, Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta yer alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýþ yedi kollu þamdaný, ve
Tora metninde özellikle bu þamdanýn merkez kolunu
ifade eder; bkz. 25:31.
Metsora: Tsaraat rahatsýzlýðýna yakalanmýþ kiþi;
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Vayikra Perek 14.
Mida Keneged Mida: “Ölçüye karþý ölçü”. Kiþinin,
yaptýðý iyi ya da kötü davranýþlarýn karþýlýðýný, davranýþýn kendisiyle paralel bir þekilde almasý. Kýsasa
kýsas. Tanrý insanlarý ödüllendirir ya da cezalandýrýrken Mida Keneged Mida davranýr.
Midraþ: 1. Öðrenim; derin araþtýrma. 2. Tora Şebeal
Pe’nin bir bölümü. Bu tipteki öðreti-ler, Tora metninin düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen
benzetmeler, bazen de mantýk dýþý tanýmlar ve anlatýmlar kullanarak, bu þekilde belirli bir mesaj, öðreti ya da
yönlendirmeyi amaçlarlar. Midraþlar genelde çok
derindirler ve uzmanlýk gerektirirler. Zira konuya
aþina olmayan kiþi, Midraþ’ýn sýradýþý anlatým ve üslubundan çok yanlýþ sonuçlara da varabilir. Fakat 1.
tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraþ, “derin araþtýrma”
ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan
türdeki öðretilerin toplandýðý derlemelere verilen
genel isim. Örneðin Midraþ Raba bu tipte bir derlemedir. BBS.
Mikve: 1. Önemli miktarda suyun biriktiði yer. 2.
Tora’nýn gerektirdiði þekilde bedenin kutsal saflýða
kavuþmasý için tümüyle daldýrýldýðý ve en az 40 sea
doðal su içermesi gereken özel havuz.
Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeþit332

li þekillerde piþirildikten sonra geti-rilmesiyle yapýlan
bir korban türü; Korban Minha Vayikra Perek 2. Bazý
korbanlar, yanýnda Minha ve Neseh ile getirilirlerdi. 3.
Öðleden sonra, güneþin batýþýna kadar yapýlan duanýn
ismi. BBS.
Miþkan: Bene-Yisrael’in, çölde inþa ettikleri portatif
Buluþma Çadýrý; bkz. 26:1. “Miþkan Aedut – Tanýklýk
Miþkaný” (38:21), “Miþkan Oel Moed – Buluþma
Çadýrý Miþkaný” (39:32), “Miþkan Aþem – Tanrý’nýn
Miþkaný” (Vayikra 17:4) ve “Miþkan Bet AE-lo-im –
Tanrý’nýn Evi olan Miþkan” (Divre Ayamim I 6:33)
olarak da adlandýrýlýr. Sözcüðün kökü “Şahan –
Barýnmak”týr ve Miþkan, Şehina’nýn Bene-Yisrael arasýnda barýndýðýný ifade eden bir somut yapýdýr. Miþkan’daki
çeþitli kutsal eþyalar arasýnda Aron Aberit, Menora,
Şulhan ve iki Mizbeah sayýlabilir. Miþkan, Erets-Yisrael’e
girildikten sonra Şilo’da sabitlendi. Daha sonra sýrasýyla Nov ve Givon’da hizmet verdi ve Kral Şelomo’nun
Bet-Amikdaþ’ý inþa etmesiyle görevi sona erdi.
Miþna: 1. Öðreti. 2. Tora Şebeal Pe’nin Moþe
Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarýlan detay
ve kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç nesil
Tana tarafýndan düzenlendikten sonra, Rabi Yeuda
Anasi [kýsaca Rabi olarak adlandýrýlýr] tarafýndan derlenerek kitap-laþtýrýlan öðretiler. Miþna, 2. yüzyýlýn
sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve Talmud’un teme333

lini oluþturur. Miþna, altý “Seder – Düzen/Bölüm”den
oluþur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot];
her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek de
Miþnalar’a [Miþnayot] bölünür. “Miþna’yý düzenleyen
kiþi, öðretileri Yazýlý Tora’ya dayandýrmýþtýr” (Talmud
Yeruþalmi – Pesahim 30:4). “Rabenu Akadoþ [Rabi
Yeuda Anasi], Moþe Rabenu’dan duyulup öðrenilen
ve her nesildeki Bet-Din’de bir sonraki nesle sýký bir
þe-kilde aktarýlan, Tora’nýn tümü hakkýndaki tüm
öðretileri, kanunlarý, açýklamalarý ve detaylarý derleyerek Miþna kitabýný yazdý … ve tüm hayatý boyunca
kendisi ve tüm Bet-Din’i bunu halka öðrettiler”
(Rambam, Yad Ahazaka önsözü). 3. Miþna kitabýndaki
her bir kural. BBS.
Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz.
Şemot 24:12, Devarim 4:2, Vayikra 4:2 vs. Tora’daki
mitsvalarýn sayýsý 613’tür. 2. Ýyi ve doðru davranýþ.
Sevap.
Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “‘Yap’ Emri”. Tora’nýn
“yap” þeklindeki emri. Örneðin, “Anne ve babana
saygý göster” (20:12). Tora’da toplam 248 tane Mitsvat
Ase vardýr. Bu, vücudun 248 organýna [RaMa”H
Evarim] denk gelir (Talmud – Makot 23b).
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.
“‘Yapma’ emri”. Tora’nýn “yapma” þeklindeki emri.
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Örneðin, “Cinayet iþleme” (20:13). Tora’da toplam
365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Bu, vücudun 365
sinirine [ŞaS”A Gidim] ve yýlýn 365 gününe denk
gelir (a.y.).
Şeluhe Mitsva En Nizokin: “Mitsva yapma konusunda elçilik edenler zarar görmezler” (Talmud –
Kiduþin 39b ve Talmud – Pesahim 8b; bkz. 34:24
açk.). BBS.
Mizbeah: Sunak. “Zevah – Hayvan Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Mizbah Anehoþet: “Bakýr Mizbeah”. Miþkan’daki
büyük Mizbeah. Akasya aðacýndan yapýlmýþ ve bakýrla kaplanmýþtý (bkz. 27:1 v.d.). Bet-Amikdaþ’taki ise
taþtan yapýlmýþ, içi toprakla doldurulmuþtu (bkz.
20:22 açk.). Bu büyük Mizbeah’ta, korban olarak
getirilen hayvanlar kýsmen ya da tümüyle yakýlýrdý.
Mizbah Azaav: “Altýn Mizbeah”. Üzerinde tütsü
yakýlan, küçük boyutlu, altýn mizbe-aha verilen isim
(bkz. 30:1-10).
Muad: “Hakkýnda Tanýklýk Edilmiþ”. Arka arkaya
saldýrgan davranýþlar içine girerek “sabýkalý” hale gelmiþ hayvan; 21:28-32 açk. Evcil bir hayvan normal
þartlarda, saldýrgan olmadýðý için Tam sýfatýyla anýlýr
(bkz. Tam). Bu hayvan saldýrganlýkla zarara yol açtýðý
takdirde, bu beklenmedik bir durum olduðu için, sahi335

bi nispeten daha düþük bir yükümlülüðe girer. Fakat
bu saldýrganlýk ardý ardýna üç kez tekrarlanarak sürdüðü takdirde hayvan Muad hale gelir ve sahibi, bu
hayvaný daha sýký bir þekilde korumakla yükümlüdür.
Muad bir hayvanýn sahibi, zarar halinde daha büyük
bir maddi yükümlülük içine girecektir. Bir hayvan,
saldýrganlýk dýþýnda, yemek ya da davranýþ alýþkanlýklarý konusunda ise daima Muad’dýr; bu nedenle bu
þekillerde zarara yol açmamasý için, sahibinin gerekli
önlemleri almasý gerekir.
Muktse: “Kenara Ayrýlmýþ”. Şabat günü çeþitli nedenlerden dolayý hareket ettirilmesi Hahamlar’ca yasaklanmýþ nesnelere verilen genel isim.
Muktse Mehamat Ýsur: “Yasak Nedeniyle Muktse”.
Şabat günü kullanýmý, bugünün kurallarýna aykýrý
olacak olan eþyalar. Örneðin kalem.
Muktse Mehamat Hisron Kis: “Maddi Kayýp
Nedeniyle Muktse”. Kiþinin, sadece belirli iþler için
kullandýðý ve zarar gelmemesi için ihtimam gösterdiði eþyalar. Örneðin Şehita býçaðý.

mitsvaya ait eþyalar. Örneðin Şofar ya da tefilin.
Muktse Mehamat Nolad: “Doðum Nedeniyle
Muktse”. Şabat baþladýðý anda dünyada var olmayan
nesneler. Örneðin Şabat içinde doðmuþ bir yumurta.
Neseh: Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir
içkinin [þarap ya da su] dökülmesi iþlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; Bamidbar 28:7 vs.
Yayin Neseh: “Neseh Şarabý”. Putperestlerin, putlarýna sunduklarý kurbanlarýnda kullandýklarý þaraplar için kullanýlan terim. Ayný þekilde, bir putperestin bu amaçla kullanmayý düþündüðü ya da bu
amaçla olmasa bile sadece dokunduðu açýk þaraba
da bu ad verilir. Bu þarabý içmek Yahudiler için
yasaktýr.
Netina: Bet-Amikdaþ’ta görevli olan bir kölenin kýzýna
verilen sýfat.
Nevelot: Bkz. Terefa.
Neviim: “Peygamberler”. Tanah’ýn, Tora ve Ketuvim
arasýnda yer alan ikinci bölümü.

Muktse Mehamat Mius: “Tiksinme Nedeniyle
Muktse”. Kiþinin tiksindiði için dokunmaktan uzak
durduðu nesneler.

Neviim Riþonim: “Ýlk Peygamberler”. Bu bölüm,
Yeoþua, Şofetim, Şemuel, Melahim kitaplarýný içerir.

Muktse Mehamat Mitsva: “Mitsva Nedeniyle
Muktse”. Şabat günü yapýlmasý mümkün olmayan bir

Neviim Aharonim: “Son Peygamberler”. Bu bölüm,
Yeþayau, Yirmeyau, Yehezkel, Oþea, Yoel, Amos,

336

337

Ovadya, Yona, Miha, Nahum, Habakuk, Tsefanya,
Hagay, Zeharya, Malahi kitaplarýný içerir.

Devarim 16:16. Bu sýrada getirilen Ola-korbanýna bu
isim verilir.

Nida: Bir kadýnýn, adet görmeye baþladýðý andan, bir
Mikve’ye dalarak arýnmasýna kadar olan süredeki
konumu. Bu süre boyunca çift iliþkiye giremez ve araya
mesafe koyan birçok kurala uymakla yükümlüdür.
“Taarat Amiþpaha – Aile Saflýðý” olarak bilinen bu
kurallar, Yahudi ailesi için hayati öneme sahiptir.

Omer: “Demet”. 1. Pesah’ýn ikinci günü Bet-Amikdaþ’a
getirilen, yýlýn ilk arpa ürününden oluþan demede
verilen isim; “Omer Atenufa – Sallanan Demet” olarak
da bilinir. 2. Eskiden kuru þeyler için kullanýlan ve
efanýn 1/10’una eþit bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk 2,2lt.

Nisuin: “Evlilik”. Ýki aþamalý olan evlilik töreninin
ikinci aþamasý. Bu aþamanýn sonrasýnda, çift, karý-koca hayatý yaþamak üzere ayný evde yaþamaya baþlayabilir; bkz. Erusin.
Ola-korbaný: çoð. Olot. “Yükselen Korban”. Mizbeah
üzerinde tamamen yakýlan ve duman halinde “yükselen” korbana verilen isim; bkz. Bereþit 8:20 açk. Diðer
korbanlarda ise bazý bölümler yakýlýrken bazý bölümler
Koenler, bazýlarý da korban sahibi tarafýndan yenebilirdi; bkz. Şelamim-korbaný, Hatat-korbaný.
Olat Tamid: “Daimi / Düzenli Ola-Korbaný”; bkz.
29:38-44. Günde iki kez, sabah ve akþam olmak
üzere yapýlan toplumsal Ola-korbaný.
Olat Reiya: “Görünüþ Korbaný”. Bet-Amikdaþ
zamanýnda, Şaloþ Regalim günlerinde her erkeðin
Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelip Tanrý’nýn
önünde “görünmesi” gerekirdi; 23:16, 34:20 ve
338

Sefirat Aomer: “Omer Sayýmý”. Pesah’ýn ertesi günü
Omer Atenufa’nýn getirilmesi sonrasýnda yedi hafta,
yani kýrk dokuz gün boyunca yapýlan gün sayýmý. Bu
sayýmýn bittiði gün Şavuot bayramýdýr.
La”G Baomer: “Omer’in 33. Günü”. Söz konusu
sayýmýn 33. günü. Bu gün 18 Ýyar ta-rihine rastlar ve
Rabi Şimon Bar Yohay’ýn ölüm yýldönümüdür.
Kendisi ölümünün ertesinde yas deðil düðün dernek
yapýlmasýný vasiyet ettiðinden bu tarih mutlu bir gün
olarak kutlanýr. Ölümü sonrasýnda evi ýþýkla dolduðundan, kutlamalar sýrasýnda büyük ateþlerin
yakýlmasý yaygýndýr.
Onur Bulutlarý: Ýbranice Anane Akavod. Çöl yolculuðu boyunca Bene-Yisrael’e eþlik ederek onlarý koruyan yedi buluta verilen isim. Bu bulutlarýn dördü, dört
yönden gelebilecek rüzgar ve diðer tehlikelere, bir
tanesi yukarýdan güneþ ve yaðmura karþý kalkan görevi görüyor, bir tanesi yürüdükleri yolu pürüzsüz hale
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getirip, zararlý hayvanlarý öldürüyor, ye-dincisi de
önden giderek yol gösteriyordu.
Otoriteler: Kitap boyunca, Tora’yý açýklayan otoriteler için bu tanýmlamayý yaptýk. Ýbra-nicesi Mefareþim
olan genel isim genelde yanlýþ bir þekilde “yorumcular” olarak çevrilmektedir. Oysa Tora’da yoruma deðil
bilgiye yer vardýr ve hiçbir Otorite, bir kanun söz
konusu olduðu zaman, geleneksel olarak bir önceki
nesilden öðrenmemiþ olduðu bir þeyi, þahsi yorumuyla
üretemez. Bu çok açýk ve kesin bir kuraldýr. Tora’daki
“olaylar” söz konusu olduðunda ise, ortaya çýkan güçlükleri çözümlemek için yorum gücünü kullanabilir;
fakat burada da baðýmsýz deðildir ve geleneksel bilgilerle çatýþmamalý, fikirlerini önceki kaynaklara dayandýrmalýdýr. Mefareþ sözcüðünün yaklaþýk karþýlýðý,
“açýklayýcý”dýr.
Para Aduma: “Kýzýl Ýnek”. Bir ölü ile temas ya da ayný
çatý altýnda bulunma nedeniyle Tame konumuna girmiþ bir kiþinin arýnmasý için yapýlan törende kullanýlan kýzýl inek; bkz. Bamidbar 19:1 v.d.
Paro: Firavun. Mýsýr Kralý.
Pasuk: çoð. Pesukim. 1. Tanah’ta cümle. 2. Tüm
Tanah için kullanýlan bir takma isim. “Pasukta dendiði
gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”. BBS.
Peraþa: Ya da Paraþa. çoð. Paraþiyot. 1. Sefer Tora’nýn
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yýllýk okunuþ döngüsünde, her hafta bir ya da iki tanesi okunan bölümler; Şemot, Vaera, Bo vs. Şemot kitabýnda 11 peraþa mevcuttur. 2. Tora’da, önceki ve sonrakinden belirgin boþluklar verilmek suretiyle ayrýlmýþ
her bir paragrafa verilen isim. 3. Bir kitabýn, kendi
içinde konu bütünlüðüne sahip bölümü.
Arba Paraþiyot ŞeBaTefilin: “Tefilindeki Dört
Peraþa”. Bkz. Tefilin.
Arba Paraþiyot: “Dört Peraþa”. Yýlýn dört Şabat
günü haftanýn peraþasýna ek olarak okunan peraþalar. Sýrayla þunlardýr:
Peraþat Şekalim: “Şekalim Peraþasý”: Şemot 30:1116. Roþ Hodeþ Adar’dan önceki Şabat günü okunur.
Zira Bet-Amikdaþ’a “yarým þekel” miktarýndaki yýllýk
baðýþ (Şemot 30:13), Roþ Hodeþ Adar’dan itibaren
yapýlmalýydý.
Peraþat Zahor: “Zahor [Hatýrla] Peraþasý”: Devarim
25:17-19. Purim bayramýndan önceki Şabat günü
okunur. Bunun sebebi, Purim olaylarýndaki kötü
adam Aman’ýn, Amalek soyuna mensup olmasýdýr.
Peraþat Zahor, “Amalek’in sana Mýsýr’dan çýkýþ yolunda yaptýðýný hatýrla” þeklinde baþlar.
Peraþat Para: “Ýnek Peraþasý”: Bamidbar Perek 19.
Purim bayramýndan sonraki Şabat günü okunur.
Konusu, ölüyle temas sebebiyle Tame olan kiþilerin
341

saflaþmasý için gerekli olan “Para Aduma – Kýzýl
Ýnek” seremonisidir. Bu zamanda okunmasýnýn sebebi, yaklaþmakta olan Nisan ayýna hazýrlýktýr. Tame
bir kiþi Bet-Amikdaþ’a giremezdi. Kurtuluþ’un Nisan
ayýnda gerçekleþeceði inancýyla baðlantýlý olarak,
Bet-Amikdaþ’ýn da kurulacaðý ümidiyle, bu Peraþa bu
zamanda okunur.
Peraþat Ahodeþ: “‘Bu Ay’ Peraþasý”: Şemot 12:1-20.
Roþ Hodeþ Nisan’dan önceki Şabat günü okunur.
Peraþanýn konusu, Nisan ayýnýn “ilk ay” olarak belirlenmesidir. Bkz. Ek – Özel Peraþalar.
Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; ünite. BBS.
Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra 23:4. “Hag Amatsot –
Matsa Bayramý”, “Hag Aaviv – Bahar Bayramý”; “Hag
Aherut – Özgürlük Bayramý” olarak da bilinir. Pesah
15 Nisan günü, bir önceki gece baþlar ve EretsYisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr. EretsYisrael’de ilk ve son, Diaspora’da ise ilk iki ve son iki
günler Yom Tov’dur. Bu bayramýn en önemli özelliði
Hamets maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn
yasak olmasýdýr.
Pesah Riþon: “Birinci Pesah”. Yahudi takvimine
göre 14 Nisan’da yapýlan Korban Pesah (bkz. Korban).
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“Pesah Gadol – Büyük Pesah” olarak da adlandýrýlýr.
Pesah Şeni: “Ýkinci Pesah”. Çeþitli geçerli sebeplerle
Pesah Riþon’u yapamamýþ olanlar için, ondan tam bir
ay sonra, 14 Ýyar’da yapabilecekleri Korban Pesah;
bkz. Bamidbar 9:9 v.d. “Pesah Katan – Küçük Pesah”
olarak da anlandýrýlýr.
Pesah Mitsrayim: “Mýsýr’daki Pesah”. Bene-Yisrael’in
Mýsýr’dan çýktýklarý zaman yaptýklarý ilk Korban
Pesah ve kutladýklarý ilk Pesah bayramý.
Pesah Dorot: “Nesiller Pesahý”. Her yýl kutlanan
Pesah bayramýna verilen takma isim.
Pesah Agadasý: bkz. Agada Şel Pesah.
Agada Şel Pesah: “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk
[Diaspora’da ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan
ve Mýsýr Çýkýþý olaylarýný temel alan anlatý.
Seder Lel Pesah: “Pesah Gecesi Düzeni”. Pesah’ýn
ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi, Agada eþliðinde yapýlan düzenli ritüellerden oluþan ziyafet.
Erev Pesah: “Pesah Arifesi”. Pesah’tan hemen önceki gün. 14 Nisan. BBS.
Peygamber: Ýbranice Navi. Yüksek manevi düzeylere
ulaþmýþ ve bu sayede Tanrý’nýn kendisi ile temas kurmasýna hak kazanmýþ kiþilere verilen sýfat. Tanrý bu
kiþiler aracýlýðýyla halka mesajlar ya da uyarýlar gönde343

rebilir. Bu kiþiler ayrýca gelecek ya da manevi dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihte, peygamberlik ruhuna (Nevua) hak kazanmýþ çok sayýda
kiþi olmuþtur. Bunlarýn çok büyük bir bölümü kiþisel
bazda Tanrý ile temas etmiþlerdir. Bizlerin “peygamber” olarak tanýdýðý peygamberlerin ortak özellikleri
ise, Tanrý tarafýndan halka “tüm zamanlarý ilgilendiren” mesajlar vermek üzere görevlendirilmiþ olmalarýdýr. Tanah’ta adý “peygamber” sýfatýyla geçen tüm
peygamberler böyledir.
Pidyon: “Fidye”. Talmud lisanýnda, kutsal iþler için
ayrýlmýþ canlý ya da nesnelerin, karþýlýðýnda belirli bir
miktar para verilmesiyle bu görevden azat edilmesini
saðlamak için de kullanýlýr. Bu iþlemle söz konusu
canlý ya da nesne üzerindeki kutsiyet, karþýlýk olarak
verilen paraya aktarýlmýþ olur ve kendisi serbest kalýr.
Yine de bazý durumlarda, bir noktada kutsal göreve ait
olduklarý için, bu canlý ya da nesnelerin kullanýmýnda
bazý kýsýtlamalar öngörülebilir.
Pidyon Aben: “Oðul Ýçin Verilen Fidye”. Anne ya
da babasý Koen ya da Levi ailesine mensup olmayan
bir behorun, yaþamýnýn 31. gününde bir Koen’e 5
þekel gümüþ verilerek “kurtarýlmasý” için yapýlan
tören. Tüm behorlar Tanrý’ya ait olduðundan kutsal
iþlere adanmýþlardýr. Fakat bu görevler Koenler
tarafýndan yapýldýðý için, behor oðullarýn bu görevler344

den sembolik bir fidye ile azat edilmesi gerekir; bkz.
13:13 açk.
Pidyon Şevuyim: “Esirler Ýçin Verilen Fidye”. Esir
düþmüþ Yahudiler’in kurtarýlmasý için halk içinde
toplanýp saðlanan fidye. Bu, Tora’nýn çok önemli
mitsvalarýndan biri olarak kabul edilir.
Rabenu: Öðretmenimiz. Moþe için kullanýlan sýfat:
“Moþe Rabenu”.
Regel: 1. Ayak. 2. Kez; defa. 3. Şaloþ Regalim, bayramlarýndan her birine verilen isim; bkz. Şaloþ Regalim.
4. Bir hayvanýn, hareket alýþkanlýklarý, örneðin normal yürüyüþü, oturuþu ya da kalkýþý sonucu [ama zarar
verme amacý olmadan] verdiði zararlara verilen genel
isim; 22:4 açk.
Reþut: 1. Ýzin; ehliyet. 2. Davranýþ serbestisi. kar.
Hova. “X reþuttur” ifadesi, X davranýþýný yapmanýn
yükümlülük deðil, tavsiye bazýnda olduðunu ya da en
azýndan yasak olmadýðýný belirtir. 3. Hak sahipliði.
Reþut Arabim: “Kamusal Bölge”. Herkesin hak
sahibi olduðu bölge; örneðin sokak.
Reþut Ayahid: “Özel Bölge”. Sadece belirli kiþi ya
da kurumlarýn hak sahibi olduðu ve baþkalarýnýn,
girmek için hak sahiplerinin iznini almasýný gerektiren bölge; örneðin ev.
345

Birþuthem: “Ýzninizle”.

kavramýyla bunun ilgisi yoktur.]

Areþaim – Birþut Libam; Atsadikim – Libam
Birþutam: “Kötüler kalplerinin kont-rolündedir;
Tsadikler ise kalplerini kontrol ederler”. Kötüler dürtülerine teslim olmayý seçerler. Tsadikler ise dürtülerini kontrol edip doðru yöne yönlendirmeyi bilirler.

Sanedrin: çoð. Sanedraot. [Yunanca Synedrion –
“Konsey; meclis; danýþma kurulu” sözcüðünden] II.
Bet-Amikdaþ dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden
oluþan kanuni merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in
en yüksek adli mercii. Ýsmini II. Bet-Amikdaþ döneminde almýþ olmasýna karþýn, Moþe Rabenu zamanýndan itibaren her dönemde bir Sanedrin var olmuþtur;
bkz. 3:16 açk.; Devarim 17:9. BBS.

Akol Tsafuy; Veareþut Netuna: “Her þey önceden
görülmüþtür; ama davranýþ serbestisi verilmiþtir”
(Miþna – Pirke Avot 3:19). Tanrý her þeyi önceden
bilir; fakat buna karþýn her insanýn özgür seçim
hakký vardýr. Tanrý’nýn bir þeyi önceden bilmesi,
insanýn o þeyi özgür iradesiyle yapma hakkýný elinden almýþ olmaz.
Roþ Aþana: Yahudi takvimine göre yýlbaþý. Tiþri
ayýnýn ilk gününde, bu vesileyle yapýlan bayram;
Vayikra 23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve
gelecek yýl ile ilgili kararlarýný belirler. Fakat kiþinin
Teþuva yapma þansý, Tanrý’nýn kararý mühürleyeceði
gün olan Yom Kipur’a kadar devam eder. BBS.
Roþ Hodeþ: Yeni Ay’ýn ilk günü; Şemot 12:1 açk.
Erev Roþ Hodeþ: “Roþ Hodeþ Arifesi”.
Ruah Akodeþ: “Kutsal Ruh”. 1. Şehina’ya verilen
takma bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaþmýþ bir insanýn,
gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan peygamberlik ruhu. [Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh
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Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý
günaha teþvik etmek, Tanrý’nýn yo-lundan uzaklaþtýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde
onlara karþý savcýlýk yapmaktýr. Tam sözcük anlamý
“yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” þeklindedir. Ayný
zamanda cinlerin Aþmeday ya da Samael olarak bilinen baþkanýdýr. Ayný zamanda “Malah Amavet –
Ölüm Meleði”dir. Baþka inançlardaki “Tanrý’ya baþ
kaldýran ve O’na karþý savaþmak için insanlarý günaha
teþvik edip güç toplayan Şeytan” kavramý, Yahudilik
dýþý bir inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm
melekler gibi Tanrý’nýn bir kuludur ve temel iþlevi,
insanlarýn birer robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr.
Sea: Eski dönemde hem sývýlar hem de katýlar için
kullanýlan yaklaþýk 7.3lt.ye denk bir hacim ölçüsü.
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Seder: 1. Düzen. 2. Pesah gecesi yapýlan yemekli kutlama düzenine verilen isim.
Sekila: “Taþlama”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada, mahkum yüksek bir yerden aþaðý
atýlýrdý. Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam
Cezasý.
Sela: 1. Eski zamanlarda kullanýlan ve þekele denk
olan bir aðýrlýk ölçüsü. 2. Eski dönemlerde kullanýlan
bir para birimi.
Semiha: 1. Destek; dayanak; onay. 2. Bir kiþinin
öðretmen ya da Haham olarak görev yapabileceðine
tanýklýk eden onay belgesi.
Serafim: Üst düzey bir melek türü. Rambam (Yesode
Atora 2:7), on melek düzeyi olduðunu yazar. Bunlar,
Hayot, Ofanim, Erelim, Haþmalim, Serafim, Malahim,
Eloim, Bene Eloim, Keruvim ve Ýþim’dir.
Serefa: “Yakma”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada, mahkumun hýzla ve acý çekmeden
ölmesi için boðazýndan içeri erimiþ kurþun boþaltýlýrdý.
Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Sidur: “Düzenleme”. Dua kitabýna verilen isim.
Sukot: “Çardaklar [Bayramý]”. Tanrý’nýn BeneYisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþýndan sonra, çölde çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra
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23:34, 23:42. Bir görüþe göre, “çardaklar”dan kasýt,
Bene-Yisrael’e çöl yolculuðu boyunca koruma görevi yapan Onur Bulutlarý’dýr. “Hag Aasif – Hasat
Bayramý” olarak da bilinir. 15 Tiþri günüdür; bir
önceki gece baþlar ve 7 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de
ilk, Diaspora’da ise ilk iki günler Yom Tov’dur. Ona
hemen bitiþik olarak Şemini Hag Atseret bayramý
Erets-Yisrael’de bir [ki ayný gün Simhat Tora olarak
da kutlanýr], Diaspora’da iki gün [ikinci gün Simhat
Tora] olarak kutlanýr. Sukot’un en önemli özelliði,
tüm öðünlerin Suka adý verilen belirli özelliklere
sahip olmasý gereken çardaklarda yenmesi ve bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda dört bitki
cinsiyle sembolik hareketler yapýlmasýdýr. BBS.
Şabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “iþi
býrakmak”týr; bkz. Bereþit 2:1-3 açk. Bu günde melaha
adý verilen yaratýcý karakterli iþleri yapmak yasaktýr;
20:8 v.d. “[Bene-]Yisrael iki Şabat’ý Alaha’ya göre kutlasa, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – Şabat 118b). 2.
Hafta; Vayikra 23:15. 3. Ýþ yapmanýn yasak olduðu
Yom Tov’lar için de kullanýlýr; Vayikra 23:15. 4. Şemita
yýlý için de “Şabat Yýlý” tanýmý vardýr; bkz. 24:21 açk.;
Vayikra 25:4.
Şabat Şira: “Şarký Şabatý”. Bene-Yisrael’in Mýsýr
çýkýþýnýn ardýndan Kýzýl Deniz’den çýktýklarýnda söyledikleri þarkýyý (15:1-18) içeren Beþalah peraþasýnýn
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okunduðu Şabat’a verilen isim.
Şabat Şekalim: Roþ Hodeþ Adar’dan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Şekalim.
Şabat Zahor: Purim bayramýndan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Zahor.
Şabat Para: Purim bayramýndan sonraki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Para.
Şabat Ahodeþ: Roþ Hodeþ Nisan’dan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Ahodeþ.
Şabat Mevarehim: “[Yeni Ay’ýn] Mübarek Kýlýndýðý
Şabat”. Roþ Hodeþ’ten önceki
Şabat. Bu günde, Yeni Ay’ýn geliþini ilan eden “Yei
Ratson” isimli bir dua okunur ve Roþ Hodeþ günü
bildirilir.
Tehum Şabat: Bkz. Tehum.
Şaloþ Regalim: “Üç Bayram”. Üç Hac. “Regel” sözcüðü “kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28)
ve yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in Yeruþalayim’deki
Bet-Amikdaþ’a ge-lerek yaptýklarý bayramlarý ifade
eder; krþ. 23:14, 23:17. Bu üç bayram, Pesah, Şavuot
ve Sukot’tur. Bet-Amikdaþ zamanýnda özel korbanlarýn
yapýldýðý bu bayramlar, günümüzde de özel dualarla
kutlanýr.
Ole Regel: “Bayrama Çýkan”. Bu üç bayramýn birin350

de, bayramý kutlamak ve Tanrý’nýn önünde görünmek Mitsvasýný (23:16) yerine getirmek üzere
Yeruþalayim’e gelen Yahudi’ye verilen takma isim.
Hacý.
Aliya Leregel: “Bayrama Çýkýþ”. Şaloþ Regalim’den
birini kutlamak için Yeruþalayim’e geliþ. Hac.
Şavuot: Ýbranice “Şavua – Hafta” sözcüðünden,
Haftalar [Bayramý]. Pesah’ýn ikinci gününden itibaren
sayýlan yedi haftanýn tamamlanýþýnýn ardýndan kutlanan bayram; Devarim 16:9-10. Tora’nýn Sinay daðýnda Bizzat Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e verildiði gündür (Talmud – Şabat 86b). Bu günde BeneYisrael Tanrý’ya baðlýlýk yemini etmiþ, Tanrý da BeneYisrael’i Kendi Halký olarak alacaðýný bildirmiþtir.
Bayramýn isminin sebebi, bu karþýlýklý yeminler
[Şevuot] de olabilir. Bu bayram ayný zamanda “Hag
Akatsir – [Buðdayýn Tarladan] Kesim Bayramý” ve
“Hag Abikurim – Turfanda Bayramý” olarak da bilinir.
Bu günde, yýlýn yeni çýkan meyveleri Bet-Amikdaþ’a
getirilirdi. Şaloþ Regalim’den biri olan Şavuot, bir Yom
Tov’dur ve Erets-Yisrael’de bir, Diaspora’da ise iki gün
kutlanýr.
Şehina: Tanrý’nýn Kutsal Varlýðý; Tanrý’nýn Onuru.
Sözcük anlamý “Barýnmak; barýnýþ”týr; bkz. 25:5,
29:45. BBS.
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Şehita: “Hayvan Kesimi”. Yahudi kanununa göre
hayvanýn kesileceði býçaktan, kesiliþ þekline kadar her
þey titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýþ bir kesim, hayvaný
Terefa yapmaya yetecektir. Şehita’da, hayvanýn boynu
– nefes ve yemek borularý – omurgaya kadar, býçaðýn
bir gidip geliþiyle kesilmelidir. Hayvan kesimi konusunda sadece Şehita diplomasý olan kiþi [Şohet] yetkilidir. BBS.
Şekel: Eski dönemde, altýn ve gümüþ gibi deðerli
metaller için kullanýlan bir aðýrlýk birimi. Yaklaþýk
22,8gr.; bkz. Bereþit 23:15 açk.
Şekel Akodeþ: “Kutsiyet [konularýndaki] Şekel
standardý”. Bu, iki normal þekel civarýndadýr; 30:13.
BBS.
Şelamim-korbaný: “Barýþ Korbaný”. Kiþinin, Tanrý ile
arasýndaki uyumlu iliþkiyi vurgulamak, teþekkür etmek,
ya da bir nederi (BBS) ödemek amacýyla yaptýðý korban. Şelamim-korbanýnýn bir bölümü Mizbeah’ta yakýlýr,
çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; Vayikra
7:11-36.
Şalme Toda: “Teþekkür için yapýlan Şelamimkorbaný”.
Şema: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluþturan parça. Sabah ve akþamleyin Şema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir;
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Devarim 6:7. Sabahleyin Şema söyleme vakti, gündüzün ilk dörtte biridir. Geceleyin ise yýldýzlarýn çýkýþýndan itibaren söylenir. Şema üç paragraftan oluþur:
Devarim 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar 15:37-41. BBS.
Şemita: “Býrakma, terk etme, feragat etme”. Tora’nýn
emrine göre, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e giriþinden
itibaren, her yedinci yýl Şemita yýlýdýr. Bu yýlda toprak
nadasa býrakýlýr, ekim-dikim yapýlmaz ve ürün toplanmaz. Yine bu yýlýn sonunda, tüm borçlar affedilir. Hem
bu mitsvaya hem de bu mitsvanýn uygulandýðý yýla
Şemita adý verilir. BBS.
Şen: 1. Diþ. 2. Bir hayvanýn, yeme alýþkanlýklarý sonucu [ama zarar verme amacý olmadan] verdiði zararlara
verilen genel isim; 22:4 açk. Örneðin bir hayvan karný
acýktýðý için bir baþkasýnýn bahçesindeki meyveleri
yediðinde, sahibi zararý, bahçe sahibine ödemekle
yükümlüdür.
Şofar: Genelde koç boynuzundan yapýlmýþ, eski
dönemde ordunun toplanmasý ya da bay-ramlarýn
ilaný için kullanýlan üflemeli alet. Roþ Aþana bayramýnda Şofar çalmak, Tora’nýn emridir; Vayikra
23:24. Yom Kipur’da ise Şofar çalýnarak yüce günün
bitiþi ilan edilir. “Ýnek boynuzundan yapýlan hariç,
tüm Şofarlar Kaþerdir” (Miþna – Roþ Aþana 3:2). BBS.
Şulhan: “Masa”. Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta bulunan,
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altýndan yapýlmýþ olan ve üstüne Lehem Apanim’in
yerleþtirildiði masa; bkz. 25:23 v.d. “Şulhan Apanim
– Yüz Masasý” (Bamidbar 4:7) ve “Şulhan Amaarehet
– Dizim/Sýralama Masasý” (Divre Ayamim II 29:18)
olarak da bilinir.

lenmiþ ve ondan sonraki nesilde Rav Yose tarafýndan son haline geti-rilerek kapatýlmýþtýr (6. yüzyýl).
Talmud Bavli de týpký Miþna gibi altý bölüm halinde
düzenlenmiþtir ve toplam 36 üniteden [Masehet]
oluþur ve Yahudi kanununun temelini oluþturur.

Talit: Dört köþesinde Tsitsit bulunan ve genelde sabah
dualarýnda kullanýlan dua þalý.

Talmud Yeruþalmi: “Yeruþalayim Talmudu”. EretsYisrael’deki, ve özellikle Teverya, Tsipori ve Keysarin
þehirlerindeki Amoralarýn ve biraz da Babil’dekilerin
Miþna açýklamalarýndan derlenmiþtir. Talmud
Bavli’nin barýþ ve sükunet ortamýndaki derlenmesine karþýlýk, Erets-Yisrael’de derlenen bu Talmud,
büyük bir baský ortamýnda gerçekleþti-rildiði için,
Talmud Bavli kadar kapsamlý deðildir; fakat içindeki
öðretiler elbette eþit deðerdedir. Ayný zamanda
Talmud Erets-Yisrael ya da “Talmud Divne Maarava
– [Babil’e göre] Batýdakilerin Talmudu” olarak da
adlandýrýlýr. Temelde Rabi Yohanan tarafýndan
düzenlenmiþ ve Talmud Bavli’den 150 yýl kadar önce
kapatýlmýþtýr. Elimizdeki Talmud Yeruþalmi, Miþna’nýn
altý bölümünden dördü hakkýnda Gemara’ya sahiptir [Zeraim, Moed, Naþim, Nezikin].

Talit Katan: “Küçük Talit”. Genelde giysilerin altýna, iç çamaþýrýn üzerine giyilen, ortasýnda baþýn
geçirilmesi için bir deliði olan ve dört köþesine Tsitsit
baðlý dikdörtgen kumaþ giysi. “Arba Kanfot – Dört
Köþe[si Tsitsitli giysi]” olarak da bilinir.
Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora Şebeal Pe için kullanýlan
ve Miþna, Gemara, Tosefta, Midraþe Alaha ve Midraþe
Agada’yý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için de kullanýlýr.
Talmud Bavli: “Babil Talmudu”. Miþna’nýn derlenilip tamamlanmasýnýn ardýndan gelen dönemde,
Miþna’daki kurallarý açýklayan Babil ve EretsYisrael’de yaþamýþ olan Amoralar’ýn bu açýklamalarýnýn derlendiði yapýt. Bu Talmud, Talmud
Yeruþalmi’ye göre daha kapsamlý olduðundan daha
yaygýn olarak öðrenilir ve bu yüzden “Talmud Şelanu
– Bizim Talmud” olarak da adlandýrýlýr. Talmud Bavli,
Ravina’nýn da yardýmýyla Rav Aþe tarafýndan düzen354

Talmud Tora: bkz. Tora.
Tam: “Saf”. 1. Tora’nýn hitap ettiði dört çocuk tipinden birine verilen isim; 13:14. 2. Henüz herhangi bir
saldýrganlýk belirtisi göstermemiþ olan bir çiftlik hay355

vanýna verilen isim; 21:28-32 açk.
Tame: f. Temea; çoð. Temeim; kar. Taor. 1. Tora’nýn,
belirli þartlar altýnda bazý kýsýtlamalarý öngördüðü
duruma sahip kiþi. Kirli, murdar gibi sözcükler Tame’yi
tam olarak karþýlayamamaktadýr. Bu sözcük “Atum –
Kapalý” kelimesiyle iliþkilidir ve kutsiyet ve saflýkla
arasýnda bir tür manevi engel olan kiþi ya da eþyayý
tanýmlar; Vayikra 13:44, 15:25 vs. 2. Kaþer olmayan
hayvan; Devarim 14:7. 3. Kötü ve yozlaþmýþ kiþilere
verilen bir aþaðýlama sýfatý; Yeþayau 52:1.
Tuma: Tame olma durumu. BBS.
Tana: çoð. Tanaim. II. Bet-Amikdaþ dönemi ve sonrasýnda varlýk gösteren Hahamlar’a ve-rilen genel bir
ünvan. Ýlk Tana, MÖ 3. yüzyýlýn sonlarýnda yaþamýþ
olan, Anþe Keneset Agedola’nýn son üyesi Şimon
Atsadik’tir. Son Tanalar ise, Rabi Yeuda Anasi’nin
öðrencileridirler [MS 3. yüzyýlýn baþlarý]. Bu nesiller
boyunca yaþamýþ olan Tanalar, Moþe Rabenu’dan itibaren süregelmiþ sözlü aktarýmý devam ettirmiþler ve
gerek Miþna’daki, gerek Tosefta’daki gerekse de benzeri diðer öðretiler, onlarýn sözlerine göre yazýlmýþtýr.
BBS.
Tanah: TaNa”H. [T]ora, [N]eviim ve [K]etuvim sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturulmuþ sözcük. Tora,
Moþe Rabenu’nun, tamamýný Tanrý’nýn kendisine
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dikte etmesiyle yazdýðý ilk beþ kitaptýr; bkz. Tora.
Neviim (Peygamberler), peygamberler tarafýndan Ruah
Akodeþ ile yazýlan, hem tarihi, hem kehanetsel, hem
de ahlaki kitaplarýn toplamýdýr. Ketuvim (Kitaplar) ise,
bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh,
Şelomo Ameleh gibi kutsal kiþiler tarafýndan, yine
Ruah Akodeþ ile yazýlmýþ manzum, dersler içeren, tarihi deðeri de olan kitaplardýr.
Taor: f. Teora; çoð. Teorim; f. çoð. Teorot; kar. Tame.
1. Saflýk. 2. Tuma’dan uzak duran kiþi.
Taara: Taor olma durumu. BBS.
Tefilin: Şabat ve bayram günleri haricinde her gün
sabah duasýnda sol kola ve baþa yerleþtirilen; içinde
Tora’dan dört bölümün (Şemot 13:1-10, 13:11-16,
Devarim 6:4-9, 11:13-21) yazýlý olduðu parþömenler
bulunan, hayvan derisinden yapýlmýþ iki siyah renkli
küp kutu. Bu kutulardan çýkan deri þeritler, kutularýn
yerleþtirilmesini ve baðlanmasýný saðlarlar ve kendilerine göre kurallara sahiptirler. BBS.
Tehum: Sýnýr; sýnýrla çevrilmiþ alan.
Tehum Şabat: “Şabat Alaný”. Şehir dýþýnda 2000
Ama [yaklaþýk 1km.] uzaklýða kadar olan bölge.
Şabat günü, bunun dýþýna çýkmak yasaktýr; bkz.
16:29 açk.
Tenufa: Sallayýþ; yukarý kaldýrýþ. Çeþitli þeylerin
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Tanrý’nýn Huzurunda “kutsal” konumuna geçmesini
simgeleyen bazý hareketlere bu isim verilir; bkz. 29:24
açk.

Terumat Aliþka: “Büro Baðýþý”. Bet-Amikdaþ’ýn
mali bürosundan, toplumsal korbanlar için hayvan
satýn alma amacýyla ayrýlan para.

Terefa: çoð. Terefot. Yýrtýlmýþ, parçalanmýþ, kesilmiþ.
1. Yýrtýcý bir hayvan tarafýndan öldürülmüþ hayvan. 2.
Şehita kurallarýna aykýrý bir þekilde kesilmiþ hayvan. 3.
Kaþer olmasýný engelleyen bir hastalýk, lezyon vs. tespit edilen hayvan. 4. Tora’nýn verdiði Kaþerut iþaretlerine (Vayikra Perek 11) uygun olmayan tüm hayvanlara verilen genel isim.

Terumat Maaser: “Maaser Baðýþý”. Leviler’in, halktan aldýklarý Maaser baðýþýndan ayýrýp Koenler’e verdikleri onda birlik pay; bkz. Maaser.

Nevelot Utrefot: “Leþler ve Parçalanmýþlar”. Bu da
genel olarak yenmesi yasak hayvanlarý tanýmlayan
bir sýfattýr. “Nevela – Leþ”, kendiliðinden ölmüþ hayvaný ifade ederken “Terefa”, öldürülmüþ bir hayvaný
tanýmlar.
Teruma: 1. “Baðýþ”. Tam anlamýyla “yükseltme; kaldýrma”; çünkü kutsal amaçlarla baðýþlanan bir eþya,
alelade olmaktan çýkýp, daha yüksek bir düzeye yükselmiþtir; bkz. 29:27 açk. 2. Tora’nýn Koenler’e verilmesini emrettiði her türlü pay. Bunlar, tarým ürünleri
ve hayvanlar içinden, ya da bazý korbanlarýn parçalarýndan verilirdi.
Terumot: “Terumalar”. Miþna’nýn “Zeraim –
Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki, Teruma kurallarýný
ele alan ünite.
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Teþuva: Sözlük anlamý “dönüþ/kaynaða geri geliþ”tir.
Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise “piþmanlýk
duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek”
þeklindedir. “Teþuva yapmak/Teþuva’ya dönmek” þeklinde kullanýlýr. BBS.
Tevel: Ýçinden henüz Maaser ayrýlmamýþ olan tarým
ürünlerine verilen ad.
Tevila: “Dalýþ”. Mikve ya da, deniz, göl gibi doðal su
kaynaklarýna dalma iþlemine verilen ad.
Tiltul: “Nakliye”. Bir nesneyi bir yerden bir yere
götürmek. Bu, Şabat günü yasak olan melahalardan
biridir. Yasak üç yönlüdür. [1] Reþut Arabim’den Reþut
Ayahid’e bir þey sokmak; [2] Reþut Ayahid’den Reþut
Arabim’e bir þey çýkarmak; [3] Reþut Arabim içinde bir
þeyi 4 ama uzaklýða taþýmak.
Toda-korbaný: “Şükran korbaný”. Bu, Şelamim tarzý
bir korbandýr.
Tora: 1. Yasa; Bereþit 26:5. 2. “Oraa – Eðitim/
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Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak “Öðreti”. 3.
Tanrý’nýn, Moþe Rabenu’ya dikte ettiði ve BeneYisrael’e verdiði, Yahudilik’in temel kitabý. “Torat
E-lo-im – Tanrý’nýn Torasý” (Yeþayau 24:26), “Torat
Moþe – Moþe’nin Torasý” (Malahi 3:22), “Torat Emet
– Gerçek Yasa” (Nehemya 9:13) olarak da bilinir.
Tora Şebihtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beþ kitabý.
Bazý durumlarda tüm Tanah için de kullanýlýr.
Tora Şebeal Pe: “Sözlü Tora”. Moþe’nin, doðrudan
Tanrý’dan öðrenerek halka tüm
detaylarýna kadar açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar.
Talmud.
Sefer Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi
üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple ve belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu
tomar.
Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma döngüsünün tamamlanýþý sebebiyle yapýlan kutlama. Bu günde Tora’nýn son peraþasý olan Vezot
Aberaha okunur ve hemen ardýndan ilk peraþa
Bereþit’e baþlanýr. Şemini Hag Atseret bayramýna
dahildir ve Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da ise, ikinci günde kutlanýr; bkz. Şemini
Hag Atseret.
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Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle
meþgul kiþi kadar özgür insan yoktur” (Miþna – Pirke
Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan genel isim. BBS.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar.
Raþa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn tüm mitsvalarýný
yerine getiren; 2. Adaleti iþleten; dürüst; 3. Haklý.
BBS.
Tsaraat: Bazý manevi eksiklikler nedeniyle ortaya
çýkan ve cüzam benzeri belirtileri olan rahatsýzlýk; bkz.
Vayikra 13:1 v.d.
Tsedaka: 1. Adalet, dürüstlük. 2. Ýhtiyaç sahiplerine
yardým. Elindekiyle “adalet ve dürüstlüðe uygun bir
þekilde” ihtiyaç sahiplerine yardým etmek.
Tsitsit: Dört köþeli elbiselerin köþelerine baðlanmasý
gereken iplik düðümleri ve saçaklar; Bamidbar 15:37
v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda
Talit Gadol ve gün boyu giysilerin altýna Talit Katan
giyilir. Ama bunun dýþýnda, dört köþeli baþka elbiselere de Tsitsit baðlamak gerekir. Dört köþesi olmayan
elbiseler ise bundan muaftýr.
Ulam: “Salon”. Bet-Amikdaþ’ýn Kodeþ bölümünün
önündeki giriþ salonuna verilen ad.
Urim VeTumim: Koen Gadol’un göðsünde yer alan
Hoþen’in kat yeri içine konan, Tanrý’nýn Kutsal Ýsmi;
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bkz. 28:30 açk.
Yamim Noraim: “Heybetli Günler”. Elul ayý ile kendisini hissettirmeye baþlayan, Roþ Aþana ile devam
edip, on Teþuva gününü tamamlayan Yom Kipur’da
doruða ulaþan Tanrýsal yargý dönemi.
Yetser Ara: Kötü Eðilim. Ýnsaný kötülüðe, zarar vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha vs. teþvik eden
zayýf yaný; bkz. Satan.

sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest
kalýr; bkz. 21:6 açk.; Vayikra 25:10. BBS.
Zeret: 1. Serçe parmak. 2. Uzunluk ölçüsü olarak
“karýþ”. Yarým amaya eþittir. Yaklaþýk 24cm.
Zuz: Eski dönemde kullanýlan bir madeni para. Dinara
eþittir. Kutsal þekel standartlarýna göre, þekelin dörtte
birine eþdeðerdir. Bir zuz, altý maaya denktir.

Yetser Atov: Ýyi Eðilim. Ýnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teþvik eden yaný.

[çoð. : çoðul; tek. : tekil; f. : diþil; f. çoð. : diþil çoðul; kar.
: karþýt; kýs. : kýsaltma]

Yom Kipur: Af Günü; Vayikra 23:26-32. Ya da Yom
Akipurim. Tiþri ayýnýn 10’u. Yýlýn en kutsal günüdür
ve bu günde, Yahudiler oruç tutup gün boyu af için
dua ederler. “Yom Kipur’da, yemek, içmek, ferahlatýcý
bir þeyler sürmek, eþlerarasý iliþkide bulunmak, deri
ayakkabý giymek ve yýkanmak yasaktýr (Miþna – Yoma
8:1). BBS.

Not: Buradaki birçok madde, ilk kitap Bereþit’e ait sözlük
bölümünde de yer almaktadýr. Dolayýsýyla bu maddeler
hakkýnda, sadece gerekli tanýmlar vermekle yetinilmiþtir.
Bu tip maddelerin sonuna “BBS [=Daha fazla detay için
Bkz. Bereþit Sözlük]” kýsaltmasý eklenmiþtir.

Yovel: Yedi Şemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda,
geçmiþ 49 yýl içinde el deðiþtirmiþ tüm topraklar eski

Aftara: “Muafiyet”. Her hafta, haftanýn peraþasýnýn
ardýndan okunan, Neviim [Peygamberler] kitabýndan
bir bölüm. Peraþa ya da özel günle paralel konulardan
seçilmiþlerdir. Bunun sebebi, düþman iþgali sýrasýnda
Tora okunmasýnýn yasak oluþu ve bunu telafi etmek
için Neviim kitabýndan, konuyla iliþkili bir bölümün
okunmasýdýr. Bu bölümler, o yasaklý dönem içinde,
haftanýn peraþasýný okuma konusunda, “muafiyet”
saðlýyordu.
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Yom Tov: “Ýyi Gün”. Bayram günü. Şaloþ Regalim ve
Roþ Aþana’da iþ yapmanýn yasak
olduðu günler. Şabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da
yemek ihtiyacý için gereken iþler yapýlabilir; Şabat günü
yapýlamaz; bkz. 12:16 açk. BBS.

Akeda: Korban etmek üzere baðlamak. Özellikle
Yitshak’ýn, babasý Avraam tarafýndan, Moriya Daðý’nda
korban edilmek üzere baðlanmasý için kullanýlýr;
Akedat Yitshak; bkz. Bereþit Perek 22.
Alaha: 1. Kural. “Alah – Gitmek” kökünden gelir ve
bu kurala göre “gidildiði; hareket edildiði” manasýný
verir. “Moþe Bene-Yisrael’e Pesah alahalarýný Pesah’ta,
Şavuot alahalarýný Şavuot’ta, Sukot alahalarýný Sukot’ta
öðretirdi” (Sifra). 2. Yahudi Kanunu. BBS.
Ama: 1. 48cm. [ya da 60cm.] uzunluðunda bir ölçü;
bkz. 25:10 açk. 2. Dirsekle bilek arasýndaki bölüme
verilen isim. 3. Orta parmak. BBS.
Amida: Duruþ; ayakta duruþ. Bu sözcük, tüm dualarýn
merkezini oluþturan ve 19 Berahadan oluþan duayý
ifade eder. Amida, ayakta ve ayaklar bitiþik bir þekilde
söylendiði için bu ismi alýr. Miþna dilindeki adý “Tefila
– Dua”dýr; zira dualarýn en merkezi bölümü budur.
Amida, Anþe Keneset Agedola (BBS) tarafýndan ilk
kompoze edildiðinde 18 berahadan oluþurdu. Bu
sebeple “Şemone Esre – On Sekiz” olarak da bilinir.
Ýleri dönemlerde halk içinde, düþmana karþý iþbirliði
yapan kiþiler yaygýnlaþýnca, düþmanýn baþarýlý olmamasýný dileme temasýna sahip “Lamalþinim Velaminim”
berahasý eklenmiþtir.

Talmud’un tamamlanýþýna kadar olan süre içinde
yaþayan ve Miþna’daki öðretileri daha geniþ bir þekilde
açýklayan Hahamlar’a verilen isim. Bir Amora,
Tanalar’ýn öðretisiyle kesinlikle çeliþemezdi. Çeliþkide
olduðu bir Tana varsa, bu görüþünü bir baþka Tana’ya
dayandýrmadýðý sürece, Amora’nýn görüþü geçersizdi.
Anneler: Bene-Yisrael’in temelini atan dört anne.
Ýbranice Ýmaot. Bunlar, Sara, Rivka, Rahel ve Lea’dýr.
Arba Ýmaot: “Dört Anne”.
Aron Aberit: Antlaþma Sandýðý. Tanrý’nýn Moþe’ye
vermiþ olduðu On Emir levhalarýný içeren sandýk;
Yeoþua 3:6. “Aron Aedut – Tanýklýk Sandýðý” (Şemot
26:33) ya da “Aron Aþem – Tanrý’nýn Sandýðý” (Şemuel
I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. Şemot 25:10 v.d.
Aþam-korbaný: “Suç Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bazý kategorilerdeki günahlarýn affý için getirilen korban; bkz. Vayikra 5:1 v.d. Bu Korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir; bazý bölümleri
de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý. Bkz. Korban => Korban
Ole Veyored.

Amora: çoð. Amoraim. Tanaim döneminden,

Aþem: Tanrý’nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük.
Tanrý’nýn Ýsmi’nin boþ yere kullanýlmasý ciddi bir
yasaktýr; Tora, bunu yapan kiþinin kolay kolay temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (bkz. 20:7). Bu sebeple Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir þart altýnda aðza
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alýnmamalýdýr. Bu konudaki istisnalardan biri, BetAmikdaþ döneminde Koen Gadol’un Yom Kipur’da
yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý’nýn Ýsmi’ni olduðu
gibi telaffuz etmesidir. Bu sebeple Yahudiler, dualarýnda bile Tanrý’nýn Ýsmi’nin geçtiði yerlerde “A-do-nay
– Efendimiz” sözcüðünü kullanýrlar. Dualarda kullanýlan bu Ýsim de kutsaldýr ve günlük konuþmalarda aðza
alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük konuþmalarda
Tanrý’dan bahsedildiði zaman “Aþem – Ýsim [Tanrý’nýn
Ýsmi]” sözcüðü tercih edilmelidir; bkz. Bereþit 2:4.
Aþera: 1. Putperest uygulamanýn bir parçasý olarak
kutsal kabul edilen aðaçlar ya da direklere verilen
isimdir; Bkz. Devarim 16:21. 2. Yakýn doðuda yaygýn
olarak tapýnýlan bir bereket tanrýçasý. Aþera’nýn onuruna ahþap sütun ya da direkler dikilirdi.
Atalar: Bene-Yisrael’in temellerini oluþturan üç baba.
Ýbranice Avot. Bunlar, Avraam, Yitshak ve Yaakov’dur.
BBS.
Avdala: Ayýrma. Genelde kutsal bir þeyden kutsal
olmayaný ayýrmak için kullanýlýr. Ayný þekilde, Şabat
ve Yom Tov çýkýþlarýnda Avdala adý verilen bir dua ile,
kutsal günden, normal güne bir ayýrým yapýlmýþ olur.
kar. Kiduþ.

Avinu.
Avot: 1. Atalar: Avraam, Yitshak ve Yaakov. 2.
Bizden önceki nesiller; atalarýmýz. BBS.
Bat: 1. çoð. Banot. Kýz evlat. 2. çoð. Batim. 3 seaya
[yani 72 loga] eþit sývý hacim ölçüsü. Günümüzün
ölçüsüyle yaklaþýk 22 lt.
Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu
erkekse, behor ünvanýný alýr. Tüm behorlar Tanrý’ya
aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan behor oðullarý
varsa, kendisi için bunlarýn sadece en büyüðü behordur. Mirastan, diðer kardeþlere göre iki kat pay alacak
olan budur.
Behor Beema: “Hayvanýn Behoru”; Şemot 11:5.
Tora’ya göre her diþi hayvanýn ilk
doðan erkek
yavrusu da Tanrý’ya aittir; bkz. Şemot 13:12 v.d.
Makat Behorot: “Behorlarýn Vurulmasý”. Tanrý’nýn
Mýsýr’a verdiði onuncu bela; Şemot 11:4 v.d.
Taanit Behorot: “Behorlar Orucu”. Pesah bayramýndan hemen önce, ister anne ister baba tarafýndan olsun tüm Behorlarýn tutmakla yükümlü olduklarý ve Mýsýrlý behorlar ölürken Yahudi behorlarýn
hayatta kalmasý (bkz. 12:29 v.d.) sebebiyle tutulan
oruç. BBS.

Avinu: Babamýz; Atamýz. Atalar’ýn her birinin ismine
eklenen sýfat: Avraam Avinu, Yitshak Avinu, Yaakov

Beka: Yarým þekele eþit bir aðýrlýk ölçüsü; yaklaþýk
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11,4gr (Bereþit 24:22; Şemot 38:26).
Bene-Yisrael: Yisrael-çocuklarý. Yaakov’un soyundan
gelen ya da Yahudiliði sonradan kabul etmiþ kiþilerin
oluþturduðu ulus. Yahudiler.
Beraha: çoð. Berahot. 1. Bereket duasý; mübarek kýlmak; 2. Tanrý’ya teþekkür, övgü vs. için söylenen sabit
metinli cümle. 3. Bereket, þans, baþarý; 4. Hediye;
Bereþit 33:11. “Kiduþ – Kutsama”dan farklýdýr; bkz.
Bereþit 2:3 açk.
Beraha LeVatala: “Boþ Yere [Söylenmiþ] Beraha”.
Çeþitli sebeplerle Beraha söyleme-miz gerekir; fakat
boþ yere Beraha söylemek önemli bir yasaktýr; zira
bu, Tanrý’nýn Ýsmi’ni boþ yere anma yasaðýnýn
(Şemot 20:7) ihlali anlamýna gelir. BBS.

tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýþtý. II. BetAmikdaþ 3408 [MÖ 352] yýlýnda halkýn lideri Zerubavel,
peygamberler Ezra ve Nehemya tarafýndan inþa edildi
ve Romalýlar tarafýndan 3828 [MS 68] yýlýnda yýkýldý.
Maþiah geldiði zaman III. ve son Bet-Amikdaþ, ebediyen ayakta kalmak üzere inþa edilecektir.
Bet-Din: 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun niteliðine göre üç ya da
daha fazla yetkili Haham’dan oluþan sorumlu yargý
kurulu. Bu kurul, kararlarýný Tora kanununa göre
verir. Çok önemli olmayan anlaþmazlýklarda, taraflar
anlaþtýklarý takdirde, herhangi üç kiþiyi Bet-Din olarak
tayin edebilir.
Av Bet-Din: “Bet-Din Baþkaný”.

Berit-Mila: Sünnet Antlaþmasý. Tanrý’nýn Avraam ile
yapmýþ olduðu antlaþmanýn iþareti olarak, sünnet
derisinin kesilmesiyle yapýlan iþlem. Berit-Mila [istisnalar dýþýnda] doðumun sekizinci gününde yapýlýr;
bkz. Vayikra 12:3.

Bikurim: 1. Yýlýn ilk tarým ürünleri. Kelime çoðuldur.
tek. Bikur. Bu ürünler her yýl Şavuot bayramýnda BetAmikdaþ’a getirilirdi. 2. Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar
[Ziraat]” bölümündeki, bikurim kurallarýný ele alan
ünite.

Berito Şel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn
Antlaþmasý”.

Hag Abikurim; Yom Abikurim: Bikurimin getirildiði Şavuot bayramýna verilen baþka bir isim.

Bet-Amikdaþ: Kutsal Ev; Kutsiyet Evi. Yeruþalayim’de
iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ olan Tapýnak. I. BetAmikdaþ, Kral Şelomo tarafýndan 2928 [MÖ 832]
yýlýnda inþa edilmiþ, Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar
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Lehem Bikurim: Yýlýn yeni buðday ürününden üretilen ve Şavuot’ta Bet-Amikdaþ’a getirilen iki somun
ekmek.
Birkat Amazon: “Besin Berahasý”. Ekmek yenmiþ bir
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öðünden sonra söylenen beraha. Bu beraha, dört alt
berahadan oluþur: Bunlar: [a] Tanrý’nýn tüm dünyayý
beslediðini vurgulayan Birkat Azan; [b] bolluk ve
Erets-Yisrael nedeniyle Tanrý’yý öven Birkat Aarets; [c]
Yeruþalayim’i tekrar inþa etmesi için Tanrý’ya dua
edildiði Birkat Yeruþalayim ve [d] Tanrý’nýn “Ýyi ve
Ýyilik Kaynaðý” olduðunu vurgulayan Birkat Atov
Veametiv’dir.
Birkat Azan: Bkz. Birkat Amazon.
Deorayta: Ya da Mideorayta. “Tora’dan”. Bu Aramca
sözcük, belirli bir mitsvanýn doðrudan Tora’nýn metninden öðrenildiðini belirtir. Krþ. Derabanan.
Am Aarets Mideorayta: “Tora’dan Cahil”. Cahil
kiþilere halk arasýnda verilen ve “deðiþmesi mümkün
olmayan cahil” anlamýna gelen alaycý sýfat.
Orayta U Deka Meratha Le: “Onu Kaynatan
Tora’dýr”. Sinirlenen bir Haham’ý mazur görücü
olan ve “tezcanlýlýðý içindeki Tora ateþinden kaynaklanýyor” anlamýnda bir deyiþ.
Derabanan: Ya da Miderabanan. “Hahamlarýmýz’dan”.
Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanýn, Tora’daki
belirli bir kuralýn korunmasý, halk içinde belirli bir
düzenin saðlanmasý ya da öneme sahip tarihi bir olayýn
vurgulanmasý amacýyla Hahamlarýmýz’ca belirlenmiþ
olan kurallardan biri olduðu anlamýna gelir. Krþ.
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Deorayta.
Kadiþ Derabanan: Bkz. Kadiþ.
Devir: Bet-Amikdaþ’ýn en iç odasý; Melahim I 6:19.
Bkz. Kodeþ Akodaþim.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski
dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü. 3 seaya eþittir (Miþna – Menahot 7:1). Günümüz ölçüleriyle yaklaþýk 22lt. civarýndadýr.
Efod: Koen Gadol’un giydiði sekiz özel giysiden biri.
Ters giyilen bir önlük þeklindeydi ve omuz askýlarý
vardý; bkz. 28:6 v.d.
Ehal: 1. Saray; büyük ve görkemli yapý. 2. BetAmikdaþ’a verilen isimlerden biri. Bet-Amikdaþ’ýn,
Menora, Tütsü Mizbeahý ve Şulhan’ýn yer aldýðý Kodeþ
bölümü. 3. Sinagoglarda, Sefer-Toralar’ýn yerleþtirildiði dolaba verilen isim; Ehal Akodeþ.
Ekdeþ: 1. Kutsal obje. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine
baðýþlanmýþ para, eþya ya da hayvanlara verilen isim.
2. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine verilen isim.
Ekdeþ Damim: Ya da Ekdeþ Ýluy. Parasal karþýlýðý
Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmýþ nesne.
Ekdeþ Mizbeah: Mizbeah üzerinde korban edilmek
üzere baðýþlanmýþ hayvan ya da kuþ.
Ereg: “Kýlýçla Öldürme”. Tora’daki dört idam cezasýn371

dan biri. Bu cezada, mahkumun boynu kýlýçla vurulurdu. Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam
Cezasý.
Erets-Yisrael: Yisrael Ülkesi. Tanrý’nýn, Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði
ülke; Bereþit 15:18, 26:4, 28:13 vs.
Erev Rav: “Büyük Karýþým”. Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda,
Yahudilik’in prensiplerini kabul ederek Bene-Yisrael’e
katýlmýþ olan ve farklý birçok ulustan oluþan grup; bkz.
12:38.
Erusin: Niþan. Tora’nýn dilinde, niþan, günümüzde
olduðundan çok daha baðlayýcýdýr. Bu törene Kiduþin
adý da verilir. Söz konusu törenle, kýzýn konumu
deðiþir ve o ana kadar hiçbir erkeðe baðlý deðilken,
tören sonrasýnda, damadýn resmi eþi olur ve bu bað
ancak erkeðin ölümü ya da boþanma durumunda
bozulabilir. Yine de Erusin, düðünün tamamlandýðý
anlamýna gelmez. Düðünün ikinci aþamasý olan Nisuin
yapýlana kadar, ikisi yasal eþ olmalarýna karþýn, karý-koca yaþamý süremezler; birbirlerinden ayrý evlerde
yaþarlar. Eski dönemlerde, kýzýn çeyiz, erkeðin de iþ ve
ev hazýrlýklarý yapabilmesi için ikinci aþamaya kadar
yaklaþýk bir yýllýk bir süre olurdu. Günümüzde ise, her
iki aþama da birbiri ardýna gerçekleþtirilir.

yaratýlýþlarýnýn ertesinde yerleþti-rildikleri, fakat
günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereþit
2 : 8
v . d .
2. Yahudi inancýna göre, Gelecek Dünya’daki ebedi
huzuru ifade eden yer. kar. Geinom. Cennet sözcüðü
Ganeden ile baðlantýlýdýr. BBS.
Geinom: Ya da Geinam. 1. Ýnom Vadisi. Burasý
Yeruþalayim’in güneyinde, putperestlerin, çocuklarýný
kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II 23:10. 2.
Yahudi inancýna göre, kötülerin Gelecek Dünya’da
cezalarýný çekecekleri yokoluþ yeri; Cehennem. BBS.
Gemara: [Aramca] Öðrenim. Amoralar’ýn, Tanalar’ýn
söz ve öðretilerine yaptýklarý açýklamalarýn tümüne
verilen isim. Miþna ve Gemara’nýn birleþimi Talmud’u
oluþtursa da, bu isim ayný zamanda tüm Talmud’u
tanýmlayacak þekilde de kullanýlýr.

Gan Eden: “Zarafet Bahçesi”. 1. Adam ve Hava’nýn,

Gematriya: Harflerin sayýsal karþýlýklarý ile yapýlan
hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ; Yud = 10; Haf
= 20; Lamed = 30; … ; Kuf = 100; Reþ = 200; Şin
= 300; Tav = 400. Rabi Yosi Agalili’nin oðlu Rabi
Elazar’a göre, Gematriya, Tora’nýn açýklanmasýnda
kullanýlan yöntemlerden birisidir. Genel olarak,
Gematriya bize yeni bir þey öðretmez; sadece geleneksel bilgilere destek olur. Bu açýdan yapýlan her hesaptan bir sonuç çýkarýlabileceði düþünülmemelidir.
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Hahamlarýmýz isimler, sözcükler ve cümlelerin
Gematriya deðerleri ile çeþitli açýklamalar, fikirler
üretmiþler; sözler söylemiþlerdir. Örneðin “Yayin –
Şarap” sözcüðünün sayýsal karþýlýðý 70’tir. “Sod – Sýr”
sözcüðü de ayný sayýsal deðerdedir. Talmud’daki (Ýruvin
65a) “Nihnas Yayin, Yatsa Sod – Şarap girince sýr çýktý”
sözü, doðrudan anlamýnýn dýþýnda, bu açýdan da ilginçtir.
Geonim: 1. MS 6-11. yüzyýllar süresince Babil’deki
Yeþivalar’da baþkanlýk yapmýþ olan Hahamlar. 2. Bu
döneme verilen genel isim.
Ger: 1. Yabancý. 2. Doðuþtan Yahudi olmayýp sonradan Yahudilik’i kabul etmiþ bir kiþi. Ger Tsedek. çoð.
Gerim; f. Giyoret.
Ger Toþav:Putperestliði terk ederek, Erets-Yisrael’e
yerleþen ve Noah’ýn Çocuklarý için Yedi Mitsva’ya
uygun yaþamayý üstlenmiþ, Yahudi olmayan kiþi.
Ger Şeker: “Sahte Ger”. Sadece çýkar amacýyla
Yahudi olmuþ kiþi.
Gera: Şekelin 1/20’sine eþit madeni para.
Gezerat Akatuv: “Kitabýn Hükmü”. Tora’nýn herhangi bir açýklama vermediði ve genellikle mantýðýn
anlamakta zorlandýðý türde kurallara verilen genel
isim.
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Hahamlarýmýz: Bu kitapta, Miþna ve dönemi
Hahamlarý ifade etmek için bu sözcük kullanýldý.
Hahamim Zihronam Livraha: “Anýlarý Mübarek
Olan Hahamlar”. kýs. HaZa”L.
Halutsa: Bir kadýnýn kocasý, çocuksuz olarak ölürse,
Tora kanununa göre müteveffanýn kardeþi, aðabeyinin soyunu devam ettirmek için dul yengesiyle evlenmelidir. Bu evliliðe Yibum adý verilir. Kardeþ [ve bu
göreve uygun diðer herkes] bu görevi yerine getirmeyi
reddederse, kadýnýn aile ile baðlantýsýný kesmeyi simgeleyen Halitsa adý verilen bir seremoni yapýlýr
(Devarim 25:5 v.d.) ve bunun sonucunda dul kadýn,
aile dýþýnda baþka biriyle evlenme konusunda serbest
kalýr. Bu kadýn seremoninin sonunda Halutsa sýfatýna
sahip olur. Günümüzde böyle bir durum gerçekleþtiði
takdirde Yibum yapýlmaz; doðrudan Halitsa se-remonisi gerçekleþtirilir.
Hamets: “Ekþimiþ; fermante olmuþ; mayalanmýþ”.
Fakat her türlü maya bu sýnýfa girmez. Bahsedilen, beþ
tahýl cinsi olan buðday, arpa, çavdar, yulaf ve darýnýn
ya da bunlarýn [un gibi] türevlerinin su ile temasý ile
oluþan mayalanmadýr. Kurala göre un ve suyun birleþiminden itibaren 18 dakika boyunca yoðrulmadan
bekleyen bir hamur, artýk hamets sýnýfýndadýr.
Hamets Şeavar Alav Apesah: “Üzerinden Pesah
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geçmiþ olan Hamets”. Pesah süresince, Yahudi iyeliðinde hamets madde bulundurmak kesin bir yasaktýr. Dikkatsizlik sonucu ya da bilinçli olarak Pesah
süresince Yahudi iyeliðinde kalmýþ olan hamets bir
yiyecek maddesi, Pesah’tan sonra da herhangi bir
þekilde kullanýlamaz. Pesah yaklaþtýðýnda evde büyük
miktarda hamets madde kalmýþsa, bunlar Yahudi
iyeliðinden satýþ yoluyla çýkartýlabilir ve bayram sonrasýnda geri alýnýp kullanýlabilir. Bu ifade, eskimiþ ve
artýk kullaným deðeri kalmamýþ þeyleri ifade etmek
için bir deyim olarak da kullanýlýr.
Biur Hamets: “Hametsin Yakýlmasý”. Pesah bayramý
öncesinde hametsin aktif olarak yok edilmesi gerekir. Bu iþlem hametsi kýrýntýlara ufalayýp rüzgara
savurmak, denize atmak gibi þekillerde yapýlabilirse
de, genel uygulama, yakma þeklindedir.
Bedikat Hamets: “Hamets Kontrolü”. Pesah’tan bir
önceki gece, kiþinin kendisine ait ev, iþ yeri, araba
gibi yerlerde yapmasý gereken ince arama. Bkz. 12:15
açk.
Bitul Hamets: “Hametsin Ýptali”. Pesah arifesinde
gözden kaçmýþ olabilecek her türlü hamets maddeyi
“topraðýn tozu gibi” ilan eden beyan. Bkz. Pesah
Agadasý.

II. Bet-Amikdaþ dönemindeki Suriye-Yunan iþgali
sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal edilen
Bet-Amikdaþ’ýn, Haþmonay ailesine mensup
Makabiler’in liderliðindeki Yahudiler’in kazandýðý
zafer sonucunda temizlenerek tekrar hizmete açýlýþýnýn
kutlandýðý bayram (MÖ 165). Bet-Amikdaþ’taki
Menora’nýn yanmasý için gereken saf yað temin edilene kadar, bulunabilen ve sadece tek gün yanabilecek
miktarda olan yað, bir mucize sonucu sekiz gün boyunca yanmýþtýr. Bu mucizenin anýsýna, 25 Kislev tarihinden itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller yakýlarak
bu bayram kutlanýr.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bilmeden ya da kazara iþlenen günahlarýn affý
için getirilen korban; bkz. Vayikra 4:27 v.d. Bu korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir;
bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý.
Hatsi Kadiþ: Bkz. Kadiþ.
Henek: “Boðma”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada mahkum bir iple boðulurdu. Bkz.
Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.

Hanuka: 1. Hizmete açýlýþ; adanma; Teilim 30:1. 2.

Hol Amoed: Bayramýn Yom Tov olmayan günleri.
Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] ve son [Diaspora’da
son iki] günleri arasýnda kalan günler. Ayný þekilde
Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk iki] gününü takip eden
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ve Şemini Hag Atseret’e kadar olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak olan bazý iþler yapýlabilir. Fakat yine de normal bir gün gibi davranýlamaz;
sadece parasal kaybý engelleyecek veya yemek hazýrlama amacýyla yapýlan iþler yapýlabilir.
Hoþen: Koen Gadol’un sekiz özel giysisinden biri. Bu,
özel kumaþtan ikiye katlanýnca kare þeklini alan ve
üzerinde üç sýra halinde Yisrael’in on iki kabilesini
simgeleyen deðerli taþlarýn bulunduðu bir göðüs kaplamasýdýr; bkz. 28:15-30.
Hova: kar. Reþut. “Yükümlülük”.
Hovadan Çýkmak: “‘Yükümlü’ Konumundan
Çýkmak”. Yükümlülüðü yerine getirmek.
Hupa: 1. Evlilik töreni sýrasýnda, gelin ve damadýn
üzerine dört direk gerilmesi adet olan ve ayný çatý
altýnda birleþmeyi simgeleyen branda. 2. Düðün.
Ýmaot: Anneler. Bkz. Anneler.
Ýmenu: Annemiz. Anneler’in her birinin ismine eklenen sýfat: Sara Ýmenu, Rivka Ýmenu, Rahel Ýmenu,
Lea Ýmenu.
Ýn: Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim
ölçüsü. Yaklaþýk 5lt.
Kabala: “LeKabel – Almak; Kabul” sözcüðünden gelir.
Genel olarak, nesilden nesile, öðretmenden öðrenci378

ye, babadan oðula aktarýlan geleneði ifade eder.
Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Tora’dan sonraki kitaplarýný, yani Neviim ve Ketuvim kitaplarýný belirtir.
Kitabýmýzda, “Kabala” dendiðinde, bu geleneðin mistik kýsmý kast edilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý,
Rabi Şimon Bar Yohay tarafýndan yazýlmýþ olan
Zoar’dýr. Kabala genel olarak, doðaüstü dünyayý,
Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri ele alýr.
Kabala Maasit: “Pratik Kabala”. Kabala’daki mistik
bilgilerin kullanýlmasýyla doðaüstü güçlerin çeþitli
amaçlar yönünde harekete geçirilmesi. Gerçek
Kabala ustalarý bunu yasaklama derecesinde dýþlamýþlardýr. Günümüzde pratik Kabala ile uðraþabilecek düzeyde kiþiler ya yoktur ya da son derece
azdýr.
Kadiþ: 1. Kutsal. 2. Aramca dilinde olup Tanrý’nýn
Yüceliði’ni vurgulayan ve dualarýn çeþitli yerlerinde
söylenen özel dua.
Kadiþ Derabanan: “Hahamlarýmýz’ýn Kadiþi”. Kadiþ
parçasýnýn, Tora ve özellikle Miþna ya da Talmud
metinlerinin toplu öðrenimi ardýndan sonra okunan
en geniþ haline ve-rilen ad. Ya da Kadiþ Al Yisrael.
Kadiþ Yatom: “Yetim Kadiþi”. Anne ya da babasýný
kaybetmiþ bir erkeðin, bunu takip eden yýl içinde 11
ay boyunca ve her yýl yýldönümlerinde dualarýn için379

de ve sonunda okuduðu Kadiþ. “Kadiþ Şalem –
Bütün Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr.
Hatsi Kadiþ: “Yarým Kadiþ”. Kadiþ duasýnýn beþinci
Ameni’nin sonuna kadar olan bölümüne verilen ad.
“Kadiþ Haser – Eksik Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr.
Kadiþ Titkabal: Genelde Amida duasýnýn ardýndan
söylenen ve içinde “Titkabal – [Dualarýmýz] Kabul
Edilsin” sözünün geçtiði Kadiþ.
Kaporet: Aron Aberit’in altýndan yapýlmýþ üst kapaðý;
bkz. 25:17.

deyiþle Kaþerut terimi, “yiyeceklerin uygunluðunu”
ifade etse de, Kaþer sözcüðü, baþka þeylerin uygunluðunu da belirtebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya
da [diðer þeyler için] Pasul.
Kaþerut: Yiyeceklerin Kaþer olma durumu. Bu
konudaki kurallarýn tümü.
Adam Kaþer: “Kaþer Ýnsan”. Hareketlerinde dürüst
kiþi.
Basar Kaþer: “Kaþer Et”.
Mitbah Kaþer: “Kaþer Mutfak”.

Bet Akaporet: Bet-Amikdaþ’ýn en kutsal bölümü
“Kodeþ Akodaþim – Kutsallar Kutsalý”na verilen bir
takma isim. Aron Aberit’in bulunduðu yer.

Kav: Eski dönemlerde kuru maddeler için kullanýlan
bir hacim ölçüsü. Seanýn altýda birine eþittir: Yaklaþýk
1,22lt.

Karet: “Kesme”. Bu, ruhun manevi kaynaðýndan kesilip atýlmasý anlamýna gelen üst düzey bir cezadýr. Bazý
görüþlere göre bu ceza, gelecek dünyadaki payýn kaybedilmesi, zamansýz ya da çocuksuz ölüm anlamýna da
gelebilir. Bkz. 12:15 açk.

Kazayit: “Zeytin Kadar”. Hahamlarýmýz’ýn, “asgari
yiyecek miktarý” olarak tanýmladýklarý miktar. Bunun
büyüklüðü hakkýndaki görüþler 18-27gr. arasýnda
deðiþmektedir.

Kaþer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel
olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse de, örneðin bir
Şofar’ýn da Kaþer olup olmadýðý söylenebilir. Baþka bir

Keren: “Boynuz”. Bir hayvanýn herhangi bir organýný
zarar verme amacýyla silah olarak kullanmasý sonucu
açtýðý maddi zarara verilen genel isim; bkz. 21:35-36
açk. Tora’nýn verdiði örnek bir boðanýn boynuzu ile
verdiði zarar olduðu için bu terim kullanýlýr. Fakat bir
kedinin týrmalamasý ya da bir atýn çiftelemesi sonucu
verdiði zararlar da, hayvan bu hareketiyle özellikle
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Keritot: Miþna’nýn “Kadaþim – Kutsal Konular”
bölümündeki, Karet cezasý, ayrýca Hatat ve Aþam
korbanlarý ile ilgili kurallarý ele alan ünite.

zarar vermeyi amaçlamýþsa, Keren sýnýfýna girer.
Keruvim: tek. Keruv. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereþit
3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde kanatlarýný geren iki
melek figürü; Şemot 25:20. BBS.
Ketuba: Damatýn düðün sýrasýnda geline verdiði ve
ona yönelik tüm yükümlülüklerinin yazýlý olduðu evlilik antlaþmasýný içeren belge.
Ketubot: Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, Ketuba ve evlilik kurallarýný ele alan ünite.
Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ýn, Tora ve Neviim’den
sonra gelen üçüncü bölümü. Bu bölüm, Teilim, Miþle,
Ýyov, Şir Aþirim, Rut, Eha, Koelet, Ester, Daniel, Ezra,
Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarýný içerir.
Kiduþ: 1. Kutsama; takdis etme; “Kutsal” ilan etme.
2. Ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; özel kýlma. 3. Şabat ve
Yom Tov gecelerinde, bu günleri normal günlerden
ayýrmak için yapýlan kutsama duasý. kar. Avdala.
Kiduþ Ahodeþ: “[Yeni] Ayýn Kutsanmasý”. Eski
dönemde Bet-Din’in, yeni ayýn baþlangýcýný ilan
etmesine verilen isim. Bkz. 12:1 açk.
Kiduþ Yadayim Veraglayim: “Ellerin ve ayaklarýn
kutsanmasý”. Koenler’in Bet-Amikdaþ’taki hizmetten
önce ellerini ve ayaklarýný yýkamalarý. Bkz. 30:18.
BBS.
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Kiduþin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný
“özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer kadýnlardan
farklý bir konuma sahip olur; bkz. Erusin. 2. Miþna’nýn
“Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, evlilik kurallarýný
ele alan ünite.
Kikar: [Bu kitapta geçen anlamýyla] Eski dönemde
altýn, gümüþ gibi deðerli metaller için kullanýlan bir
aðýrlýk ölçüsü. Yaklaþýk 3000 þekele eþittir. Günümüzün
ölçüleriyle bu 69,4kg.dýr.
Kodeþ Akodaþim: “Kutsallar Kutsalý”; Şemot 26:33.
Bet-Amikdaþ ve Miþkan’ýn en kutsal bölümü. Aron
Aberit burada bulunurdu.
Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve
Bet-Amikdaþ’taki özel hizmetlerin yanýnda, halký eðitme ve mübarek kýlma görevine sahip erkek. Sinagog’da
Sefer Tora okunurken, ilk çaðrýlma önceliði bir Koen’e
aittir.
2. Rahip; yüksek görevdeki kiþi.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; Vayikra
21:10. Ayný zamanda “Koen Amaþiah – Meshedilmiþ
Koen” (Vayikra 4:3) ve “Koen Aroþ – Baþ Koen”
(Melahim II 25:18) olarak da adlandýrýlýr. Bkz.
Tetsave peraþasý.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan
her Koen.
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Mamlehet Koanim: “Koenler Krallýðý”. BeneYisrael’in ünvanlarýndan biri; Şemot 19:6. BBS.
Kofer: [Bu kitapta geçen anlamýyla] “Af ödemesi”.
Bir hayvan bir insanýn ölümüne neden olduðu zaman,
sahibinin canýnýn baðýþlanmasý için ödediði can bedeli; 21:30.
Korban: “Karov – Yakýn” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Tanrý’ya “yaklaþmayý” amaçlayan, bazen hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan sunu; bkz.
Vayikra Peraþasý. Korban, diðer bazý inançlardan farklý olarak, “kýzgýn Tanrý’yý yatýþtýrmak için rüþvet” ya
da daha kötüsü, “Tanrý’nýn yararlanacaðý bir hediye”
deðildir. Tanrý’nýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur.
Korbanlarý tam olarak anlayamasak da, asýl amacýn
bizlerin kendimizi Tanrý’ya yakýn hissetmemiz, korban
olarak sunulan hayvanýn baþýna gelenleri dikkate alýp
bundan sonuçlar çýkarmamýz vs. olduðu söylenebilir;
bkz. Vayikra peraþasýndaki açýklamalar.
Korban Tsibur: “Toplumsal Korban”. Tüm halk
için yapýlan Korban. “Olat Tamid – Daimi yakýlan-korban”, Şabat, Roþ Hodeþ ve bayramlarda yapýlan ek
korbanlar [Musaf] bu sýnýfa girerler.
Korban Pesah: Yahudi takvimine göre 14 Nisan
günü, bir yaþýnda bir kuzu ya da oðlakla yapýlan
Pesah-korbaný.
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Korban Ole VeYored: “Yükselen ve Ýnen Korban”.
Baþka bir deyiþle getirilenin deðerinin kiþiye göre
iniþ-çýkýþ gösterebileceði Korban. Kiþinin, ekonomik
gücüne göre küçükbaþ, kuþ ya da un iþi þeklinde
getirmesine izin verilen türden Korbanlara verilen
isim. Bkz Vayikra 5:6-11). Bu Korbana ayný zamanda “Korban Aþam – Suç Korbaný” adý da verilir.
Korban Ola: Bkz. Ola-Korbaný.
Korban Hatat: Bkz. Hatat-Korbaný.
Korban Hagiga: Kutlama-Korbaný. Şaloþ Regalim
bayramlarýnda yapýlan Şelamim-korbaný tarzýnda bir
korban.
Korban Şelamim: Bkz. Şelamim-Korbaný.
Korban Toda: Bkz. Şelamim-Korbaný; Şalme Toda.
Korban Minha: Bkz. Minha.
Laþon Ara: Bir kiþinin aleyhinde yapýlan ya da bir
kiþinin herhangi bir zarar görmesine neden olabilecek
konuþma. Kiþi bir baþkasýnýn aleyhinde konuþursa, bu
sözlerinden arkadaþýna hiçbir zarar gelmeyeceðinden
kesinlikle emin olsa bile, bu yine de Laþon Ara’dýr.
Sadece insanlarýn eksiklikleri ya da hatalý yanlarýyla
uðraþmak bile baþlý baþýna yasaktýr. Benzer þekilde,
sarf edilen sözler hiçbir olumsuzluk içermiyorsa bile,
sonuçta bir baþkasýnýn maddi, manevi, bedensel ya da
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ruhsal ya da baþka bir þekilde zarar görmesine neden
olacaksa, bu da Laþon Ara’dýr.

Mamzer: f. Mamzeret. Tora’ca yasaklanmýþ herhangi
bir iliþkiden doðmuþ olan çocuk.

Lehem Apanim: Her Şabat öncesinde piþirilerek, bir
sonraki hafta yenileriyle deðiþtirilene kadar Miþkan ve
Bet-Amikdaþ’taki Şulhan’ýn üzerine yerleþtirilen 12
ekmek için kullanýlan isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði”
þeklindedir; bkz. 25:30 açk. “Lehem Amaarehet –
Dizim/Sýralama Ekmeði” (Divre Ayamim I 9:32) ya da
“Lehem Atamid – Daimi Ekmek” (Bamidbar 4:7) olarak da anýlýr.

Maror: “Acý otlar”. Pesah gecesi, Mýsýr esaretinin
acýsýný simgelemek için yenen acý otlara verilen genel
isim. Genelde bu amaçla marul yapraðý kullanýlýr. BetAmikdaþ döneminde, Pesah-korbaný maror ve matsa ile
birlikte yenirdi; bkz. 12:8.

Log: Sývýlar için inin 1/12’sine eþit bir hacim ölçüsü.
Yaklaþýk olarak 420ml.
Maa: Gera olarak da bilinen bir madeni para birimi.
Şekelin 1/20’sine eþittir. 1,14gr. gümüþe denktir.
Maaser: Levi kabilesine verilmek üzere, tüm toprak
ürünlerinden, þaraptan ve yaðdan ayrýlan onda birlik
bölüm; Vayikra 27:30-32, Bamidbar 18:24. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için Teruma [%2] ayrýlýr,
Leviler için olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden
ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kiþinin, Tsedaka
gibi konularda kullanmak üzere kazancýndan ayýrmasý gereken %10luk miktar. BBS.
Maftir: Özel günlerde Sefer-Tora okunurken son kiþi
olarak çaðrýlan ve aftarayý okuyan kiþiye verilen sýfat.
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Maþiah: Meshedilmiþ. 1. Kutsal yaðla meshedilmiþ
Koen (Vayikra 4:3) ya da krala (Şemuel I 2:10) verilen
isim. 2. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracaðýna
inanýlan Kurtarýcý. Bu kurtarýcý, ayný zamanda kral
olacaðý için Maþiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla
meshedilirdi. BBS.
Matsa: Mayalanmamýþ hamurun piþirilmesiyle yapýlan
ekmek. Un ve su ile yapýlan normal hamurun mayalanmamasý için, fýrýna verilmeden önce iþlenmeden 18
dakikadan fazla bekletilmemesi gerekir. Bkz. 12:16,
29:2. BBS.
Meil: Koen Gadol’un sekiz özel giysisinden biri. Bu,
özel kumaþtan yapýlmýþ bir üstlüktür; bkz. 28:31-35.
Melaha: 1. Ýþ 2. Şabat günü yapýlmasý yasak olan iþ
kategorilerine verilen isim. 3. Ürün.
Melehet Mahaþevet: “Düþünce Ürünü”. Bu, Şabat
günü yapýlmasý yasak olan iþlerin temel özelliðini
tanýmlar. Bunlar, özellikle düþünce ve yaratýcýlýk
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içeren türde fiillerdir.
Av Melaha: “Baba Melaha”. Ana melaha kategorilerine verilen ad. Bunlar toplam 39 tanedir; bkz. 20:910 açk. Bunlar, Miþkan’ýn inþasý ve gerekli hazýrlýklar
için gerçekleþtirilen iþlerdir ve baþka birçok iþi kendi
bünyelerinde barýndýrýr. Bu türevler “Toladot –
Çocuklar” simgesel sýfatýyla adlandýrýlýr.
Melehet Akodeþ: “Kutsal Çalýþma”. Miþkan ve parçalarýnýn üretimi için yapýlan çalýþmalara verilen
genel isim.
Gedola Melaha, Şemehabedet Et Bealea: “Çalýþma
Yücedir; Çünkü Gerçekleþtirenlere Şeref Verir”.
Hahamlarýmýz’ýn çalýþmanýn önemini vurgulayan
birçok sözünden biri.
Ayom Katsar Veamelaha Meruba: “Gün Kýsa;
Fakat Ýþ Çok”. Doðrudan anlamý dýþýnda, yaþamýn
kýsalýðýný ve bu süre zarfýnda insanýn birçok sorumluluðu yerine getirmesi gerektiðini vurgulayan deyiþ
(Miþna – Pirke Avot 2:20).
Lo Aleha Amelaha Ligmor; Velo Ata Ben Horin
Leibatel Mimena: “Senden tüm iþi bitirmen beklenmiyor; ama kendini bundan muaf tutma konusunda da özgür deðilsin”. Kiþinin, hayatý boyunca
yapmasý gereken her þeyi tamamlayamayacaðýný
görüp ümidini kýrmamasý, ama bir yandan da sorum388

luluktan kaçmaya hakký olmadýðýný vurgulamak için
söylenen söz (Miþna – Pirke Avot 2:21).
Menora: “Nur – Ateþ” sözcüðünden gelir ve ýþýk verici araçlara verilen genel isimdir. Bu kitaptaki özel
Menora ismi, Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta yer alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýþ yedi kollu þamdaný, ve
Tora metninde özellikle bu þamdanýn merkez kolunu
ifade eder; bkz. 25:31.
Metsora: Tsaraat rahatsýzlýðýna yakalanmýþ kiþi;
Vayikra Perek 14.
Mida Keneged Mida: “Ölçüye karþý ölçü”. Kiþinin,
yaptýðý iyi ya da kötü davranýþlarýn karþýlýðýný, davranýþýn kendisiyle paralel bir þekilde almasý. Kýsasa
kýsas. Tanrý insanlarý ödüllendirir ya da cezalandýrýrken Mida Keneged Mida davranýr.
Midraþ: 1. Öðrenim; derin araþtýrma. 2. Tora Şebeal
Pe’nin bir bölümü. Bu tipteki öðreti-ler, Tora metninin düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen
benzetmeler, bazen de mantýk dýþý tanýmlar ve anlatýmlar kullanarak, bu þekilde belirli bir mesaj, öðreti ya da
yönlendirmeyi amaçlarlar. Midraþlar genelde çok
derindirler ve uzmanlýk gerektirirler. Zira konuya
aþina olmayan kiþi, Midraþ’ýn sýradýþý anlatým ve üslubundan çok yanlýþ sonuçlara da varabilir. Fakat 1.
tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraþ, “derin araþtýrma”
389

ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan
türdeki öðretilerin toplandýðý derlemelere verilen
genel isim. Örneðin Midraþ Raba bu tipte bir derlemedir. BBS.
Mikve: 1. Önemli miktarda suyun biriktiði yer. 2.
Tora’nýn gerektirdiði þekilde bedenin kutsal saflýða
kavuþmasý için tümüyle daldýrýldýðý ve en az 40 sea
doðal su içermesi gereken özel havuz.
Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeþitli þekillerde piþirildikten sonra geti-rilmesiyle yapýlan
bir korban türü; Korban Minha Vayikra Perek 2. Bazý
korbanlar, yanýnda Minha ve Neseh ile getirilirlerdi. 3.
Öðleden sonra, güneþin batýþýna kadar yapýlan duanýn
ismi. BBS.
Miþkan: Bene-Yisrael’in, çölde inþa ettikleri portatif
Buluþma Çadýrý; bkz. 26:1. “Miþkan Aedut – Tanýklýk
Miþkaný” (38:21), “Miþkan Oel Moed – Buluþma
Çadýrý Miþkaný” (39:32), “Miþkan Aþem – Tanrý’nýn
Miþkaný” (Vayikra 17:4) ve “Miþkan Bet AE-lo-im –
Tanrý’nýn Evi olan Miþkan” (Divre Ayamim I 6:33)
olarak da adlandýrýlýr. Sözcüðün kökü “Şahan –
Barýnmak”týr ve Miþkan, Şehina’nýn Bene-Yisrael arasýnda barýndýðýný ifade eden bir somut yapýdýr. Miþkan’daki
çeþitli kutsal eþyalar arasýnda Aron Aberit, Menora,
Şulhan ve iki Mizbeah sayýlabilir. Miþkan, Erets-Yisrael’e
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girildikten sonra Şilo’da sabitlendi. Daha sonra sýrasýyla Nov ve Givon’da hizmet verdi ve Kral Şelomo’nun
Bet-Amikdaþ’ý inþa etmesiyle görevi sona erdi.
Miþna: 1. Öðreti. 2. Tora Şebeal Pe’nin Moþe
Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarýlan detay
ve kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç nesil
Tana tarafýndan düzenlendikten sonra, Rabi Yeuda
Anasi [kýsaca Rabi olarak adlandýrýlýr] tarafýndan derlenerek kitap-laþtýrýlan öðretiler. Miþna, 2. yüzyýlýn
sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve Talmud’un temelini oluþturur. Miþna, altý “Seder – Düzen/Bölüm”den
oluþur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot];
her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek de
Miþnalar’a [Miþnayot] bölünür. “Miþna’yý düzenleyen
kiþi, öðretileri Yazýlý Tora’ya dayandýrmýþtýr” (Talmud
Yeruþalmi – Pesahim 30:4). “Rabenu Akadoþ [Rabi
Yeuda Anasi], Moþe Rabenu’dan duyulup öðrenilen
ve her nesildeki Bet-Din’de bir sonraki nesle sýký bir
þe-kilde aktarýlan, Tora’nýn tümü hakkýndaki tüm
öðretileri, kanunlarý, açýklamalarý ve detaylarý derleyerek Miþna kitabýný yazdý … ve tüm hayatý boyunca
kendisi ve tüm Bet-Din’i bunu halka öðrettiler”
(Rambam, Yad Ahazaka önsözü). 3. Miþna kitabýndaki
her bir kural. BBS.
Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz.
Şemot 24:12, Devarim 4:2, Vayikra 4:2 vs. Tora’daki
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mitsvalarýn sayýsý 613’tür. 2. Ýyi ve doðru davranýþ.
Sevap.
Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “‘Yap’ Emri”. Tora’nýn
“yap” þeklindeki emri. Örneðin, “Anne ve babana
saygý göster” (20:12). Tora’da toplam 248 tane Mitsvat
Ase vardýr. Bu, vücudun 248 organýna [RaMa”H
Evarim] denk gelir (Talmud – Makot 23b).
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.
“‘Yapma’ emri”. Tora’nýn “yapma” þeklindeki emri.
Örneðin, “Cinayet iþleme” (20:13). Tora’da toplam
365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Bu, vücudun 365
sinirine [ŞaS”A Gidim] ve yýlýn 365 gününe denk
gelir (a.y.).
Şeluhe Mitsva En Nizokin: “Mitsva yapma konusunda elçilik edenler zarar görmezler” (Talmud –
Kiduþin 39b ve Talmud – Pesahim 8b; bkz. 34:24
açk.). BBS.
Mizbeah: Sunak. “Zevah – Hayvan Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Mizbah Anehoþet: “Bakýr Mizbeah”. Miþkan’daki
büyük Mizbeah. Akasya aðacýndan yapýlmýþ ve bakýrla kaplanmýþtý (bkz. 27:1 v.d.). Bet-Amikdaþ’taki ise
taþtan yapýlmýþ, içi toprakla doldurulmuþtu (bkz.
20:22 açk.). Bu büyük Mizbeah’ta, korban olarak
getirilen hayvanlar kýsmen ya da tümüyle yakýlýrdý.
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Mizbah Azaav: “Altýn Mizbeah”. Üzerinde tütsü
yakýlan, küçük boyutlu, altýn mizbe-aha verilen isim
(bkz. 30:1-10).
Muad: “Hakkýnda Tanýklýk Edilmiþ”. Arka arkaya
saldýrgan davranýþlar içine girerek “sabýkalý” hale gelmiþ hayvan; 21:28-32 açk. Evcil bir hayvan normal
þartlarda, saldýrgan olmadýðý için Tam sýfatýyla anýlýr
(bkz. Tam). Bu hayvan saldýrganlýkla zarara yol açtýðý
takdirde, bu beklenmedik bir durum olduðu için, sahibi nispeten daha düþük bir yükümlülüðe girer. Fakat
bu saldýrganlýk ardý ardýna üç kez tekrarlanarak sürdüðü takdirde hayvan Muad hale gelir ve sahibi, bu
hayvaný daha sýký bir þekilde korumakla yükümlüdür.
Muad bir hayvanýn sahibi, zarar halinde daha büyük
bir maddi yükümlülük içine girecektir. Bir hayvan,
saldýrganlýk dýþýnda, yemek ya da davranýþ alýþkanlýklarý konusunda ise daima Muad’dýr; bu nedenle bu
þekillerde zarara yol açmamasý için, sahibinin gerekli
önlemleri almasý gerekir.
Muktse: “Kenara Ayrýlmýþ”. Şabat günü çeþitli nedenlerden dolayý hareket ettirilmesi Hahamlar’ca yasaklanmýþ nesnelere verilen genel isim.
Muktse Mehamat Ýsur: “Yasak Nedeniyle Muktse”.
Şabat günü kullanýmý, bugünün kurallarýna aykýrý
olacak olan eþyalar. Örneðin kalem.
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Muktse Mehamat Hisron Kis: “Maddi Kayýp
Nedeniyle Muktse”. Kiþinin, sadece belirli iþler için
kullandýðý ve zarar gelmemesi için ihtimam gösterdiði eþyalar. Örneðin Şehita býçaðý.
Muktse Mehamat Mius: “Tiksinme Nedeniyle
Muktse”. Kiþinin tiksindiði için dokunmaktan uzak
durduðu nesneler.
Muktse Mehamat Mitsva: “Mitsva Nedeniyle
Muktse”. Şabat günü yapýlmasý mümkün olmayan bir
mitsvaya ait eþyalar. Örneðin Şofar ya da tefilin.
Muktse Mehamat Nolad: “Doðum Nedeniyle
Muktse”. Şabat baþladýðý anda dünyada var olmayan
nesneler. Örneðin Şabat içinde doðmuþ bir yumurta.
Neseh: Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir
içkinin [þarap ya da su] dökülmesi iþlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; Bamidbar 28:7 vs.
Yayin Neseh: “Neseh Şarabý”. Putperestlerin, putlarýna sunduklarý kurbanlarýnda kullandýklarý þaraplar için kullanýlan terim. Ayný þekilde, bir putperestin bu amaçla kullanmayý düþündüðü ya da bu
amaçla olmasa bile sadece dokunduðu açýk þaraba
da bu ad verilir. Bu þarabý içmek Yahudiler için
yasaktýr.
Netina: Bet-Amikdaþ’ta görevli olan bir kölenin kýzýna
verilen sýfat.
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Nevelot: Bkz. Terefa.
Neviim: “Peygamberler”. Tanah’ýn, Tora ve Ketuvim
arasýnda yer alan ikinci bölümü.
Neviim Riþonim: “Ýlk Peygamberler”. Bu bölüm,
Yeoþua, Şofetim, Şemuel, Melahim kitaplarýný içerir.
Neviim Aharonim: “Son Peygamberler”. Bu bölüm,
Yeþayau, Yirmeyau, Yehezkel, Oþea, Yoel, Amos,
Ovadya, Yona, Miha, Nahum, Habakuk, Tsefanya,
Hagay, Zeharya, Malahi kitaplarýný içerir.
Nida: Bir kadýnýn, adet görmeye baþladýðý andan, bir
Mikve’ye dalarak arýnmasýna kadar olan süredeki
konumu. Bu süre boyunca çift iliþkiye giremez ve araya
mesafe koyan birçok kurala uymakla yükümlüdür.
“Taarat Amiþpaha – Aile Saflýðý” olarak bilinen bu
kurallar, Yahudi ailesi için hayati öneme sahiptir.
Nisuin: “Evlilik”. Ýki aþamalý olan evlilik töreninin
ikinci aþamasý. Bu aþamanýn sonrasýnda, çift, karý-koca hayatý yaþamak üzere ayný evde yaþamaya baþlayabilir; bkz. Erusin.
Ola-korbaný: çoð. Olot. “Yükselen Korban”. Mizbeah
üzerinde tamamen yakýlan ve duman halinde “yükselen” korbana verilen isim; bkz. Bereþit 8:20 açk. Diðer
korbanlarda ise bazý bölümler yakýlýrken bazý bölümler
Koenler, bazýlarý da korban sahibi tarafýndan yenebilir395

di; bkz. Şelamim-korbaný, Hatat-korbaný.
Olat Tamid: “Daimi / Düzenli Ola-Korbaný”; bkz.
29:38-44. Günde iki kez, sabah ve akþam olmak
üzere yapýlan toplumsal Ola-korbaný.
Olat Reiya: “Görünüþ Korbaný”. Bet-Amikdaþ
zamanýnda, Şaloþ Regalim günlerinde her erkeðin
Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelip Tanrý’nýn
önünde “görünmesi” gerekirdi; 23:16, 34:20 ve
Devarim 16:16. Bu sýrada getirilen Ola-korbanýna bu
isim verilir.
Omer: “Demet”. 1. Pesah’ýn ikinci günü Bet-Amikdaþ’a
getirilen, yýlýn ilk arpa ürününden oluþan demede
verilen isim; “Omer Atenufa – Sallanan Demet” olarak
da bilinir. 2. Eskiden kuru þeyler için kullanýlan ve
efanýn 1/10’una eþit bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk 2,2lt.
Sefirat Aomer: “Omer Sayýmý”. Pesah’ýn ertesi günü
Omer Atenufa’nýn getirilmesi sonrasýnda yedi hafta,
yani kýrk dokuz gün boyunca yapýlan gün sayýmý. Bu
sayýmýn bittiði gün Şavuot bayramýdýr.
La”G Baomer: “Omer’in 33. Günü”. Söz konusu
sayýmýn 33. günü. Bu gün 18 Ýyar ta-rihine rastlar ve
Rabi Şimon Bar Yohay’ýn ölüm yýldönümüdür.
Kendisi ölümünün ertesinde yas deðil düðün dernek
yapýlmasýný vasiyet ettiðinden bu tarih mutlu bir gün
olarak kutlanýr. Ölümü sonrasýnda evi ýþýkla dol396

duðundan, kutlamalar sýrasýnda büyük ateþlerin
yakýlmasý yaygýndýr.
Onur Bulutlarý: Ýbranice Anane Akavod. Çöl yolculuðu boyunca Bene-Yisrael’e eþlik ederek onlarý koruyan yedi buluta verilen isim. Bu bulutlarýn dördü, dört
yönden gelebilecek rüzgar ve diðer tehlikelere, bir
tanesi yukarýdan güneþ ve yaðmura karþý kalkan görevi görüyor, bir tanesi yürüdükleri yolu pürüzsüz hale
getirip, zararlý hayvanlarý öldürüyor, ye-dincisi de
önden giderek yol gösteriyordu.
Otoriteler: Kitap boyunca, Tora’yý açýklayan otoriteler için bu tanýmlamayý yaptýk. Ýbra-nicesi Mefareþim
olan genel isim genelde yanlýþ bir þekilde “yorumcular” olarak çevrilmektedir. Oysa Tora’da yoruma deðil
bilgiye yer vardýr ve hiçbir Otorite, bir kanun söz
konusu olduðu zaman, geleneksel olarak bir önceki
nesilden öðrenmemiþ olduðu bir þeyi, þahsi yorumuyla
üretemez. Bu çok açýk ve kesin bir kuraldýr. Tora’daki
“olaylar” söz konusu olduðunda ise, ortaya çýkan güçlükleri çözümlemek için yorum gücünü kullanabilir;
fakat burada da baðýmsýz deðildir ve geleneksel bilgilerle çatýþmamalý, fikirlerini önceki kaynaklara dayandýrmalýdýr. Mefareþ sözcüðünün yaklaþýk karþýlýðý,
“açýklayýcý”dýr.
Para Aduma: “Kýzýl Ýnek”. Bir ölü ile temas ya da ayný
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çatý altýnda bulunma nedeniyle Tame konumuna girmiþ bir kiþinin arýnmasý için yapýlan törende kullanýlan kýzýl inek; bkz. Bamidbar 19:1 v.d.
Paro: Firavun. Mýsýr Kralý.
Pasuk: çoð. Pesukim. 1. Tanah’ta cümle. 2. Tüm
Tanah için kullanýlan bir takma isim. “Pasukta dendiði
gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”. BBS.
Peraþa: Ya da Paraþa. çoð. Paraþiyot. 1. Sefer Tora’nýn
yýllýk okunuþ döngüsünde, her hafta bir ya da iki tanesi okunan bölümler; Şemot, Vaera, Bo vs. Şemot kitabýnda 11 peraþa mevcuttur. 2. Tora’da, önceki ve sonrakinden belirgin boþluklar verilmek suretiyle ayrýlmýþ
her bir paragrafa verilen isim. 3. Bir kitabýn, kendi
içinde konu bütünlüðüne sahip bölümü.
Arba Paraþiyot ŞeBaTefilin: “Tefilindeki Dört
Peraþa”. Bkz. Tefilin.
Arba Paraþiyot: “Dört Peraþa”. Yýlýn dört Şabat
günü haftanýn peraþasýna ek olarak okunan peraþalar. Sýrayla þunlardýr:
Peraþat Şekalim: “Şekalim Peraþasý”: Şemot 30:1116. Roþ Hodeþ Adar’dan önceki Şabat günü okunur.
Zira Bet-Amikdaþ’a “yarým þekel” miktarýndaki yýllýk
baðýþ (Şemot 30:13), Roþ Hodeþ Adar’dan itibaren
yapýlmalýydý.
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Peraþat Zahor: “Zahor [Hatýrla] Peraþasý”: Devarim
25:17-19. Purim bayramýndan önceki Şabat günü
okunur. Bunun sebebi, Purim olaylarýndaki kötü
adam Aman’ýn, Amalek soyuna mensup olmasýdýr.
Peraþat Zahor, “Amalek’in sana Mýsýr’dan çýkýþ yolunda yaptýðýný hatýrla” þeklinde baþlar.
Peraþat Para: “Ýnek Peraþasý”: Bamidbar Perek 19.
Purim bayramýndan sonraki Şabat günü okunur.
Konusu, ölüyle temas sebebiyle Tame olan kiþilerin
saflaþmasý için gerekli olan “Para Aduma – Kýzýl
Ýnek” seremonisidir. Bu zamanda okunmasýnýn sebebi, yaklaþmakta olan Nisan ayýna hazýrlýktýr. Tame
bir kiþi Bet-Amikdaþ’a giremezdi. Kurtuluþ’un Nisan
ayýnda gerçekleþeceði inancýyla baðlantýlý olarak,
Bet-Amikdaþ’ýn da kurulacaðý ümidiyle, bu Peraþa bu
zamanda okunur.
Peraþat Ahodeþ: “‘Bu Ay’ Peraþasý”: Şemot 12:1-20.
Roþ Hodeþ Nisan’dan önceki Şabat günü okunur.
Peraþanýn konusu, Nisan ayýnýn “ilk ay” olarak belirlenmesidir. Bkz. Ek – Özel Peraþalar.
Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; ünite. BBS.
Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra 23:4. “Hag Amatsot –
Matsa Bayramý”, “Hag Aaviv – Bahar Bayramý”; “Hag
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Aherut – Özgürlük Bayramý” olarak da bilinir. Pesah
15 Nisan günü, bir önceki gece baþlar ve EretsYisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr. EretsYisrael’de ilk ve son, Diaspora’da ise ilk iki ve son iki
günler Yom Tov’dur. Bu bayramýn en önemli özelliði
Hamets maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn
yasak olmasýdýr.
Pesah Riþon: “Birinci Pesah”. Yahudi takvimine
göre 14 Nisan’da yapýlan Korban Pesah (bkz. Korban).
“Pesah Gadol – Büyük Pesah” olarak da adlandýrýlýr.
Pesah Şeni: “Ýkinci Pesah”. Çeþitli geçerli sebeplerle
Pesah Riþon’u yapamamýþ olanlar için, ondan tam bir
ay sonra, 14 Ýyar’da yapabilecekleri Korban Pesah;
bkz. Bamidbar 9:9 v.d. “Pesah Katan – Küçük Pesah”
olarak da anlandýrýlýr.
Pesah Mitsrayim: “Mýsýr’daki Pesah”. Bene-Yisrael’in
Mýsýr’dan çýktýklarý zaman yaptýklarý ilk Korban
Pesah ve kutladýklarý ilk Pesah bayramý.
Pesah Dorot: “Nesiller Pesahý”. Her yýl kutlanan
Pesah bayramýna verilen takma isim.
Pesah Agadasý: bkz. Agada Şel Pesah.
Agada Şel Pesah: “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk
[Diaspora’da ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan
ve Mýsýr Çýkýþý olaylarýný temel alan anlatý.
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Seder Lel Pesah: “Pesah Gecesi Düzeni”. Pesah’ýn
ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi, Agada eþliðinde yapýlan düzenli ritüellerden oluþan ziyafet.
Erev Pesah: “Pesah Arifesi”. Pesah’tan hemen önceki gün. 14 Nisan. BBS.
Peygamber: Ýbranice Navi. Yüksek manevi düzeylere
ulaþmýþ ve bu sayede Tanrý’nýn kendisi ile temas kurmasýna hak kazanmýþ kiþilere verilen sýfat. Tanrý bu
kiþiler aracýlýðýyla halka mesajlar ya da uyarýlar gönderebilir. Bu kiþiler ayrýca gelecek ya da manevi dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihte, peygamberlik ruhuna (Nevua) hak kazanmýþ çok sayýda
kiþi olmuþtur. Bunlarýn çok büyük bir bölümü kiþisel
bazda Tanrý ile temas etmiþlerdir. Bizlerin “peygamber” olarak tanýdýðý peygamberlerin ortak özellikleri
ise, Tanrý tarafýndan halka “tüm zamanlarý ilgilendiren” mesajlar vermek üzere görevlendirilmiþ olmalarýdýr. Tanah’ta adý “peygamber” sýfatýyla geçen tüm
peygamberler böyledir.
Pidyon: “Fidye”. Talmud lisanýnda, kutsal iþler için
ayrýlmýþ canlý ya da nesnelerin, karþýlýðýnda belirli bir
miktar para verilmesiyle bu görevden azat edilmesini
saðlamak için de kullanýlýr. Bu iþlemle söz konusu
canlý ya da nesne üzerindeki kutsiyet, karþýlýk olarak
verilen paraya aktarýlmýþ olur ve kendisi serbest kalýr.
401

Yine de bazý durumlarda, bir noktada kutsal göreve ait
olduklarý için, bu canlý ya da nesnelerin kullanýmýnda
bazý kýsýtlamalar öngörülebilir.

Hova. “X reþuttur” ifadesi, X davranýþýný yapmanýn
yükümlülük deðil, tavsiye bazýnda olduðunu ya da en
azýndan yasak olmadýðýný belirtir. 3. Hak sahipliði.

Pidyon Aben: “Oðul Ýçin Verilen Fidye”. Anne ya
da babasý Koen ya da Levi ailesine mensup olmayan
bir behorun, yaþamýnýn 31. gününde bir Koen’e 5
þekel gümüþ verilerek “kurtarýlmasý” için yapýlan
tören. Tüm behorlar Tanrý’ya ait olduðundan kutsal
iþlere adanmýþlardýr. Fakat bu görevler Koenler
tarafýndan yapýldýðý için, behor oðullarýn bu görevlerden sembolik bir fidye ile azat edilmesi gerekir; bkz.
13:13 açk.

Reþut Arabim: “Kamusal Bölge”. Herkesin hak
sahibi olduðu bölge; örneðin sokak.

Pidyon Şevuyim: “Esirler Ýçin Verilen Fidye”. Esir
düþmüþ Yahudiler’in kurtarýlmasý için halk içinde
toplanýp saðlanan fidye. Bu, Tora’nýn çok önemli
mitsvalarýndan biri olarak kabul edilir.
Rabenu: Öðretmenimiz. Moþe için kullanýlan sýfat:
“Moþe Rabenu”.
Regel: 1. Ayak. 2. Kez; defa. 3. Şaloþ Regalim, bayramlarýndan her birine verilen isim; bkz. Şaloþ Regalim.
4. Bir hayvanýn, hareket alýþkanlýklarý, örneðin normal yürüyüþü, oturuþu ya da kalkýþý sonucu [ama zarar
verme amacý olmadan] verdiði zararlara verilen genel
isim; 22:4 açk.
Reþut: 1. Ýzin; ehliyet. 2. Davranýþ serbestisi. kar.
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Reþut Ayahid: “Özel Bölge”. Sadece belirli kiþi ya
da kurumlarýn hak sahibi olduðu ve baþkalarýnýn,
girmek için hak sahiplerinin iznini almasýný gerektiren bölge; örneðin ev.
Birþuthem: “Ýzninizle”.
Areþaim – Birþut Libam; Atsadikim – Libam
Birþutam: “Kötüler kalplerinin kont-rolündedir;
Tsadikler ise kalplerini kontrol ederler”. Kötüler dürtülerine teslim olmayý seçerler. Tsadikler ise dürtülerini kontrol edip doðru yöne yönlendirmeyi bilirler.
Akol Tsafuy; Veareþut Netuna: “Her þey önceden
görülmüþtür; ama davranýþ serbestisi verilmiþtir”
(Miþna – Pirke Avot 3:19). Tanrý her þeyi önceden
bilir; fakat buna karþýn her insanýn özgür seçim
hakký vardýr. Tanrý’nýn bir þeyi önceden bilmesi,
insanýn o þeyi özgür iradesiyle yapma hakkýný elinden almýþ olmaz.
Roþ Aþana: Yahudi takvimine göre yýlbaþý. Tiþri
ayýnýn ilk gününde, bu vesileyle yapýlan bayram;
Vayikra 23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve
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gelecek yýl ile ilgili kararlarýný belirler. Fakat kiþinin
Teþuva yapma þansý, Tanrý’nýn kararý mühürleyeceði
gün olan Yom Kipur’a kadar devam eder. BBS.
Roþ Hodeþ: Yeni Ay’ýn ilk günü; Şemot 12:1 açk.
Erev Roþ Hodeþ: “Roþ Hodeþ Arifesi”.
Ruah Akodeþ: “Kutsal Ruh”. 1. Şehina’ya verilen
takma bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaþmýþ bir insanýn,
gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan peygamberlik ruhu. [Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh
kavramýyla bunun ilgisi yoktur.]
Sanedrin: çoð. Sanedraot. [Yunanca Synedrion –
“Konsey; meclis; danýþma kurulu” sözcüðünden] II.
Bet-Amikdaþ dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden
oluþan kanuni merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in
en yüksek adli mercii. Ýsmini II. Bet-Amikdaþ döneminde almýþ olmasýna karþýn, Moþe Rabenu zamanýndan itibaren her dönemde bir Sanedrin var olmuþtur;
bkz. 3:16 açk.; Devarim 17:9. BBS.
Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý
günaha teþvik etmek, Tanrý’nýn yo-lundan uzaklaþtýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde
onlara karþý savcýlýk yapmaktýr. Tam sözcük anlamý
“yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” þeklindedir. Ayný
zamanda cinlerin Aþmeday ya da Samael olarak bilinen baþkanýdýr. Ayný zamanda “Malah Amavet –
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Ölüm Meleði”dir. Baþka inançlardaki “Tanrý’ya baþ
kaldýran ve O’na karþý savaþmak için insanlarý günaha
teþvik edip güç toplayan Şeytan” kavramý, Yahudilik
dýþý bir inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm
melekler gibi Tanrý’nýn bir kuludur ve temel iþlevi,
insanlarýn birer robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr.
Sea: Eski dönemde hem sývýlar hem de katýlar için
kullanýlan yaklaþýk 7.3lt.ye denk bir hacim ölçüsü.
Seder: 1. Düzen. 2. Pesah gecesi yapýlan yemekli kutlama düzenine verilen isim.
Sekila: “Taþlama”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada, mahkum yüksek bir yerden aþaðý
atýlýrdý. Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam
Cezasý.
Sela: 1. Eski zamanlarda kullanýlan ve þekele denk
olan bir aðýrlýk ölçüsü. 2. Eski dönemlerde kullanýlan
bir para birimi.
Semiha: 1. Destek; dayanak; onay. 2. Bir kiþinin
öðretmen ya da Haham olarak görev yapabileceðine
tanýklýk eden onay belgesi.
Serafim: Üst düzey bir melek türü. Rambam (Yesode
Atora 2:7), on melek düzeyi olduðunu yazar. Bunlar,
Hayot, Ofanim, Erelim, Haþmalim, Serafim, Malahim,
Eloim, Bene Eloim, Keruvim ve Ýþim’dir.
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Serefa: “Yakma”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bu cezada, mahkumun hýzla ve acý çekmeden
ölmesi için boðazýndan içeri erimiþ kurþun boþaltýlýrdý.
Bkz. Vayikra Kitabý Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Sidur: “Düzenleme”. Dua kitabýna verilen isim.
Sukot: “Çardaklar [Bayramý]”. Tanrý’nýn BeneYisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþýndan sonra, çölde çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra
23:34, 23:42. Bir görüþe göre, “çardaklar”dan kasýt,
Bene-Yisrael’e çöl yolculuðu boyunca koruma görevi yapan Onur Bulutlarý’dýr. “Hag Aasif – Hasat
Bayramý” olarak da bilinir. 15 Tiþri günüdür; bir
önceki gece baþlar ve 7 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de
ilk, Diaspora’da ise ilk iki günler Yom Tov’dur. Ona
hemen bitiþik olarak Şemini Hag Atseret bayramý
Erets-Yisrael’de bir [ki ayný gün Simhat Tora olarak
da kutlanýr], Diaspora’da iki gün [ikinci gün Simhat
Tora] olarak kutlanýr. Sukot’un en önemli özelliði,
tüm öðünlerin Suka adý verilen belirli özelliklere
sahip olmasý gereken çardaklarda yenmesi ve bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda dört bitki
cinsiyle sembolik hareketler yapýlmasýdýr. BBS.
Şabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “iþi
býrakmak”týr; bkz. Bereþit 2:1-3 açk. Bu günde melaha
adý verilen yaratýcý karakterli iþleri yapmak yasaktýr;
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20:8 v.d. “[Bene-]Yisrael iki Şabat’ý Alaha’ya göre kutlasa, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – Şabat 118b). 2.
Hafta; Vayikra 23:15. 3. Ýþ yapmanýn yasak olduðu
Yom Tov’lar için de kullanýlýr; Vayikra 23:15. 4. Şemita
yýlý için de “Şabat Yýlý” tanýmý vardýr; bkz. 24:21 açk.;
Vayikra 25:4.
Şabat Şira: “Şarký Şabatý”. Bene-Yisrael’in Mýsýr
çýkýþýnýn ardýndan Kýzýl Deniz’den çýktýklarýnda söyledikleri þarkýyý (15:1-18) içeren Beþalah peraþasýnýn
okunduðu Şabat’a verilen isim.
Şabat Şekalim: Roþ Hodeþ Adar’dan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Şekalim.
Şabat Zahor: Purim bayramýndan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Zahor.
Şabat Para: Purim bayramýndan sonraki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Para.
Şabat Ahodeþ: Roþ Hodeþ Nisan’dan önceki Şabat’a
verilen isim; bkz. Peraþat Ahodeþ.
Şabat Mevarehim: “[Yeni Ay’ýn] Mübarek Kýlýndýðý
Şabat”. Roþ Hodeþ’ten önceki
Şabat. Bu günde, Yeni Ay’ýn geliþini ilan eden “Yei
Ratson” isimli bir dua okunur ve Roþ Hodeþ günü
bildirilir.
Tehum Şabat: Bkz. Tehum.
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Şaloþ Regalim: “Üç Bayram”. Üç Hac. “Regel” sözcüðü “kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28)
ve yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in Yeruþalayim’deki
Bet-Amikdaþ’a ge-lerek yaptýklarý bayramlarý ifade
eder; krþ. 23:14, 23:17. Bu üç bayram, Pesah, Şavuot
ve Sukot’tur. Bet-Amikdaþ zamanýnda özel korbanlarýn
yapýldýðý bu bayramlar, günümüzde de özel dualarla
kutlanýr.
Ole Regel: “Bayrama Çýkan”. Bu üç bayramýn birinde, bayramý kutlamak ve Tanrý’nýn önünde görünmek Mitsvasýný (23:16) yerine getirmek üzere
Yeruþalayim’e gelen Yahudi’ye verilen takma isim.
Hacý.
Aliya Leregel: “Bayrama Çýkýþ”. Şaloþ Regalim’den
birini kutlamak için Yeruþalayim’e geliþ. Hac.
Şavuot: Ýbranice “Şavua – Hafta” sözcüðünden,
Haftalar [Bayramý]. Pesah’ýn ikinci gününden itibaren
sayýlan yedi haftanýn tamamlanýþýnýn ardýndan kutlanan bayram; Devarim 16:9-10. Tora’nýn Sinay daðýnda Bizzat Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e verildiði gündür (Talmud – Şabat 86b). Bu günde BeneYisrael Tanrý’ya baðlýlýk yemini etmiþ, Tanrý da BeneYisrael’i Kendi Halký olarak alacaðýný bildirmiþtir.
Bayramýn isminin sebebi, bu karþýlýklý yeminler
[Şevuot] de olabilir. Bu bayram ayný zamanda “Hag
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Akatsir – [Buðdayýn Tarladan] Kesim Bayramý” ve
“Hag Abikurim – Turfanda Bayramý” olarak da bilinir.
Bu günde, yýlýn yeni çýkan meyveleri Bet-Amikdaþ’a
getirilirdi. Şaloþ Regalim’den biri olan Şavuot, bir Yom
Tov’dur ve Erets-Yisrael’de bir, Diaspora’da ise iki gün
kutlanýr.
Şehina: Tanrý’nýn Kutsal Varlýðý; Tanrý’nýn Onuru.
Sözcük anlamý “Barýnmak; barýnýþ”týr; bkz. 25:5,
29:45. BBS.
Şehita: “Hayvan Kesimi”. Yahudi kanununa göre
hayvanýn kesileceði býçaktan, kesiliþ þekline kadar her
þey titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýþ bir kesim, hayvaný
Terefa yapmaya yetecektir. Şehita’da, hayvanýn boynu
– nefes ve yemek borularý – omurgaya kadar, býçaðýn
bir gidip geliþiyle kesilmelidir. Hayvan kesimi konusunda sadece Şehita diplomasý olan kiþi [Şohet] yetkilidir. BBS.
Şekel: Eski dönemde, altýn ve gümüþ gibi deðerli
metaller için kullanýlan bir aðýrlýk birimi. Yaklaþýk
22,8gr.; bkz. Bereþit 23:15 açk.
Şekel Akodeþ: “Kutsiyet [konularýndaki] Şekel
standardý”. Bu, iki normal þekel civarýndadýr; 30:13.
BBS.
Şelamim-korbaný: “Barýþ Korbaný”. Kiþinin, Tanrý ile
arasýndaki uyumlu iliþkiyi vurgulamak, teþekkür etmek,
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ya da bir nederi (BBS) ödemek amacýyla yaptýðý korban. Şelamim-korbanýnýn bir bölümü Mizbeah’ta yakýlýr,
çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; Vayikra
7:11-36.
Şalme Toda: “Teþekkür için yapýlan Şelamimkorbaný”.
Şema: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluþturan parça. Sabah ve akþamleyin Şema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir;
Devarim 6:7. Sabahleyin Şema söyleme vakti, gündüzün ilk dörtte biridir. Geceleyin ise yýldýzlarýn çýkýþýndan itibaren söylenir. Şema üç paragraftan oluþur:
Devarim 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar 15:37-41. BBS.
Şemita: “Býrakma, terk etme, feragat etme”. Tora’nýn
emrine göre, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e giriþinden
itibaren, her yedinci yýl Şemita yýlýdýr. Bu yýlda toprak
nadasa býrakýlýr, ekim-dikim yapýlmaz ve ürün toplanmaz. Yine bu yýlýn sonunda, tüm borçlar affedilir. Hem
bu mitsvaya hem de bu mitsvanýn uygulandýðý yýla
Şemita adý verilir. BBS.

yükümlüdür.
Şofar: Genelde koç boynuzundan yapýlmýþ, eski
dönemde ordunun toplanmasý ya da bay-ramlarýn
ilaný için kullanýlan üflemeli alet. Roþ Aþana bayramýnda Şofar çalmak, Tora’nýn emridir; Vayikra
23:24. Yom Kipur’da ise Şofar çalýnarak yüce günün
bitiþi ilan edilir. “Ýnek boynuzundan yapýlan hariç,
tüm Şofarlar Kaþerdir” (Miþna – Roþ Aþana 3:2). BBS.
Şulhan: “Masa”. Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta bulunan,
altýndan yapýlmýþ olan ve üstüne Lehem Apanim’in
yerleþtirildiði masa; bkz. 25:23 v.d. “Şulhan Apanim
– Yüz Masasý” (Bamidbar 4:7) ve “Şulhan Amaarehet
– Dizim/Sýralama Masasý” (Divre Ayamim II 29:18)
olarak da bilinir.
Talit: Dört köþesinde Tsitsit bulunan ve genelde sabah
dualarýnda kullanýlan dua þalý.
Talit Katan: “Küçük Talit”. Genelde giysilerin altýna, iç çamaþýrýn üzerine giyilen, ortasýnda baþýn
geçirilmesi için bir deliði olan ve dört köþesine Tsitsit
baðlý dikdörtgen kumaþ giysi. “Arba Kanfot – Dört
Köþe[si Tsitsitli giysi]” olarak da bilinir.

Şen: 1. Diþ. 2. Bir hayvanýn, yeme alýþkanlýklarý sonucu [ama zarar verme amacý olmadan] verdiði zararlara
verilen genel isim; 22:4 açk. Örneðin bir hayvan karný
acýktýðý için bir baþkasýnýn bahçesindeki meyveleri
yediðinde, sahibi zararý, bahçe sahibine ödemekle

Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora Şebeal Pe için kullanýlan
ve Miþna, Gemara, Tosefta, Midraþe Alaha ve Midraþe
Agada’yý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için de kullanýlýr.
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Talmud Bavli: “Babil Talmudu”. Miþna’nýn derlenilip tamamlanmasýnýn ardýndan gelen dönemde,
Miþna’daki kurallarý açýklayan Babil ve EretsYisrael’de yaþamýþ olan Amoralar’ýn bu açýklamalarýnýn derlendiði yapýt. Bu Talmud, Talmud
Yeruþalmi’ye göre daha kapsamlý olduðundan daha
yaygýn olarak öðrenilir ve bu yüzden “Talmud Şelanu
– Bizim Talmud” olarak da adlandýrýlýr. Talmud Bavli,
Ravina’nýn da yardýmýyla Rav Aþe tarafýndan düzenlenmiþ ve ondan sonraki nesilde Rav Yose tarafýndan son haline geti-rilerek kapatýlmýþtýr (6. yüzyýl).
Talmud Bavli de týpký Miþna gibi altý bölüm halinde
düzenlenmiþtir ve toplam 36 üniteden [Masehet]
oluþur ve Yahudi kanununun temelini oluþturur.
Talmud Yeruþalmi: “Yeruþalayim Talmudu”. EretsYisrael’deki, ve özellikle Teverya, Tsipori ve Keysarin
þehirlerindeki Amoralarýn ve biraz da Babil’dekilerin
Miþna açýklamalarýndan derlenmiþtir. Talmud
Bavli’nin barýþ ve sükunet ortamýndaki derlenmesine karþýlýk, Erets-Yisrael’de derlenen bu Talmud,
büyük bir baský ortamýnda gerçekleþti-rildiði için,
Talmud Bavli kadar kapsamlý deðildir; fakat içindeki
öðretiler elbette eþit deðerdedir. Ayný zamanda
Talmud Erets-Yisrael ya da “Talmud Divne Maarava
– [Babil’e göre] Batýdakilerin Talmudu” olarak da
adlandýrýlýr. Temelde Rabi Yohanan tarafýndan
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düzenlenmiþ ve Talmud Bavli’den 150 yýl kadar önce
kapatýlmýþtýr. Elimizdeki Talmud Yeruþalmi, Miþna’nýn
altý bölümünden dördü hakkýnda Gemara’ya sahiptir [Zeraim, Moed, Naþim, Nezikin].
Talmud Tora: bkz. Tora.
Tam: “Saf”. 1. Tora’nýn hitap ettiði dört çocuk tipinden birine verilen isim; 13:14. 2. Henüz herhangi bir
saldýrganlýk belirtisi göstermemiþ olan bir çiftlik hayvanýna verilen isim; 21:28-32 açk.
Tame: f. Temea; çoð. Temeim; kar. Taor. 1. Tora’nýn,
belirli þartlar altýnda bazý kýsýtlamalarý öngördüðü
duruma sahip kiþi. Kirli, murdar gibi sözcükler Tame’yi
tam olarak karþýlayamamaktadýr. Bu sözcük “Atum –
Kapalý” kelimesiyle iliþkilidir ve kutsiyet ve saflýkla
arasýnda bir tür manevi engel olan kiþi ya da eþyayý
tanýmlar; Vayikra 13:44, 15:25 vs. 2. Kaþer olmayan
hayvan; Devarim 14:7. 3. Kötü ve yozlaþmýþ kiþilere
verilen bir aþaðýlama sýfatý; Yeþayau 52:1.
Tuma: Tame olma durumu. BBS.
Tana: çoð. Tanaim. II. Bet-Amikdaþ dönemi ve sonrasýnda varlýk gösteren Hahamlar’a ve-rilen genel bir
ünvan. Ýlk Tana, MÖ 3. yüzyýlýn sonlarýnda yaþamýþ
olan, Anþe Keneset Agedola’nýn son üyesi Şimon
Atsadik’tir. Son Tanalar ise, Rabi Yeuda Anasi’nin
öðrencileridirler [MS 3. yüzyýlýn baþlarý]. Bu nesiller
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boyunca yaþamýþ olan Tanalar, Moþe Rabenu’dan itibaren süregelmiþ sözlü aktarýmý devam ettirmiþler ve
gerek Miþna’daki, gerek Tosefta’daki gerekse de benzeri diðer öðretiler, onlarýn sözlerine göre yazýlmýþtýr.
BBS.
Tanah: TaNa”H. [T]ora, [N]eviim ve [K]etuvim sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturulmuþ sözcük. Tora,
Moþe Rabenu’nun, tamamýný Tanrý’nýn kendisine
dikte etmesiyle yazdýðý ilk beþ kitaptýr; bkz. Tora.
Neviim (Peygamberler), peygamberler tarafýndan Ruah
Akodeþ ile yazýlan, hem tarihi, hem kehanetsel, hem
de ahlaki kitaplarýn toplamýdýr. Ketuvim (Kitaplar) ise,
bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh,
Şelomo Ameleh gibi kutsal kiþiler tarafýndan, yine
Ruah Akodeþ ile yazýlmýþ manzum, dersler içeren, tarihi deðeri de olan kitaplardýr.
Taor: f. Teora; çoð. Teorim; f. çoð. Teorot; kar. Tame.
1. Saflýk. 2. Tuma’dan uzak duran kiþi.
Taara: Taor olma durumu. BBS.
Tefilin: Şabat ve bayram günleri haricinde her gün
sabah duasýnda sol kola ve baþa yerleþtirilen; içinde
Tora’dan dört bölümün (Şemot 13:1-10, 13:11-16,
Devarim 6:4-9, 11:13-21) yazýlý olduðu parþömenler
bulunan, hayvan derisinden yapýlmýþ iki siyah renkli
küp kutu. Bu kutulardan çýkan deri þeritler, kutularýn
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yerleþtirilmesini ve baðlanmasýný saðlarlar ve kendilerine göre kurallara sahiptirler. BBS.
Tehum: Sýnýr; sýnýrla çevrilmiþ alan.
Tehum Şabat: “Şabat Alaný”. Şehir dýþýnda 2000
Ama [yaklaþýk 1km.] uzaklýða kadar olan bölge.
Şabat günü, bunun dýþýna çýkmak yasaktýr; bkz.
16:29 açk.
Tenufa: Sallayýþ; yukarý kaldýrýþ. Çeþitli þeylerin
Tanrý’nýn Huzurunda “kutsal” konumuna geçmesini
simgeleyen bazý hareketlere bu isim verilir; bkz. 29:24
açk.
Terefa: çoð. Terefot. Yýrtýlmýþ, parçalanmýþ, kesilmiþ.
1. Yýrtýcý bir hayvan tarafýndan öldürülmüþ hayvan. 2.
Şehita kurallarýna aykýrý bir þekilde kesilmiþ hayvan. 3.
Kaþer olmasýný engelleyen bir hastalýk, lezyon vs. tespit edilen hayvan. 4. Tora’nýn verdiði Kaþerut iþaretlerine (Vayikra Perek 11) uygun olmayan tüm hayvanlara verilen genel isim.
Nevelot Utrefot: “Leþler ve Parçalanmýþlar”. Bu da
genel olarak yenmesi yasak hayvanlarý tanýmlayan
bir sýfattýr. “Nevela – Leþ”, kendiliðinden ölmüþ hayvaný ifade ederken “Terefa”, öldürülmüþ bir hayvaný
tanýmlar.
Teruma: 1. “Baðýþ”. Tam anlamýyla “yükseltme; kaldýrma”; çünkü kutsal amaçlarla baðýþlanan bir eþya,
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alelade olmaktan çýkýp, daha yüksek bir düzeye yükselmiþtir; bkz. 29:27 açk. 2. Tora’nýn Koenler’e verilmesini emrettiði her türlü pay. Bunlar, tarým ürünleri
ve hayvanlar içinden, ya da bazý korbanlarýn parçalarýndan verilirdi.

götürmek. Bu, Şabat günü yasak olan melahalardan
biridir. Yasak üç yönlüdür. [1] Reþut Arabim’den Reþut
Ayahid’e bir þey sokmak; [2] Reþut Ayahid’den Reþut
Arabim’e bir þey çýkarmak; [3] Reþut Arabim içinde bir
þeyi 4 ama uzaklýða taþýmak.

Terumot: “Terumalar”. Miþna’nýn “Zeraim –
Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki, Teruma kurallarýný
ele alan ünite.

Toda-korbaný: “Şükran korbaný”. Bu, Şelamim tarzý
bir korbandýr.

Terumat Aliþka: “Büro Baðýþý”. Bet-Amikdaþ’ýn
mali bürosundan, toplumsal korbanlar için hayvan
satýn alma amacýyla ayrýlan para.
Terumat Maaser: “Maaser Baðýþý”. Leviler’in, halktan aldýklarý Maaser baðýþýndan ayýrýp Koenler’e verdikleri onda birlik pay; bkz. Maaser.
Teþuva: Sözlük anlamý “dönüþ/kaynaða geri geliþ”tir.
Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise “piþmanlýk
duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek”
þeklindedir. “Teþuva yapmak/Teþuva’ya dönmek” þeklinde kullanýlýr. BBS.
Tevel: Ýçinden henüz Maaser ayrýlmamýþ olan tarým
ürünlerine verilen ad.
Tevila: “Dalýþ”. Mikve ya da, deniz, göl gibi doðal su
kaynaklarýna dalma iþlemine verilen ad.
Tiltul: “Nakliye”. Bir nesneyi bir yerden bir yere
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Tora: 1. Yasa; Bereþit 26:5. 2. “Oraa – Eðitim/
Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak “Öðreti”. 3.
Tanrý’nýn, Moþe Rabenu’ya dikte ettiði ve BeneYisrael’e verdiði, Yahudilik’in temel kitabý. “Torat
E-lo-im – Tanrý’nýn Torasý” (Yeþayau 24:26), “Torat
Moþe – Moþe’nin Torasý” (Malahi 3:22), “Torat Emet
– Gerçek Yasa” (Nehemya 9:13) olarak da bilinir.
Tora Şebihtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beþ kitabý.
Bazý durumlarda tüm Tanah için de kullanýlýr.
Tora Şebeal Pe: “Sözlü Tora”. Moþe’nin, doðrudan
Tanrý’dan öðrenerek halka tüm
detaylarýna kadar açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar.
Talmud.
Sefer Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi
üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple ve belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu
tomar.
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Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma döngüsünün tamamlanýþý sebebiyle yapýlan kutlama. Bu günde Tora’nýn son peraþasý olan Vezot
Aberaha okunur ve hemen ardýndan ilk peraþa
Bereþit’e baþlanýr. Şemini Hag Atseret bayramýna
dahildir ve Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da ise, ikinci günde kutlanýr; bkz. Şemini
Hag Atseret.
Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle
meþgul kiþi kadar özgür insan yoktur” (Miþna – Pirke
Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan genel isim. BBS.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar.
Raþa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn tüm mitsvalarýný
yerine getiren; 2. Adaleti iþleten; dürüst; 3. Haklý.
BBS.
Tsaraat: Bazý manevi eksiklikler nedeniyle ortaya
çýkan ve cüzam benzeri belirtileri olan rahatsýzlýk; bkz.
Vayikra 13:1 v.d.
Tsedaka: 1. Adalet, dürüstlük. 2. Ýhtiyaç sahiplerine
yardým. Elindekiyle “adalet ve dürüstlüðe uygun bir
þekilde” ihtiyaç sahiplerine yardým etmek.
Tsitsit: Dört köþeli elbiselerin köþelerine baðlanmasý
gereken iplik düðümleri ve saçaklar; Bamidbar 15:37
v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda
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Talit Gadol ve gün boyu giysilerin altýna Talit Katan
giyilir. Ama bunun dýþýnda, dört köþeli baþka elbiselere de Tsitsit baðlamak gerekir. Dört köþesi olmayan
elbiseler ise bundan muaftýr.
Ulam: “Salon”. Bet-Amikdaþ’ýn Kodeþ bölümünün
önündeki giriþ salonuna verilen ad.
Urim VeTumim: Koen Gadol’un göðsünde yer alan
Hoþen’in kat yeri içine konan, Tanrý’nýn Kutsal Ýsmi;
bkz. 28:30 açk.
Yamim Noraim: “Heybetli Günler”. Elul ayý ile kendisini hissettirmeye baþlayan, Roþ Aþana ile devam
edip, on Teþuva gününü tamamlayan Yom Kipur’da
doruða ulaþan Tanrýsal yargý dönemi.
Yetser Ara: Kötü Eðilim. Ýnsaný kötülüðe, zarar vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha vs. teþvik eden
zayýf yaný; bkz. Satan.
Yetser Atov: Ýyi Eðilim. Ýnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teþvik eden yaný.
Yom Kipur: Af Günü; Vayikra 23:26-32. Ya da Yom
Akipurim. Tiþri ayýnýn 10’u. Yýlýn en kutsal günüdür
ve bu günde, Yahudiler oruç tutup gün boyu af için
dua ederler. “Yom Kipur’da, yemek, içmek, ferahlatýcý
bir þeyler sürmek, eþlerarasý iliþkide bulunmak, deri
ayakkabý giymek ve yýkanmak yasaktýr (Miþna – Yoma
8:1). BBS.
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Yom Tov: “Ýyi Gün”. Bayram günü. Şaloþ Regalim ve
Roþ Aþana’da iþ yapmanýn yasak
olduðu günler. Şabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da
yemek ihtiyacý için gereken iþler yapýlabilir; Şabat günü
yapýlamaz; bkz. 12:16 açk. BBS.
Yovel: Yedi Şemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda,
geçmiþ 49 yýl içinde el deðiþtirmiþ tüm topraklar eski
sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest
kalýr; bkz. 21:6 açk.; Vayikra 25:10. BBS.
Zeret: 1. Serçe parmak. 2. Uzunluk ölçüsü olarak
“karýþ”. Yarým amaya eþittir. Yaklaþýk 24cm.
Zuz: Eski dönemde kullanýlan bir madeni para. Dinara
eþittir. Kutsal þekel standartlarýna göre, þekelin dörtte
birine eþdeðerdir. Bir zuz, altý maaya denktir.
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