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Önsöz
“Sayýlar Kitabý”
Tora’nýn çevirisini içeren kitaplarda Bamidbar kitabý
çoðunlukla “Sayýlar Kitabý” olarak adlandýrýlmýştýr.
Nitekim Helen işgali döneminde Sanedrin üyesi yetmiş Haham’ýn hazýrladýðý Septuaginta adlý Yunanca
çeviride de kitabýn ismi, Arithmoi olarak verilmektedir. Benzer şekilde Tora’nýn Latince bir çevirisi olan
Vulgate’ de kitabýn ismi Numeri şeklinde çevrilmiştir
– ki her ikisi “sayýlar” anlamýna gelir.
Bu isim sadece Tora’nýn başka dillere olan çevirileriyle sýnýrlý deðildir. Örneðin Mişna’da (Yoma 7:1) ve
Talmud’un farklý yerlerinde Bamidbar kitabý “Humaş
Apekudim – Sayýlar / Sayýmlar / Sayýlanlar Kitabý” olarak adlandýrýlmaktadýr [Humaş: Tora’nýn beş kitabýndan her biri]. Söz konusu ismin sebebi açýktýr. Bamidbar
kitabý birden çok nüfus sayýmýný içermektedir. En
başta Levi kabilesi dýşýndaki kabileler, sonra Levi aileleri, sonra halkýn içindeki Behorlar sayýlmýştýr. Kitabýn
sonlarýna doðru Pinehas peraşasýnýn içinde de EretsYisrael’e girmeden önce yapýlan bir genel nüfus
sayýmýndan daha bahsedilmektedir.
13

Nüfus sayýmlarýnýn kitapta belirgin bir yere sahip
olduðu kesindir. Yine de, bu sayýmlarýn kitabýn özünü
oluşturduðu söylenemez. Bu açýdan belki de kitabýn
genel olarak kullanýlan ismi, “Bamidbar – Çölde” daha
ayýrt edici bir başlýk gibi görünmektedir. Zira görüldüðü üzere kitapta anlatýlan olaylarýn tümü, BeneYisrael’in Sinay daðýndan çýkýp Erets-Yisrael’in kýyýsýna kadar geldiði, aslýnda kýsa olmasý gerekirken oldukça uzayan çöl yolculuðu sýrasýnda meydana gelmiştir.
Ama elbette kitaba “Bamidbar” isminin verilmesinin
basit düzeydeki nedeni, diðer tüm kitap ve peraşalarýn
isimleri için olduðu gibi, kitabýn ilk cümlesinde geçen
sözcüklerden biri olmasýdýr – yine de büyük olasýlýkla
özellikle bu sözcüðün seçilmesinin nedeni, kitabýn
çölde geçen olaylarý anlatýyor olmasýdýr.
Bamidbar kitabý Sinay daðýnda başlar. Halk Tora’yý
aldýktan sonra, Sinay daðý çevresinde bir yýla yakýn bir
süre kalmýştýr. Tanrý, Erets-Yisrael’e doðru, normalde
sadece on bir gün (Devarim 1:2) sürmesi gereken yolculuða başlamadan önce halkýn tüm mensuplarýnýn
hangi aileye mensup olduðunun kesin olarak belirlenmesi ve bu şekilde bir sayým yapýlmasý emrini verir.
Bunun ardýndan kamp ve yolculuk düzeni açýklanýr,
Levi kabilesinin ve behorlarýn sayýmý yapýlýr, behorlara
ait olmasý gereken görevler [açýklamalarda deðinile14

cek sebep-ler nedeniyle] Leviler’e aktarýlýr, kampýn
sökülmesi, taşýnmasý ve kurulmasý için gereken düzen
saðlanýr, yolculuk ve konaklama işaretleri belirlenir.
Tora yolculuk öncesi bu hazýrlýklarý tanýmlarken,
kampýn ve halkýn kutsiyetini ilgilendiren bazý kurallarý
da anlatýma katar. Bunlar arasýnda tame kişilerin, tuma
durumlarýna göre kampýn çeşitli yerlerine girememeleri, toplumun temel direði olan aile içinde barýş ve
bireysel kutsiyet mertebesi olan nazir konusu vardýr.
Bu konularýn ortak noktasý, Mişkan ve orada görev
yapan Koenler olduðu için, Koenler’in tüm halký ilgilendiren halký mübarek kýlma görevlerinden bahsedilir ve bu vesileyle, bu görevin yerine getirildiði ilk gün
olan Mişkan’ýn açýlýş gününe geri dönülür. Tora
Mişkan açýldýðý zaman on iki kabilenin başkanlarýnýn,
her biri ayrý bir günde getirdiði hediyeleri açýklar.
Bunlar arasýnda, Levi ailelerinin, yolculuk sýrasýnda
nakliye için kullanacaklarý arabalar da vardýr – ki böylece konu tekrar başlamak üzere olan yolculuða geri
döner.
Halk yola çýkar. Ve Sinay daðýnýn yüksek manevi
ortamýný terk ettikten sadece üç gün sonra, halk içinde sýzlanmalar ve şikâyetler başlar. Bu krizler Tanrý’nýn
sert tepkisiyle yatýştýktan sonra, halkýn isteði üzerine
Erets-Yisrael’i araştýrmak üzere bir casus grubu gönderilir. Geri gelen casus grubu içinde iki tanesi hariç
15

hepsi, Erets-Yisrael’in ele geçirilmesi mümkün olmayan zorlu bir yer olduðu fikrini halka aşýlayýnca, halk
moral bozukluðu ve güven eksikliði yaşar. Tanrý’nýn
cevabý çok sert olur. Halk kýrk yýl boyunca çölde dolaşacak ve bu süre zarfýnda Mýsýr’dan çýkan nesil yerini
yeni nesle býrakacaktýr. Böylece on bir gün sürmesi
gereken yolculuðu yaklaşýk 39 yýla uzatan zorlu çöl
yolculuðu başlar. Bu kriz anýný fýrsat bilen Korah ve
yandaşlarý, Moşe ve Aaron’un liderliðine itiraz ederek
bir isyan başlatýrlar. Ancak bu isyanýn sonu hüsran
olur, asiler aðýr bir şekilde cezalandýrýlýrlar.
Tora bu olaylarýn vesilesiyle, arada bazý kanunlarý da
öðretir. Örneðin casuslarýn günahýnýn ardýndan, EretsYisrael’e girildikten sonra dikkat edilmesi gereken
bazý kurallarý bildirir – ki bu, halka bir tür tesellidir de.
Korah’ýn isyaný sonrasýnda Aaron’un Koen Gadol olarak mevkii tescil edildikten sonra da, Tora Koenler’e
ve Leviler’e ait özel paylarýn listesini verir. Söz konusu
kanunlarý, onlara bir şekilde baðlý olan farklý kurallar
da izler. Bunlarýn içinde tsitsit kanunu da vardýr.
Buraya kadar olan konularýn hepsi, çöl yolculuðunun
ilk birkaç ayý içinde gerçekleşmiştir. Tora bu noktada,
ölü nedeniyle oluşan tumanýn giderilmesi için gereken
Para Aduma prosedürünü açýklar ve arada geçen 38,5
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yýlda ne olduðu hakkýnda tek kelime etmeden, çöldeki son yýlda yaşanan olaylarýn anlatýmýna geçer.
Miryam ölür, Moşe ile Aaron başgösteren susuzluk
ortamýnda Tanrý’nýn İsteði’ni tam olarak yerine getirmekte başarýsýz olunca Erets-Yisrael’e girmekten men
edilirler. Erets-Yisrael’e geçiş yapma amacýyla topraklarýný kullanma izni almak üzere Edom kralýna başvurulur, ancak o bunu kesin olarak reddedince Edom
topraklarýnýn çevresinde dolaşma gerekliliði ortaya
çýkar. Bu yolculuk sýrasýnda halk tekrar çöle döneceði
fikrine kapýlarak isyana başlar, ancak ceza görünce
kýsa sürede hatasýný anlar ve bundan sonraki olaylarda
Bene-Yisrael Emori krallarýný yenilgiye uðratarak
Yarden nehrinin doðu yakasýný ele geçirirler.
Bu noktada Moav kralý Balak, Bene-Yisrael’e lanet
okumasý için, büyücü Bilam’dan yardým ister, ancak
Tanrý bu lanetleri berahaya çevirince Bilam daha
etkili bir yol dener: Bene-Yisrael’e günah işleterek
onlarý Tanrý’dan uzaklaştýrmak. Ve başarýr. Moav ve
Midyan kýzlarý halkýn içinde önemli miktarda kişiyi
baştan çýkarýr ve bir bölümünün puta tapmasýný bile
saðlar. Ahlaksýzlýk ve putperestlik Tanrý’nýn hiçbir
şekilde hoş görmeyeceði günahlar olduðundan, halk
burada 24.000 kişiyi Tanrý’nýn gönderdiði salgýnda
17

kaybederek çölde yaşadýðý en büyük darbeyi alýr.
Salgýn, Aaron’un torunu Pinehas’ýn, günah işleyen bir
lideri öldürmesiyle son bulur ve Pinehas bu şekilde
ebedi Koenlik payesi alýr.
Tanrý, Midyan ulusundan bu olayýn intikamýnýn alýnmasýný emreder. Salgýn sonrasýnda Erets-Yisrael’e
girecek ve burada pay alacak olan halkýn nüfusu tekrar belirlenir. Bu vesileyle miras kanunlarý verilir.
Moşe’ye ölüme hazýrlanmasý ve Yeoşua’yý kendi yerine
lider olarak atamasý emredilir. Erets-Yisrael’e girildikten sonra yapýlmaya başlanacak özel günlerdeki ek
korbanlar açýklanýr, vaat ve yeminler hakkýnda bazý
kanunlar verilir. Midyan savaşý sonrasýnda, Reuven
ve Gad kabileleri, Yarden’in doðu yakasýndaki topraklarý alýp Erets-Yisrael’deki paylarýndan feragat etmek
isterler ve bu istekleri bazý şartlarla kabul edilir.
Bamidbar kitabýnýn sonunda, çölde yapýlan yolculuklarda konaklama yerlerinin bir listesi verilir, EretsYisrael’in sýnýrlarý açýklanýr, paylaşýmda kabilelerini
teslim edecek liderlerin isimleri bildirilir, Ülke’de kendilerine ait paylarý olmayan Leviler’in nerede yaşayacaklarý açýklanýr ve bu vesileyle, yine Leviler’in oturmasýna ayrýlmýş olup, kasýtsýz cinayet işlemiş kişilerin
sýðýnacaklarý şehirler bildirilir, kasýtlý ve kasýtsýz cina18

yet arasýndaki farklar açýklanýr. Kitap, Erets-Yisrael’deki
miras kanunlarýna dâhil özel bir kuralla son bulur.
Görüldüðü gibi Bamidbar kitabýnýn “mekâný” çöldür.
Ancak “konusu ve hedefi” Tanrý’ya baðlýlýk ve EretsYisrael’dir. Gerçekleşen tatsýz olaylarýn temelinde ya
mitsvalarýn yükümlülüðü konusunda isteksizlik ya da
Erets-Yisrael’de kendilerini bekleyen sorumlu yaşam
karşýsýnda, Mýsýr’daki ezik ama sorumluluktan tamamen uzak yaşamý daha mantýklý bulmalarý vardýr. Bu
doðduðundan beri ezik ve köle olarak yaşamýş insanlarýn psikolojisinin doðal bir sonucudur. Ve belki de
bu nedenle, Erets-Yisrael’e girmeyi bu nesil deðil,
onlarýn özgür ortamda doðup, Moşe’nin liderliði ve
rehberliðinde özgüvenle yetişmiş olan yeni nesil hak
etmiştir.

Dördüncü Kitap
Bamidbar kitabý, olaylar açýsýndan oldukça zengin bir
içeriðe sahiptir. Buna bakýp, temel amacýn tarihi bazý
olaylarý aktarmak olduðu sonucuna varanlar olabilir.
Ancak dikkatli bir bakýş, tam da olaylarýn bol olduðu
bu kitabýn, asýl amacýn tarihi bilgi vermek olmadýðýný
gösterdiðini tespit edecektir. Zira şu bir gerçektir ki,
kitabýn kapsadýðý zaman dilimi kýrk yýl olmasýna kar19

şýn, bunun içinde bize anlatýlanlar sadece bu kýrk yýlýn
ikinci ve son yýllarýnda meydana gelen olaylardýr. Tora
bize Bene-Yisrael’in kültürünü, yaşam biçimini, karşýlaştýðý günlük sorunlarý ve bunlarý nasýl çözdüðünü
anlatmakta deðildir.
Bamidbar kitabýnýn amacý, Tora’nýn genel amacýyla
aynýdýr. Bu kitap, olaylarýn anlatýmýyla bazý mitsvalarý
iç içe vermektedir. Anlatým içeren kýsýmlar da Tora’nýn
mitsvalarýný anlamamýz için birer arka plan görevi görmektedir. Kanunlarla bire bir baðlantýlý görünmeyen
olaylar ise, Bene-Yisrael’in, Erets-Yisrael’i miras almadan önce çölde yaşadýklarý tecrübeleri ve yaptýklarý
hatalarý açýklamakta, bizler için önemli yaşam dersleri
içermektedir. Bu olaylar, yüzeysel deðil, derinlemesine
incelendiði takdirde, insan psikolojisi, maneviyatta
yükseliş ve düşüş ve daha birçok konuda temel nitelikte dersler için mükemmel birer kaynaktýr. Kitap
içindeki açýklamalarýmýzda bu konulara deðinmeye
çalýşacaðýz.
Yine de bu kitaptaki olaylara bakýldýðý zaman, sorulmamasý mümkün olmayan bir soru ortaya çýkmaktadýr. Yüzeysel baðlamda Bamidbar kitabý, Bene-Yisrael’i
yerden yere vuran birçok olayý içermektedir. Sürekli
mucizelere tanýk olan bir halkýn şikâyetleri, isyanlarý,
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Tanrý’ya gösterdiði güvensizlik, herhalde bu kitapta
tanýmlanandan daha sert ve eleştirel bir dille tanýmlanamaz. Acaba Tanrý’ya bizzat şahit olmuş BeneYisrael, O’nun Sesi’ni duymuş Bene-Yisrael, Tanrý’nýn
Mýsýr’a yaptýklarýný gözleriyle görmüş olan BeneYisrael, her gün yiyeceði gökten gelen Bene-Yisrael,
bu kitapta okuduðumuz Bene-Yisrael ile ayný halk
olabilir mi? “Dor Dea – [Tanrý Hakkýnda Kesin] Bilgi
Nesli” olarak adlandýrýlan bu nesil, nasýl olmuş da, en
büyük manevi yüksekliklerden, bu şekilde düşebilmiştir?
Burada durup biraz nefes almamýz gerekmektedir...
Belki, Talmud’dan birkaç anekdot aktarmak yerinde
olacaktýr [Doðrudan çeviri şeklinde deðil, Rav Amihay
Gordin’den alýntý yaparak biraz daha hikâye diliyle
aktarýyoruz]:
[Babil Talmudu’nu derleyenlerde] Rav Aşe bitirmek
üzereydi. “Ünitenin sonuna yaklaşý-yoruz” diye fýsýldaştýlar öðrencileri aralarýnda. “Herhalde yarýn son
ders olacak. Acaba Rav, bitiş dersinde neye odaklanacak?”
“Gelecek derste dostlarýmýzdan bahsedeceðiz” diye
kükredi Rav Aşe’nin sesi.“Dostlarýmýz” derken kimi
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kastettiðinden ise bahsetmedi. “Acaba kimi kastetti?”
diye düşündü öðrencilerden biri. “Şu ‘dostlarýmýz’ kim
ve onlardan öðrenecek neyimiz var?”diye kendi kendisine söylenirken onu duyan, arkasýndaki daha tecrübeli bir öðrenci düşüncelerini böldü. “Üç kralý kastediyor” dedi. “Yarovam, Ahav ve Menaşe – Gelecek
Dünya’da paylarý olmayan üç kötü Yahudi kral.”
Talmud, o gece kral Menaşe’nin, Rav Aşe’nin rüyasýna girdiðini aktarýr. “Ben ne senin ne de babanýn
arkadaşýyým!” diye çýkýştý Menaşe ve ekledi: “Madem
sen Hahamsýn, söyle bakalým Amotsi berahasý ekmeðin
hangi kýsmýna söylenir?” Rav Aşe şaşkýna dönmüştü.
Hemen cevap verdi: “Bilmiyorum.” Kral Menaşe
köpürdü: “Berahanýn hangi kýsma söylenmesi gerektiðini bilmiyorsun ve benden ‘dostun’ diye mi bahsediyorsun!”
Rav Aşe, kendi onurunun zedelenmesinden hiç alýnmadý. Onu düşündüren bambaşka bir soru vardý:
“Haklýsýn kral Menaşe” dedi. “Ama madem bana
soruyorsun, bari cevabý da ver. Sahi, beraha ekmeðin
hangi kýsmý için söylenir?” Kral isteðe razý oldu: “İlk
pişen kýsma” diye cevap verdi.
Bu aşamada Rav Aşe artýk kendini tutamadý. “Söyle
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bana” dedi kral Menaşe’ye.“Madem bu kadar bilge
kişilerdiniz, nasýl o putperestlik saçmalýðýna bulaşabildiniz? Bulaşmak deðil, battýnýz! Bu nasýl mümkün
olur?!” Kral Menaşe, sessiz kalma hakkýný kullanmadý.
Razý olup bu soruya da cevap verdi: “Senin, o zamanlar mevcut olan dürtü-leri anlaman bile mümkün
deðil. Eðer benim çaðýmda yaşamýş olsaydýn, cüppenin
etek-lerini kaldýrýp koşa koşa puta tapmaya giderdin!”
(Talmud – Sanedrin 102’den uyarlanarak).
Rav Aşe hakkýndaki bu olay, Tora ve Tanah’ýn geri
kalanýný öðrenirken takýnmamýz gereken tavýr hakkýnda önemli bir ders içermektedir. Tanah’taki insanlarý, hatta bütün bir nesli eleştirebilir, yaptýklarýný
enine boyuna tartýşabiliriz – tek bir şartla: bunu uzaktan ve aðýrbaşlý bir çekinceyle yapmamýz gerekir. Rav
Aşe, Menaşe hakkýnda “Gelecek Dünya’da payý olmayan kötü bir insan, bir raşa” tanýmýný kullanmýştýr;
ancak yine de bu konuda Menaşe’nin kendisine hiçbir
tepki göstermediðini görmekteyiz. Rav Aşe’ye yönelik
eleştiri, Menaşe hakkýnda “dostumuz” ya da “akranýmýz”
tanýmýný kullanmasýydý. Tanah’taki şahsiyetler hakkýnda öðrenime geçmeden önce, onlarla ayný düzeyde
olmadýðýmýzý, onlarla “dost ve akran” olmadýðýmýzý
bilmemiz ve araya mesafeyi koymamýz gerekir.
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Tanah’ta ismi geçen kişilerin hepsi, birer melek deðil,
etten kemikten insanlardý. Dolayýsýyla her birinin zayýf
yanlarý da vardý. Tanah’ýn kahramanlarý ve onlarýn
zaaflarý hakkýnda inceleme yapmak yanlýş bir şey
deðildir. Aksine, Tora ve peygamberler tüm bunlarý,
tam da bu amaçla yazýya dökmüşlerdir – okumamýz,
nerede hata yaptýklarýný görme-miz ve bu konuda ders
almamýz için.
Mýsýr’dan çýkan, Tanrý’ya tanýk olma mertebesine erişen nesil, neden mi hatalar, hatta ölümcül hatalar
yapmýştýr? İnsan olduklarý için. İbn Ezra’nýn, Kýzýldeniz
öncesinde paniðe kapýlan halk hakkýnda söylediði
gibi, köle olarak doðmuş, köle olarak yaşamýş bir neslin, birkaç gün içinde, daha kýsa bir süre önce kendilerini kýrbaçla, sözle, dehşetle, cinayetle aşaðýlayan
efendilerine karşý kahraman savaşçýlar kesilmelerini
bekleyemeyiz. Ve bu fiziksel güç düzeyinde doðruysa,
manevi psikoloji düzeyinde çok daha doðrudur.
Hahamlarýmýz, Bene-Yisrael’in, Mýsýr’dayken, oradaki
berbat kültürün yok edici etkisiyle Kýrk Dokuz Tuma
Kapýsý’ný geçtiklerini, ellinci kapýyý geçmek ve tamamen yok olmak üzereyken Tanrý tarafýndan kurtarýldýklarýný öðretirler. Tora’yý almak için sadece elli günlük bir rehabilitas-yon süreci geçirip, Tora’yý almalarý,
daha çok kýsa bir süre önce tüm ümitleri sönmek üzere
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olan bu nesil için belki müthiş bir rüya gibi olmuştur.
Özellikle Tanrý’nýn Sesi’ni duyduklarý Sinay’daki muhteşem ýşýk ve ses gösterileri onlarý şüphesiz eşsiz bir
vecde ulaştýrmýştýr. Ama bu, o gün için doðrudur.
Ertesi gün, hava pýrýl pýrýldýr, artýk ne şimşek, ne gök
gürültüsü vardýr, ne de Tanrý’nýn Sesi. Evet, artýk
Mýsýrlýlar yoktur. Evet, her gün yiyecek ve su yanlarýnda hazýrdýr. Evet, onur bulutlarý onlara konfor saðlamakta, geceleri ateş sütununun ýşýðýyla aydýnlanmaktadýrlar. Fakat tüm bunlar onlarýn geçmişini silmekte
midir? İnsani zaaflarýný, ihtiyaçlarýný ve doðal endişelerini tamamen ortadan kaldýrabilmekte midir? Elbette
hayýr.
Maneviyatta bir kural vardýr: Büyük sýçrayýşlar, büyük
düşüşlere, hatta çakýlmaya neden olur. Maneviyatta
yükselmek isteyen kişi, bunu basamaklar halinde, sindirerek yapmak durumundadýr. Altýn Buzaðý olayý
bunun ilk örneðidir. Ama tek deðildir. Bu olay sonrasýnda halk, dersi acýlý yoldan almýştýr. Daha birçok
konuda gelişme göstermesi gerekecektir ve bu hiç
kolay deðildir. Sinay’da Tanrý’ya baðlýlýklarýný ilan
edip, Mişkan için büyük fedakârlýklar gösterdikten
sonra artýk her şey yerli yerine oturmuş görünmektedir. Ama işte bir gün, Tanrý, Moşe’ye “Artýk bu daðda
oturduðunuz yeter” demiştir (Devarim 1:6-7). “Sizi
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Mýsýr’dan burada kalmanýz için çýkarmadým. Hakkýnda
atalarýnýza yemin ettiðim bir Ülke var. Gidin, savaşýn,
orayý fethedin, orayý ekin, binalar inşa edin, geliştirin,
size verdiðim Tora’yý en iyi orada uygulayabilirsiniz.”
Her şey týkýrýnda giderken birden yüzleşmeleri gereken bir takým zorluklarýn söz konusu olduðunu görmüşlerdir. Bu, onlarda Mýsýr “özleminin” tutuşmasý
için yeterlidir. Bamidbar kitabý boyunca tüm şikâyet
ve isyanlarda ortak yan, “Mýsýr’da böyle dertlerimiz
yoktu” tezidir. “Belki orada çok büyük lüks içinde
yaşamýyorduk; ama en azýndan vermemiz gereken
kararlar yoktu. Uymamýz gereken mitsvalar yoktu.
Girmemiz gereken mücadele-ler yoktu. Dayak yiyorduk, sinmiştik, kimliðimiz yoktu – ama bari ekmeðimiz
garantiydi...” ve daha birçok söz. Nehirde boðulan
çocuklar bir anda unutulmuştur.
Onlar Mýsýr’dan çýkmýşlardýr; ama Mýsýr hâlâ onlarýn
içindedir. Casuslarýn getirdikleri rapor, duruma noktayý koyar. Halk tüm zaafýný boş yere aðlayarak sergiler. Erets-Yisrael’e girmek istememektedirler. Tanrý
da onlara istediklerini verir: “İstemiyorsunuz... Öyleyse
orayý görmeyeceksiniz; çocuklarýnýz görecek, orayý
onlar miras alacak.”
Tüm bunlar, Mýsýr’dan çýkan neslin yüksek manevi
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düzeylere eriştikleri gerçeðiyle çatýşmakta deðildir.
Hatta belki de Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri “Bir kişi
ne kadar büyükse, Kötü Dürtüsü de o kadar kuvvetlidir” prensibinin en kuvvetli örneðidir bu nesil. Kýrk
yýllýk bir süreçte meydana gelen olaylarýn sýnýrlý sayýda
olduðunu akýlda tutmak gerekir. Böyle bir sürede,
böylesi kalabalýk bir halkýn, [ne kadar mucizevi yardým olsa, yine de] çöl ortamýnda sadece birkaç kez
hataya düşmesi – bu hatalarýn bazýlarý ne kadar hayati olsa da – o neslin yüksek düzeyinin bir “göstergesidir” [ve günahlarýn bazýlarýnýn, halkýn sadece küçük
bir kýsmýyla sýnýrlý kaldýðýný da söylemek gerekir]. Ama
belki de en iyi “kanýt”, Tanrý’nýn bu nesil hakkýnda
Peygamber Yirmeyau aracýlýðýyla aktardýðý şu sözleridir: “Gençliðindeki sadakatini, gelinlik günlerindeki sevgini – çölde; ekilmemiş topraklarda arkamdan gelişini –
senin adýna hatýrladým. Yisrael, Tanrý için kutsaldýr!”
(Yirmeyau 2:2-3).

Tam Nesnellik
Kitapta anlatýlan olaylara baktýðýmýzda bir nokta gözden kaçmayacaktýr. Kitap boyunca, “Tanrý’nýn Sözü’ne
göre kamp kurup Tanrý’nýn Sözü’ne göre yola çýktýklarý”ndan başka, Bene-Yisrael hakkýnda olumlu hiçbir
şey görülmemektedir. Kitap Bene-Yisrael’e karşý eleş27

tiri için mükemmel bir kaynaktýr. Hatta çaðdaş bir
Haham’ýn söylediði gibi, “Bu kitabýn telif sahibinin
Tanrý olduðunu bilmeseydim, mutlaka yazarýn bir
antisemit olduðu sonucuna varýrdým!”
Biraz düşünürsek, abartý gibi görünen bu deyiş, tamamen yersiz deðildir. Bamidbar kitabýnda, sadece üç
gün içinde şikâyete başlayan, gördüðü ceza henüz
tazeyken et yeme arzusuyla tutuşan, Tanrý’nýn Sözü’ne
güvenmeyip Erets-Yisrael’e casuslar gönderilmesinde
ýsrar eden, onlarýn raporu sonucunda Mýsýr’a dönmek
isteyen bir halktan bahsedilmektedir. Nereden bakýlýrsa bakýlsýn, okuyucunun gözünde bu halk yerden yere
vurulmaktadýr. Biraz daha üstü kapalý, biraz daha
sempatik şeyler yazýlamaz mýydý? Bunlarýn hepsini tek
tek söylemek mi gerekirdi? Bu halkýn hiç mi iyi yaný
yoktu? Neden bu yanlar ön plana çýkarýlýp, olumsuzluklardan hiç bahsetmemek ya da sadece şöyle bir
deðinmek tercih edilmemiştir?
Şu bir gerçektir ki, dünyada bir ulus kendi tarihini
yazýyorsa, mutlaka bunu özellikle olumlu yönleriyle
dile getirmeyi tercih eder. Yok eðer tarihinde göz ardý
edilemeyecek, reddedilemeyecek olumsuz bir yan
varsa, bu kez o olumsuzluðu oluşturan kişileri kendisinden saymaz, ya hain ilan eder ya da aradaki tüm
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baðý reddederek onun bir devamý olmadýðýný önemle
vurgular.
Benzer şekilde yeryüzündeki inançlarýn neredeyse
tümü, kurucularý hakkýnda kusursuz ve insanüstü
portreler çizer. Bu kişilerin eleştirilmesi diye bir şey söz
konusu deðildir; zira eleştirilecek bir şey yoktur.
İnsanüstü olduklarý için zaaflarý yoktur, hataya düşmezler, her zaman haklýdýrlar ve hiçbir zaman yanýlmazlar.
Bu konuda tek bir ulus, tek bir inanç istisnadýr:
Yahudiler ve Yahudilik. Tora’da ve Tanah’ta süper
kahramanlar bulmak mümkün deðildir. Herkes hataya düşebilir – ve düşmüştür de. Elbette herkes kendi
düzeyinde düşmüştür – ama düşmüştür. Tora, Moşe
Rabenu’yu bile sertçe eleştirmektedir. Tanah’ta eleştiriden kaçabilmiş tek bir büyük Yahudi yoktur.
Neden? Tanah neden Yahudiler’e karşý bu kadar acýmasýzdýr?
Cevap basittir. Yahudiler insanüstü varlýklar olmadýklarýna göre, kendi tarihlerini kendileri yazmýş olsalar,
kendi inançlarýný kendileri oluşturmuş olsalar, elbette
diðer örneklerden hiçbir farklarý olmayacak, kitaplarý
süper kahramanlar içerecek, tarihlerinde eleştirilecek
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hiçbir şey olmayacaktý. Ama böyle deðildir. Çünkü bu
kitabý onlar yazmamýştýr; peygamberlerin sert azarlamalarýný onlar kaleme almamýştýr. Bir ulusun eksilerini, ancak o ulus hakkýnda tamamen objektif olan bir
Yazar bu kadar açýk bir dille ortaya koyabilir: Tanrý.
Yahudiler’i “Tora’yý deðiştirmiş olmakla” suçlayanlar
olmuştur. Bu garip bir suçlamadýr; zira Tanrýsal bir
şeyi deðiştirmek mümkün deðildir. Ama mümkün
olsaydý bile, deðişmiş bir kitap nasýl olurdu? Kendisini
ve tarihini eleştiren bir metin mi tercih edilirdi?
Elbette hayýr! Yazmýşken, Bene-Yisrael hakkýnda
güzel ve olumlu şeylerden bahsetmek daha mantýklý
olurdu. İsyan ve şikâyetlerin üstüne bir çizik atýp, yepyeni, destansý bir tarih oluşturulurdu. Ama böyle
olmadýðýný görüyoruz. Zira Tora’nýn tek ve deðişmez
bir Yazarý vardýr. Her şeyi eksileri ve artýlarýyla gören,
zaten iyi bir şey olan artýlarýn üzerinde çok durmayýp,
deðişmesi ve düzelmesi gereken eksileri ön plana çýkaran objektif, kimseye ayrýcalýk tanýmayan, eleştirirken
sözünü sakýnmayan bir Yazar’dýr Tanrý. İşte bu yüzden
Tora’da “büyük insanlar” vardýr; ama her yönüyle
mükemmel kahramanlar yoktur.
O zaman akla bir soru gelecektir. Madem kimse
hatasýz deðil, “büyük insanlarý” “büyük” yapan nedir?
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Bunun cevabýný, Kral Şelomo, Mişle kitabýnda vermektedir: “Ki Şeva Yipol Tsadik, Vakam – Çünkü
Yedi Kez Düşer Tsadik, Ve Kalkar” (Mişle 24:16). Bir
insaný tsadik ve büyük insan yapan şey hiç düşmemesi
deðildir – zira böyle bir şey mümkün deðildir. Onu
büyük yapan, çok kez düşse bile, düştüðünde kalkmayý, yükselmeyi bilmesidir.
İnsan hayatý sürekli yükselen bir grafik deðildir. Her
gün, her saat, her saniye, insan sýnavdan geçmektedir.
Sýnavlarýn büyüklüðü kişiye göre deðişiklik gösterir.
Fakir bir kişinin sýnavýyla, zengin bir kişinin sýnavý
ayný deðildir. Bunun gibi her insan kendi düzeyine
göre sýnava tabi tutulur. Sýnavlarýn amacý onu daha
iyi biri haline getirmektir. Bazen başarýlý olmayabilir.
Hataya düşebilir. Hatta beklemediði kadar büyük bir
düşüş yaşayabilir. Eðer o düşüşten toparlanmayý başarýyor ve tekrar yükselmeye, Tanrý’ya daha çok baðlanmaya, daha çok mitsvayý aktif olarak yerine getirmeye
başlýyorsa, yaptýðý hatayý olumlu bir ders vesilesi olarak görüp, yükseklere ulaşmak için bir sýçrama tahtasý
haline getirebiliyorsa – işte o kişi büyük bir insan olabilir. Tanah’ta çok büyük kişilerin sýnavlarýnda başarýsýz
olabildiklerini görüyoruz. Bunlardan, kral Menaşe gibi
bazýlarý, bu başarýsýzlýktan toparlanmaktan ümidi keserek günaha gittikçe daha da büyük bir hýzla batmýştýr.
31

Ama belki de en büyük örneði kral David olan başkalarý ise, hatalarýný görüp, kabullenip, samimi bir teşuva
yapmýşlar ve isimlerini Yahudi tarihine “büyük insanlar” olarak yazdýrmýşlardýr.
Mýsýr’dan çýkan nesil, gerçekten büyük ve kutsal
insanlardýr. Ancak birer insandýrlar. Hem de çok zorlu
bir geçmişten gelen insanlardýrlar. Aralarýnda bazýlarý
büyük günahlar işleyip ortadan kalkmýştýr; ama neslin
ezici çoðunluðu, Altýn Buzaðý olayýnda pasif kalmakla
işlenen günah sonrasýnda eşsiz bir teşuva yapmýştýr.
Çöl yolculuðunda da bu neslin “tümü” tarafýndan işlenen tek bir günah vardýr: Casuslar günahý. Ama bu
günah da, onlarýn zorlu geçmişinin akislerinin bir
sonucudur. Bu olay sonrasýnda da kesin teşuva yapmýşlardýr – ancak bu, onlarýn Erets-Yisrael’e girmeleri
için yeterli deðildir; zira o nesil, kendi ülkesinde
baðýmsýz bir şekilde yaşayabilecek niteliðe sahip olmadýðýný, olamayacaðýný göstermiştir. Basitçe, EretsYisrael’e girmeye uygun deðildirler. Fakat şüphesiz,
bizim kendilerini “akranlarýmýz” olarak göremeyeceðimiz kadar büyük insanlardýr.
Bize düşen görev, kendimize Tanah’taki büyük insanlarýn büyüklüklerini, düşseler bile kalkma yeteneklerini örnek almaktýr. Zira onlarýn düşüşlerinden bahse32

dilmesinin tek verimli amacý budur.

Teşekkürler...
Önceki ciltlerde görev alan tüm ekip, bu kitapta da
ayný şekilde çalýştý.
Kitabýn sponsorluðunu gerçekleştiren Tora Grubu’na...
Kapak tasarýmýný yapan Jojo Kamhi’ye...
Sayfa düzenini gerçekleştiren Yavuz Osman Yýlmaz
ve Tülay Yazan’a...
İngilizce kaynaklardan yaptýðýmýz alýntýlarý çeviren
Diana Yanni ve Selin Saylað’a...
Kitabýn hukuki deðerlendirmesini yapýp, ayrýca birçok
konuda görüşlerini belirtip kitaba ve şahsýma da katkýda bulunan Av. Nedim Karako’ya...
Tecrübesiyle çeşitli noktalarýn aydýnlanmasýný saðlayan Rav İzak Alaluf’a...
Çalýşmaya destek olup nezaret eden ve kontrolü yapan
saygýdeðer Bet-Din üyelerine...
Kitapla ilgili her soruyu, bazen büyük vakit ayýrýp
kitaplar karýştýrarak yanýtlayan, çalýşmayý yakýndan
takip ve kontrol eden saygýdeðer Rav’ým, Rabi Eliyau
Koen’e...
Kitapla ilgili, mali trafikten, ekip üyeleri arasýndaki
baðlantýlarý kurmaya ve hatta tashihe kadar akla gele33

cek her konuyla yakýndan ilgilenen Ester-Albert Asa
çiftine...
Tüm çalýşma boyunca yanýmda olup, büyük özveride
bulunan sevgili eşim Pessia ve mutluluk kaynaðýmýz
kýzýmýz Oriya’ya...
Başta saygýdeðer ebeveynim Estreya-Hayim Farsi
olmak üzere, beni şekillendiren, bugünlere ulaştýran
tüm büyüklerime ve tüm geniş aileme...
... teşekkür etmek boynumun borcudur. Bu kitaptan
yararlanacak her kişinin öðreneceði Tora’da, Tanrý’ya
yakýnlaşýp kenetlenmesinde, kimliðini tanýmasýnda,
deðerlerini bilmesinde, Yahudilik’in kişisel deðil toplumsal, tarihin tümüne yayýlan bir zincir olduðunu
kavrayýp hayatýný bu bilinçle düzenlemesinde, kararlarýný bu bilinçle vermesinde, ailesini bu bilinçle
kurup, çocuklarýný bu bilinçle yetiştirmesinde hepinizin çok önemli bir payý olacaktýr.
Bu kitabýn hazýrlanmasý, ikinci kýzýmýn dünyaya gelme
hazýrlýklarýyla paralel gelişti ve anlaşýlan birlikte doðmaya karar verdiler. Sevgili kýzým Teila Aliza baskýya
girmeye ramak kala dünyaya geldin ve bizi mutluluða
boðdun. Tanrý'dan sana saðlýklý, uzun ve verimli bir
ömür vermesini diliyorum. Daima yüksel, beraberindekileri de yükselt. Mutlu ol ve mutlu et. Senden hep
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gurur ve memnuniyet duyalým. Bu kitaptaki payýmý
sana adýyorum.
Odeha Aşem Elokay Behol Levavi, Vaahabeda Şimha
Leolam
Ki Hasdeha Gadol Alay...
Sana Tüm Kalbimle Şükranlarýmý Sunacaðým ey Tanrým
Aşem, ve İsmin’i Ebediyen Onurlandýracaðým. Çünkü
Şefkatin Büyüktür Üstümde...
Sevgili Tanrým. Bize saðladýðýn yaşam, saðlýk, geçim,
kýsacasý her şeyin içinde, Tora çalýşmamýzýn dördüncü
kitabýný da tamamlama mutluluðunu bahşettin. Şabat
sabahlarý duada okuduðumuz gibi: “Aðzýmýz deniz[in
suyla dolu olduðu] kadar şarkýyla, dilimiz [denizin] sayýsýz
dalgasý gibi neşeli şarkýlarla, dudaklarýmýz gökkubbenin
sonsuz genişliði kadar methiyeyle dolu olsa, gözlerimiz
güneş ve ay kadar ýşýk verse, ellerimiz göklerin kartallarý[nýn kanatlarý] gibi açýk, ayaklarýmýz ceylanlar[ýnkiler] gibi hafif olsa bile; yine de biz ve geçmişte atalarýmýz
için, bin – binlerce bin ve onbinlerce onbin kez yaptýðýn
iyilikler, mucizeler ve harikalardan biri için bile Sana
yeteri kadar teşekkür edemeyiz Tanrýmýz Aşem ve İsmin’i
mübarek kýlmakta yetersiz kalýrýz Kralýmýz.” Sana teşekkür edebilecek sözler, bir insanýn sözlüðünde mevcut
deðildir. Yine de bu naçiz şükran duygularýmý kabul
et.
35

Kurtuluş’u ve Maşiah’ýn gelişini yaklaştýr, böylece
kendimiz, ailemiz, toplumumuz, ülkemiz ve dünyamýz
için kesin bir sevgi ve barýş ortamý saðla. Sana layýk
olabilmemiz için bize yardýmcý ol. Hepimizi saðlýk,
huzur ve barýşla mübarek kýl... Amen.
Moşe Farsi
12 İyar 5767
Omer’in 27. günü
30 Nisan 2007
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"Hamişa Humşe Tora / Tora'nýn Beş Kitabý" olarak da tanýmladýðýmýz "Tora" bütünü,
bundan önce yayýmlanan ilk üç bölüm; "Bereşit", "Şemot", "Vayikra" ve şu anda elinizde
tuttuðunuz 4. bölüm "Bamidbar" kitabýyla birlikte sonuncuya bir adým daha yaklaşmýş
bulunmaktadýr.
"Şemot" kitabýnda ayrýntýlarýyla anlatýldýðý gibi esas itibariyle atalarýmýzýn Tanrýsal irade
gereði Mýsýr köleliðinden kurtuluşunu eksen alan Musevi inanç sistemi; ayný kitabýn ilerleyen bölümlerinde de görüldüðü üzere, inançsal/dinsel kuramsallaşmasýný önemli ölçüde
geliştirdikten sonra, "Vayikra" ile birlikte yasal ve toplumsal kuramlarýyla kurumlarýný en
üst düzeye ulaştýrmýş, bu şekilde de geleceðe yönelik olarak hür bir ulus olarak var olabilmenin hukuki alt yapýsýný, koşullarýný ve ortamýný hazýrlamýştýr.
Ancak, bütün bu ön hazýrlýklara, kuramsallaşma, kurumsallaşma ve hukuki alt yapýnýn
oluşturulmasýna karşýn, hür bir ulus olarak yaşamanýn olmazsa olmaz koşulu henüz saðlanamamýş ve bu nedenle de ilk İbrani atalarýmýza vaat edilen topraklara girilmesinin
ertelenmesi zorunluluðu gündeme gelmiştir.
"Bamidbar" kitabý, atalarýmýz o dönemlerdeki İsraeloðullarý'nýn sözü edilen bu olamazsa
olmaz koşulun yerine getirilmesi, yani hür bir ulus olarak var olabilmenin en temel
dayanaðý olarak hürriyet kavramýnýn her bir İsraeloðlu tarafýndan hakkýyla içselleştirilinceye kadar vatansýz ve göçebe bir yaşam sürdürülmesi gibi zorlu ve sancýlý bir döneme
tanýklýk etmektedir.
Bir başka tarafýyla "Bamidbar" kitabý, o dönemdeki İsraeloðullarý'nýn Sinay'da kendilerine
ulaştýrýlan ve Tanrýsal buyruklarla tanýmlanan yaşam biçimine en iyi bir şekilde uyumlanmalarý için tanýnan zaman süresine tanýklýk etmektedir ki, bu süre bir yönden kendi özgür
iradeleriyle tanrýsal iradeye baðlanmalarý sonucunu getirmiş, bir başka yönüyle de uluslara
rehber olma niteliðini kazandýrmýştýr.
Esasa yönelik bu ve buna benzer birçok nedenden ötürü "Bamidbar" kitabý çok büyük bir
özenle incelenmeyi zorunlu ve haklý kýlmaktadýr.
Bundan öncekileri olduðu gibi "Bamidbar"ý da yorumlarýyla birlikte üstün bir gayret ve özel
bir itinayla dilimize ve konuyla ilgilenenlere kazandýran dindaşlarýmý kutlayacak ve onlara
teşekkür edecek sözcükleri bulmakta güçlük çekiyor olsam da, onlara tebrik ve teşekkürlerimi kutsal Tora'mýzýn berahalarýyla birlikte sunmaktan onur duyuyorum.
Rav İsak HALEVA
Hahambaşý
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Bereşit Kitabýnda dünyanýn yaratýlýşýndan Bene İsrael'in Mýsýra göçetmelerine kadar olan bir dönemi okumaktayýz .Bunu müteakip Şemot Kitabýnda çok geniş olarak
Bene İsrael'in esaret ve baðýmsýzlýklarýna kavuşmalarýný, Vayikra Kitabýnda ise Mabet'te
yapýlan kurbanlar ve Koenlerin ibadetlerini görmekteyiz .
Toramýzýn dördüncü kitabý olan Bamidbar Kitabýnda atalarýmýzýn Sinay çölünde
sürdürdükleri 40 yýlý kapsamaktadýr. Mucizeler, Korah ve topladýðý kişilerin Moşe Rabenu'ya karşý ayaklanmalarý, ayrýca bir çok mitsvalar kitabýn içeriðini teşkil etmektedir.
Beş tür korban vardýr, Ola - Minha - Hatat - Aşam ve Şelamim .Her kobran bir kitaba
tekabül ettiðinden Tora'nýn beş kitabýný okuyup anlamaya çalýşan kişi tüm korbanlarý
yapýyormuş gibi kabul edilir (Meamloez ) .
Toramýzýn 4. cü kitabý olan Bamidbar Kitabýnýn halkýmýza sunulmasý büyük bir mutluluktur. Kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçen her kese, Bamidbar kitabýnda Naso peraşasýnda okuduðumuz Koen'lerin kutsama duasýna, nail olmalarýný dileriz. Kendilerine

YEVAREHEHA AŞEM VEYİŞMEREHA
Deyip candan kutlarýz.

BET-DİN
Rav Moşe Benveniste Rav Yeuda Adoni
Rav Nafi Haleva Rav İzak Peres Rav İsak Alaluf
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Bamidbar
[1. Sayým]

1
Tanrý, [Bene-Yisrael'in] Mýsýr'dan çýkýşlarýnýn
ikinci yýlýnda, ikinci ayýn birinde, Moşe'yle Sinay
çölünde, Buluşma Çadýrý'nda konuştu ve [şöyle] dedi:
2 "Ailelerine ve atasal evlerine göre [sýnýflandýrýp],
isim adedine göre [sayarak] tüm Bene-Yisrael toplumunun nüfusunu belirleyin. Kafa başý [sayýmla], tüm
erkekler [içinde],
3 yirmi yaş ve üstündeki, [yani] Yisrael'de orduya katýlabilecek herkesi, kolordularýna göre sayacaksýnýz sen ve Aaron.
4 "Sizinle birlikte her kabileden birer kişi olacak. Her
biri, atasal ailesinin başkaný [konumunda] olacaktýr.
5 [Sayýmda] Yanýnýzda duracak kişilerin isimleri şunlardýr:
"Reuven [kabilesi] adýna Elitsur ben Şedeur.
6 "Şimon adýna Şelumiel ben Tsurişaday.
7 "Yeuda adýna Nahşon ben Aminadav.
8 "Yisahar adýna Netanel ben Tsuar.
9 "Zevulun adýna Eliav ben Helon.
10 "Yosef'in soyu için;
"Efrayim adýna Elişama ben Amiud.
1
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"Menaşe adýna Gamliel ben Pedatsur.
11 "Binyamin adýna Avidan ben Gidoni.
12 "Dan adýna Ahiezer ben Amişaday.
13 "Aşer adýna Pagiel ben Ohran.
14 "Gad adýna Elyasaf ben Deuel.
15 "Naftali adýna Ahira ben Enan."
16 Bunlar, atasal kabilelerinin başkanlarý olan toplum
temsilcileri, Yisrael'in binli gruplarýnýn başlarýydýlar.
17 Moşe - ve Aaron - isimleri açýklanan bu kişileri aldý.
18 İkinci ayýn birinde tüm toplumu bir araya topladýlar. [Tüm erkekler,] Yirmi yaş ve üstündekilerin, kafa
başý [sayýmla belirlenen] isim adedine göre, ailelerine
ve atasal evle-rine ait soy kütüklerini tasdik ettirdiler.
19 [Böylece] Moşe, Tanrý'nýn kendisine emretmiş
olduðu şekilde onlarý Sinay çölünde saydý.

[2. Reuven]
Yisrael'in behoru [olan] Reuven-oðullarý[na ait
sonuçlar] şöyle oldu: Ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: Kafa başý [sayýmla belirlenen] isim adedine
göre, yirmi yaş ve üstündeki tüm erkeklerin; [yani]
orduya katýlacaklarýn tümünün 21 Reuven kabilesindeki sayýlarý 46.500'dü.
20
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[3. Şimon]
Şimon-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: Sayýlarý - kafa başý [sayýmla belirlenen] isim
adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki tüm erkeklerin;
[yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 23 Şimon kabilesindeki sayýlarý 59.300'dü.
22

[4. Gad]
Gad-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm
erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 25
Gad kabilesindeki sayýlarý 45.650'ydi.
24

[5. Yeuda]
Yeuda-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm
erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 27
Yeuda kabilesindeki sayýlarý 74.600'dü.
26

[6. Yisahar]
Yisahar-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine
göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki
28

42

[tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün
29 Yisahar kabilesindeki sayýlarý 54.400'dü.
[7. Zevulun]
Zevulun-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine
göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki
[tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün
31 Zevulun kabilesindeki sayýlarý 57.400'dü.
30

[8. Efrayim]
Yosef'in oðullarý: Efrayim-oðullarýnýn, ailelerine ve
atasal evlerine göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi
yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 33 Efrayim kabilesindeki sayýlarý
40.500'dü.
32

[9. Menaşe]
Menaşe-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine
göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki
[tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün
35 Menaşe kabilesindeki sayýlarý 32.200'dü.
34
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[10. Binyamin]
Binyamin-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine
göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki
[tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün
37 Binyamin kabilesindeki sayýlarý 35.400'dü.
36

[11. Dan]
Dan-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm
erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 39
Dan kabilesindeki sayýlarý 62.700'dü.
38

[12. Aşer]
Aşer-oðullarýnýn, ailelerine ve atasal evlerine göre
soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm
erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün 41
Aşer kabilesindeki sayýlarý 41.500'dü.
40

[13. Naftali]
Naftali-oðullarý[nýn] ailelerine ve atasal evlerine
göre soylarý: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki
[tüm erkeklerin; yani] orduya katýlacaklarýn tümünün
42

44
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Naftali kabilesindeki sayýlarý 53.400'dü.
[14. Yekun]

Moşe'nin, Aaron ve (her atasal ev başýna bir kişi
olmak üzere [toplam] on iki kişi olan) Yisrael'in başkanlarýyla birlikte yaptýðý sayýmlar[ýn sonuçlarý] bunlardýr.
45 Bene-Yisrael'in, atasal evlerine göre [sýnýflandýrýlarak belirlenen] sayýlarý, yirmi yaş ve üstündeki [erkekler; yani] Yisrael içinde orduya katýlacaklarýn tümü
[göz önünde tutularak yapýlmýş] idi.
46 Tüm sayýmlar[ýn yekunu] 603.550 oldu.
47 [Ancak] Atalarýnýn kabilesine göre Leviler, [tüm
halkýn] içinde sayýlmamýşlardý.
44

[15. Leviler]
Tanrý, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:
49 "Ancak Levi kabilesini Bene-Yisrael'in içinde sayma
ve nüfusunu belirleme.
50 "Ve sen, Leviler'i Tanýklýk Mişkaný, tüm eşyalarý ve
ona ait her şey için sorumlu kýl. Mişkan'ý ve tüm eşyalarýný onlar taşýyýp, hizmetini onlar görecekler ve
Mişkan'ýn çevresinde kamp kuracaklar.
51 Mişkan yola çýkacaðý zaman, [öncesinde] onu
48

45

Leviler sökecekler, Mişkan konakladýðý zaman da onu
Leviler kuracaklardýr. [Bu göreve] Yaklaşan yetkisiz
kişi ölecektir.
52 "Bene-Yisrael, kolordularýna göre herkes kendi
kampýnda ve herkes kendi sancaðýnýn yanýnda [olacak şekilde] kamp kuracaklardýr.
53 Leviler ise Tanýklýk Mişkaný'nýn çevresinde kamp
kuracaklar, [bu sayede Tanrýsal] öfke Bene-Yisrael
toplumu üzerine yönelmeyecektir. Leviler, Tanýklýk
Mişkaný'nýn nöbetini tutmalýdýrlar."
54 Bene-Yisrael, Tanrý'nýn Moşe'ye emretmiş olduðu
her şeyi harfiyen yerine getirdiler.
[16. Doðudaki Kamp: Yeuda]

2
Tanrý, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle]
dedi:
2 "Bene-Yisrael, herkes atasal ailesinin amblemini
taşýyan sancaðýnýn yakýnýnda [olacak şekilde] kamp
kuracaklardýr. Buluşma Çadýrý'nýn çevresi boyunca
[belirli bir] mesafede kamp kuracaklardýr.
3 "Önde, [yani] doðuda kamp kuracak olanlar, [tüm]
kolordularýyla [birlikte], Yeuda kampý sancaðý[na
baðlý kabilelerdir.]
"Yeuda-oðullarýnýn başkaný: Nahşon ben Aminadav.
1
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Kolordusu ve sayýlarý: 74.600.
5 "[Yeuda'nýn] Yanýnda kamp kuracak olanlar: "Yisahar
kabilesi:
Yisahar-oðullarýnýn başkaný: Netanel ben Tsuar.
6 Kolordusu ve sayýlarý: 54.400.
7 "Zevulun kabilesi: Zevulun-oðullarýnýn başkaný:
Eliav ben Helon.
8 Kolordusu ve sayýlarý: 57.400.
9 "Yeuda kampýnýn toplam sayýsý, [tüm] kolordularýyla
186.400'dür.
[Bu kamptakiler, yolculuk sýrasýnda] İlk sýrada ilerleyeceklerdir.
4

[17. Güneydeki Kamp: Reuven]
"Reuven kampý sancaðý[na baðlý olanlar, tüm]
kolordularýyla güneyde [yer alacaklar].
"Reuven-oðullarýnýn başkaný: Elitsur ben Şedeur.
11 Kolordusu ve sayýlarý: 46.500.
12 "[Reuven'in] Yanýnda kamp kuracak olanlar: "Şimon
kabilesi:
Şimon-oðullarýnýn başkaný: Şelumiel ben Tsurişaday.
13 Kolordusu ve sayýlarý: 59.300.
14 "Ve Gad kabilesi:
Gad-oðullarýnýn başkaný: Elyasaf ben Reuel.
15 Kolordusu ve sayýlarý: 45.650.
10
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"Reuven kampýnýn toplam sayýsý, [tüm] kolordularýyla 151.450'dir.
İkinci sýrada ilerleyeceklerdir.
16

[18. Mişkan]
"Buluşma Çadýrý [ve] Leviler'in kampý, [diðer]
kamplarýn arasýnda ilerleyecektir.
"[Bene-Yisrael] Nasýl kamp yapacaklarsa öyle yolculuk edeceklerdir - sancaklarýna göre herkes [kendi
uygun] yerinde [olacaktýr].
17

[19. Batýdaki Kamp: Efrayim]
"[Tüm] Kolordularýyla, Efrayim kampý sancaðý[na
baðlý olanlar] batýda [yer alacaklar].
"Efrayim-oðullarýnýn başkaný: Elişama ben Amiud.
19 Kolordusu ve sayýlarý: 40.500.
20 "[Efrayim'in] Yanýnda [kamp kuracak olanlar]:
"Menaşe kabilesi:
Menaşe-oðullarýnýn başkaný: Gamliel ben Pedatsur.
21 Kolordusu ve sayýlarý: 32.200.
22 "Ve Binyamin kabilesi:
Binyamin-oðullarýnýn başkaný: Avidan ben Gidoni.
23 Kolordusu ve sayýlarý: 35.400.
24 "Efrayim kampýnýn toplam sayýsý, [tüm] kolordu18
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larýyla 108.100'dür.
Üçüncü sýrada ilerleyeceklerdir.
[20. Kuzeydeki Kamp: Dan]
"Dan kampý sancaðý[na baðlý olanlar, tüm] kolordularýyla kuzeyde [yer alacaklar].
"Dan-oðullarýnýn başkaný: Ahiezer ben Amişaday.
26 Kolordusu ve sayýlarý: 62.700.
27 "[Dan'ýn] Yanýnda kamp kuracak olanlar:
"Aşer kabilesi:
Aşer-oðullarýnýn başkaný: Pagiel ben Ohran.
28 Kolordusu ve sayýlarý: 41.500.
29 "Ve Naftali kabilesi:
Naftali-oðullarýnýn başkaný: Ahira ben Enan.
30 Kolordusu ve sayýlarý: 53.400.
31 "Dan kampýnýn toplam sayýsý 157.600'dür.
Sancaklarýna göre son sýrada ilerleyeceklerdir."
25

[21. Kampýn Tümü]
Bene-Yisrael'in atasal ailelerine göre sayýlarý bunlardý. [Tüm] Kolordularýyla, kamplarýn toplam nüfusu
603.550'ydi.
33 Tanrý'nýn Moşe'ye emretmiş olduðu şekilde, Leviler
Bene-Yisrael'in arasýnda sayýlmadýlar.
32
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Bene-Yisrael, Tanrý'nýn Moşe'ye emretmiş olduðu
her şeye uygun davrandýlar. Bu şekilde sancaklarýna
göre kamp kurdular ve bu şekilde yolculuk ettiler:
Herkes kendi ailesiyle, kendi atasal evinin yanýnda
[yer aldý].
34

[22. Aaron'un Soyu]

3
Aaron'un - ve Moşe'nin - Tanrý'nýn Moşe'ye Sinay
daðýnda konuştuðu günkü soyu şöyledir:
2 Aaron'un oðullarýnýn isimleri şunlardýr: Behor [olan]
Nadav; Aviu, Elazar ve İtamar. 3 Aaron'un, Koenlik
etmek üzere yetkili kýlýnan, meshedilmiş Koen oðullarýnýn isimleri bunlardý.
4 Nadav ve Aviu, Sinay çölündeyken, Tanrý'nýn
Huzuru'nda yetkisiz bir ateş getirdikleri sýrada,
Tanrý'nýn Huzuru'nda ölmüşlerdi. Çocuklarý yoktu.
[Bu yüzden] Babalarý Aaron hayatta olduðu sürede
[sadece] Elazar ve İtamar Koenlik yaptýlar.
1

[23. Leviler'in Konumu]
Tanrý, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:
6 "Levi kabilesini yaklaştýr ve onu Koen [Gadol]
Aaron'un huzurunda hazýr et. [Bu kabilenin mensup5

50

larý] Ona hizmet edeceklerdir.
7 Mişkan'ýn hizmetinin görülmesi için, [Aaron'un] ve
tüm toplumun Buluşma Çadýrý'nýn önündeki sorumluluklarýný [Leviler] koruyacaklardýr.
8 [Yine,] Mişkan'ýn hizmetinin görülmesi için, Buluşma
Çadýrý'nýn tüm eşyalarýný ve Bene-Yisrael'in sorumluluklarýný [da onlar] koruyacaklardýr.
9 "Leviler'i Aaron'a ve oðullarýna teslim et. Onlar
Bene-Yisrael'den [ayrýlýp, Aaron'a] verilmişlerdir.
10 "Aaron'u ve oðullarýný da [özel olarak] görevlendir
- Koenlik[ özellik]lerini
korusunlar. [Bu göreve]
Yaklaşan yetkisiz kişi ölecektir."
[24. Leviler, Behorlarýn Yerini Alýyor]
Tanrý, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:
12 "Ve Ben… İşte! Leviler'i, Bene-Yisrael'e mensup
tüm behorlarýn [yani] rahim açanlarýn yerine BeneYisrael'in içinden [ayýrýp Kendi özel hizmetime] aldým.
Leviler Bana ait olacaklar.
13 Zira tüm behorlar Bana aittir. Mýsýr Ülkesi'nde tüm
behorlarý öldürdüðüm zaman, Yisrael'deki, insandan
hayvana kadar tüm behorlarý Kendi Adým'a kutsal kýlmýştým. [Daima] Bana ait kalacaklardýr - Ben Aşem'im."
11
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[25. Leviler'in Sayýmý: Gereşon Ailesi]
Tanrý, Moşe'ye Sinay çölünde konuşarak [şöyle]
dedi:
15 "Levi-oðullarýný atasal evlerine ve ailelerine göre
say. Bir aylýk ve üstündeki tüm erkekleri sayacaksýn."
16 Moşe, emir aldýðý şekilde, onlarý Tanrý'nýn Sözü'yle
saydý.
17 İsimleriyle, Levi'nin oðullarý şunlardý: Gereşon,
Keat ve Merari.
18 Ailelerine göre Gereşon'un oðullarý şunlardý: Livni
ve Şimi.
19 Ailelerine göre Keat'ýn oðullarý: Amram ve Yitsar,
Hevron ve Uziel.
20 Ailelerine göre Merari'nin oðullarý: Mahli ve Muşi.
Atasal evlerine göre Levi aileleri şunlardý:
21 Gereşon'un, [yani] Livni ailesi ve Şimi ailesi[nin zira] Gereşuni aileleri bunlardý 22 sayýmlarý, bir aylýk ve üstündeki tüm erkeklerin
sayýsýna göre [yapýlmýştý]. Sayýmlarý[nýn sonucu]
7.500'dü.
23 Gereşuni aileleri Mişkan'ýn arkasýnda kamp kuracaklardý; [yani] batýda.
24 Gereşuniler'in atasal ev başkaný Elyasaf ben Lael'di.
25 Gereşon-oðullarýnýn Buluşma Çadýrý ile ilgili sorumluluðu, Mişkan['ýn goblenleri] ve çadýr, [Mişkan'ýn]
14
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örtüsü, Buluşma Çadýrý'nýn girişindeki perde,
26 avlunun asma perdeleri, Mişkan ve Mizbeah'ý çevreleyen avlunun girişindeki paravan ve [Mişkan'ýn] kordonlarý ile [avluya ait] tüm işler [olacaktý].
[26. Keat ve Merari Aileleri]
Ve Keat'ýn, [yani] Amrami ailesi, Yitsari ailesi,
Hevroni ailesi ve Uzieli ailesi[nin - zira] Keati aileleri
bunlardý - 28 bir aylýk ve üstündeki tüm erkeklerin
sayýsýna göre [sayýmlarýnýn sonucu] 8600'dü. [Bu ailelerin üyeleri] Kutsiyet nöbeti koruyucularý [olacaklardý].
29 Keat-oðullarýnýn aileleri Mişkan'ýn kenarý boyunca,
güneyde kamp kuracaklardý.
30 Keati ailelerinin atasal ev başkaný Elitsafan ben
Uziel'di.
31 [Bu ailelerin] Sorumluluðu ise, Sandýk, Masa,
Menora, Mizbeahlar, [tüm bu kutsal eşyalarýn] hizmetinde kullanýlan kutsal gereçler, ayýraç ve ona ait tüm
işler [olacaktý].
32 Levi [ailesinin] başkanlarýnýn amiri, Koen [Gadol]
Aaron'un oðlu Elazar [olacaktý]. Kutsiyet nöbeti koruyucularýnýn yönetimi [de ona ait olacaktý].
33 Merari'nin, [yani] Mahli ailesi ve Muşi ailesi[nin zira] Merari aileleri bunlardý 27
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bir aylýk ve üstündeki tüm erkeklerin sayýsýna göre
sayýmlarý[nýn sonucu] 6200'dü.
35 Merari ailelerinin atasal ev başkaný Tsuriel ben
Avihayil'di. Mişkan'ýn kenarý boyunca kamp kuracaklardý; kuzeyde.
36 Merari-oðullarýnýn sorumluluðuna teslim edilenler,
Mişkan'ýn kalaslarý, sürgüleri, sütunlarý, yuvalarý, tüm
gereçleri ve tüm işleri [ile, 37 Mişkan'ý] çevreleyen
avlunun direkleri, [onlarýn] yuvalarý, çengelleri ve
ipleriydi.
38 Ön tarafta Mişkan'ýn önünde; [yani] doðuda
Buluşma Çadýrý'nýn önünde kamp kuracak olanlar ise
Moşe, Aaron ve [onun] oðullarýydý. [Bu kişiler,] BeneYisrael'in sorumluluðu doðrultusunda Kutsal Mekan'ýn
nöbetini [onlar adýna] tutacaklardý. [Zira] Yaklaşan
yetkisiz kişi ölecekti.
39 Moşe ve Aaron'un, Tanrý'nýn Sözü doðrultusunda
ailelerine göre saymýş olduðu Leviler'in sayýmlarýnýn
tümü[nün sonucu], bir aylýk ve üstündeki tüm erkekler [göz önünde tutularak], 22.000'di.
34

[27. Behorlarýn Sayýmý]
Tanrý, Moşe'ye "Bene-Yisrael'e ait, bir aylýk ve
üstündeki tüm erkek behorlarýný say ve isimlerinin
adedini belirle" dedi.
40
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"Benim Adýma - Ben Aşem'im - Bene-Yisrael'deki
tüm behorlarýn yerine Leviler'i alacaksýn. [Ayrýca]
Bene-Yisrael'in hayvanlarýndaki tüm behorlarýn yerine
Leviler'in hayvanlarýný [alacaksýn]."
42 Moşe, Tanrý'nýn kendisine emretmiş olduðu şekilde, Bene-Yisrael'deki tüm behorlarý saydý.
43 Bir aylýk ve üstündeki tüm erkek behorlarýn, isim
adedine göre nüfusu 22.273 idi.
41

[28. Leviler'le Behorlarýn Deðişimi]
Tanrý, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:
45 "Leviler'i, Bene-Yisrael'deki tüm behorlarýn yerine,
Leviler'in hayvanlarýný da [Bene-Yisrael'in behor]
hayvanlarýnýn yerine al. [Böylece] Leviler Bana ait
olacaklar - Ben, Aşem'im.
46 "[Ayrýca] Bene-Yisrael'in behorlarýndan, Leviler'e
göre fazla olan 273 [kişinin] kurtarýlma [bedeli] olarak
47 [onlardan] kafa başýna beşer şekel al. [Bu miktarý]
Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre alacaksýn - [bu standarda göre] bir şekel, yirmi geradýr.
48 Parayý, [Bene-Yisrael'in behorlarýndan, Leviler'e
göre] fazla olanlarýn kurtarýlma [bedeli olarak] Aaron'a
ve oðullarýna ver."
49 Moşe, Leviler'ce kurtarýlmýş olanlarýn üstüne aşan[44
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behor]lardan, kurtarýlma parasýný aldý.
50 Bene-Yisrael'in behorlarýndan aldýðý bu para, kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 1365 [şekeldi].
51 Moşe, Tanrý'nýn Sözü üzerine, kurtarýlanlarýn [karşýlýðý olan] bu parayý Aaron'a ve oðullarýna verdi.
[Tüm bunlar] Tanrý'nýn Moşe'ye emretmiş olduðu
şekilde [yapýlmýştý].

[29. Keat Ailelerinin Görevleri]

4
Tanrý, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle]
dedi:
2 "Levi-oðullarýnýn içinden, Keat-oðullarýnýn nüfusunu, ailelerine ve atasal evlerine göre belirle.
3 [Sayýma] Otuz yaştan itibaren, elli yaşa kadar olup,
Buluşma Çadýrý'nda iş yapmak üzere görev ekibine
katýlabilecek herkes [dahil edilecektir].
4 "Keat-oðullarýnýn Buluşma Çadýrý ile ilgili işleri şöyledir: En üst düzeyde kutsal [eşyalar. Şöyle ki:]
5 "Kamp yola çýkacaðý zaman, Aaron, oðullarýyla gelecek. [Birlikte] Perde [şeklindeki] ayýracý indirerek
Tanýklýk Sandýðý'ný onunla örtecekler.
6 Üzerine mavi işlenmiş deriden örtü koyup, en üste
1
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tümüyle gök mavisi [renkte, yün] bir branda serecekler ve [sandýðýn] taşýma sýrýklarýný ayarlayacaklar.
7 "İç masanýn üzerine gök mavisi [yünden] bir branda
serecekler. Üzerine ekmek kalýplarýný, tütsü kepçelerini, oluklarýný ve örtü görevi gören kenar desteklerini
koy. [Ancak masada] Sürekli [duran] ekmek[ler,
masanýn] üzerinde kalacak.
8 [Tüm bunlarýn] Üstüne, kýrmýzý [yünden] bir branda
serecekler, onu mavi işlenmiş deriden bir örtüyle örtecekler ve taşýma sýrýklarýný yerleştirecekler.
9 "Gök mavisi [yünden] bir branda alýp, aydýnlatma
Menorasý'ný, kandillerini, [fitil] cýmbýzlarýný, [kül]
kepçeciklerini ve onun hizmetinde kullandýklarý tüm
yað kaplarýný örtecekler.
10 Onu ve tüm araçlarýný mavi işlenmiş deriden bir
kýlýfa sokacaklar ve teskerenin üzerine yerleştirecekler.
11 "Altýn Mizbeah'ýn üzerine gök mavisi [yünden] bir
branda serecekler, onu mavi işlenmiş deriden bir
örtüyle örtecekler ve taşýma sýrýklarýný yerleştirecekler.
12 "Kutsal'ýn içinde hizmet etmekte kullandýklarý tüm
hizmet araçlarýný alýp gök mavisi [yünden] bir kumaşýn
içine koyacaklar ve onlarý mavi işlenmiş deriden bir
örtüyle örterek teskerenin üzerine yerleştirecekler.
13 "[Bakýr] Mizbeah'ý külden arýndýracaklar ve üzerine
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erguvani [yünden] bir branda serecekler.
14 Üzerinde hizmet ederken kullandýklarý tüm araçlarýný, kor küreklerini, kancalarý, faraşlarý ve çanaklarý
- Mizbeah'ýn tüm araçlarýný - üzerine yerleştirecekler.
Üstüne mavi işlenmiş deriden bir örtü serecekler ve
taşýma sýrýklarýný yerleştirecekler.
15 "Kamp yola çýkacaðý zaman, Aaron ve oðullarý kutsalý ve kutsiyete ait tüm eşyalarý örtmeyi tamamlayacak. Keat-oðullarý [bu eşyalarý] taşýmaya [ancak] bundan sonra gelecekler ki Kutsiyet'e temas ederek ölmesinler.
"Tüm bunlar, Keat-oðullarýnýn Buluşma Çadýrý'ndaki
yükleridir.
16 "Koen [Gadol] Aaron'un oðlu Elazar'ýn sorumluluðu, aydýnlatma yaðý, rayiha tütsüsü, daimi Minhakorbaný ve mesh yaðýdýr. [Ayrýca] Mişkan'ýn tümünün
ve ondaki, Kodeş ve araçlarýyla ilgili her şeyin yönetimi [de Elazar'ýn görevidir]."
[30. Keatiler İçin Önlemler]
Tanrý, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle]
dedi:
18 "Keati-aileleri oymaðýnýn Leviler'in içinden kesilmelerine meydan vermeyin.
19 Onlar için şunu yapýn ki yaşamaya devam edebil17
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sinler ve ölmesinler: Kodeş Akodaşim'e yaklaşacaklarý
zaman Aaron ve oðullarý gelip, [Keatiler'i,] her biri
kendi işinde ve yükünde olacak şekilde düzenlesinler.
20 [Bu sayede, Keatiler] Kutsal [eşyalar, muhafazalarýnýn içine] yerleştirilirken [onlarý] görmeye gelip,
ölmeyeceklerdir.
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Naso
[31. Gereşon Ailelerinin Görevleri]

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
22 “Gereşon-oðullarýnýn nüfusunu da atasal evlerine
ve ailelerine göre belirle.
23 Onlarý, Buluşma Çadýrý’nda iş yapmak üzere görev
ekibini oluşturabilecek herkesi [göz önünde tutarak,
yani] otuz yaştan itibaren elli yaşa kadar sayacaksýn.
24 “Gereşuni ailelerinin işi şudur: çalýşmak ve taşýmak.
25 “[Şunlarý] Taşýyacaklar: Mişkan’ýn goblenlerini, Buluşma Çadýrý’ný, [Mişkan’ýn] örtüsünü, en üstteki mavi
işlenmiş deriden örtüyü, Buluşma Çadýrý’nýn girişindeki perdeyi,
26 avlunun asma perdelerini, Mişkan ve Mizbeah’ý
çevreleyen avlunun girişindeki açýklýðýn paravanýný,
[asma perdelerin] kordonlarýný, tüm hizmet aletlerini
ve kendilerine teslim edilecek her şeyi. [Gereşuniler,
bu şekilde] Hizmet edeceklerdir.
27 “Gereşuni-oðullarýnýn tüm işleri – tüm taşýma ve
tüm çalýşma [görevleri] – Aaron ve oðullarýnýn sözüne göre [yapýlacaktýr]. Tüm yüklerini onlara zimmetli
olarak emanet edeceksiniz.
28 “Gereşuni-oðullarý ailelerinin Buluşma Çadýrý’ndaki
21
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işleri budur. Sorumluluklarý[ný], Koen Aaron’un oðlu
İtamar’ýn idaresi altýnda [yerine getireceklerdir].
[32. Merari Ailelerinin Görevleri; Keatiler’in Sayýmý]
“Merari-oðullarý… Onlarý ailelerine ve atasal evlerine göre say.
30 Buluşma Çadýrý’nýn işini yapmak üzere görev ekibine katýlabilecek herkesi [göz önünde tutarak, yani]
otuz yaştan itibaren elli yaşa kadar sayacaksýn onlarý.
31 “[Merari-oðullarýnýn,] Buluşma Çadýrý’ndaki tüm
işlerine dair taşýma sorumluluklarý şöyledir: Mişkan’ýn
kalaslarý, sürgüleri, sütunlarý ve yuvalarý,
32 avlunun çevre boyunca [sýralanan] direkleri, [bu
direklerin] yuvalarý, çengelleri ve kordonlarý ile [bunlara] ait tüm gereçler ve tüm işler.
“Taşýma sorumluluklarý [dâhilindeki] eşyalarý [Merari-oðullarýna] ismen teslim edeceksiniz.
33 “Bu [sayýlanlar], Merari-oðullarý ailelerinin Buluşma Çadýrý’ndaki her türlü hizmetlerine dair işleridir.
[Tüm bunlar] Koen Aaron’un oðlu İtamar’ýn idaresi
altýnda [yerine getirilecektir].”
34 Moşe; Aaron ve toplumun başkanlarýyla [birlikte],
Keati-oðullarýný ailelerine ve atasal evlerine göre saydý.
35 [Sayýma] Buluşma Çadýrý’ndaki iş için görev ekibi29
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ne katýlabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli
yaşýna kadar olanlar [katýldý].
36 Ailelerine göre sayýlarý 2750’ydi.
37 Moşe ve Aaron’un, Tanrý’nýn Moşe aracýlýðýyla [iletmiş olduðu] Sözü üzerine saydýðý şekliyle, Keati ailelerinin – Buluşma Çadýrý’nda hizmet edenlerin hepsinin
– nüfusu buydu.
[33. Gereşuniler ve Merariler’in Sayýmý]
Gereşon-oðullarýnýn ailelerine ve atasal evlerine
göre sayýmlarý 39 Buluşma Çadýrý’ndaki iş için görev
ekibine katýlabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşýna kadar olanlar [göz önünde tutularak
yapýldý].
40 Ailelerine ve atasal evlerine göre sayýlarý 2630’du.
41 Moşe ve Aaron’un, Tanrý’nýn Sözü üzerine saydýðý
şekliyle, Gereşon-oðullarý ailelerinin – Buluşma Çadýrý’nda hizmet edenlerin hepsinin – nüfusu buydu.
42 Merari-oðullarý ailelerinin, ailelerine ve atasal evlerine göre sayýmlarý
43 Buluşma Çadýrý’ndaki iş için görev ekibine katýlabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşýna
kadar olanlar [göz önünde tutularak yapýldý].
44 Ailelerine göre sayýlarý 3200’dü. 45 Moşe ve Aaron’un, Tanrý’nýn Moşe aracýlýðýyla [iletmiş olduðu]
38
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Sözü üzerine saydýðý şekliyle, Merari-oðullarý ailelerinin nüfusu buydu.
46 Moşe’nin, Aaron ve Yisrael başkanlarý ile [birlikte]
ailelerine ve atasal evlerine göre Leviler’i saydýðý tüm
sayýmlar
47 Buluşma Çadýrý’nda çalýşma işi ve taşýma işi yapmak
üzere [göreve] gelecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşýna kadar olanlar [göz önünde tutularak
yapýlmýştý].
48 Sayýlarý 8580’di.
49 [Moşe] Onlarý, Tanrý’nýn Moşe aracýlýðýyla [iletmiş
olduðu] Sözü üzerine, her biri kendi işi ve kendi yükünde [olacak şekilde] görevlendirdi. [Yaptýðý] Atamalar [da] Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduðu şekilde
[yapýlmýştý].
[34. Kampýn Kutsal Tutulmasý]

5

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e emret; tüm tsaraat hastalarýný, tüm
[bedensel] akýntýlý kişileri ve ölüden dolayý tame olan
herkesi kamptan göndersinler.
3 Erkekten kadýna kadar [bu üç sýnýftaki herkesi] gönderin. Onlarý kampýn dýşýna gönderin ki, Benim içlerinde barýndýðým kamplarýný tame yapmasýnlar.”
4 Bene-Yisrael böyle yaptýlar: Onlarý kampýn dýşýna
1
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gönderdiler. [Böylece] Bene-Yisrael, Tanrý’nýn Moşe’ye söylediðini harfiyen yerine getirdiler.
[35. Hýrsýzlýk Tazminatý ve Koenler’e Bazý Baðýşlar]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
6 “Bene Yisrael’e konuş: Bir adam ya da kadýn, Tanrý’ya karşý uygunsuz davranmýş olacak şekilde her türlü insani günahý işler ve o can [böylece] suçlu duruma
düşerse;
7 [günahkârlar] yaptýklarý günahlarýný itiraf etmelidirler. [Böyle bir suçlu,] Suç konusu [borcunu] başmal
olarak ödemeli, üzerine de beşinci payýný ekleyerek,
suçu işlemiş olduðu kişiye vermelidir.
8 “Eðer o kişi [ölmüşse ve] suç konusu [borcun] ödenebileceði bir varisi yoksa [borçlu kişi, bir Koen’in]
onun için onarým saðlamakta kullanacaðý onarým-koçuna ek olarak, ödenmesi gereken suç konusu [borcu]
Tanrý’ya; Koen’e ait olur.
9 “Bene-Yisrael’in her türlü kutsallarýna ait olup, Koen’e getirdikleri her türlü baðýş, ona ait olacaktýr.
10 “Kişinin [bazý] kutsallarý kendisine ait kalýr. Kişi
[diðer kutsallarýný bir] Koen’e verdiðinde [ise, bu verdiði,] ona ait olur.”
5
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[36. Sota]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
12 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle:
“Herhangi bir adamýn karýsý yanlýş bir yol tutturmuşsa
ve ona ihanet etti[ðine dair şüphe söz konusu] ise [kanun aşaðýdaki gibidir]:
13 “([Şüpheye göre, başka] Bir adam [onun karýsýyla]
cinsel ilişkiye girmiş, ama [olay] kocasýnýn gözünden
gizli kalmýş, [karýsý o adamla] bir yere kapanýp murdar
olmuştur. Ancak [şüpheye karşýn, karýsýna] karşý şahit
yoktur. [Kadýn bu duruma] Zorlanmamýştýr da.
14 [Olay öncesinde adamýn] Üstünden bir kýskançlýk
rüzgârý geçmiş ve karýsýný uyarmýştýr. [Kadýn] Murdar
olmuş [olabileceði gibi, kocasýnýn] üstünden bir kýskançlýk rüzgârý geçip karýsýný uyardý[ktan sonra] murdar olmamýş [da olabilir].)
15 “[Bu gibi bir belirsizlik durumunda kanun şöyledir:]
Bu adam karýsýný Koen’e getirir. Onun için korbanýný
da getirir: 1/10 efa arpa unu. Üzerine yað dökmeyecek
ve üstüne günlük yerleştirmeyecektir, çünkü bu [un],
bir kýskançlýk Minhasýdýr; günahý anýmsatan bir hatýrlatma Minhasýdýr.
16 “Koen [kadýný] yaklaştýrýp Tanrý’nýn Huzuru’na çýkarýr.
17 Koen kil bir kabýn içine, kutsal [nitelik kazanmýş] su
11
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alýr. Koen, Mişkan’ýn zemininde bulunan topraktan da
[biraz] alýp, [bunu] suyun içine koyar.
18 [Sonra] Koen kadýný Tanrý’nýn Huzuru’na çýkarýr,
kadýnýn başýný açar, hatýrlatma Minhasýný onun avuçlarýnýn üstüne koyar – bu, kýskançlýk Minhasýdýr. Koen’in elinde de lanet getiren acý su olacaktýr.
19 “Koen kadýna [şöyle] diyerek ona yemin ettirir: ‘Eðer
bir adam seninle yatmamýşsa; [yani] kocanýn dýşýnda
[biriyle zina ederek] murdarlýkla yoldan sapmamýşsan,
bu lanet getiren sudan [kaynaklanan cezadan] muaf
olacaksýn.
20 Ama sen! – Eðer kocanýn dýşýnda [biriyle] yoldan
sapmýş, murdar olmuşsan ve kocanýn dýşýnda bir adam
seninle cinsel ilişkiye girmişse…’
21 “[Bu noktada] Koen kadýna ettirdiði yeminin beddua [içeren kýsmýný söyler] ve Koen kadýna [şöyle]
der: ‘…Tanrý, uyluðunun çökmesini ve karnýnýn [aşýrý
derecede] şişmesini saðladýðýnda, Tanrý seni halkýnýn
arasýnda beddua ve yemin için [bir örnek] haline getirecek.
22 [Bil ki] Bu lanet getiren su, iç organlarýna ulaşarak karnýnýn [aşýrý derecede] şişmesini ve uyluðunun
çökmesini saðlayacaktýr.’
“Kadýn [bu sözlere] ‘Amen; Amen’ diye cevap verir.
23 “Koen bu beddualarý parşömene yazar ve [yazýlarý]
acý suyun içinde siler.
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24 [Daha sonra] Kadýna bu lanet getiren acý suyu içire-

cek ve [kadýn suçluysa] lanet getiren su onun [bedeninin] içine girince acýlýða neden olacaktýr.
25 “Koen kýskançlýk Minhasýný kadýnýn elinden alýr ve
bu Minhayý Tanrý’nýn Huzuru’nda, [Tenufa işlemine
özgü hareketlerle] sallayýp, onu Mizbeah’a yaklaştýrýr.
26 Koen, kemitsa hareketiyle, Minhadan hatýra porsiyonunu alýr ve Mizbeah’ta tüttürür. Sonra kadýna suyu
içirir.
27 “Suyu içirir; ve eðer [kadýn] murdar olmuş ve kocasýna ihanet etmişse, bu lanet getiren su [bedeninin]
içine girdiðinde acýlýða neden olacak, karný [aşýrý derecede] şişecek ve uyluðu çökecektir. [Böylece] Kadýn,
halkýnýn içinde beddua için [bir örnek] haline gelecektir. 28 “Ancak eðer kadýn murdar olmamýşsa ve safsa, [bu ölümcül etkiden] muaf olacak, [üstelik kolaylýkla] soy üretecektir.
29 “Bir kadýn [şüpheye göre] kocasýnýn dýşýnda [biriyle] yoldan sapýp murdar olduðunda [uygulanacak]
Kýskançlýklar Yasasý [tümüyle] budur.
30 Eðer [olay öncesinde] adamýn üzerinden bir kýskançlýk rüzgârý geçmiş, karýsýný uyarmýşsa, kadýný Tanrý’nýn
Huzuru’na çýkaracak, Koen ona tüm bu prosedürü uygulayacaktýr.
31 [Böylece] Adam günahtan temizlenecek; kadýn da
günahýný taşýyacaktýr.”
67

[37. Nazir]

6
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: 2 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle:
“Bir adam ya da kadýn Tanrý Adýna perhiz yapmak
üzere nazirlik vaadinde bulunup [kendisini] ayýrýrsa
[kanun şöyledir:]
3 Yeni veya yýllanmýş şaraptan kaçýnmalý, yeni veya
yýllanmýş şaraptan [mamul] sirkeyi [bile] içmemelidir.
Ayrýca üzümle demlenmiş hiçbir [içkiyi] içmemeli, yaş
ya da kuru üzüm yememelidir.
4 Perhiz süresi boyunca, çekirdekten kabuða kadar
[hangi kýsmýndan olursa olsun], üzümden yapýlan hiçbir şeyi yememelidir.
5 “Nazirlik vaadi süresi boyunca başýn[daki saçýn]dan
kesici bir alet geçmemelidir. Tanrý Adýna perhiz süresi
dolana kadar, [saçý] kutsal olacak, başýndaki saç birikimi uzayacaktýr.
6 “Tanrý Adýna perhiz yaptýðý süre boyunca hiçbir insan cesedinin yakýnýna gelmemelidir.
7 Babasý, annesi, erkek ya da kýzkardeşi için [bile olsa]
– öldüklerinde onlar için kendisini tame yapamaz; zira
Tanrýsý’na ait taç, başýndadýr.
8 Nazirlik süresi boyunca [bu kişi] Tanrýsý Adýna kutsaldýr.
1
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9 “Beklenmedik bir anda yakýnýnda bir kişi ölür ve taç-

lý başýný tame yaparsa, arýnmasýný tamamlayacaðý gün
başýný týraş etmelidir; [yani] onu yedinci günde týraş
edecektir.
10 Sekizinci günde de Buluşma Çadýrý’nýn girişi civarýna, Koen’e iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirir.
11 Koen [bu kuşlardan] birini Hatat-korbaný, birini de
Ola-korbaný yapacak, [böylece nazir] adýna, canla ilgili
hatasý için onarým saðlayacaktýr. [Nazir] O gün başýný
[tekrar] kutsal kýlar,
12 Tanrý Adýna, perhiz günlerini yeniler ve Aşam-korbaný olarak bir yaşýnda bir kuzu getirir. Ancak önceki
günler geçerliliðini kaybedecektir; çünkü tacý tame olmuştur.
13 “Nazirle ilgili [normal] yasa şudur: Perhiz süresinin
dolduðu günde, [kendisini] Buluşma Çadýrý’nýn girişi
civarýna getirir.
14 “Tanrý Adýna korbanýný sunar: Ola-korbaný olarak
ilk yýlýnda kusursuz bir erkek kuzu, Hatat-korbaný olarak ilk yýlýnda kusursuz bir dişi kuzu ve Şelamim-korbaný olarak kusursuz bir koç.
15 Ayrýca en kaliteli undan yaðla yoðrulmuş matsa
somunlarý ve üzerine yað sürülmüş matsa gevrekleri
[içeren] bir sepet ile [hayvan korbanlarýna eşlik eden]
Minhalar ve Nesehler.
16 “Koen [naziri ve getirdiklerini] Tanrý’nýn Huzuru’na
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yaklaştýrýr ve [nazirin] Hatat ve Ola-korbanlarýný gerçekleştirir.
17 Koçu, [aklýnda] matsa sepeti ile, Tanrý Adýna bir
Şelamim-kesimi olarak gerçekleştirir. Koen [koçun]
Minhasýný ve Nesehini de yapar.
18 “Nazir, [Şelamim-korbaný] Buluşma Çadýrý’nýn girişinde [gerçekleştirildikten sonra,] başýnýn tacýný týraş
eder, başýnýn tacýna ait saçý alýp Şelamim-kesiminin
[etinin piştiði kazanýn] altýndaki ateşin üstüne yerleştirir.
19 “[Nazir] Tacýný týraş ettikten sonra, Koen, koçtan
kolu pişmiş halde alýr, sepetten de bir matsa somunu
ve bir matsa gevreði [alarak, bunlarý] nazirin avuçlarý
üzerine yerleştirir. 20 Koen bunlarý Tanrý’nýn Huzuru’nda Tenufa [işlemine özgü hareketlerle] sallar. Bu
[paylar,] Tenufa göðsü ve Teruma buduna ek olarak
Koen’e ait [olmak üzere] kutsaldýr.
“[Tüm bunlardan] Sonra, nazir şarap içebilir.
21 “Nazirin [perhiz konusunda] vaatte bulunduðunda
[uygulamasý gereken] yasasý [tümüyle] budur. Perhizine dair [bu] korbaný, maddi gücünün yeteceði [ek
korbanlarýn] haricindedir. Bulunacaðý [ek] vaade göre
– perhizine dair yasanýn [gerektirdiði asgari yükümlülüðüne] ek olarak, [bu ek vaadine] uygun davranmalýdýr.”
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[38. Koenler’in Berahalarý]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
23 “Aaron’a ve oðullarýna şöyle konuş:
“Bene-Yisrael’i şu şekilde mübarek kýlacaksýnýz – onlara [şöyle] diyerek:
22

[39. Maddi Bereket ve Koruma]
24

“ ‘Tanrý seni mübarek kýlsýn ve korusun.
[40. Manevi Bereket]

“ ‘Tanrý, Kutsal Varlýðý ile seni aydýnlatsýn ve sana
letafet bahşetsin.
25

[41. Merhamet ve Barýş]
“ ‘Tanrý, Yüzü’nü sana doðru kaldýrsýn ve senin için
barýş tesis etsin.’
26

[42. Tasdik]
“[Böylece] İsmim’i Bene-Yisrael’in üzerine yerleştirecekler ve Ben onlarý mübarek kýlacaðým.”
27
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[43. Başkanlarýn Korbanlarý]

7
Moşe’nin Mişkan’ý kurmayý bitirdiði günde [Moşe]
onu meshetti; onu ve tüm eşyalarýný [bu şekilde] takdis etti. Mizbeah’ý ve tüm araçlarýný – onlarý da [kurdu
ve] meshetme suretiyle takdis etti.
2 [O gün] Yisrael’in başkanlarý korbanlar getirdiler.
Kendi atasal evlerinin başlarý [olan bu kişiler] kabilelerin başkanlarýydýlar; sayýmlar sýrasýnda hazýr bulunanlar onlardý.
3 Korbanlarýný Tanrý’nýn Huzuru’na getirdiler: İki başkan başýna bir araba, kişi başý da birer sýðýr [olmak üzere], altý [adet] üstü kapalý yük arabasý ve on iki sýðýr.
[Başkanlar] Bunlarý Mişkan’ýn önüne yaklaştýrdýlar.
4 Tanrý Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
5 “[Getirilenleri] Onlardan al. [Bunlar,] Buluşma Çadýrý’nýn hizmetinin görülmesi için kullanýlacaktýr. Onlarý, her [Levi ailesinin] işine uygun olarak Leviler’e
ver”.
6 Moşe arabalarý ve sýðýrlarý alarak onlarý Leviler’e verdi.
7 Arabalarýn ikisini ve sýðýrlarýn dördünü, işlerine uygun olarak Gereşon-oðullarýna verdi.
8 Arabalarýn dördünü ve sýðýrlarýn sekizini de işlerine
uygun olarak Merari-oðullarýna verdi. [Her iki aile]
1
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Koen Aaron’un oðlu İtamar’ýn idaresi altýnda [olacaktý].
9 Keat-oðullarýna ise [araba veya sýðýr] vermedi, çünkü
kutsal [eşyalar ile ilgili] iş onlarýn üzerindeydi; [bunlarý] omuzda taşýmalarý gerekiyordu.
10 Başkanlar, meshedildiði günde, Mizbeah’ýn hizmete
açýlýş korbanlarýný getirdiler. Başkanlar bu korbanlarýný
Mizbeah’ýn önüne yaklaştýrdýlar.
11 Tanrý Moşe’ye “Mizbeah’ýn hizmete açýlýşý için korbanlarýný, her gün bir başkan getirecek” dedi.
[44. İlk Gün: Yeuda]
İlk gün korbanýný getiren, Yeuda kabilesinden Nahşon ben Aminadav oldu.
13 Ve korbaný [şöyleydi]:
Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130
[şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
14 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
15 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
16 Hatat-korbaný olarak bir teke;
17 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
12
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birer yaşýnda beş kuzu.
Nahşon ben Aminadav’ýn korbaný budur.
[45. İkinci Gün: Yisahar]
İkinci gün, Yisahar [kabilesi] başkaný Netanel ben
Tsuar korban getirdi.
19 Korbanýný [şunlarla] getirdi: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir
gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir çanak
(her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş
en kaliteli unla doluydu);
20 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
21 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
22 Hatat-korbaný olarak bir teke;
23 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu.
Netanel ben Tsuar’ýn korbaný budur.
18

[46. Üçüncü Gün: Zevulun]
Üçüncü gün, Zevulun kabilesi başkaný Eliav ben
Helon.
25 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konu24
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larýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
26 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
27 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
28 Hatat-korbaný olarak bir teke;
29 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Eliav ben Helon’un korbaný budur.
[47. Dördüncü Gün: Reuven]
Dördüncü gün, Reuven kabilesi başkaný Elitsur ben
Şedeur.
31 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
32 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
33 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
30
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Hatat-korbaný olarak bir teke;
35 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Elitsur ben Şedeur’un korbaný
budur.
34

[48. Beşinci Gün: Şimon]
Beşinci gün, Şimon kabilesi başkaný Şelumiel ben
Tsurişaday.
37 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
38 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
39 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
40 Hatat-korbaný olarak bir teke;
41 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Şelumiel ben Tsurişaday’ýn korbaný budur.
36

[49. Altýncý Gün: Gad]
42

Altýncý gün, Gad kabilesi başkaný Elyasaf ben Deuel.
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Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
44 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
45 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
46 Hatat-korbaný olarak bir teke;
47 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Elyasaf ben Deuel’in korbaný
budur.
43

[50. Yedinci Gün: Efrayim]
Yedinci gün, Efrayim kabilesi başkaný Elişama ben
Amiud.
49 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
50 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
51 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýn48
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da bir [erkek] kuzu;
52 Hatat-korbaný olarak bir teke;
53 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Elişama ben Amiud’un korbaný
budur.
[51. Sekizinci Gün: Menaşe]
Sekizinci gün, Menaşe kabilesi başkaný Gamliel ben
Pedatsur.
55 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
56 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
57 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
58 Hatat-korbaný olarak bir teke;
59 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Gamliel ben Pedatsur’un korbaný budur.
54
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[52. Dokuzuncu Gün: Binyamin]
Dokuzuncu gün, Binyamin kabilesi başkaný Avidan
ben Gidoni.
61 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
62 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
63 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
64 Hatat-korbaný olarak bir teke;
65 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Avidan ben Gidoni’nin korbaný
budur.
60

[53. Onuncu Gün: Dan]
Onuncu gün, Dan kabilesi başkaný Ahiezer ben
Amişaday.
67 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoð66
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rulmuş en kaliteli unla doluydu);
68 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
69 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
70 Hatat-korbaný olarak bir teke;
71 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu.
Ahiezer ben Amişaday’ýn korbaný budur.
[54. On Birinci Gün: Aşer]
On birinci gün, Aşer kabilesi başkaný Pagiel ben
Ohran.
73 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
74 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
75 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
76 Hatat-korbaný olarak bir teke;
77 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Pagiel ben Ohran’ýn korbaný budur.
72
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[55. On İkinci Gün: Naftali]
On ikinci gün, Naftali kabilesi başkaný Ahira ben
Enan.
79 Korbaný [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre, 130 [şekel] aðýrlýðýnda bir gümüş tas ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha-korbaný olarak, yaðla yoðrulmuş en kaliteli unla doluydu);
80 tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe;
81 Ola-korbaný olarak genç bir boða, bir koç, ilk yaşýnda bir [erkek] kuzu;
82 Hatat-korbaný olarak bir teke;
83 Şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş kuzu. Ahira ben Enan’ýn korbaný budur.
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[56. Mizbeah’ýn Hizmete Açýlýşý]
84 Mizbeah’ýn, meshedildiði günde Yisrael’in başkanlarý

tarafýndan [getirilen] hizmete açýlýş korbanlarý budur:
12 gümüş tas, 12 gümüş çanak, 12 altýn kepçe.
85 Her bir tas 130 ve her bir çanak 70 [şekel] gümüş
[içeriyordu. Böylece bu] eşyalarýn tüm gümüşü, kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 2400 [şekel81

di].
86 Tütsü ile dolu 12 altýn kepçe: Her kepçe kutsiyet
[konularýndaki] şekel standardýna göre 10’ar [gümüş
şekele eşit aðýrlýktaydý. Böylece] Kepçelerin tüm altýný
120 [gümüş şekelinkine denk aðýrlýktaydý].
87 Ola-korbaný olarak [getirilen] tüm hayvanlar: [Kendilerine eşlik eden] Minhalarý ile [birlikte], 12 boða,
12 koç, birer yaşýnda 12 [erkek] kuzu. Hatat-korbaný
olarak da 12 teke [getirilmişti].
88 Şelamim-kesimi olarak [getirilen] tüm hayvanlar: 24
boða, 60 koç, 60 teke, birer yaşýnda 60 kuzu. Mizbeah’ýn meshedildikten sonra [gerçekleştirilen] hizmete
açýlýş korbaný budur.
89 Ve Moşe, [Tanrý’yla] konuşmak üzere Buluşma
Çadýrý’na girdiðinde, Tanýklýk Sandýðý’nýn üzerindeki
kapaðýn üstünden, iki Keruvim’in arasýndan kendisine
söyleşen Ses’i duydu. [Tanrý] Ona [bu şekilde] konuştu.
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Beaaloteha
[57. Menora’nýn Yakýlýşý]

8

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Aaron’a konuş ve ona [şunlarý] söyle: ‘Kandilleri yaktýðýnda, [alevleri] Menora’nýn merkezine doðru
[yönlendirilmiş olsun]. Yedi kandil [bu şekilde] ýşýk
verecektir’”.
3 Aaron böyle yaptý; Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduðu gibi, [Menora’nýn] kandillerini, [onlarý] Menora’nýn merkezine doðru [yönlendirerek] yaktý.
4 Menora’nýn işçiliði şöyleydi: Yekpare altýndan [yapýlmýştý]. Tabanýna kadar, çiçeðine kadar yekpareydi.
Tanrý’nýn Moşe’ye gösterdiði görüntüye uygun olarak
– Menora’yý işte tam olarak böyle yapmýştý.
1

[58. Leviler’in Atanmasý]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
6 “Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden al ve onlarý arýndýr.
7 Onlarý arýndýrmak için şöyle yapacaksýn: Üzerlerine
paklama suyu serpeceksin. [Ama önce] Tüm bedenlerinden ustura geçirsinler. [Sonra bedenlerini ve] Giysilerini mikveye daldýrýp arýnacaklardýr.
8 “[Ardýndan,] Yaðla yoðrulmuş kaliteli undan Min5
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hasýyla [birlikte] genç bir boða alacaklar. Ayrýca Hatat-korbaný olarak ikinci bir boða alacaksýn.
9 “Leviler’i Buluşma Çadýrý’nýn önüne yaklaştýrýp, tüm
Bene-Yisrael cemaatini toplayacaksýn.
10 Leviler’i Tanrý’nýn Huzuru’na yaklaştýracaksýn ve
Bene-Yisrael, ellerini Leviler’in üstüne dayayacaklar.
11 Aaron, Bene-Yisrael’den Leviler’i Tanrý’nýn Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] sallayacak ve [Leviler]
Tanrý’nýn hizmetini gerçekleştirmek için [yetkili ve
görevli] olacaklar.
12 “Leviler, ellerini boðalarýn başýna dayayacaklar. Leviler için onarým saðlamak üzere, Tanrý Adýna, [boðalarýn] birini Hatat-korbaný, birini de Ola-korbaný yapacaksýn.
13 Leviler’i Aaron’un ve oðullarýnýn önünde hazýr edecek, onlarý Tanrý Adýna Tenufa [hareketleriyle] sallayacaksýn.
14 [Böylelikle] Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden ayýrmýş olacaksýn ve Leviler Bana ait olacaklar.
15 “Bundan sonra Leviler Buluşma Çadýrý’na hizmet
etmeye gelecekler. Onlarý arýndýracak ve onlarý Tenufa [hareketleriyle] sallayacaksýn.
16 Çünkü onlar Bene-Yisrael’in içinden [ayrýlýp] Bana
verilmişlerdir. Onlarý, tüm rahim açanlarýn, [yani] Bene-Yisrael’den herkesin behorunun yerine, Kendim’e
aldým.
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“Zira ister insan ister hayvan olsun, Bene-Yisrael’deki tüm behorlar Bana aitti. Mýsýr Ülkesi’nde tüm
behorlarý öldürdüðüm zaman onlarý Kendi Adýma kutsal kýlmýştým.
18 Ama [şimdi] Leviler’i, Bene-Yisrael’deki tüm behorlarýn yerine aldým
19 ve Bene-Yisrael’in Buluşma Çadýrý’ndaki görevlerini yerine getirmek ve Bene-Yisrael için onarým saðlamak üzere, Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden [ayýrarak,
Koenler’e] tabi [olacak şekilde] Aaron’a ve oðullarýna
verdim. Böylece Bene-Yisrael’in Kutsal’a yaklaşmalarýyla Bene-Yisrael’in başlarýna bela gelmeyecektir.”
20 Moşe, Aaron ve tüm Bene-Yisrael cemaati, Leviler’e, Tanrý’nýn Moşe’ye Leviler’le ilgili emretmiş olduðunun tümünü yaptý. Bene-Yisrael, [gerekenleri,]
onlara [tam olarak] bu şekilde yaptýlar.
21 Leviler paklandýlar, [bedenlerini ve] giysilerini mikveye daldýrdýlar. Aaron onlarý Tanrý’nýn Huzuru’nda
Tenufa [hareketleriyle] salladý. Aaron [Leviler] için
onarým saðladý ve onlarý arýndýrdý.
22 Ve bunun ardýndan Leviler, Buluşma Çadýrý’ndaki görevlerini Aaron’un ve oðullarýnýn önünde yerine
getirmek üzere geldiler. [Koenler, Leviler] İçin [gerekenleri], Tanrý’nýn Moşe’ye Leviler’le ilgili emrettiðine harfiyen uygun şekilde yaptýlar.
17
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[59. Leviler’in Hizmet Dönemleri]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
24 “Leviler’e dair [kanun] budur: [Bir Levi] Yirmi beş
yaştan itibaren Buluşma Çadýrý’nýn işinde görev ekibini oluşturmaya gelecektir.
25 Elli yaşýndan [sonra] ise iş ekibinden dönecek, artýk
çalýşmayacaktýr.
26 Nöbet tutup Buluşma Çadýrý’nda kardeşleriyle birlikte hizmet edecek, [fiziksel] iş yapmayacaktýr. Görevleriyle ilgili olarak Leviler’e böyle yapacaksýn.
23

9

[60. Çölde Pesah ve Pesah Şeni]
1 [Bene-Yisrael’in] Mýsýr’dan çýkýşýnýn ikinci yýlýn-

da, ilk ayda Tanrý Moşe’ye Sinay çölünde konuşarak
[şöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael Pesah-korbanýný vaktinde yapsýnlar.
3 Onu bu ayýn on dördüncü gününde öðleden sonra,
vaktinde yapýn. Tüm hüküm ve kanunlarýna uygun
olarak yapmalýsýnýz onu.”
4 Moşe, Pesah-korbanýný yapmalarý için Bene-Yisrael’e
konuştu.
5 [Böylece] Pesah-korbanýný ilk [ayda], ayýn on dördüncü gününde öðleden sonra Sinay çölünde yaptýlar.
Bene-Yisrael, Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduðu her
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şeyi harfiyen yerine getirdiler.
6 Ancak ölü nedeniyle tame olan bazý adamlar vardý.
[Bu kişiler] Pesah-korbanýný o gün yapamayacaklardý.
[Bu yüzden] O gün, Moşe’nin ve Aaron’un huzuruna
geldiler.
7 Bu adamlar [Moşe’ye] “Biz ölü nedeniyle tameyiz”
dediler. “Neden Tanrý’nýn korbanýný Bene-Yisrael ile
birlikte vaktinde getiremeyip kayba uðrayalým?”
8 Moşe onlara “Bekleyin ve Tanrý’nýn hakkýnýzda ne
emredeceðini öðreneyim” dedi.
[61. Pesah-korbanýnýn Telafisi]
Tanrý Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi.
10 “Bene-Yisrael’e konuş ve [şunlarý] söyle:
“Sizden ya da [sonraki tüm] nesillerinizden herhangi bir kişi ölü nedeniyle tame ise veya uzak yoldaysa;
Tanrý Adýna Pesah-korbanýný [şu şekilde] yapacaktýr:
11 [Böyle kişiler, bu korbaný] İkinci ayda on dördüncü
günde öðleden sonra yapacaklar, onu matsa ve acý otlarla yiyeceklerdir.
12 [Etinden hiçbir parçayý] Sabaha artýrmamalý, onda
kemik kýrmamalýdýrlar. [Bu şekilde] Onu [normal]
Pesah-korbanýnýn tüm yasasýna uygun şekilde yapacaklardýr.
13 “Öte yandan, saf konumda olup, [uzak] yolda da
9
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olmayan ve [buna raðmen] Pesah-korbanýný yapmayý
ihmal eden kişi – o can halkýndan kesilip atýlacaktýr;
zira Tanrý’nýn korbanýný vaktinde getirmemiştir. O kişi
günahýný taşýyacaktýr.
14 “Aranýza bir Ger katýldýðý zaman, [o da] Tanrý Adýna Pesah-korbanýný, Pesah-korbanýnýn hüküm ve kanununa harfiyen uygun şekilde yapmalýdýr. Hepiniz için
tek bir yasa olacaktýr – hem Gerler hem de Ülke’nin
doðuştan Yahudileri için.”
[62. Yolculuk İçin İlahi İşaretler]
15 [Moşe’nin] Mişkan’ý kurduðu günde, bulut, Tanýklýk

[Levhalarý’nýn] çadýrý [olan] Mişkan’ý örttü. Akşamleyin de Mişkan’ýn üzerinde, sabaha kadar [orada kalan]
ateşe benzer bir görüntü oluştu.
16 [Ondan sonra] Sürekli böyle olacaktý: [Mişkan’ý
gündüz vakti] bulut kaplayacaktý, geceleyin de ateş
görüntüsü [belirecekti].
17 [Yolculuklar] Bulutun Çadýr’ýn üstünden kalkmasýna göre [yapýlýrdý]. Bene-Yisrael ancak bundan sonra
yola çýkarlar ve bulut nerede durursa Bene-Yisrael de
orada kamp kurarlardý.
18 Bene-Yisrael Tanrý’nýn Sözü’ne göre yola çýkarlar
ve Tanrý’nýn Sözü’ne göre kamp kurarlardý. Bulutun
Mişkan’ýn üzerinde barýndýðý sürenin tümü boyunca
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kamp halini korurlardý.
19 Bulut Mişkan’ýn üzerinde uzun bir süre kaldýðýnda
Bene-Yisrael de Tanrý’nýn nöbetini tutarlar, yola çýkmazlardý.
20 Bazen bulut Mişkan’ýn üzerinde birkaç gün kalýr,
[Bene-Yisrael] kamp halini Tanrý’nýn Sözü’ne göre
korur ve Tanrý’nýn Sözü’ne göre yola çýkarlardý.
21 Bazense bulut [Mişkan’ýn üzerinde sadece] akşamdan sabaha kadar kalýr, sabah bulut kalkar ve [Bene-Yisrael] yola çýkarlardý. Ya da bulut bir gün bir gece
[durup] kalkar ve [Bene-Yisrael] yola çýkarlardý.
22 [Yine bulutun] İki gün, bir ay veya bir yýl [böyle
durduðu olurdu]. Bulut Mişkan’ýn üzerinde kalýp onun
üstünde barýndýðý sürece Bene-Yisrael kamp halini
korurlar ve yola çýkmazlar, [yalnýz bulut] kalktýðýnda
yola çýkarlardý.
23 [Böylece, her zaman] Tanrý’nýn Sözü’ne göre kamp
kurarlar, Tanrý’nýn Sözü’ne göre yola çýkarlar ve Tanrý’nýn nöbetini, Tanrý’nýn Sözü’ne göre Moşe’nin yönetiminde tutarlardý.
[63. Borazanlar]

10

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Kendine iki gümüş borazan yap. Onlarý yekpare yapmalýsýn. [Bu borazanlar] Toplumu çaðýrmak ve kamp1
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larý yola çýkarmak için sana ait olacaktýr.
3 “[Görevliler] Onlarý[n ikisini birlikte] düz ve uzun
bir sesle çaldýklarýnda, tüm toplum sana – Buluşma
Çadýrý’nýn girişi civarýna [gelip orada] toplanacak.
4 Eðer [bunlardan sadece] biriyle düz ve uzun bir ses
çalarlarsa, Yisrael’in binli gruplarýnýn başlarý [olan]
başkanlar sana [gelip huzurunda] toplanacaklar.
5 “Kesik sesler çaldýðýnýzda, doðuda kurulmuş olan
kamplar yola çýkacak.
6 İkinci kez kesik sesler çaldýðýnýzda, güneyde kurulmuş
olan kamplar yola çýkacak. [Böylece, Bene-Yisrael’in]
Yola çýkýşlarý için [işaret olarak] kesik ses çalýnacaktýr.
7 Ancak cemaati toplarken [yalnýzca] düz ve uzun bir
ses çalacak, kesik sesler çalma-yacaksýnýz.
8 “Borazanlarý Aaron’un oðullarý [olan] Koenler çalacaklar. [Bu kurallar] Sizin için nesilleriniz boyunca
[geçerli,] ebedi bir kanun olacaktýr.
9 “Ülkenizde, size baský yapan düşmana karşý savaşa
çýktýðýnýzda, borazanlarla kesik sesler çalýn. [O zaman]
Tanrýnýz Aşem’in huzurunda hatýra getirilecek ve düşmanlarýnýzdan kurtarýlacaksýnýz.
10 “Mutluluk gününüzde, bayramlarýnýzda ve aylarýnýzýn başlarýnda, Ola-korbanlarýnýz ve Şelamim-kesimleriniz[e eşlik] için borazanlarý çalacaksýnýz. [Bu
sesler] Tanrýnýz’ýn huzurunda sizin adýnýza hatýrlatýcý
olacaktýr – Ben, Tanrýnýz Aşem’im.”
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[64. Bene-Yisrael Sinay’dan Ayrýlýyor]
İkinci yýlda, ikinci ayda, ayýn yirmisinde, bulut,
Tanýklýk Mişkaný’nýn üzerinden kalktý.
12 Bene-Yisrael Sinay çölünden, yolculuk düzenlerine
göre yola çýktýlar ve bulut Paran çölünde durdu.
13 [Böylece] ilk kez Tanrý’nýn Sözü’ne göre ve Moşe’nin yönetiminde yola çýktýlar.
14 İlk sýrada, [tüm] kolordularýyla, Yeuda-oðullarý
kampýnýn sancaðý yola çýktý. Kolordusunun başýnda
Nahşon ben Aminadav [vardý].
15 Yisahar-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda Netanel ben Tsuar,
16 Zevulun-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda ise
Eliav ben Helon [yer alýyordu].
17 Mişkan söküldü; Gereşon-oðullarý ve Merari-oðullarý – Mişkan’ýn taşýyýcýlarý – yola çýktýlar.
18 [Tüm] Kolordularýyla, Reuven kampý sancaðý yola
çýktý. Kolordusunun başýnda Elitsur ben Şedeur [vardý].
19 Şimon-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda Şelumiel ben Tsurişaday,
20 Gad-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda ise Elyasaf ben Deuel [yer alýyordu].
21 Kutsal eşyalarýn taşýyýcýlarý Keatiler yola çýktýlar.
Onlar [kamp yapýlacak yere] gelene kadar, [diðer Le11
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viler] Mişkan’ý kuracaklardý.
22 [Sonra, tüm] Kolordularýyla, Efrayim-oðullarý kampý sancaðý yola çýktý. Kolordusunun başýnda Elişama
ben Amiud [vardý].
23 Menaşe-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda
Gamliel ben Pedatsur,
24 Binyamin-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda
ise Avidan ben Gidoni [yer alýyordu].
25 [Son olarak, tüm] Kolordularýyla, bütün kamplar
için toplayýcý [görevi yapan] Dan-oðullarý kampý sancaðý yola çýktý. Kolordusunun başýnda Ahiezer ben
Amişaday [vardý].
26 Aşer-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda Pagiel
ben Ohran,
27 Naftali-oðullarý kabilesi kolordusunun başýnda ise
Ahira ben Enan [yer alýyordu].
28 Kolordularýna göre Bene-Yisrael’in yolculuk düzeni
böyleydi. [O gün de bu düzene göre] Yola çýktýlar.
[65. Hovav]
Moşe, kayýnpederi Midyanlý Reuel’in oðlu Hovav’a
“Biz Tanrý’nýn ‘Onu size vereceðim’ dediði yere gidiyoruz” dedi. “Bizimle gel; sana iyilikte bulunuruz. Çünkü
Tanrý, Yisrael için iyilikten bahsetti.”
30 “Gelmeyeyim” dedi ona [Hovav]. “Topraðýma ve
29
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aileme gideceðim”.
31 “Bizi şimdi terk etme” dedi [Moşe]. “Ne de olsa çöldeki kamp yerlerimizi tanýyorsun ve bize rehber olabilirsin.
32 Bizimle geldiðin takdirde, Tanrý’nýn bize bahşedeceði o iyilik [ile] sana da iyilikte bulunuruz.”
33 Tanrý’nýn Daðý’ndan ayrýldýlar [ve] üç günlük mesafe [ilerlediler]. Tanrý’nýn Antlaşma Sandýðý da onlar
için bir dinlenme yeri hazýrlamak üzere üç günlük mesafe önlerinde gidiyordu.
34 Kamptan yola çýktýklarýnda Tanrý’nýn Bulutu gündüz vakti onlarýn üzerindeydi.
[66. Aron’un Yolculuðu]
Sandýk yola çýktýðýnda Moşe “Kalk ey Aşem! Düşmanlarýn daðýlsýnlar! Sen’den nefret edenler önünden
kaçsýnlar!” derdi.
36 Durduðunda ise “Geri dön ey Aşem, Yisrael’in on
binlerce binlerine!” derdi.
35

[67. Şikâyetler]

11
1 Halk sýzlanýr gibi oldu [ve bu sýzlanma] Tanrý’nýn

Kulaðý’nda kötüydü. Tanrý duydu ve öfkesi alevlendi;
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Tanrý’nýn Ateşi onlarý tutuşturdu ve kampýn kenarýný
[yakýp] tüketti.
2 Halk Moşe’ye haykýrdý, Moşe, Tanrý’ya dua etti ve
ateş [topraða] battý.
3 Bu yere Tavera adýný verdi; zira Tanrý’nýn Ateşi onlarý tutuşturmuştu.
4 [Halkýn] Arasýndaki karýşýk kalabalýk şiddetli bir iştaha kapýldý. Bene-Yisrael de [eski şikâyetlerine] dönüp, “bize kim et yedirecek?!” diyerek aðladýlar.
5 “Mýsýr’da bedava yediðimiz balýklarý hatýrlýyoruz; salatalýklarý, karpuzlarý, pýrasalarý, soðanlarý ve sarýmsaklarý!
6 Oysa şimdi canýmýz kurudu! Hiçbir şey yok! Gözümüz sadece Man’a [yönelik beklenti içinde]!”
7 Man, kişniş tohumu gibiydi ve inciye benziyordu.
8 Halk dolaşýp toplar, el deðirmeninde öðütür veya havanda döver, tencerede pişirir ya da onu pideler haline
getirirdi. Tadý yaðlý hamurun tadý gibiydi.
9 Geceleyin kampa çiy düştüðünde, Man onun üzerine
inerdi.
10 Moşe, halkýn aileler halinde, herkesin çadýrýnýn girişinde aðladýðýný duydu. Tanrý’nýn öfkesi fazlasýyla
alevlenmişti. [Durum] Moşe’nin gözünde de kötüydü.
11 “Neden kuluna kötülük ettin?” dedi Moşe, Tanrý’ya,
“Neden gözünde beðeni bulmadým da tüm bu halkýn
yükünü üzerime koyuyorsun?
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Tüm bu halka ben mi hamile kaldým, onu ben mi
doðurdum ki, bana, [hakkýnda] atalarýna yemin ettiðin topraða [gelene kadar] ‘Onu bir dadýnýn, emzikteki çocuðu taşýdýðý gibi koynunda taşý’ diyorsun?!
13 Nerede bende tüm bu halka verecek et ki bana ‘bize
et ver de yiyelim’ diye aðlýyorlar?
14 Tüm bu halký ben tek başýma taşýyamayacaðým;
çünkü benim için aðýr.
15 Ve madem bana böyle davranýyorsun, eðer gözünde
beðeni bulduysam beni şimdi öldür ki kötü halimi görmeyeyim!”
12

[68. Et Sözü]
Tanrý, Moşe’ye “Bana Yisrael’in ileri gelenlerinden,
halkýn ileri gelenleri ve denetçileri olarak tanýdýðýn
yetmiş kişi topla” dedi. “Onlarý Buluşma Çadýrý’na getir ve orada seninle hazýr dursunlar.
17 İnip orada seninle konuşacaðým ve üzerindeki Ruh’u
arttýrýp onlarýn üzerine yerleştireceðim. Halkýn yükünü seninle taşýyacaklar ve sen tek başýna taşýmak zorunda kalmayacaksýn.
18 “Halka da [şunlarý] söyle: Yarýna hazýrlanýn. Et yiyeceksiniz. Çünkü Tanrý’nýn Kulaðý’na ‘Bize kim et yedirecek?! Mýsýr’da durumumuz iyiydi!’ diye aðladýnýz.
Tanrý size et verecek ve yiyeceksiniz.
16
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19 [Sadece] Bir gün yiyecek deðilsiniz. İki gün de deðil,

beş gün de deðil, on gün de deðil, yirmi gün de deðil!
20 Tam bir ay [dolana] kadar! Burnunuzdan gelene ve
sizin için tiksindirici hale gelene kadar! Çünkü aranýzda bulunan Aşem’i reddettiniz ve O’nun huzurunda
‘Niye Mýsýr’dan çýktýk ki!’ diye aðladýnýz.”
21 Moşe “Benim içinde bulunduðum halk 600.000 yaya
[erkek içeriyor]” dedi, “ve Sen ‘onlara et vereceðim;
tam bir ay yiyecekler’ dedin.
22 [Tüm] Davar ve sýðýr [sürüleri] kesilse onlara yeter
mi? Denizin tüm balýklarý toplansa onlara yeter mi?”
[69. Sülünler]
23 Tanrý, Moşe’ye “Aşem’in Eli mi kýsaldý?” dedi. “Şim-

di göreceksin, Sözüm’ün gerçekleşip gerçekleşmeyeceðini!”
24 Moşe çýkýp Tanrý’nýn sözleriyle halka konuştu.
Halkýn ileri gelenlerinden yetmiş kişi topladý ve onlarý
Çadýr’ýn çevresinde hazýr etti.
25 Tanrý bir bulutun içinde inip onunla konuştu ve
[Moşe’nin] üzerindeki Ruh’tan arttýrýp, ileri gelen yetmiş kişinin üzerine yerleştirdi. Ruh üzerlerine çöker
çökmez [bu kişiler] peygamberlik ettiler; ama bir daha
[peygamberlik] etmediler.
26 İki kişi kampta kalmýştý. Birinin adý Eldad, ikinci96

sinin adý ise Medad’dý. Ruh, onlarýn üzerine çöktü.
Onlar da yazýlý olanlar arasýnda olmalarýna raðmen
Çadýr’a çýkmamýşlardý; ama [yine de] kampýn içinde
peygamberlik ediyorlardý.
27 Genç koşup “Eldad ve Medad kampta peygamberlik
ediyorlar!” diyerek [durumu] Moşe’ye anlattý.
28 Gençliðinden beri Moşe’nin hizmetkârý [olan] Yeoşua “Efendim Moşe; hapset onlarý!” diye atýldý.
29 “Benim adýma mý kýskançlýk ediyorsun?” dedi ona
Moşe. “Keşke Tanrý Ruhu’nu onlarýn üzerine yerleştirse de Tanrý’nýn Halký’nýn tümü peygamber olsa!”
30 Moşe kampa katýldý – o ve Yisrael’in ileri gelenleri.
31 [Ertesi gün] Tanrý’nýn yanýndan bir rüzgâr yola çýkýp
denizden sülün [sürüleri] kopardý ve kampýn üzerine
yaydý. [Sülünler] Kampýn çevresinde her yöne bir günlük mesafe kadar [yayýlmýş] ve topraðýn yüzeyinden iki
ama yükseklikte [uçuyorlardý].
32 Halk kalktý; o günün tümü, tüm gece ve ertesi günün tümü boyunca sülünleri topladýlar. En az [toplayan bile] on homer topladý. Onlarý kampýn çevresi boyunca yere serdiler.
33 Et hâlâ dişlerinin arasýndayken, henüz bitmemişken, Tanrý’nýn öfkesi halka karşý alevlendi ve Tanrý
halký son derece büyük bir darbeyle vurdu.
34 [Moşe] Buraya Kivrot Ataava adýný verdi, çünkü
iştaha kapýlan halký orada gömdüler.
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Halk Kivrot Ataava’dan Hatserot[’a doðru] yola
çýktý. [Bir süre] Hatserot’ta kaldýlar.
35

[70. Miryam ve Aaron’un Eleştirisi]

12

Miryam – ve Aaron – “Habeş bir kadýnla evlendi” [diyerek], evlenmiş olduðu Habeş kadýn hakkýnda
Moşe’ye karşý konuştu.
2 “Tanrý sadece Moşe aracýlýðýyla mý konuştu ki?” dediler. “Bizim aracýlýðýmýzla da konuşmadý mý?” Tanrý
[bunlarý] duydu.
3 Ve bu kişi, Moşe, son derece alçakgönüllüydü – topraðýn yüzeyi üstündeki insan ýrkýnýn tümünden [daha
alçakgönüllü].
1

[71. Miryam’ýn Cezasý]
Tanrý birdenbire Moşe’ye, Aaron’a ve Miryam’a
“Üçünüz Buluşma Çadýrý’na çýkýn!” dedi. Üçü çýktýlar
5 ve Tanrý, bulut sütununun içinde inerek Çadýr’ýn girişinde durdu. “Aaron ve Miryam!” [diye] seslendi ve
ikisi çýktýlar.
6 “Şimdi sözlerimi [dikkatle] dinleyin!” dedi [Tanrý].
“Sizden biri peygamber olduðunda, Aşem [hakkýnda
belirsiz bir] vizyonla tanýtýrým Kendim’i ona; onunla
rüyada konuşurum.
4
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Kulum Moşe [için ise] böyle deðil! Evim’in tümünde
güvenilirdir o!
8 Onunla aðýz aðza konuşurum. [Açýk bir] Vizyonla
[iletişim kurarým] – bilmecelerle deðil! [O kadar ki]
Tanrý’nýn resmine bakar! Kuluma karşý, Moşe’ye karşý
konuşmaktan neden çekinmediniz?!”
9 Tanrý’nýn öfkesi onlara karşý alevlendi ve [Tanrý oradan] gitti.
10 Bulut Çadýr’ýn üstünden ayrýldý ve işte, Miryam tsaraata yakalanmýştý, kar gibi [beyazdý]. Aaron Miryam’a
döndü ve [gördü:] İşte, [Miryam] tsaraata yakalanmýştý.
11 Aaron “Yalvarýyorum efendim” dedi Moşe’ye. “Akýlsýzlýk ederek ve günah işleyerek [yaptýðýmýz davranýşý]
üzerimize günah sayma.
12 Lütfen [Miryam] annesinin rahminden çýktýðýnda
vücudunun yarýsý yenmiş, ölü [doðan bir bebek] gibi
olmasýn.”
13 Moşe, Tanrý’ya “Ey Tanrý! Lütfen ona şimdi şifa
ver!” diye haykýrdý.
7

[72. Miryam Karantina Altýna Alýnýyor]
Tanrý, Moşe’ye “Babasý [sinirlenip] yüzüne tükürse
yedi gün boyunca utanç duymaz mýydý?!” dedi. “Yedi
gün boyunca kampýn dýşýnda karantinada kalsýn. Son14
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ra [kampa] katýlabilir”.
15 Miryam yedi gün boyunca kampýn dýşýnda karantinada kaldý ve halk Miryam katýlana kadar yola çýkmadý.
16 Sonra halk Hatserot’tan yola çýktý ve Paran çölünde
kamp kurdu.
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Şelah Leha
[73. Erets-Yisrael’i Keşif Görevi]

13
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Kendi adýna adamlar gönder ve Benim Bene-Yisrael’e vermekte olduðum Kenaan Ülkesi’ni araştýrsýnlar.
Her atasal kabile adýna birer kişi gönderin. Her biri
aralarýnda lider [konumunda olsun].”
3 Moşe, Tanrý’nýn Sözü’ne uygun olarak onlarý Paran
çölünden gönderdi. Hepsi [önemli] kişilerdi; Bene-Yisrael’in başlarýydýlar.
4 İsimleri de şunlardý:
Reuven kabilesi adýna, Şamua ben Zakur.
5 Şimon kabilesi adýna, Şafat ben Hori.
6 Yeuda kabilesi adýna, Kalev ben Yefune.
7 Yisahar kabilesi adýna, Yigal ben Yosef.
8 Efrayim kabilesi adýna, Oşea bin Nun.
9 Binyamin kabilesi adýna, Palti ben Rafu.
10 Zevulun kabilesi adýna, Gadiel ben Sodi.
11 Yosef kabilesi – Menaşe kabilesi adýna, Gadi ben
Susi.
12 Dan kabilesi adýna, Amiel ben Gemali.
13 Aşer kabilesi adýna, Setur ben Mihael.
14 Naftali kabilesi adýna, Nahbi ben Vofsi.
1
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Gad kabilesi adýna, Geuel ben Mahi.
16 Moşe’nin Ülke’yi araştýrmaya gönderdiði adamlarýn
isimleri bunlardý. Ancak Moşe, Oşea bin Nun’a “Yeoşua” ismini vermişti.
17 Moşe onlarý Kenaan Ülkesi’ni araştýrmaya gönderip
onlara “[Ülke’ye] Güneyde bu [yoldan] girin ve daða
çýkýn” dedi.
18 “Ülke’yi görün – nasýldýr? Ve üzerinde oturan halký
[inceleyin] – güçlü müdür, yoksa zayýf mý? [Nüfusça]
Az mýdýr, yoksa çok mu?
19 Ya içinde oturduðu ülke? İyi midir, yoksa kötü mü?
Ya içinde oturduðu şehirler? Açýk alanda mý, yoksa hisarlar içinde mi?
20 Ya toprak? Verimli mi yoksa kýt mý? Aðacý var mý,
yoksa yok mu? Cesaretinizi toplayýn ve Ülke’nin meyvesinden getirin.”
Üzümlerin olgunlaşma sezonuydu.
21 Çýktýlar ve Ülke’yi Tsin çölünden Hamat yakýnlarýndaki geniş meydana kadar araştýrdýlar.
22 [Ülke’ye] Güneyde girdiler. [Aralarýndan biri] Hevron’a kadar geldi. Devin çocuklarý Ahiman, Şeşay ve
Talmay oradaydý. Hevron, Mýsýr’daki Tsoan’dan yedi
yýl önce inşa edilmişti.
23 Eşkol vadisine kadar geldiler ve oradan, [üzerinde]
üzüm salkýmý [ile birlikte] bir asma dalý keserek onu
çifte sýrýk üstünde taşýdýlar. Ayrýca narlardan ve incir15
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lerden de [aldýlar].
24 O yere, Bene-Yisrael’in oradan kesmiş olduklarý
salkýma atýfla Eşkol [=salkým] vadisi adý verilmişti.
25 Kýrk günün bitiminde Ülke’yi araştýrmaktan döndüler.
26 [Hemen] Gidip Paran çölüne, Kadeş civarýnda [bulunan] Moşe’ye, Aaron’a ve tüm Bene-Yisrael cemaatine geldiler. [Moşe ile Aaron’a] ve tüm cemaate rapor
getirdiler ve onlara Ülke’nin meyvelerini gösterdiler.
27 [Moşe’ye] anlatýp “Bizi gönderdiðin ülkeye geldik”
dediler. “Gerçekten de süt ve balýn aktýðý [bir yer. İşte]
Bu da meyvesi.
28 Ne var ki Ülke’de oturan halk azýlý, şehirler de çok
büyük ve güçlendirilmiş. Devin çocuklarýný da gördük
orada.
29 Güney bölgesinde Amalek oturuyor. Hiti, Yevusi ve
Emori [halklarý] daðlýk [kýsýmda] oturuyor. Kenaani
ise denizin kýyýsýnda ve Yarden’in yakýnýnda oturuyor.
30 Kalev halký Moşe’ye [kulak vermesi için] susturdu.
“Elbette çýkýp onu ele geçireceðiz” dedi. “Ona gücümüz tabii ki yeter!”
31 Ama onunla [Ülke’ye] çýkmýş olan adamlar “O halka karşý ilerleyemeyiz” dediler, “çünkü bizden daha
güçlü.”
32 [Sonra] Bene-Yisrael’e “Araştýrmak üzere içinden
geçtiðimiz ülke, sakinlerini yutan bir ülkedir” diyerek
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araştýrmýş olduklarý Ülke hakkýnda ileri geri konuşmaya başladýlar; “içinde gördüðümüz halkýn tümü cüsseli
insanlar.
33 [Zaten] Devleri de orada gördük – [ünlü] Devler
soyuna mensup devin çocuklarýný! Kendi gözümüzde
çekirgelere benziyorduk. Onlarýn gözünde de öyleydik!”

14
Tüm cemaat sesini yükseltip sýzlandý. Halk o gece
aðladý.
2 [Sabahýna,] Tüm Bene-Yisrael Moşe’ye ve Aaron’a
şikâyete başladý. Tüm cemaat onlara “Keşke Mýsýr Ülkesi’nde veya bu çölde ölseydik! Ah keşke ölseydik!”
dediler.
3 “Tanrý neden bizi kýlýçla düşmemiz için bu ülkeye getiriyor?! Karýlarýmýz ve çocuklarýmýz tutsak olacaklar!
Bizim için en iyisi Mýsýr’a dönmek!”
4 Birbirlerine “[Yeni bir] Baş atayýp Mýsýr’a dönelim”
dediler.
5 Moşe ve Aaron, toplanan tüm Bene-Yisrael cemaatinin önünde kendilerini yüz üstü yere attýlar.
6 Ülke’yi araştýranlardan Yeoşua bin Nun ile Kalev
ben Yefune giysilerini yýrttýlar
7 ve tüm Bene-Yisrael cemaatine [yumuşak bir dille]
“Araştýrmak üzere içinden geçtiðimiz Ülke…” dediler,
1
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“o Ülke çok, çok iyi!
8 Eðer Tanrý bizden memnun olursa bizi bu Ülke’ye –
ki süt ve balýn aktýðý Ülke’dir – getirecek ve onu bize
verecektir.
9 Lakin Tanrý’ya isyan etmeyin! [O zaman] Siz de Ülke’nin halkýndan korkmayacaksýnýz. Çünkü onlar ekmeðimizdir; [zira] korumalarýný kaybettiler ve Tanrý
bizimle. [Bu yüzden] Onlardan korkmayýn!”
10 Ama tüm cemaat onlarý taşa tutmakla tehdit etti.
[O sýrada] Tanrý’nýn Onuru Buluşma Çadýrý’nda tüm
Bene-Yisrael’e göründü.
[74. Halký İmha Tehdidi]
Tanrý, Moşe’ye “Bu halk Beni daha ne kadar kýzdýracak?” dedi. “İçinde yapmýş olduðum tüm mucizelere
raðmen ne zamana kadar Bana inanmayacaklar?
12 Onlarý salgýnla vurup imha ederim ve seni ondan
[daha] büyük ve güçlü bir ulus haline getiririm!”
13 Moşe, Tanrý’ya “Ama bu halký kuvvetinle içinden
çýkarmýş olduðun Mýsýr[lýlar] duyacaklar” dedi,
14 “ve bu Ülke’nin sakinleri hakkýnda [neler neler]
söyleyecekler! [Ne de olsa, Mýsýrlýlar] Senin, Aşem, bu
halkýn içinde olduðunu, Senin, Aşem, onlara göz göze
göründüðünü, Bulutun’un onlarýn üstünde durduðunu ve Senin, önlerinde gündüzleri bir bulut sütunu,
11
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geceleyin de bir ateş sütunu ile ilerlediðini duydular.
15 [Şimdi] Bu halký tek bir adammýş gibi öldürürsen,
senin ününü duymuş olan bu uluslar şöyle diyeceklerdir:
16 ‘Tanrý, onlara [vereceðine dair] yemin etmiş olduðu
Ülke’ye bu halký getirme kabiliyeti olmadýðýndan onlarý çölde öldürdü’.
17 “Şimdi – lütfen Efendim’in Kuvveti büyüklüðünü
göstersin! Konuşup şöyle dediðin gibi:
18 ‘Aşem; Öfkesini Geciktiren, Şefkati Bol; Günahý
ve İsyaný Baðýşlayan ve Temizleyen’dir. [Fakat teşuva
yapmayanlarý] Temizlemez; babalarýn günahlarýný, çocuklar için, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatýrda tutar’.
19 “Büyük Şefkatin’e uygun olarak, bu halk için [günahlarý] Mýsýr’dan buraya [gelene] dek [hep] baðýşlamýş olduðun gibi, lütfen bu halkýn isyanýný [şimdi
de] affet!”
20 Tanrý “Sözlerine uygun olarak affediyorum” dedi.
21 “Ancak! Yemin ediyorum – ve Aşem’in Onuru tüm
dünyayý doldursun –
22 ki, Onurum’u [ve] Mýsýr’da ve çölde gerçekleştirdiðim mucizelerimi görmüş olup Beni hâlihazýrda on
kez sýnamýş, yine de Sözüm’ü dinlememiş olan tüm bu
adamlar,
23 [hakkýnda] atalarýna yemin etmiş olduðum Ülke’yi
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görürlerse…!! Beni kýzdýran kimse onu görmeyecektir!
24 “Ancak kulum Kalev – yanýnda farklý bir ruh olup,
Beni kalp bütünlüðüyle takip etmiş olmasýnýn akabinde, onu gitmiş olduðu ülke’ye getireceðim ve soyu onu
mülk edinecek.
25 “[Şimdi…] Amaleki ve Kenaani [uluslarý] vadide
oturuyorlar. [Bu yüzden] Yarýn [geri] dönün ve Kýzýldeniz yönünde çöle doðru yola çýkýn.”
[75. Kýrk Yýllýk Göçebelik Cezasý]
Tanrý, Moşe’ye ve Aaron’a konuşarak [şöyle] dedi:
27 “[Halký] Bana karşý şikâyete kýşkýrtan bu kötü cemaate ne zamana kadar [sabýr göstermeliyim]? Bana
karşý şikâyete kýşkýrttýklarý Bene-Yisrael’in şikâyetlerini duydum.
28 Söyle onlara: “Yemin ediyorum – Tanrý’nýn Sözü
– size Kulaklarýma söylediklerinizin aynýsýný yapmazsam...!
29 Bu çölde düşecek leşleriniz – Bana karşý şikâyete
kýşkýrttýðýnýz yirmi yaş ve üstündekiler [için yapýlan]
tüm sayýmlarýnýzda sayýlanlarýn hepsi!
30 Sizi içinde barýndýracaðýma yemin ettiðim Ülke’ye
gelirseniz…! – Kalev ben Yefune ve Yeoşua bin Nun
hariç.
26
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“‘Tutsak olacak’ dediðiniz çocuklarýnýza gelince…
Onlarý [Ülke’ye] getireceðim ve sizin hor gördüðünüz
Ülke’yi tanýyacaklar.
32 “Ama siz… leşleriniz bu çölde düşecek.
33 Çocuklarýnýz da kýrk yýl çölde dolaşýp duracaklar ve
çölde leşleriniz tamamlanana kadar ihanetinizi[n yükünü] taşýyacaklar.
34 “Ülke’yi araştýrdýðýnýz günlerin sayýsý [olan] kýrk
güne denk olarak, her yýla bir gün [olmak üzere] günahlarýnýzý[n yükünü toplamda] kýrk yýl taşýyacaklar.
[Böylece] Benden ayrýlma[nýn ne olduðunu] anlayacaksýnýz.
35 Ben – Aşem – konuştum! Bana karşý toplanan tüm
bu kötü cemaate bunu yapmazsam…! Bu çölde bitecekler ve orada ölecekler!”
36 Moşe’nin Ülke’yi araştýrmak üzere göndermiş olduðu ve döndüklerinde Ülke hakkýnda ileri geri konuşarak tüm cemaati [Tanrý’ya] karşý şikâyete kýşkýrtmýş
olan adamlar ise [hemen cezalandýrýldýlar].
37 Ülke hakkýnda kötü bir rapor uyduran bu kişiler,
Tanrý’nýn Huzuru’nda bir belayla öldüler.
38 Ancak Ülke’yi araştýrmaya giden bu adamlardan
Yeoşua bin Nun ve Kalev ben Yefune hayatta kaldýlar.
39 Moşe bu sözleri tüm Bene-Yisrael’e aktardý ve halk
aðýr bir mateme büründü.
40 Sabah erken kalkýp daðýn doruðuna doðru çýktýlar
31
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ve “İşte hazýrýz! Tanrý’nýn [bize vereceðini] söylediði
yere çýkalým; çünkü [davranýşýmýzla] günah işledik”
dediler.
41 Ama Moşe “Tanrý’nýn Sözü’nü neden göz ardý ediyorsunuz?” dedi. “Bu [gayretiniz] başarýlý olmayacak.
42 Çýkmayýn – çünkü Tanrý aranýzda deðil – ki düşmanlarýnýzýn önünde öldürücü darbe almayasýnýz.
43 Zira Amaleki ve Kenaani [uluslarý] orada önünüzdeler. Kýlýçla düşersiniz. Ne de olsa Tanrý’nýn ardýndan [yürümekten] vazgeçtiniz ve [bu yüzden] Tanrý
sizinle olmayacak.”
44 Yine de [bazý kişiler] daðýn doruðuna çýkma konusunda cüretkârlýk ettiler. Tanrý’nýn Antlaşma Sandýðý
ve Moşe ise kampýn ortasýndan ayrýlmadýlar.
45 O daðda oturmakta olan Amaleki ve Kenaani [güçleri] inip onlara sert bir darbe indirdiler ve onlarý, imhaya kadar [sürekli darbelerle] iyice ezdiler.

15

[76. Korbanlara Eşlik Eden Minhalar]

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle:
“Size vermekte olduðum anavatanýnýza geleceðiniz zaman,
3 sýðýrdan veya davardan [seçtiðiniz hayvanlarla], Tanrý’nýn memnuniyetle kabul etmesi için, genel bir vaat
1
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telaffuzu nedeniyle veya belirli bir baðýş şeklinde [gönüllü olarak], veyahut bayramlarýnýzda [zorunlu olarak], Tanrý Adýna yakýlan-korban [olacak halde] bir
Ola-korbaný ya da [Şelamim-]kesimi yaptýðýnýzda [şu
kurallara uymalýsýnýz:]
4 “Tanrý Adýna korbanýný gerçekleştiren [kişi] 1/4 in
yaðla yoðrulmuş 1/10 [efa] en kaliteli undan bir Minha-korbaný getirmelidir.
5 [Ayrýca] Her Ola-korbaný veya [Şelamim-]kesimi için
1/4 in [miktarýnda] Nesehlik şarap hazýrla. [Tüm bunlar] Bir davar yavrusu içindir.
6 “Ya da bir koç için, 1/3 in yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa]
en kaliteli undan bir Minha-korbaný yap.
7 Nesehlik şarap [ise] 1/3 in [olacaktýr. Böylece, Minha’yý] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði şekilde
gerçekleştireceksin.
8 “Tanrý Adýna, [gönüllü bir] Ola-korbaný [olarak]
ya da – genel bir vaat telaffuzu nedeniyle veya [farklý
amaçlý bir] Şelamim-korbaný [şeklinde – bir Şelamim-]
kesimi [olarak] genç bir boða yapacaðýn zaman,
9 bu genç boðanýn yanýnda 1/2 in yaðla yoðrulmuş 3/10
[efa] en kaliteli unla bir Minha-korbaný getirmeli[sin].
10 Neseh olarak da 1/2 in şarap getir. [Böylece Minha] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban [olacaktýr].
11 “Her boða, her koç veya (hem koyunlarda hem de
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keçilerde) [her] davar yavrusu için bu şekilde yapýlacaktýr.
12 [Korban] Yapacaðýnýz [hayvan] sayýsý nasýlsa, her
biri için kendi sayýsýna göre [bu Minha-korbanlarýný]
yapmalýsýnýz.
13 “Her doðuştan Yahudi, Tanrý’nýn memnuniyetle
kabul edeceði bir yakýlan-korban gerçekleştirmek için
bunlarý bu şekilde yapmalýdýr.
14 Tüm nesilleriniz boyunca, aranýza bir Ger katýlýrsa
ya da hâlihazýrda aranýzdaysa ve Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban yapacaksa, [siz]
nasýl yapýyorsanýz [o da] ayný şekilde yapacaktýr.
15 “Ahali! Hem sizin için hem de [aranýza] katýlan Ger
için tek bir yasa [vardýr. Bu,] Nesilleriniz boyunca geçerli olacak ebedi bir kanundur: Tanrý’nýn Huzuru’nda bir Ger, sizinle ayný konumda olacaktýr.
16 Hem sizin için hem de aranýza katýlan Ger için tek
Tora ve tek kanun olacaktýr.”
[77. Hala]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
18 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle:
“Sizi getirmekte olduðum Ülke’ye girişinizde[n itibaren şu kural geçerli olacaktýr:]
19 Ülke’nin ekmeðinden yediðinizde, Tanrý Adýna bir
17
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baðýş ayýrmalýsýnýz.
20 Hamurunuzun başýný hala [adý altýnda bir] baðýş
[olarak] ayýrýn. Týpký harman yeri baðýşý gibi – onu
ayný şekilde ayýracaksýnýz.
21 Nesilleriniz boyunca, hamurunuzun başýndan Tanrý
Adýna bir baðýş vermelisiniz.
[78. Kasýtsýz Toplumsal Putperestliðin Affý İçin Korban]
“Hataya düşer ve Tanrý’nýn, Moşe’ye konuşmuş olduðu bu emirlerin tümünü ihlal [anlamýna gelen bir
kabahat] ederseniz –
23 [ki bu,] Tanrý’nýn emrettiði günden itibaren tüm
nesilleriniz boyunca, Tanrý’nýn size Moşe aracýlýðýyla
emrettiði her şeyi [ihlal anlamýna gelir – kanun şöyledir:].
24 “Eðer [bu ihlal] toplumun gözlerinden hata sonucu [kaynaklanarak] yapýlmýşsa, tüm toplum, kanuna
uygun olarak Minhasý ve Nesehi ile birlikte, Tanrý’nýn
memnuniyetle kabul edeceði şekilde Ola-korbaný olarak genç bir boða, [ayrýca] Hatat-korbaný olarak bir
teke hazýrlamalýdýr.
25 “[Böylece] Koen tüm Bene-Yisrael toplumu için
onarým saðlayacak ve [bu günah] onlar adýna baðýşlanacaktýr; zira kasýtsýzdýr ve bu hatalarý nedeniyle, Tanrý Adýna yakýlan-korban [şeklindeki Ola-]korbanlarýný
22
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ve Hatat-korbanlarýný getirmişlerdir.
26 [Sonuç olarak bu günah] Tüm Bene-Yisrael cemaati ve aralarýna katýlmýş Gerler adýna baðýşlanacaktýr;
çünkü tüm halk için, [bu yapýlan] kasýtsýzdýr.
[79. Kasýtsýz Bireysel Putperestliðin Affý İçin Korban]
“Eðer [bu günahý] hatayla bir birey işlerse, [bu kişi]
Hatat-korbaný olarak ilk yaşýnda bir [dişi] oðlak getirmelidir.
28 Koen, ona onarým saðlamak üzere [bu korbanýn işlemlerini yapacak,] kasýtsýz günah işleyerek hataya
düşen bu kişi için Tanrý’nýn Huzuru’nda onarým saðlayacaktýr. [Böylece bu günah] Onun adýna baðýşlanacaktýr.
29 Bene-Yisrael’de Yahudi doðan [kişi] ve aralarýna
katýlmýş olan Ger! Hatalý davranan [kişiler] açýsýndan,
sizin için tek bir yasa olacaktýr.
30 “Öte yandan; ister doðuştan Yahudi ister Ger [olsun, bu günahý] arsýzca işleyen kişi, Aşem’e küfretmiş
olur. Bu can halkýnýn içinden kesilip atýlacaktýr;
31 zira Tanrý’nýn Sözü’nü aşaðýlamýş, Emri’ni ihlal etmiştir. Bu can tamamen kesilip atýlacaktýr. Günahý
kendisindedir.”
27
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[80. Odun Toplayan Adam]
Bene-Yisrael çölde iken Şabat günü odun toplayan
bir adam buldular.
33 Onu odun toplarken bulanlar, onu Moşe’ye, Aaron’a ve tüm cemaate getirdiler.
34 Onu nezarethaneye koydular; zira ona ne yapýlacaðý
açýklanmamýştý.
32

[81. Şabat İhlalinin Cezasý]
Tanrý, Moşe’ye “Adam idam edilecektir” dedi, “onu
kampýn dýşýnda tüm cemaat[in huzurunda] taşa tutacaklardýr.”
36 Tüm cemaat onu kampýn dýşýna çýkardý. Onu taşa
tuttular ve öldü. [İdam] Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş
olduðu şekilde [gerçekleştirilmişti].
35

[82. Tsitsit]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
38 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle, nesilleri boyunca kendileri için giysilerinin köşelerine tsitsit yapsýnlar. [Her] Köşenin tsitsitine gök mavisi bir iplik koysunlar.
39 [Böylece, tüm iplikler birlikte] Sizin için tsitsit teş37
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kil edecek. Onu göreceksiniz, [böylece] Tanrý’nýn tüm
emirlerini hatýrlayarak onlarý uygulayacak, sizi yoldan
çýkaran kalbinizin ve gözlerinizin peşinden arayýşta bulunmayacaksýnýz.
40 Böylece tüm emirlerimi hatýrlayýp uygulayacak ve
Tanrýnýz için kutsal [insanlar] olacaksýnýz.
41 “Ben, sizi Mýsýr Ülkesi’nden size Tanrý olmak için çýkarmýş olan Tanrýnýz Aşem’im. Ben, Tanrýnýz Aşem’im.”
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Korah
[83. Korah’ýn İsyaný]

16
Levi’nin oðlu Keat’ýn oðlu Yitsar’ýn oðlu Korah,
[yanýnda] Reuven-oðullarý[ndan], Eliav’ýn oðullarý
Datan ve Aviram ile Pelet’in oðlu On [olmak üzere,
muhalif bir konum] aldý.
2 [Bunlar] Bene-Yisrael’den, cemaat başkanlarý [ve
genel] kurula çaðrýlan isim [sahibi] insanlar [olan] iki
yüz elli kişi [ile birlikte] Moşe’nin karşýsýna dikildiler.
3 Moşe ve Aaron’a karşý birleşerek, onlara “Çok ileri
gittiniz” dediler, “çünkü tüm cemaat – hepsi kutsal; ve
Tanrý aralarýnda. Öyleyse neden kendinizi Tanrý’nýn
toplumunun üstüne yükseltiyorsunuz?”
4 Moşe durumu anladý ve yüz üstü kapandý.
5 Korah’a ve tüm yandaşlarýna konuşarak şöyle dedi:
“Sabah [olunca,] Tanrý [kimin] Kendisi’ne ait ve [kimin] kutsal olduðunu, [yani kimleri] Kendisi’ne yakýn
kýldýðýný bildirecek ve seçtiðini Kendisi’ne yaklaştýracaktýr.
6 “Şunu yapýn: Kendinize kor kürekleri alýn – Korah
ve tüm yandaşlarý –
7 ve yarýn, Tanrý’nýn Huzuru’nda [bu küreklerin] içlerine ateş koyun ve üstlerine tütsü yerleştirin. Tanrý’nýn
1
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seçeceði kişi – [sadece] o kutsal olandýr. Başýnýzdan
büyük [bir işe giri-şiyorsunuz] Levi-oðullarý!”
8 [Sonra] Moşe, Korah’a [tatlý bir dille] “Lütfen dinleyin Levi-oðullarý” dedi.
9 “Yisrael’in Tanrýsý’nýn sizi, Tanrý’nýn Mişkaný’nýn
hizmetini görmeniz ve cemaatin önünde hazýr durarak
[onlar adýna] görev yapmanýz için Kendisi’ne yaklaştýrarak Yisrael cemaatinden ayýrmýş olmasý gözünüzde
küçük bir şey mi?
10 Üstelik seni ve seninle birlikte tüm kardeşlerini –
Levi-oðullarýný – [Kendisi’ne] yakýn kýldý! Koenlik de
mi istiyorsunuz?
11 Bu nedenle [bil ki], sen ve tüm yandaşlarýn, [aslýnda] Tanrý’ya karşý birlik olmuş durumdasýnýz. Ve Aaron – o ne ki ona karşý şikâyet üretiyorsunuz?”
12 Moşe, Eliav’ýn oðullarý Datan’ý ve Aviram’ý çaðýrtmak üzere [birilerini] gönderdi. Ama [onlar] “Çýkmayacaðýz” dediler.
13 “Bizi çölde öldürmek için süt ve bal akan ülkeden
çýkardýðýn az mý ki bir de üzeri-mize hâkimiyet üstüne
hâkimiyet kuruyorsun?
14 Üstelik bizi süt ve bal akan Ülke’ye getirip tarla ve
bað mirasý da vermedin! Şu insanlarýn gözlerini mi çýkaracaksýn?! Çýkmayacaðýz!”
15 Moşe son derece rahatsýz oldu. Tanrý’ya “Sunularýna yüz verme!” dedi. “Onlardan tek eşek almadým;
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aralarýndan hiçbirine kötülük etmedim!”
16 Moşe, Korah’a “Sen ve tüm yandaşlarýn, Tanrý’nýn
Huzuru’nda olun” dedi. “Yarýn! Sen, onlar ve Aaron.
17 Hepiniz kor küreðinizi alýn, üzerlerine tütsü yerleştirin. Herkes kor küreðini Tanrý’nýn Huzuru’na sunacak
– [toplamda] iki yüz elli kor küreði. [Ayrýca] Her biriniz kendi kor küreðiyle [olmak üzere] sen ve Aaron.”
18 [Ertesi gün] Herkes kor küreðini aldý. [Bunlarýn]
Üzerlerine ateş koydular, üstlerine de tütsü yerleştirdiler ve Buluşma Çadýrý’nýn girişi civarýnda hazýr durdular. Moşe ve Aaron [da yanlarýndaydýlar].
19 Korah tüm cemaati Buluşma Çadýrý’nýn girişi civarýna [toplayarak] onlara karşý birleştirdi. [O sýrada]
Tanrý’nýn Onuru tüm cemaate göründü.
[84. Moşe, Yisrael İçin Araya Giriyor]
Tanrý, Moşe’ye ve Aaron’a konuşarak şöyle dedi: 21
“Bu cemaatin içinden ayrýlýn ve onlarý bir anda tüketeyim”.
22 Ama [Moşe ve Aaron] yüzleri üstü kapandýlar ve
“Ey Mutlak Güç! Tüm bedenlerdeki ruhlarýn Tanrýsý!” dediler, “Bir kişi günah işledi diye tüm cemaate
mi öfkeleneceksin?”
20
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[85. Korah’ýn Cezasý]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: 24 “Cemaate
konuş ve şöyle söyle: Korah, Datan ve Aviram’ýn çadýrýnýn çevresinden uzaklaşýn.”
25 Moşe kalkýp Datan ve Aviram’a gitti. Yisrael’in ileri
gelenleri de arkasýndan gittiler.
26 Cemaate konuşarak şöyle dedi: “Bu kötü insanlarýn
çadýrlarý civarýndan ayrýlýn – ve onlara ait hiçbir şeye
dokunmayýn – ki günahlarýnýn çokluðu yüzünden sizin
de sonunuz gelmesin.”
27 [Etraftakiler] Korah, Datan ve Aviram’ýn çadýrýnýn
civarýndan uzaklaştýlar. Datan ve Aviram ise, [yanlarýnda] eşleri, çocuklarý ve bebekleri [olmak üzere]
meydan okur bir tavýrla çadýrlarýnýn girişine çýktýlar.
28 Moşe [şöyle] dedi: “Tüm bu icraatý yapmak üzere
beni Tanrý’nýn gönderdiðini ve [bunlarý] kalbimden
[uydurmuş] olmadýðýmý şu şekilde bileceksiniz:
29 Eðer bu [adamlar] her insanýn öldüðü şekilde ölürler, tüm insanlarýn [normal] kaderi ile yüzleşirlerse, [o
zaman] beni Tanrý göndermemiş [demektir].
30 Ama eðer Tanrý yepyeni bir oluşum yaratýrsa – toprak aðzýný açýp onlarý ve onlara ait her şeyi yutar ve
[onlar] canlý halde dünyanýn derinliklerine inerlerse –
[o zaman] bu adamlarýn Tanrý’yý kýzdýrmýş olduklarýný
bileceksiniz.”
23
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Moşe tüm bu sözleri konuşmayý bitirmişti ki, [isyancýlarýn] altlarýndaki toprak yarýldý. 32 Yeryüzü aðzýný
açtý, onlarý ve ev halklarýný, Korah’ýn yanýndaki herkesi ve [onlara ait] tüm mallarý yuttu.
33 Onlar, kendilerine ait her şeyle birlikte canlý halde dünyanýn derinliklerine indiler ve yeryüzü üstlerine
kapandý. [Böylece] Toplumun içinden yok oldular.
34 Çevrelerindeki tüm [Bene-]Yisrael onlarýn çýðlýklarý
karşýsýnda “yeryüzü bizi de yutmasýn” diye kaçýştýlar.
35 [Sonra] Tanrý’nýn yanýndan bir ateş çýktý ve tütsüyü
sunan iki yüz elli kişiyi [yakýp] tüketti.
31

[86. Tütsü Kürekleri]

17
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
2 “Koen Aaron’un oðlu Elazar’a söyle, kor küreklerini
yangýn bölgesinden kaldýrýp [üzerlerindeki] ateşi de
öteye saçsýn, çünkü [kürekler] kutsal nitelik kazandý.
3 Kendi canlarýna karşý günah işlemiş olanlarýn küreklerini [alýp], onlarý [iyice dövülerek] yassýlaştýrýlmýş
saclar haline getirsinler. [Bu saclar] Mizbeah için kaplama [görevi göreceklerdir], çünkü [asiler, bu kürekleri] Tanrý’nýn Huzuru’na yaklaştýrdýklarýnda [kürekler] kutsal nitelik kazanmýşlardý. Bunlar Bene-Yisrael
için [hatýrlatýcý] birer işaret olacaklardýr.”
1
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Koen Elazar, yananlarýn getirdikleri bakýr kor küreklerini aldý ve [ustalar] bunlarý Mizbeah’a kaplama olacak şekilde [döverek] yassýlaştýrdýlar.
5 [Bunlar,] Aaron’un soyundan olmayan yetkisiz bir
kişinin Tanrý’nýn Huzuru’nda tütsü tüttürmek üzere
yaklaşmamasý ve [böylece] Korah ve yandaşlarý gibi
olmamasý için Bene-Yisrael’e yönelik birer hatýrlatýcý
[görevi görecekti. Elazar her şeyi] Tanrý’nýn, ona Moşe
aracýlýðýyla konuşmuş olduðu şekilde [yaptý].
4

[87. Korku ve Yakýnma]
Ertesi gün tüm Bene-Yisrael cemaati Moşe’ye ve Aaron’a, “Tanrý’nýn halkýný siz öldürdünüz!” diye şikâyet
etti.
7 Cemaat Moşe’ye ve Aaron’a karşý birleştiði sýrada,
Buluşma Çadýrý’na döndüler ve işte, bulut onu örtmüştü. Tanrý’nýn Onuru göründü.
8 Moşe ve Aaron Buluşma Çadýrý’nýn önüne geldi.
6

[88. Aaron Halký Kurtarýyor]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
10 “Bu cemaatin arasýndan çýkýn ve onlarý bir anda tüketeyim.”
[Ama onlar] Yüz üstü kapandýlar.
9
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[Sonra] Moşe, Aaron’a “Kor küreðini al ve üstüne
Mizbeah’ýn üzerinden ateş koy, [onun üstüne de] tütsü
yerleştirerek hýzla cemaate götür ve onlar için onarým
saðla; çünkü [Tanrýsal] öfke, Tanrý’nýn Huzuru’ndan
salýverildi. Salgýn başladý!”
12 Aaron, Moşe’nin konuştuðu şekilde [kor küreðini]
aldý ve toplumun içine doðru koştu. Ve işte, halkýn
içinde [ölümcül] salgýn başlamýştý. [Aaron, kor küreðine] Tütsüyü koyarak halk için onarým saðladý,
13 ölülerle canlýlarýn arasýnda durdu ve salgýn durakladý.
14 Salgýnda ölenler[in sayýsý] 14.700’dü. [Bunlar] Korah vakasýnda ölenlerin haricindeydi.
15 Aaron, Buluşma Çadýrý’nýn girişindeki Moşe’ye döndü ve salgýn sona erdi.
11

[89. Asalarla Yapýlan Test]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
17 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlardan her atasal ev
başýna birer asa al. [Bunlarý] Atasal evlerinin başkanlarýnýn tümünden [alacaksýn; böylece toplamda] on iki
asa [olacak]. Her kişinin ismini asasýnýn üzerine yaz.
18 Aaron’un ismini de Levi [kabilesinin] asasýna yazacaksýn; zira [Levi kabilesinin] atasal evlerinin başý için
[sadece] bir asa [olacaktýr.
16
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Bu asalarý] Buluşma Çadýrý’nda, [normalde] sizinle
buluştuðum yer [olan,] Tanýklýk [Sandýðý’nýn] önüne
yerleştir.
20 Seçeceðim kişi [kimse], asasý çiçek açacak. Böylece
Bene-Yisrael’in size karşý ettikleri şikâyetleri üzerimden kaldýracaðým.”
21 Moşe Bene-Yisrael’e konuştu. Tüm [kabile] başkanlarý, ona, atasal evleri başýna her başkan bir asa
[olmak üzere, toplam] on iki asa verdiler. Aaron’un
asasý [diðerlerinin] asalarýnýn arasýndaydý.
22 Moşe bu asalarý Tanýklýk Çadýrý’nda Tanrý’nýn Huzuru’na yerleştirdi.
23 Ertesi gün Moşe Tanýklýk Çadýrý’na geldi; ve işte,
Levi-evinin [temsilcisi] Aaron’un asasý çiçeklenmişti.
Çiçek açtý[ktan sonra, bu noktada] filizlendi ve bademler verdi.
24 Moşe asalarýn hepsini Tanrý’nýn Huzuru’ndan, tüm
Bene-Yisrael’e çýkardý ve gördüler. [Sonra] Herkes
kendi asasýný aldý.
19

[90. Aaron’un Asasý]
Tanrý, Moşe’ye “Aaron’un asasýný, [potansiyel]
asiler için işaret [amaçlý] bir yadigâr olarak Tanýklýk
[Sandýðý’nýn] önüne geri koyup şikâyetlerini [şimdiden] kes ki ölmesinler” dedi.
25
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Moşe, Tanrý’nýn ona verdiði talimatý harfiyen uyguladý.
26

[91. Mişkan’dan Korku]
Bene-Yisrael, Moşe’ye “Yok olacaðýz! Bittik, hepimiz bittik!” dediler.
28 “Tanrý’nýn Mişkaný’na yaklaşan herkes ölecek. Yok
olmaya mý mahkûm olduk?”
27

18

[92. Koenler’in ve Leviler’in Görevleri]

Tanrý, Aaron’a “Sen, yanýnda oðullarýn ve babanýn
ailesiyle [birlikte] Kutsal Mekân’ýn günah [yükünü]
taşýyacaksýnýz” dedi. “Ayrýca sen ve oðullarýn Koenliðiniz’e baðlý günah [yükünü de] taşýyacaksýnýz.
2 “Kardeşlerini – babanýn kabilesi olan Levi kabilesini – de yanýnda [kutsal göreve] yaklaştýr. Sana [bu
görevde] eşlik ve hizmet edecekler. Sen de, yanýnda
oðullarýnla [birlikte] Tanýklýk Çadýrý’nýn önünde [görevli olacaksýnýz.
3 Leviler] Senin nöbetini ve tüm Çadýr’ýn nöbetini
tutacaklar; ancak kutsiyete ait eşyalara ve Mizbeah’a
yaklaşmasýnlar ki ölmesinler. [Bu konuda] Hem onlar,
hem de siz [dikkatli olmalýsýnýz].
4 “[Leviler] Sana eşlik edecekler ve Çadýr’a ait her tür1
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lü işte Buluşma Çadýrý’nýn nöbetini tutacaklar. Yetkisiz kişi size yaklaşmayacak.
5 Kutsal’ýn nöbetini ve Mizbeah’ýn nöbetini tutun ki,
[Tanrýsal] öfke bir daha Bene-Yisrael’e yönelmesin.
6 “Ve Ben – işte kardeşleriniz Leviler’i Bene-Yisrael’in
içinden ayýrdým. [Onlar] Buluşma Çadýrý’nýn hizmetini görmek üzere, size Tanrý Adýna armaðan olarak
verilmişlerdir.
7 “Sen ve yanýnda oðullarýn, Mizbeah’a ve ayýracýn iç
tarafýna dair her konuda Koenliðinizi koruyun ve hizmet edin. Koenliðinizi armaðan niteliðinde bir hizmet
kýldým; [bu göreve] yaklaşan yetkisiz kişi ölecektir.”
[93. Koenler’e Ait Armaðanlar]
Tanrý, Aaron’a konuştu: “Ve Ben – işte – Bene-Yisrael’in tüm kutsallarý için [geçerli olmak üzere], sana
Baðýşlarým’ýn sorumluluðunu verdim. Bunlarý meshedilme [payý] olarak sana verdim – ve ebedi bir pay olarak oðullarýna.
9 “En üst düzeyde kutsal olanlarda, ateşte [yapýlan işlemlerde]n [sonra] şu[nlarýn bazý kýsýmlarý] sana ait
olacaktýr: [Bene-Yisrael’in,] Her türlü Minhalarý, her
türlü Hatat-korbanlarý ve her türlü Aşam-korbanlarý
şeklinde Bana geri vermeleri gereken tüm korbanlarý.
[Bunlar] ‘En üst düzeyde kutsal’ [niteliðiyle] sana ve
8
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oðullarýna aittir.
10 [Bunlardan her birini] Kutsallar kutsalý bölgede yemelisiniz. Onu her erkek [Koen] yiyebilir. Senin için
kutsal olacaktýr.
11 “Şunlar da sana aittir:
Bene-Yisrael’in tüm tenufalarýnda armaðan [olarak ayrýlan] baðýşlarýný, ebedi bir pay olarak sana, oðullarýna
ve yanýndaki kýzlarýna verdim. Evindeki saf [konumda
olan] herkes onu yiyebilir.
12 “Her makbul yað ile her makbul şarap ve buðdayda,
Tanrý’ya vermeleri gereken ilk kýsýmlarýný sana verdim.
13 “Tanrý’ya getirmeleri gereken, ülkelerindeki her şeyin turfandalarý sana ait olacaktýr. Evindeki saf [konumda olan] herkes onu yiyebilir.
14 “Yisrael’deki her türlü herem, sana ait olacaktýr.
15 “İnsan ya da hayvan olsun, Tanrý’ya sunulan her
canlý içinde tüm rahim açanlar, sana ait olacaktýr.
Ancak insanýn behorunu mutlaka kurtarmalýsýn. Yine,
tame hayvanýn behorunu da kurtaracaksýn.
16 Kurtarýlmasý gereken [behor bir insaný] bir aylýktan
itibaren, deðerleme [ile belirtilmiş bedel] üstünden,
[yani] kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre
beş gümüş şekel [karşýlýðýnda] kurtaracaksýn – [böyle
bir şekel] yirmi geradýr.
17 “Ancak boðanýn behorunu, koyunun behorunu ya da
keçinin behorunu kurtarmayacaksýn. Kutsaldýr onlar.
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Kanlarýný Mizbeah’ýn üzerine atmalý, makbul kýsýmlarýný da Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir
yakýlan-korban olarak tüttürmelisin.
18 [Bunun sonrasýnda] Etleri senindir. [Şelamim-korbanlarýndaki] Tenufa göðsü ve sað but gibi, sana ait
olacaktýr.
19 “Bene-Yisrael’in Tanrý Adýna ayýrmalarý gereken
kutsallara ait tüm baðýşlarý, ebedi pay olarak sana,
oðullarýna ve yanýndaki kýzlarýna verdim. Bu, senin ve
seninle birlikte soyun için Tanrý’nýn Huzuru’nda ebedi
[ve] bozulmaz bir antlaşmadýr.”
20 Tanrý, Aaron’a [ayrýca] “Ülkelerinde miras almayacaksýn; aralarýnda senin payýn olmayacak” dedi. “Bene-Yisrael’in içinde [tüm] payýn ve mirasýn Ben’im.
[94. Leviler’e Ait Paylar]
“Ve Levi-oðullarýna, işte, Buluşma Çadýrý’nýn hizmetini yerine getirdikleri çalýşmalarýnýn karşýlýðýnda,
miras olarak Yisrael’deki tüm maaserleri verdim.
22 “[Levi kabilesinden olmayan] Bene-Yisrael, artýk
Buluşma Çadýrý’na yaklaşýp günah yüklenerek ölmeyecekler.
23 [Zira] Buluşma Çadýrý’nýn hizmetini bizzat Levi[ler]
yapacak ve [Bene-Yisrael’in] günah [yükünü] onlar
taşýyacaklar. Bu, nesilleriniz boyunca [geçerli olacak]
21
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ebedi bir kanundur. Ancak [Leviler], Bene-Yisrael’in
içinde toprak mirasý almayacaklardýr.
24 Çünkü Bene-Yisrael’in Tanrý Adýna bir baðýş [olarak] ayýrmalarý gereken maaserlerini, Leviler’e miras
olarak verdim. Bene-Yisrael’in içinde toprak mirasý almayacaklarýný bu yüzden söyledim.”
[95. Leviler’in Koenler’e Vereceði Paylar]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
26 “Leviler’e de konuşarak onlara [şunlarý] söyle: ‘Bene-Yisrael’den, mirasýnýz olarak onlardan [alýp] size
verdiðim maaseri alacaðýnýz zaman, [siz de] ondan
Tanrý’nýn baðýşýný ayýrmalýsýnýz – maaserden maaser.
27 [Halktan aldýðýnýz] Baðýşýnýz, sizin [malýnýz] sayýlacaktýr. [Bu yüzden, Bene-Yisrael’in] harman yerinden
[ayýrdýklarý] buðday ve pres teknesinden [ayýrdýklarý]
özsu gibi,
28 ayný şekilde siz de, Bene-Yisrael’den alacaðýnýz tüm
maaserlerinizden Tanrý’nýn baðýşýný ayýrmalý ve ondan
[ayýrdýðýnýz] Tanrý’nýn baðýşýný Koen Aaron’a vermelisiniz.
29 Tüm armaðanlarýnýzdan, Tanrý’nýn baðýşýnýn tümünü – ondan [bu] kutsal bölümünü – en makbul kýsmýndan ayýrmalýsýnýz.
30 “Onlara söyle: Ondan makbul kýsmýný ayýrmanýzla,
25
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[geriye kalan,] Leviler için harman yeri ürünü gibi, sývý
teknesi ürünü gibi sayýlacaktýr.
31 Onu hem siz hem de aileniz herhangi bir yerde yiyebilirsiniz; çünkü o, Buluşma Çadýrý’ndaki çalýşmanýzýn
karşýlýðýndaki ücretinizdir.
32 [Bu nedenle] Makbul kýsmýný ondan ayýrdýktan
sonra onunla ilgili [hiçbir] günah yüklenmeyeceksiniz. [Böylece] Bene-Yisrael’in kutsallarýný ihlal etmeyeceksiniz ve ölmeyeceksiniz.
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Hukat
[96. Para Aduma]

19
Tanrý, Moşe’ye ve Aaron’a konuşarak [şöyle] dedi:
2 “Tanrý’nýn söylemek üzere emrettiði Tora hükmü
budur.
“Bene-Yisrael’e konuş: Sana [Moşe,] herhangi bir kusuru olmayan, üzerine boyunduruk geçirilmemiş tamamen kýzýl bir inek getirsinler.
3 Onu Koen Elazar’a verin. [Bir görevli] Onu [tüm]
kampýn dýşýna çýkarsýn ve [birisi, ineði Elazar’ýn] önünde kessin.
4 “Koen Elazar, parmaðýyla [ineðin] kanýndan [biraz]
alsýn ve Buluşma Çadýrý’nýn yönünde yedi kez serpsin.
5 Sonra [birisi] onun nezaretinde ineði yaksýn. Derisini, etini, kanýný ve [baðýrsaklarýndaki yemek] artýklarýný yakmalýdýr.
6 [Bir] Koen, bir sedir dalý, bir zufa otu ve [bir miktar]
kýrmýzý [yün iplik] alýp, [bunlarý] ineðin yanýşýna atsýn.
7 “[Bu] Koen, giysilerini ve bedenini mikveye daldýrmalýdýr. Akşama kadar tame kalacak olan Koen, [ancak tüm bunlarýn] ardýndan kampa girebilir.
8 [İneði] Yakan da, giysilerini ve bedenini mikveye daldýrmalýdýr. [Sonrasýnda,] Akşama kadar tamedir.
1
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“Saf bir kişi, ineðin külünü toplayýp, kampýn dýşýnda
saf bir yere býraksýn. [Bu küller] Bene-Yisrael toplumu
için, serpme suyuna [katýlmak üzere] yadigâr kalacaktýr – paklayýcýdýr.
10 İneðin külünü toplayan da giysilerini [ve bedenini]
mikveye daldýrmalýdýr. [Sonrasýnda,] Akşama kadar
tamedir.
“[Tüm bunlar] Bene-Yisrael ve aralarýna katýlan Gerler için ebedi bir kanun olarak kalacaktýr.
11 “Herhangi bir insanýn cesedine dokunan kişi, [en
az] yedi gün boyunca tamedir.
12 Üçüncü günde ve yedinci günde [ineðin külüyle]
paklanacak ve arýnacaktýr. Fakat üçüncü günde ve yedinci günde paklanmazsa, arýnamayacaktýr.
13 Bir ölüye – ölmüş bir insana – dokunmuş olup paklanmayan her kişi, Tanrý’nýn Mişkaný’ný [içine girme
suretiyle] tame yaparsa, o can Yisrael’den kesilip atýlacaktýr. Çünkü serpme suyu onun üzerine serpilmediði
sürece tame kalacaktýr; [zira] tumasý hâlâ üzerindedir.
14 “Ölmüş bir adam çadýrdaysa kanun şudur: Çadýra
[kýsmen] giren her şey veya [tümüyle] çadýrda olan
her şey, [en az] yedi gün boyunca tame olacaktýr.
15 [Çadýrda bulunan] Üzerinde sýký kapatýlmýş bir kapaðý olmayan her türlü açýk [kil] kap, tamedir.
16 “[Ayrýca] Açýk alanda, kýlýçla öldürülmüş birine,
[ya da bir başka] cesede, bir insan kemiðine ya da bir
9
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mezara her temas eden, [en az] yedi gün boyunca tame
olacaktýr.
17 “[Ölü nedeniyle] Tame [olan kişi] için, [görevliler]
yanmýş paklama [hayvanýnýn] tozundan [bir miktar]
alýrlar ve [birisi bunu,] kaynak suyu ile doldurulmuş
bir kaba koyar.
18 Saf bir kişi, zufa otunu alýp [bu] suya daldýrýr ve
[suyu bununla,] çadýrýn, orada olan tüm eşyalarýn ve
insanlarýn üzerine serper. [Ayný işlem, açýk alanda]
Kemiðe, öldürülmüş birine, cesede ya da mezara temas
eden için [de uygulanýr].
19 Bu saf [kişi, bu suyu] tamenin üzerine üçüncü ve
yedinci günlerde serper. Yedinci günde onu pakladýktan sonra, [arýnan kişi,] giysilerini ve bedenini mikveye
daldýrýr ve akşamleyin [tamamen] arýnmýş olur.
20 “[Ölü nedeniyle] Tame olup paklanmayan kişi, Tanrý’nýn Kutsal Mekâný’ný [içine girme suretiyle] tame
yaparsa, o can, toplumun arasýndan kesilip atýlacaktýr.
Serpme suyu [onun] üzerine serpilmemiş [olduðu sürece, bu kişi] tamedir.
21 “[Bu, Bene-Yisrael] İçin ebedi bir kanun olacaktýr.
“Serpme suyunu [paklama ihtiyacý dýşýnda] serpen
kişi, [bedeninin yanýnda] giysilerini [de] mikveye daldýrmalýdýr. Serpme suyuna [sadece] dokunan kişi ise
[yalnýz bedenini mikveye daldýrmalýdýr. Sonra her ikisi
de] akşama kadar tame kalýr.
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“[Ölü nedeniyle] Tame[ olan kişi]nin dokunduðu
her şey tame olur. [Bu tame kişiye] Dokunan da, [mikveye daldýktan sonra] akşama kadar tame olur.”
22

[97. Miryam’ýn Ölümü ve Su Sýkýntýsý]

20
İlk ayda Bene-Yisrael Tsin çölüne geldiler – tüm
cemaat – ve halk Kadeş’te yerleşti. Miryam orada öldü
ve orada gömüldü.
2 Cemaat için su yoktu; [bu yüzden] Moşe’ye ve Aaron’a karşý birleştiler.
3 Halk Moşe ile tartýştý. Şöyle dediler: “Keşke kardeşlerimizin Tanrý’nýn Huzuru’ndaki ölümüyle ölseydik!
4 Hem, Tanrý’nýn toplumunu neden bu çöle getirdiniz? Biz ve sürülerimiz ölelim diye mi?
5 Ve bizi neden bu berbat yere getirmek üzere Mýsýr’dan
çýkardýnýz? Ne ziraata uygun bir yer, ne de incir, asma
ve nar [var]! İçecek su [bile] yok!”
6 Moşe – ve Aaron – toplum[sal tepki] nedeniyle Buluşma Çadýrý’nýn girişine geldi ve [ikisi] yüz üstü kapandýlar. Tanrý’nýn Onuru onlara göründü.
1

[98. Kayadan Su]
7

Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
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“Asayý al ve cemaati topla – sen ve aðabeyin Aaron.
Onlarýn gözleri önünde kayalýða konuşun ve [kayalýk,]
suyunu verecektir. [Böylece] Onlar için kayalýktan su
çýkaracak, cemaate ve sürülerine içireceksin.”
9 Moşe, [Tanrý’nýn] kendisine emretmiş olduðu üzere,
asayý Tanrý’nýn Huzuru’ndan aldý. 10 Moşe ve Aaron
toplumu kayalýðýn önüne topladýlar. [Moşe] Onlara
“Şimdi dinleyin asiler!” dedi, “Size bu kayalýktan mý
su çýkaralým?”
11 [Ardýndan] Moşe elini kaldýrdý ve kayalýða asasýyla
iki kez vurdu. Bol miktarda su çýktý ve hem cemaat içti
hem de sürüleri.
8

[99. Moşe ve Aaron Cezalandýrýlýyor]
Tanrý, Moşe ve Aaron’a “Madem Beni Bene-Yisrael’in gözleri önünde kutsal kýlacak şekilde Bana [gereken düzeyde] inanç oluşturmadýnýz” dedi, “öyleyse
[yemin ediyorum ki], bu toplumu, kendilerine verdiðim Ülke’ye [siz] getirmeyeceksiniz!”
13 Bene-Yisrael’in Tanrý’yla tartýştýðý ve [Tanrý’nýn]
onlarla kutsal kýlýndýðý Tartýşma Sularý bunlardýr.
12

[100. Edom’la Yüzleşme]
14

Moşe, Kadeş’ten Edom kralýna [şu mesajla] elçiler
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gönderdi: “Şöyle diyor kardeşin Yisrael: Karşýlaştýðýmýz
tüm dertleri biliyorsun.
15 Atalarýmýz Mýsýr’a indiler ve Mýsýr’da uzun bir süre
kaldýk. Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler – ve babalarýmýza.
16 Tanrý’ya haykýrdýk. Sesimizi duydu ve bir elçi göndererek bizi Mýsýr’dan çýkardý. Ve işte biz Kadeş’teyiz
– topraklarýnýn ucundaki şehirde.
17 Lütfen [izin ver]; ülkenden geçelim. Tarladan baðdan geçmeyeceðiz, kuyu suyu da içmeyeceðiz. Kral yolundan ilerleyecek, topraklarýndan geçene kadar saða
sola sapmayacaðýz.”
18 Edom [kralý] ona “Benden geçmeyeceksin!” dedi.
“Karşýna kýlýçla çýkmayayým!”
19 Bene-Yisrael ona “Patikadan çýkacaðýz” dediler.
“Ve eðer ben ya da sürülerim suyunu içersek, ücretini
vereceðim. [Endişelenecek] Hiçbir şey yok. Yayan geçeceðim.”
20 Ama [Edom kralý] “Geçmeyeceksin!” dedi ve Edom
[halký] muazzam bir kalabalýk ve gövde gösterisiyle
[Yisrael’in] karşýsýna çýktý.
21 Böylece Edom, Yisrael’in, topraklarýndan geçmesine [izin] vermeyi reddetti. [Bu yüzden] Bene-Yisrael
[o bölgenin] yanýndan yolunu deðiştirdi.
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[101. Aaron’un Ölümü]
Kadeş’ten yola çýkmýşlardý. Bene-Yisrael – tüm cemaat – Or Aar’a geldiler.
23 Tanrý, Edom Ülkesi’nin bitişiðindeki Or Aar’da Moşe’ye ve Aaron’a şöyle dedi:
24 “Aaron halkýna katýlacak, çünkü Bene-Yisrael’e
verdiðim Ülke’ye girmeyecek – Tartýşma Sularý’nda
Sözüm’e itaatsizlik ettiðiniz için.
25 “Aaron’u ve oðlu Elazar’ý alýp onlarý Or Aar’a çýkar.
26 Aaron’un giysilerini çýkar ve onlarý oðlu Elazar’a
giydir. Aaron [atalarýna] katýlacak ve orada ölecek.”
27 Moşe, Tanrý’nýn emrettiði şekilde yaptý. [Üçü,] Tüm
cemaatin gözleri önünde Or Aar’a çýktýlar.
28 Moşe, Aaron’un giysilerini çýkardý ve onlarý, oðlu
Elazar’a giydirdi. Aaron orada, daðýn başýnda öldü.
Moşe ve Elazar daðdan indi[ler]
29 ve tüm cemaat Aaron’un öldüðünü gördü. Aaron
için tüm Yisrael Ailesi otuz gün yas tuttu.
22

21

[102. Kenaan İle Yüzleşme]

Güneyde oturan Kenaanlý Arad kralý, Yisrael’in casuslarýn yolundan gelmekte olduðunu duyunca, Yisrael’e karşý savaştý ve ondan tutsak aldý.
2 Yisrael [ulusu] Tanrý Adýna bir vaatte bulundu ve
1
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“Eðer bu halký elime teslim edersen, şehirlerini herem
ilan edeceðim” dedi.
3 Tanrý, Yisrael’in sesini duydu ve Kenaanlý’yý [onun
eline] teslim etti. [Yisrael] Onlarý [imha], şehirlerini
de herem ilan etti ve o yere Horma adýný verdi.
[103. Yýlanlar; Yolculuðun Devamý]
Edom Ülkesi’ni[n çevresinden] dolaşmak üzere, Or
Aar’dan Kýzýldeniz yönünde yola çýktýlar. Yolda halkýn
ruhu daraldý.
5 Halk Tanrý’ya ve Moşe’ye karşý konuşarak “Bizi neden çölde öldürmek için Mýsýr’dan çýkardýnýz?” [dedi.]
“Ekmek yok, su yok! Bu cisimsiz ekmekten de býktýk!”
6 Tanrý, halka zehirli yýlanlar musallat etti ve [bu yýlanlar] halký soktular. Yisrael’den büyük bir topluluk
öldü.
7 Halk Moşe’ye geldi. “Tanrý’ya ve sana karşý konuşmakla günah işledik” dediler. “Tanrý’ya dua et ve üzerimizden yýlaný çeksin.”
Moşe halk için dua edince
8 Tanrý, Moşe’ye “Kendine bir zehirli [yýlan şekli] yapýp
onu yüksek bir direðe yerleştir” dedi. “Isýrýlan herkes,
onu görünce hayatta kalacak.”
9 Moşe bakýr bir yýlan yapýp onu yüksek bir direðe yerleştirdi. [Herhangi bir] Yýlan bir kişiyi soktuðu takdir4
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de [o kişi] bu bakýr yýlana baktý ve hayatta kaldý.
10 Bene-Yisrael yola çýktýlar ve Ovot’ta kamp kurdular.
11 Ovot’tan yola çýktýlar ve Moav’ýn karşýsýnda, gün
doðusu yönünde bulunan çöldeki ýssýz geçitlerde kamp
kurdular.
12 Oradan yola çýktýlar ve Zered çayýnda kamp kurdular.
13 Oradan yola çýktýlar ve [eski] Emori sýnýrýndan
çýkýntý yapan çöldeki Arnon [ýrmaðýnýn] karşý kýyýsýnda kamp kurdular; zira Arnon, Moav’la Emori arasýndaki Moav sýnýrýydý.
14 Bununla ilgili olarak, Aşem’in Savaşlarý Kitabý’nda
[şu sözler] yazýlýdýr: “[Sihon] Sufa’daki Vaev’i, Arnon
[çevresindeki] çaylarý,
15 [bu] çaylarýn döküldüðü, Ar [şehrinin] oturduðu
[bölgeye] doðru kývrýlarak Moav sýnýrýna yaslanan [ýrmaðý ele geçirdi].”
16 [Bene-Yisrael] Oradan [ayrýlýp] kuyuya [geldiler].
Bu, Tanrý’nýn Moşe’ye “Halký topla ve onlara su vereceðim” diyerek [kastettiði] kuyudur.
[104. Kuyu Şarkýsý]
Yisrael o zaman şu şarkýyý söylemişti:
“Yüksel ey kuyu;
17
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Ona yüksek sesle şarký söyleyin!
18 Kuyu! Başkanlarýn kazdýðý
Halkýn asillerinin oyduðu
Kanuncuyla,
Bastonlarýyla.” [Yisrael,] Çölden Matana[’ya],
19 Matana’dan Nahaliel[’e], Nahaliel’den Bamot[’a]
20 ve Bamot’tan, Moav arazisindeki ovaya [geldi]; çorak bölgenin yüzeyine hâkim uçurumun başý[nda konum aldý].
[105. Sihon ve Og’la Karşýlaşma]
Yisrael, Emori kralý Sihon’a şu mesajla elçiler gönderdi:
22 “[İzin ver] Ülkenden geçeyim. Tarla ya da baða sapmayacak, kuyu suyu içmeyeceðiz. Topraklarýný geçene
kadar kral yolundan ilerleyeceðiz.”
23 Ancak Sihon Yisrael’e topraklarýndan geçiş izni vermedi. [Aksine] Sihon tüm halkýný toparladý ve Yisrael’e karşý çöle çýktý; Yaats’a gelerek Yisrael’le savaştý.
24 Yisrael onu kýlýçtan geçirdi ve ülkesini, Arnon’dan
Yabok’a kadar fethetti. [Sadece] Amon-oðullarý[nýn
sýnýrý]na kadar [ilerleyebildi], çünkü Amon-oðullarýnýn sýnýrý güçlüydü.
25 Yisrael tüm bu şehirleri aldý. Yisrael tüm Emori şehirlerinde yerleşti – Heşbon’da ve ona baðlý tüm kent21
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lerde.
26 Zira Heşbon, Emori kralý Sihon’un [baş]kentiydi.
[Sihon daha önce] İlk Moav kralýyla savaşmýş, onun
Arnon’a kadar tüm topraklarýný elinden almýştý.
27 Bununla ilgili olarak ozanlar [şöyle] demişlerdi:
“Gelin Heşbon’a!
İnşa edilip, Sihon’un şehri olarak tasdik edilsin.
28 Çünkü bir ateş çýktý Heşbon’dan,
Bir alev Sihon’un şehrinden
Moav’a ait Ar’ý yakýp tüketti
Arnon’un sunaklarýnýn rahiplerini
29 Vah sana Moav!
Yittin Kemoş’un halký!
Oðullarýný mülteci etti
Kýzlarýný da tutsak
Emori kralý Sihon’a.
30 Fýrlattýk onlarý,
Divon’a kadar imha oldu Heşbon.
Issýz kýldýk [her yeri]
Medeva’ya kadar [uzanan] Nofah’a kadar.
31 Yisrael, Emori ülkesine yerleşti.
32 Moşe, Yazer’i keşif için [bir birlik] gönderdi ve [bu
akýncýlar] ona baðlý kentleri zapt ettiler. [Sonra, Moşe]
Oradaki Emoriler’i sürdü.
33 [Bene-Yisrael oradan] Sapýp, Başan yoluna çýktýlar.
Başan kralý Og – o ve tüm halký – onlarý karşýlamak
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üzere savaş için Edrei[’ye] çýktý.
34 Tanrý, Moşe’ye “Çekinme ondan” dedi, “çünkü
onu, tüm halkýný ve ülkesini eline teslim ettim. Ona,
Heşbon’da oturan Emori kralý Sihon’a yaptýðýný yapacaksýn.”
35 [Bene-Yisrael] Onu, oðullarýný ve sað býrakmayana
kadar tüm halkýný öldürdüler ve ülkesini ele geçirdiler.

22
1 Bene-Yisrael yola çýktýlar ve Moav ovalarýnda, Yar-

den’in Yeriho’ya göre öte yanýnda kamp kurdular.
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Balak
[106. Balak ve Bilam]
Balak ben Tsipor, Yisrael’in Emori’ye tüm yaptýklarýný gördü.
3 Moav, halk nedeniyle son derece korkmuştu, zira
[Yisrael ulusu] kalabalýktý. Moav, Bene-Yisrael yüzünden karamsarlýða kapýlmýştý.
4 [Bu yüzden] Moav, Midyan bilgelerine “Şimdi bu
toplum tüm çevremizi bir boðanýn tarladaki bitkileri
yalayýp yutmasý gibi yalayýp yutacak” dedi.
Balak ben Tsipor o sýralarda Moav kralýydý.
5 Kendisini çaðýrmak üzere Bilam ben Beor’a elçiler
gönderdi – anavatanýndaki nehrin kýyýsýnda bulunan
Petor’a. “İşte” diyordu [mesajýnda], “Mýsýr’dan bir halk
çýktý; işte topraðýn yüzeyini örttü ve [şu anda] karşýmda konuşlandý.
6 Şimdi, lütfen gelip benim için şu halka lanet oku –
zira o benden güçlü – [ama] belki [bedduan sayesinde] ona darbe indirebilir ve onu bölgeden kovabilirim.
Çünkü mübarek kýldýðýnýn mübarek olduðunu, lanet
okuduðunun da lanetleneceðini biliyorum.”
7 Moav bilgeleriyle Midyan bilgeleri, ellerinde büyülerle gidip Bilam’a ulaştýlar ve ona Balak’ýn sözlerini
ilettiler.
2
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[Bilam] Onlara “Bu geceyi burada geçirin. Aşem’in
bana konuşacaðý şekilde size bir cevap veririm” dedi.
[Böylece] Moav yetkilileri Bilam’la kaldýlar.
9 Tanrý, Bilam’a geldi ve “Yanýndaki bu adamlar kim?”
dedi.
10 Bilam, Tanrý’ya “Moav kralý Balak ben Tsipor bana
[bu kişilerle bir mesaj] gönderdi” dedi.
11 “[Mesajýnda] ‘İşte, Mýsýr’dan çýkan halk topraðýn
yüzeyini örttü. Şimdi gelip benim için ona beddua et.
Belki [bu şekilde] onunla savaşýp onu kovabilirim’ [diyor].”
12 Tanrý, Bilam’a “Onlarla gitme” dedi. “[O] Halký lanetleme, çünkü mübarektir o.”
13 Bilam sabah kalktý ve Balak’ýn yetkililerine “Ülkenize gidin” dedi, “zira Aşem sizinle gitmeme izin vermeyi reddetti”.
14 Moav yetkilileri kalkýp Balak’a geldiler ve “Bilam
bizimle gelmeyi reddetti” dediler.
15 Balak, bir daha [ama bu kez] bunlardan daha kalabalýk ve yüksek rütbeli yetkililer gönderdi.
16 Bilam’a geldiler ve ona “Balak ben Tsipor şöyle diyor:” dediler, “‘Lütfen bana gelmekten kendini alýkoyma.
17 Çünkü şüphesiz seni fazlasýyla şereflendirecek ve
bana söyleyeceðin her şeyi yapacaðým. Lütfen gel, benim için şu halka beddua et.’”
8
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18 Bilam söz alýp Balak’ýn kullarýna [şöyle] dedi: “Balak

bana sarayý dolusu gümüş ve altýn verirse [bile], küçük
ya da büyük [bir şey] yapmak üzere Tanrým Aşem’in
sözünden çýkamam.
19 Yine de şimdi, siz de bu gece burada kalýn ve Aşem’in
bana başka ne söyleyeceðini öðreneyim.”
20 Tanrý gece Bilam’a geldi ve ona “Eðer adamlar seni
çaðýrmaya gelmişlerse, kalk git onlarla” dedi. “[Fakat]
Sadece sana konuşacaðým şeyi – [yalnýz] onu yapacaksýn.”
21 Bilam sabah kalkýp [dişi] eşeðini eyerledi ve Moav
yetkilileriyle gitti.
22 O gittiði için Tanrý’nýn öfkesi alevlenmişti. Tanrý’nýn bir meleði ona engel teşkil etmek üzere yolda
sabit durdu. [Bilam] Eşeðinin üstündeydi ve iki hizmetkârý yanýndaydý.
23 Eşek, Tanrý’nýn elinde çekilmiş kýlýçla yolda sabit
duran meleðini gördü. Eşek yoldan sapýp tarlada yürümeye başlayýnca, Bilam onu yola [geri] yönlendirmek
için eşeðe vurdu.
24 Tanrý’nýn meleði [bu kez] bað patikasýnda durdu,
her iki yanda çit vardý.
25 Eşek, Tanrý’nýn meleðini görünce sýkýca duvara yaslandý ve Bilam’ýn ayaðýný duvara sýkýştýrdý. [Bilam]
Ona bir daha vurdu.
26 Tanrý’nýn meleði [önlerinde] ilerlemeye devam etti
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ve saða ya da sola sapacak boşluk olmayan dar bir yerde durdu.
27 Eşek, Tanrý’nýn meleðini görünce Bilam’ýn altýnda
[olduðu yere] çöktü. Bilam öfkelendi ve eşeðe deðnekle vurdu.
28 Tanrý, eşeðe konuşma yeteneði bahşetti ve [eşek]
Bilam’a “Sana ne yaptým ki bana üç keredir vuruyorsun?” dedi.
29 Bilam, “Çünkü benimle eðlendin!” dedi eşeðe.
“Elimde kýlýç olsa seni şuracýkta öldürürdüm!”
30 Eşek, Bilam’a “Ben kendini bildiðin günden bu güne
kadar üstüne bindiðin eşeðin deðil miyim?” dedi. “Hiç
sana böyle yapmayý âdet edindim mi?”
“Hayýr” dedi [Bilam].
31 [Ardýndan] Tanrý, Bilam’a [göremediðini] görme
yeteneði verdi ve [Bilam,] Tanrý’nýn, elinde çekilmiş
kýlýcýyla yolda sabit durmakta olan meleðini gördü. Diz
çöküp yüz üstü eðildi.
32 Tanrý’nýn meleði ona “Eşeðine niçin üç keredir vuruyorsun?” dedi. “İşte; ben engel olarak [karşýna] çýktým, çünkü [sen, İsteðim’e] karşý [olmasýna raðmen]
telaşla yola [çýktýn]!
33 Bu üç keredir, eşek beni görünce önümde [yolundan] saptý. Eðer benim yüzümden [yoldan] sapmamýş
olsaydý, şu anda seni ayrýca öldürmüş ve onu hayatta
býrakmýş olurdum.”
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Bilam, Tanrý’nýn meleðine “Günah işledim” dedi.
“Çünkü senin beni karşýlamak üzere yolda durduðunu
bilmiyordum. Şimdi; eðer [gitmemi] yanlýş buluyorsan
geri dönerim.”
35 Tanrý’nýn meleði, Bilam’a “Adamlarla git” dedi.
“Ancak sana ne söz söylersem [sadece] onu konuşacaksýn.” [Böylece] Bilam, Balak’ýn yetkilileriyle gitti.
36 Balak, Bilam’ýn gelmekte olduðunu duyunca onu
karşýlamak üzere Arnon sýnýrýnda, ülkenin ucundaki
Moav şehrine geldi.
37 Balak, Bilam’a “Seni çaðýrmak için sana [adamlar]
gönderdim; bana neden [hemen] gelmedin? Gerçekten de seni onurlandýramayacaðým [diye mi düşündün]?”
38 Bilam, Balak’a “İşte geldim sana” dedi. “Ve şimdi herhangi bir şey konuşmayý becerebilecek miyim
[sanki]? Tanrý’nýn aðzýma yerleştireceði söz [neyse, sadece] onu konuşacaðým.”
39 Bilam, Balak’la beraber gitti ve [birlikte] Kiryat
Hutsot’a geldiler.
40 Balak, sýðýr ve davar kesip Bilam’a ve yanýndaki yetkililere gönderdi.
41 Sabah olduðunda Balak, Bilam’ý alýp Baal sunaklarýna çýkardý. [Balak] Oradan halkýn [kampýnýn] kenarýný gördü.
34
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23
Bilam, Balak’a “Bana burada yedi sunak kur” dedi,
“ve benim için burada yedi boða ile yedi koç hazýrla.”
2 Balak, Bilam’ýn konuştuðu şekilde yaptý ve Balak, Bilam’la birlikte, [her] sunakta [bir] boða ve [bir] koç
kurban etti.
3 Bilam, Balak’a, “Kurbanýnýn başýnda dur da gideyim”
dedi. “Belki Aşem karşýma rast gelir, [ben de O’nun]
bana göstereceði şeyi sana anlatýrým.” [Böylece Bilam]
Tek başýna gitti.
4 Tanrý, Bilam’a rast geldi. Bilam O’na “Yedi sunaðý
düzenledim ve [her] sunakta boða ve koç kurban ettim” dedi.
5 Tanrý, Bilam’ýn aðzýna söz yerleştirdi ve “Balak’a dönüp böyle konuş” dedi.
6 [Bilam, Balak’a] Döndüðünde [Balak] kurbanýnýn
başýnda duruyordu – o ve Moav’ýn tüm yetkilileri.
7 [Bilam] Meselini dile getirdi ve [şöyle] dedi:
“Aram’dan getirdi beni Balak, Moav kralý, doðunun
daðlarýndan,
‘Gel Yaakov’u lanetle benim için,
Gel Yisrael’e öfke uyandýr’ [diye].
8 Ne beddua edeyim? Tanrý beddua etmemiş!
Ne öfkesi uyandýrayým? Aşem öfkelenmemiş!
9 Zira kayalarýn başýndan görüyorum onu, tepelerden
gözlüyorum.
1
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İşte – yalnýz barýnacak halk,
Ve uluslarýn içinde sayýlmayacak.
10 Kim saymýş Yaakov’un tozunu ve Yisrael’in çeyreðinin sayýsýný?
Caným dürüstlerin ölümüyle ölsün
Ve sonum onunki gibi olsun!”
11 Balak, Bilam’a “Ne yaptýn bana?” dedi. “Seni düşmanýma beddua etmen için getirdim, oysa [sen onu]
mübarek kýldýn!”
12 [Bilam] Cevap verip [şöyle] dedi: “Tanrý’nýn aðzýma yerleştireceði [neyse sadece] onu konuşmaya özen
gösterecek deðil miyim ki?!”
13 Balak ona “Şimdi benimle onu görebileceðin başka bir yere gel” dedi. “Sadece ucunu görecek, tümünü
görmeyeceksin. Ona benim için oradan beddua et.”
14 Onu uçurumun başýna, Gözetleme Sahasý’na götürdü. Yedi sunak kurdu ve [her] sunakta [bir] boða ve
[bir] koç kurban etti.
15 “Burada, kurbanýnýn başýnda dur” dedi Bilam [Balak’a], “ve ben şurada haber bekleyeyim ”
16 Aşem, Bilam’a rast geldi ve aðzýna söz yerleştirerek
“Balak’a dön ve böyle konuş” dedi.
17 [Bilam] Ona geldiðinde [Balak] kurbanýnýn başýnda
duruyordu ve Moav yetkilileri onunlaydý. Balak ona
“Ne konuştu Aşem?” dedi.
18 [Bilam] Meselini dile getirdi ve [şöyle] dedi:
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“Kalk Balak ve dinle! Sözlerime kulak ver Tsipor oðlu.
19 Adam deðil Tanrý ki sözü boşa çýksýn,
Ve insanoðlu [deðil] ki fikir deðiştirsin.
O mu söylediðini yapmayacak,
Konuştuðunu yerine getirmeyecek?
20 İşte, ‘Mübarek kýl’ [emri] aldým;
[Tanrý] Mübarek kýlmýş; tersine çeviremem onu.
21 Kabahate bakmadý Yaakov’da,
Ve günah görmedi Yisrael’de.
Tanrýsý Aşem onunladýr, Kral’ýn dostluðu ondadýr.
22 Onlarý Mýsýr’dan çýkaran Tanrý,
Bir reemin boynuzlarý gibidir onun için.
23 Zira fal yok Yaakov’da,
Ne de büyü Yisrael’de.
[Gerektiði] Zaman söylenir Yaakov’a ve Yisrael’e,
Ne yaptýðý Tanrý’nýn.
24 İşte! Heybetli bir aslan gibi kalkacak halk,
Yükselecek aslan gibi.
Yatmayacak av eti yiyene kadar,
Ve cesetlerin kanýný içene.”
25 Balak, Bilam’a “Ona beddua da etme, onu mübarek
de kýlma!” dedi.
26 Bilam cevap vererek Balak’a “Sana dememiş miydim” dedi, “Tanrý her ne konuşursa onu yapacaðým
diye?”
27 Balak, Bilam’a “Şimdi gel seni başka bir yere götüre149

yim” dedi. “Tanrý belki uygun bulur da benim için ona
oradan beddua edersin.”
28 Balak Bilam’ý çorak bölgenin yüzeyine hâkim olan
Peor’un tepesine götürdü.
29 Bilam, Balak’a “Bana burada yedi sunak kur” dedi.
“Sonra da burada benim için yedi boða ve yedi koç
hazýrla”.
30 Balak, Bilam’ýn dediði gibi yaptý ve [her] sunakta
[bir] boða ve [bir] koç kurban etti.

24
Bilam, Tanrý’nýn Yisrael’i mübarek kýlmayý arzuladýðýný gördüðünden, [bu kez] geçen seferlerde olduðu
gibi gizemli yöntemlere başvurmadý ve yüzünü çöle çevirdi.
2 Bilam gözlerini kaldýrdý ve kabilelerine göre yerleşmiş olan Yisrael’i gördü. Tanrý’nýn Ruhu onun üzerine
yerleşti.
3 Meselini dile getirdi ve [şöyle] dedi:
“Beor oðlu Bilam’ýn sözü,
Açýk gözlü adamýn sözü;
4 Tanrý’nýn sözlerini duyanýn sözü,
Her-Şeye-Kadir-Tanrý’nýn vizyonlarýný seyreden
Düşerek, ama örtüsüz gözle:
5 Çadýrlarýn ne iyi Yaakov,
Meskenlerin [ne iyi] Yisrael!
1
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Irmaklar gibi yayýlýyor,
Nehir kýyýsýnda bahçeler gibi;
Aşem’in diktiði öd aðaçlarý gibi,
Su kenarýndaki sedirler gibi.
7 Kuyularýndan sular akacak
Ve tohumlarý bol suda [yeşerecek].
Agag’dan üstün olacak kralý,
Ve krallýðý yükselecek.
8 Onu Mýsýr’dan çýkaran Tanrý,
Bir reemin boynuzlarý gibidir onun için.
Düşmaný [olan] uluslarý yutacak,
Kýracak kemiklerini
Ve oklarý mýhlayacak [onlarý].
9 Çömeldi, uzandý aslan gibi
Heybetli bir aslan gibi,
Kim kaldýrabilir onu?
Mübarek kýlanlarýn mübarektir,
Ve lanetleyenlerin lanetli.”
10 Balak Bilam’a çok öfkelendi ve ellerini [hiddetle]
birbirine vurdu. Balak, Bilam’a “Düşmanýma beddua
etmen için çaðýrdým seni; ama işte – üç keredir mübarek kýlýp duruyorsun!
11 Şimdi… bir an önce yurduna git! Seni mutlaka şereflendireceðimi söyledim; ama işte, Tanrý seni şereften mahrum etti!”
12 Bilam, Balak’a “Bana göndermiş olduðun elçilerine
6
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de konuşup dememiş miydim” dedi,
13 “‘Balak bana sarayý dolusu gümüş ve altýn verse
[bile] kendiliðimden iyilik ya da kötülük yapmak üzere Aşem’in Sözü’nden çýkamam; Aşem’in konuşacaðý
[neyse, sadece] onu konuşacaðým’ [diye]?
14 “Ve şimdi; işte halkýma gidiyorum. Gel sana bu
halkýn senin halkýna günlerin sonunda yapacaklarý
hakkýnda öneride bulunayým.”
15 [Böylece Bilam] Meselini dile getirdi ve [şöyle] dedi:
“Beor oðlu Bilam’ýn sözü,
Açýk gözlü adamýn sözü;
16 Tanrý’nýn sözlerini duyanýn sözü,
Ve En Yüce’nin niyetini bilenin.
Her-Şeye-Kadir-Tanrý’nýn vizyonlarýný seyreder
Düşerek, ama örtüsüz gözle.
17 Görüyorum onu – ama şimdi deðil;
Gözlüyorum onu – ama yakýn deðil.
Bir yýldýz yükselecek i Yaakov’dan
Ve bir asa kalkacak Yisrael’den
Ezecek Moav’ýn bucaklarýný
Çökertecek tüm Şet-oðullarýný
18 Edom fetih arazisi haline gelecek,
Seir fetih arazisi olacak düşmanlarýna.
Ve Yisrael başarý kazanacak.
19 Yaakov’dan [biri] mutlak hükümdar [olacak],
Ve şehirden [son] kalýntýlarý da imha edecek.”
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[Bilam] Amalek’i gördü; meselini dile getirip [şöyle] dedi:
“Uluslarýn ilki Amalek,
Ama sonu, ebedi yýkýmdýr.”
21 Keni’yi gördü; meselini dile getirip [şöyle] dedi:
“İkametgâhýný sert [yere],
Yuvaný kayanýn içine kur.
22 [Korkma!] Zira Kayin harap edilecekse [bile]
Ne [zamana] kadar esir tutacak ki seni Asur?”
23 Ve meselini dile getirip [şöyle] dedi:
“Vah! Kim hayatta kalacak [Tanrý’nýn] bunlarý yerine
getirmesinden sonra!
24 Kitim diyarýndan büyük gemiler [gelecek],
Asur’a zulmedecek, Ever’e zulmedecek.
Ama o da ebediyen yok olacak.”
25 Bilam kalkýp gitti ve yurduna döndü. Balak da yoluna gitti.
20

[107. Yisrael, Moav’la Günah işliyor]

25
Yisrael Şitim’de yerleşmişti. Halk Moav kýzlarýyla
ahlaksýzlýða başladý.
2 [Kýzlar] Halký, kendi ilahlarýna [edilen] kurbana davet ettiler. Halk yedi ve [ardýndan, kýzlarla birlikte,
onlarýn] ilahlarýna eðildiler.
1
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Yisrael Baal Peor’a baðlandý ve Tanrý’nýn öfkesi Yisrael’e karşý alevlendi.
4 Tanrý, Moşe’ye “Halkýn tüm liderlerini alýp, [günahkârlarý] Tanrý Adýna güneşin karşýsýna as[týr] ve Tanrý’nýn öfkesi Yisrael’den geri çekilecek” dedi.
5 Moşe, Yisrael’in yargýçlarýna “Hepiniz Baal Peor’a
baðlanan kendi adamlarýnýzý öldürün” dedi.
Ve işte – Bene-Yisrael’den bir adam geldi ve Moşe ile
tüm Bene-Yisrael cemaatinin gözleri önünde, Midyanlý kýzý kardeşlerine yaklaştýrdý. [Moşe ve diðer liderler]
Buluşma Çadýrý’nýn girişi yakýnýnda aðlýyorlardý.
7 Koen Aaron’un oðlu Elazar’ýn oðlu Pinehas [bunu]
görünce, cemaatin içinden kalktý ve eline bir kargý
aldý.
8 Yisreeli adamýn ardýndan çadýra girdi ve ikisini – Yisreeli adamý ve [yanýndaki] kadýný – [kadýnýn] kasýðýndan mýhladý.
[Bununla,] Bene-Yisrael’in üzerindeki salgýn durdurulmuş oldu.
9 Bu salgýnda ölenler 24.000 [kişi] idi.
3

6

154

Pinehas
[108. Pinehas’ýn Ödülü]

Tanrý, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
11 “Koen Aaron’un oðlu Elazar’ýn oðlu Pinehas, içlerinde Benim intikamýmý alarak, gazabýmý Bene-Yisrael’in üzerinden geri çevirdi ve [böylece] Bene-Yisrael’i
ödün vermez tavrým sonucunda tüketmedim.
12 Bu yüzden söyle: İşte ona barýş antlaşmamý veriyorum.
13 [Bu antlaşma] Hem o hem de ardýndan [gelecek]
soyu için ebedi bir Koenlik antlaşmasý olacaktýr. [Kendisi bunu,] Tanrýsý Adýna ödün vermeden hareket
edip Bene-Yisrael için onarým saðlamasýnýn karşýlýðýnda [hak etmiştir].”
14 Midyanlý kýzla birlikte öldürülen Yisreeli adamýn
ismi Zimri ben Salu’ydu; Şimoniler’de atasal aile başkanýydý.
15 Öldürülen Midyanlý kýzýn ismi ise Kozbi’ydi; Midyan’da halklarýn [ve bir] atasal ailenin başý [olan]
Tsur’un kýzýydý.
10
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[109. Midyan’a Saldýrý Emri]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
17 “Midyaniler’i düşman ilan et ve onlara sert bir darbe indirin.
18 Çünkü onlar Peor konusu hakkýnda size karşý kurduklarý komplolarýyla size yönelik düşmanlýklarýný ortaya koydular ve Peor olayý nedeniyle [baş gösteren]
salgýn[ýn gerçekleştiði] günde öldürülen kýz kardeşleri
Midyan başkanýnýn kýzý Kozbi nedeniyle [intikamý hak
ettiler].
16
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1

Ve salgýndan sonra,
[110. Yeni Nüfus Sayýmý; Reuven]

Tanrý, Moşe’ye ve Koen Aaron’un oðlu Elazar’a konuşarak [şöyle] dedi:
2 “Yirmi yaş ve üstündeki tüm Bene-Yisrael toplumunun nüfusunu – Yisrael’de orduya katýlabilecek herkesi – atasal ailelerine göre belirleyin.”
3 Moşe ve Koen Elazar onlarla Moav ovalarýnda, Yarden’in Yeriho’nun [karýşýsýnda kalan] kýyýsýnda konuşup [şöyle] dediler:
4 “Týpký Tanrý’nýn Moşe’ye ve Mýsýr Ülkesi’nden çýkan
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Bene-Yisrael’e emretmiş olduðu şekilde, yirmi yaş ve
üstündekiler [sayýlacak].”
5 Reuven, Yisrael’in behoru[ydu]. Reuven-oðullarý
[şunlardýr]:
Hanoh[’tan] Hanohi ailesi, Palu’dan Palui ailesi,
6 Hetsron’dan Hetsroni ailesi, Karmi’den Karmi ailesi.
7 Reuveni aileleri bunlardýr. Sayýlarý 43.730’du.
8 Palu’nun oðullarý: Eliav.
9 Eliav’ýn oðullarý: Nemuel, Datan ve Aviram. [Bunlar, halký] Tanrý’ya karşý kýşkýrttýklarý sýrada Korah’ýn
yandaşlarý içinde [yer alýp Yisrael’i] Moşe’ye ve Aaron’a karşý ayaklandýran cemaatin temsilcileri olan
Datan ve Aviram’dýr.
10 Toprak, aðzýný açýp onlarý yutmuştu – ve Korah’ý.
[Bu olay,] Cemaat, [Tanrýsal] ateşin iki yüz elli kişiyi
tüketmesiyle öldüðünde [meydana gelmiş] ve [Datan
ile Aviram birer] ibret olmuşlardý.
11 Ancak Korah’ýn oðullarý ölmemişlerdi.
[111. Şimon]
Ailelerine göre Şimon-oðullarý [şunlardýr]:
Nemuel’den Nemueli ailesi, Yamin’den Yamini ailesi,
Yahin’den Yahini ailesi,
13 Zerah’tan Zarhi ailesi, Şaul’dan Şauli ailesi.
14 Şimoni aileleri bunlardýr: 22.200 [kişi].
12
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[112. Gad]
Ailelerine göre Gad-oðullarý [şunlardýr]:
Tsefon’dan Tsefoni ailesi, Hagi’den Hagi ailesi, Şuni’den Şuni ailesi,
16 Ozni’den Ozni ailesi, Eri’den Eri ailesi,
17 Arod’dan Arodi ailesi, Areli’den Areli ailesi.
18 Sayýlarýna göre Gad-oðullarý aileleri bunlardýr:
40.500 [kişi].
15

[113. Yeuda]
Yeuda’nýn [ilk] oðullarý Er ve Onan’dý. [Ancak] Er
ve Onan Kenaan Ülkesi’nde ölmüştü.
20 [Dolayýsýyla geriye kalan] Yeuda-oðullarý, ailelerine
göre şöyleydi:
Şela’dan Şelani ailesi, Perets’ten Partsi ailesi, Zerah’tan
Zarhi ailesi.
21 Perets’in oðullarý şöyleydi: Hetsron’dan Hetsroni ailesi, Hamul’dan Hamuli ailesi.
22 Sayýlarýna göre Yeuda aileleri bunlardýr: 76.500
[kişi].
19
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[114. Yisahar]
Ailelerine göre Yisahar-oðullarý [şunlardýr]:
Tola[’dan] Tolai ailesi, Puva’dan Puni ailesi,
24 Yaşuv’dan Yaşuvi ailesi, Şimron’dan Şimroni ailesi.
25 Sayýlarýna göre Yisahar aileleri bunlardýr: 64.300
[kişi].
23

[115. Zevulun]
Ailelerine göre Zevulun-oðullarý [şunlardýr]:
Sered’den Sardi ailesi, Elon’dan Eloni ailesi, Yahleel’den Yahleeli ailesi.
27 Sayýlarýna göre Zevuloni aileleri bunlardýr: 60.500
[kişi].
26

[116. Menaşe]
Ailelerine göre Yosef-oðullarý: Menaşe ve Efrayim.
29 Menaşe-oðullarý [şunlardýr]:
Mahir’den Mahiri ailesi. Mahir, Gilad’a baba olmuştu.
Gilad’dan Giladi ailesi.
30 Gilad’ýn oðullarý şunlardýr:
İezer[’den] İezri ailesi, Helek’ten Helki ailesi
31 ve Asriel[’den] Asrieli ailesi ve Şehem[’den] Şihmi
ailesi
28
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ve Şemida[’dan] Şemidai ailesi ve Hefer[’den] Hefri ailesi.
33 Hefer’in oðlu Tselofhad’ýn oðlu olmamýştý – sadece
kýzlarý [vardý] ve Tselofhad’ýn kýzlarýnýn isimleri Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirtsa[’ydý].
34 Menaşe aileleri bunlardýr. Ve sayýlarý: 52.700 [kişi].
32

[117. Efrayim]
Ailelerine göre Efrayim-oðullarý şunlardýr:
Şutelah’tan Şutalhi ailesi, Beher’den Bahri ailesi, Tahan’dan Tahani ailesi.
36 Ve Şutelah’ýn oðullarý şunlardýr: Eran’dan Erani ailesi.
37 Sayýlarýna göre Efrayim aileleri bunlardýr: 32.500
[kişi]. Yosef-oðullarý bunlardýr.
35

[118. Binyamin]
Ailelerine göre Binyamin-oðullarý [şunlardýr]:
Bela’dan Bali ailesi, Aşbel’den Aşbeli ailesi, Ahiram’dan Ahirami ailesi,
39 Şefufam’dan Şufam ailesi, Hufam’dan Hufami ailesi.
40 Bela’nýn oðullarý Ard ve Naaman’dý: [Ard’dan] Ardi
ailesi, Naaman’dan Naami ailesi.
38
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41 Ailelerine ve sayýlarýna göre Binyamin-oðullarý bun-

lardýr: 45.600 [kişi].
[119. Dan]
Ailelerine göre Dan-oðullarý şunlardýr: Şuham’dan,
Şuhami ailesi.
Ailelerine göre Dan aileleri bunlardýr.
43 Sayýlarýna göre tüm Şuhami aileleri 64.400 [kişidir].
42

[120. Aşer]
Ailelerine göre Aşer-oðullarý [şunlardýr]:
Yimna’dan Yimna ailesi, Yişvi’den Yişvi ailesi, Beria’dan Berii ailesi.
45 Beria’nýn oðullarýnda: Hever’den Hevri ailesi, Malkiel’den Malkieli ailesi.
46 Aşer’in kýzýnýn ismi Serah’tý.
47 Sayýlarýna göre Aşer-oðullarý aileleri bunlardýr:
53.400 [kişi].
44

[121. Naftali]
Ailelerine göre Naftali-oðullarý [şunlardýr]:
Yahtseel’den Yahtseeli ailesi, Guni’den Guni ailesi,
49 Yetser’den Yitsri ailesi, Şilem’den Şilemi ailesi.
48
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Ailelerine göre Naftali aileleri bunlardýr ve sayýlarý
45.400’dür.
51 Bene-Yisrael’in sayýlarý şöyledir: 601.730 [kişi].
50

[122. Ülke’nin Paylaşýmý]
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:
53 “Ülke miras olarak, [sayýlan] isim adedine göre bunlar arasýnda paylaştýrýlacaktýr.
54 Kalabalýk olanýn mirasýný büyük, az [nüfuslu] olanýn
mirasýný küçük tutacaksýn. Herkese mirasý nüfusuna
göre verilecektir.
55 “Ancak [yetkili kişi] Ülke’yi kurayla paylaştýracak,
[aileler] atasal kabilelerinin isimlerine göre miras alacaklardýr.
56 Hem kalabalýk hem de az [nüfuslu] olanlarýn mirasý
kuraya göre paylaştýrýlacaktýr.”
52

[123. Leviler’in Sayýmý]
Ve ailelerine göre Levi[ kabilesi]nin sayýlarý şöyledir:
Gereşon’dan Gereşuni ailesi, Keat’tan Keati ailesi,
Merari’den Merari ailesi.
58 Levi aileleri şunlardýr: Livni ailesi, Hevroni ailesi,
Mahli ailesi, Muşi ailesi, Korhi ailesi. Keat, Amram’a
57
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baba olmuştu.
59 Amram’ýn karýsýnýn ismi, Levi’nin kýzý Yoheved’di
– ki [karýsý] onu Levi’ye Mýsýr’da doðurmuştu. [Yoheved,] Amram’a Aaron’u, Moşe’yi ve ablalarý Miryam’ý
doðurdu.
60 Aaron’a Nadav, Aviu, Elazar ve İtamar doðdu. 61
Ancak Nadav ve Aviu, Tanrý’nýn Huzuru’nda yetkisiz
bir ateş getirdikleri sýrada ölmüşlerdi.
62 [Leviler’in] Sayýlarý 23.000’di. [Bu] Bir aylýk ve üstündeki tüm erkekler[in sayýsýydý]. Nitekim [Leviler]
Bene-Yisrael’in içinde sayýlmamýşlardý, çünkü onlara
Bene-Yisrael’in içinde miras verilmemişti.
63 [Tüm] Bunlar Bene-Yirael’i Moav ovalarýnda, Yarden’in Yeriho’nun [karýşýsýnda kalan] kýyýsýnda sayan
Moşe ile Koen Elazar’ýn saydýklarýdýr.
64 Bunlarýn içinde, Bene-Yisrael’i [daha önce] Sinay
çölünde saymýş olan Moşe ile Koen Aaron’un saydýklarýndan kimse yoktu.
65 Zira Tanrý onlarla ilgili olarak “Kesinlikle çölde ölecekler” demiş, [sonuç olarak] Kalev ben Yefune ve Yeoşua
bin Nun haricinde onlardan kimse kalmamýştý.

27

[124. Tselofhad’ýn Kýzlarý]

Yosef’in oðlu Menaşe’nin ailelerinden, Menaşe’nin
oðlu Mahir’in oðlu Gilad’ýn oðlu Hefer’in oðlu Tselof1
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had’ýn kýzlarý [bir davayla] yaklaştýlar. [Tselofhad’ýn]
Kýzlarýnýn isimleri şunlardýr: Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirtsa.
2 [Bu kýzlar] Buluşma Çadýrý’nýn girişi civarýnda, Moşe’nin, Koen Elazar’ýn, başkanlarýn ve tüm cemaatin
huzurunda hazýr durarak [şöyle] dediler:
3 “Babamýz çölde öldü. Ve o, Korah’ýn yandaşlarý içinde, Tanrý’ya karşý birleşen cemaatin içinde deðildi; sadece [kendi] günahý sonucu öldü ve hiç oðlu yoktu.
4 Neden [sýrf] oðlu yok diye babamýzýn ismi ailesinin
içinden eksilsin? Bize babamýzýn kardeşlerinin arasýnda bir mülk verin.”
5 Moşe [kýzlarýn] davalarýný Tanrý’nýn Huzuru’na getirdi.
[125. Kýzlarýn Miras Hakký]
Tanrý, Moşe’ye şöyle söyledi:
7 “Tselofhad’ýn kýzlarýnýn sözleri yerinde. Onlara mutlaka babalarýnýn kardeşleri arasýnda miras [niteliðinde bir] mülk verecek, babalarýnýn payýný onlara aktaracaksýn.
8 “Bene-Yisrael’e de konuşup [şöyle] söyle: Bir kişi öldüðünde, oðlu yoksa onun mirasýný kýzýna aktaracaksýnýz.
9 Eðer kýzý [da] yoksa [adamýn] mirasýný kardeşlerine
6
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vereceksiniz.
10 Kardeşleri [de] yoksa mirasýný amcalarýna vereceksiniz.
11 Amcalarý [da] yoksa mirasýný, ailesinden kendisine yakýn bir akrabasýna vereceksiniz ve [bu kişi, onun
mülkünü] miras alacak.
“[Bu kurallar] Bene-Yisrael için bir kanuni hüküm
olacaktýr – Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduðu gibi.”
[126. Moşe’ye Ölüme Hazýrlanmasý Emrediliyor]
Tanrý, Moşe’ye “Şu Avarim daðýna çýk ve Bene-Yisrael’e verdiðim Ülke’yi gör” dedi. 13 “Onu görecek,
[ardýndan] sen de týpký aðabeyin Aaron gibi halkýna
katýlacaksýn.
14 Zira Tsin çölünde, cemaatin [Tanrý’yla] tartýşmasý
sýrasýnda Beni onlarýn gözleri önünde sularla kutsal
kýlmayarak Sözüm’e itaatsizlik etmiştiniz.”
[Tanrý’nýn bahsettiði] Bu [sular], Tsin çölünde [yer
alan] Kadeş’teki Tartýşma Sularý’dýr.
12

[127. Yeoşua Moşe’nin Halefi Olarak Seçiliyor]
Moşe, Tanrý’ya konuşarak [şöyle] dedi:
16 “Tüm bedenlerdeki ruhlarýn Tanrýsý Aşem cemaatin
üzerine bir kişi atasýn.
15
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[Bu, onlarýn] Önlerinde çýkýp, önlerinde gelecek,
onlarý çýkarýp [geri] getirecek [biri olsun] ki Tanrý’nýn
cemaati çobaný olmayan bir davar [sürüsü] gibi olmasýn.”
18 Tanrý, Moşe’ye “Yeoşua bin Nun’u al – içinde ruh
olan bir adam [o] – ve elini onun üzerine daya.
19 Onu Koen Elazar’ýn ve tüm cemaatin önünde hazýr
et ve [herkesin] gözleri önünde ona emir ver.
20 Görkeminden [bir miktarý] ona ver; böylece tüm
Bene-Yisrael cemaati [ona] itaat edecektir.
21 [Yeoşua,] Koen Elazar’ýn önünde duracak ve Tanrý’nýn Huzuru’nda ondan Urim’in [göstereceði] kararý
soracaktýr. [Yeoşua] ile tüm Bene-Yisrael ve tüm cemaat, [bu karara] göre çýkacaklar ve [bu karara] göre
geleceklerdir.”
22 Moşe, Tanrý’nýn kendisine emrettiði şekilde yaptý.
Yeoşua’yý alýp Koen Elazar’ýn ve tüm cemaatin önüne
getirdi.
23 Ellerini onun üzerine dayayýp ona emir verdi – Tanrý’nýn Moşe aracýlýðýyla konuşmuş olduðu gibi.
17

[128. Tamid-korbaný]

28
Tanrý Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
2 “Bene-Yisrael’e emret ve onlara [şunlarý] söyle: Be1
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nim Adýma memnuniyetle kabul edeceðim şekilde
[yapýlan] Korbaným’ý, ateşlerimin yiyeceðini, vaktinde
getirmeye özen gösterin.
3 “Onlara söyle: Tanrý Adýna getirmeniz gereken yakýlan-korban şudur: Daimi Ola-korbaný [olarak] her gün
birer yaşýnda kusursuz iki [erkek] kuzu.
4 Bir kuzuyu sabah, ikinci kuzuyu da akşama doðru
yapacaksýn.
5 [Yanýnda,] Minha olarak, [elde] ezilmiş [zeytinden
elde edilen] 1/4 in yaðla yoðrulmuş 1/10 efa en iyi un
[getirmelisin].
6 “Daimi Ola-korbaný, Sinay daðýnda Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði şekilde yapýlmýş olan yakýlan-korban[la ayný]dýr.
7 [Bu korbanýn] Nesehi, her kuzu için, Tanrý Adýna bir
sert içki Nesehi [şeklinde] kutsal bölgede dökülen 1/4
in [şaraptýr].
8 “[İşlemlerini] Akşama doðru yapacaðýn ikinci kuzuyu da, sabahki [korbanýn] Minhasý ve Nesehi’nin
aynýsýyla, Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir
yakýlan-korban [şeklinde] yapacaksýn.
[129. Şabat İçin Musaf-korbaný]
“Şabat gününde, birer yaşýnda iki kusursuz [erkek]
kuzu ile Minha olarak yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi
9
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un ve [uygun] Nesehini [getireceksiniz].
10 “[Bu,] Şabat’a ait Ola-korbanýdýr [ve sadece kendi]
Şabatý’nda, daimi Ola-korbaný ve Nesehi’ne ek olarak
[getirilecektir].
[130. Roş Hodeş İçin Musaf-korbaný]
“Roş-Hodeşleriniz’de, Tanrý Adýna Ola-korbaný getireceksiniz: [Hepsi] Kusursuz [olmak üzere], iki genç
boða, bir koç ve birer yaşýnda yedi [erkek] kuzu.
12 Her boða için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 3/10
[efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un,
13 her kuzu için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 1/10’ar
[efa] en iyi un [getirilecektir. Böylece bu] Ola-korbaný,
Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban [teşkil edecektir].
14 Nesehleri ise, boða başýna 1/2 in, koç için 1/3 in,
kuzu başýna da 1/4 in şarap olacaktýr.
“Bu, [Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbanýdýr ve yýlýn [tüm]
aylarý için [sadece kendi Roş-]Hodeşi’nde [getirilecektir].
15 “Tanrý Adýna Hatat-korbaný olarak bir de teke [getirmelisiniz].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný’na ek olarak yapýlacaktýr – ve Nesehi.
11

168

[131. Pesah Korbanlarý]
“İlk ayda, ayýn on dördüncü günü, Tanrý Adýna Pesah[-korbaný vaktidir].
17 Ve bu ayýn on beşinci gününde bir bayram [başlayacaktýr. Bu günden itibaren] Yedi gün boyunca matsa
yenecektir.
18 “İlk gün kutsal bir bayramdýr; hiçbir bayaðý melaha
yapmayýn.
19 “Tanrý Adýna Ola-korbaný [şeklinde,] yakýlan-korban getireceksiniz: İki genç boða, bir koç, birer yaşýnda
yedi [erkek] kuzu. [Bunlarýn hepsi] Sizin için kusursuz
olmalýdýr.
20 [Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuş en iyi undur
– [bunu] her boða için 3/10 [efa] ve koç için 2/10 [efa
ile] yapýn.
21 Yedi kuzu için ise, [Minhayý] kuzu başýna 1/10 [efa
ile] yapacaksýn.
22 “Ayrýca size onarým saðlamasý için bir Hatat-tekesi
[getirin].
23 “[Tüm] Bunlarý, daimi Ola-korbaný olarak [getirilen] sabaha ait Ola-korbanýndan ayrý yapacaksýnýz.
24 “Yedi gün boyunca her gün bunlarýn aynýsýný yapmalýsýnýz. [Bu işlemler,] Tanrý Adýna, memnuniyetle
kabul edilecek bir yakýlan-korban içeriði şeklinde, daimi Ola-korbanýna ek olarak yapýlacaktýr – ve Nesehi.
16
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“Yedinci gün sizin için kutsal bir bayramdýr; hiçbir
bayaðý melaha yapmayýn.
25

[132. Şavuot İçin Musaf-korbaný]
“Haftalarýnýz[ýn sayýmýnýn tamamlanmasý] ile birlikte, turfandalar gününde Tanrý Adýna yeni bir Minha-korbaný getirdiðinizde sizin için kutsal bir bayram
olacaktýr, hiçbir bayaðý melaha yapmayýn.
27 “Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbaný getirin: İki genç boða, bir koç, birer yaşýnda yedi [erkek] kuzu.
28 [Bunlarýn] Minhalarý yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
her boða için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa]
29 ve yedi kuzu için, kuzu başýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
30 “Sizin için onarým saðlamak üzere bir [de] teke [getireceksiniz].
31 “[Tüm bunlarý] Daimi Ola-korbaný ve Minhasýndan
ayrý yapacaksýnýz – sizin için [hepsi] kusursuz olmalýdýr
– ve [onlarýn] Nesehleri.
26

29

[133. Roş-Aşana İçin Musaf-korbaný]

“Yedinci ayda, ayýn biri sizin için kutsal bir bayram
olacaktýr, hiçbir bayaðý melaha yapmayýn. [Bu,] Sizin
1
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için kesik Şofar sesi [çalma] günü olacaktýr.
2 “Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbaný yapacaksýnýz: Bir genç boða, bir koç, birer
yaşýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
3 [Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
boða için 3/10 [efa], koç için 2/10 [efa]
4 ve yedi kuzu için, kuzu başýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
5 “Ayrýca sizin için onarým saðlamak üzere Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getireceksiniz].
6 “[Tüm bunlar, Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý ve daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan
ayrý olarak, kurallarýna göre Nesehleriyle birlikte, Tanrý
Adýna, memnuniyetle kabul edilecek bir yakýlan-korban [şeklinde gerçekleştirilecektir].
[134. Yom Kipur İçin Musaf-korbaný]
“Bu yedinci ayýn onu da sizin için kutsal bir bayram
olacaktýr. [Bu günde] Oruç tutmalý, hiçbir melaha yapmamalýsýnýz.
8 “Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-korbaný getireceksiniz: Genç bir boða, bir koç,
birer yaşýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] sizin için kusursuz olmalýdýr.
9 [Bunlarýn] Minhalarý yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
7
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boða için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa],
10 yedi kuzu için, kuzu başýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
11 “[Ayrýca] Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar,] Onarýmlar [için getirilen] Hatat-korbanýndan ve daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý
olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onlarýn] Nesehleri.
[135. Sukot Korbanlarý: İlk Gün]
“Yedinci ayýn on beşinci günü de sizin için kutsal
bir bayramdýr; hiçbir bayaðý melaha yapmayýn ve Tanrý
Adýna yedi gün boyunca bayram yapýn.
13 “Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek yakýlan-korban [şeklinde] Ola-korbaný getireceksiniz: on
üç genç boða, iki koç, birer yaşýnda on dört [erkek]
kuzu – [hepsi] kusursuz olmalýdýr.
14 [Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuş en iyi undur
– on üç boða için boða başýna 3/10 [efa], iki koç için
koç başýna 2/10 [efa]
15 ve on dört kuzu için kuzu başýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
16 “Ayrýca Hatat-korbaný olarak bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
12
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[136. Sukot’un İkinci Günü]
“İkinci gün, on iki genç boða, iki koç, birer yaşýnda
on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
18 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve
Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
19 “Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onlarýn]
Nesehleri.
17

[137. Sukot’un Üçüncü Günü]
“Üçüncü gün, on bir genç boða, iki koç, birer yaşýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
21 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve
Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
22 “Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm
bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak
[gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
20

[138. Sukot’un Dördüncü Günü]
23 “Dördüncü gün, on genç boða, iki koç, birer yaşýnda
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on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
24 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve
Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
25 “Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
[139. Sukot’un Beşinci Günü]
“Beşinci gün, dokuz genç boða, iki koç, birer yaşýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
27 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve
Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
28 “Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm
bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak
[gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
26

[140. Sukot’un Altýncý Günü]
“Altýncý gün, sekiz genç boða, iki koç, birer yaşýnda
on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
30 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve
Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
29
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“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm
bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onun] Nesehleri.
31

[141. Sukot’un Yedinci Günü]
“Yedinci gün, yedi genç boða, iki koç, birer yaşýnda
on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
33 Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý
ve Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurallarýna
uygun olarak [yapýlacaktýr].
34 “Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm
bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
32

[142. Şemini Hag Aatseret İçin Musaf-korbaný]
“Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamaný] olacaktýr; hiçbir bayaðý melaha yapmayýn.
36 “Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek yakýlan-korban [şeklinde] Ola-korbaný getireceksiniz: genç
bir boða, bir koç, birer yaşýnda yedi [erkek] kuzu –
[hepsi] kusursuz.
37 Boða için, koç için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna göre, kurala uygun
olarak [yapýlacaktýr].
35
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“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan
ayrý olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.
39 “Bayramlarýnýzda, Ola-korbanlarýnýza, Minha-korbanlarýnýza, Nesehlerinize ve Şelamim-korbanlarýnýza
dair genel vaatleriniz ve belirli baðýşlarýnýzdan ayrý olarak bunlarý yapacaksýnýz.”
38

30
Moşe, Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduklarýnýn
tümünü Bene-Yisrael’e söyledi.
1
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Matot
[143. Bazý Neder Kurallarý]
Moşe, Bene-Yisrael’in kabile başkanlarýna konuşarak şöyle dedi: “Tanrý’nýn emrettiði konu şudur:
3 “Bir adam Tanrý Adýna bir vaatte bulunduðunda ya
da kendisine bir yasak koymak üzere bir yemin ettiðinde, sözünü bozmamalý, aðzýndan çýkan her şeye uygun
davranmalýdýr.
4 “Bir kadýn [için] ise [kanun şöyledir:] Kýzlýðýnda
babasýnýn evindeyken Tanrý Adýna bir vaatte bulunduðunda veya [kendisine] bir yasak koyduðunda,
5 babasý onun vaadini veya kendisine koyduðu yasaðý
duymuşsa ve babasý ona [karşý] sessiz kalmýşsa, [kýzýn]
tüm vaatleri ve kendisine koyduðu tüm yasaklarý geçerli olacaktýr.
6 Ama eðer babasý, duyduðu günde onu engellerse,
[kýzýn] tüm vaatleri ve kendisine koyduðu yasaklarý
geçerliliðini yitirir ve Tanrý [kýzý] affedecektir, zira onu
babasý engellemiştir.
7 “[Eðer bu kýz] Vaatleri[nden] ya da dudaklarýnýn
kendisine [bir şeyleri] yasaklayan telaffuzu[ndan kaynaklanan yükümlülüðü hâlâ] üzerindeyken bir adamla
evlenmişse
8 ve kocasý [konuyu] duymuş, ama duyduðu gün ona
2
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[karşý] sessiz kalmýşsa, hem vaatleri geçerli olacaktýr
hem de kendisine koymuş olduðu yasaklar geçerli olacaktýr.
9 Ama eðer kocasý duyduðu günde onu engellerse ve
onun üzerindeki vaadi veya dudaklarýnýn kendisine
[bir şeyleri] yasaklayan telaffuzunu feshederse, Tanrý
[kýzý] affedecektir.
10 “Dul ya da boşanmýş bir kadýnýn vaadi – kendisine
yasak ettiði her şey – üzerindeki geçerliliðini koruyacaktýr.
11 “Ama eðer [bir kadýn] kocasýnýn evinde vaatte bulunmuş ya da kendisine yeminle bir yasak koymuşsa
[kanun şöyledir:]
12 Kocasý duymuş, ama ona [karşý] sessiz kalýp onu engellememişse [kadýnýn] hem tüm vaatleri geçerli olacaktýr hem de kendisine koymuş olduðu tüm yasaklarý
geçerli olacaktýr.
13 Fakat eðer kocasý bunlarý, duyduðu günde feshederse, [kadýnýn] dudaklarýndan, vaatlerine ya da kendisine
[koyduðu] yasaklarýna dair çýkmýş her şey geçerliliðini
yitirecektir. Kocasý bunlarý feshetmiş [olduðundan],
Tanrý [kadýný] affedecektir.
14 “[Bir kadýnýn] Kişisel sýnýrlama amaçlý her türlü
vaat ve her türlü yasak yemini[nde, bunun geçerliliðini] kocasý onaylayabilir ve kocasý feshedebilir.
15 Eðer kocasý ona [karşý] gün sonuna kadar sessiz
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kalýrsa, [kadýnýn] üzerindeki tüm vaatlerinin ve tüm
[kişisel] yasaklarýnýn geçerliliðini onaylamýş olur. Bunlarý geçerli kýlmýştýr, zira duyduðu gün [boyunca] ona
[karşý] sessiz kalmýştýr.
16 Ama eðer [adam] bunlarý, duyduktan [ve onayladýktan] sonra feshederse, [karýsýnýn bunlarý ihlalden
kaynaklanan] günahýný üstlenmiş olur.”
17 Tanrý’nýn, Moşe’ye, bir adamla karýsý arasýndaki ve
bir babayla, kýzlýðýnda babasýnýn evinde [bulunan] kýzý
arasýndaki [bað hakkýnda] emretmiş olduðu hükümler
bunlardýr.
[144. Midyan Savaşý]

31
Tanrý, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: 2 “Bene-Yisrael’in intikamýný Midyaniler’den al. Sonra [ölecek ve]
halkýna katýlacaksýn.”
3 Moşe halka şöyle konuştu: “İçinizden orduya adamlar seferber edin. [Bu kişiler] Midyan’dan Tanrý’nýn intikamýný almak üzere Midyan’ýn üstüne [gidecekler].
4 Kabile başýna bin [kişi olmak üzere], Yisrael’in tüm
kabilelerinden orduya [asker] gönderin.”
5 Yisrael’in binlerinden, kabile başýna bin [asker] teslim edildi – [böylece] orduya seferber edilenler [toplam] 12.000 [kişiydi].
1
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Moşe onlarý – ordu için kabile başýna bin [askeri] –
onlarý ve elinde kutsal eşyalar ve çalýnacak borazanlar [olmak üzere] Koen Elazar’ýn oðlu Pinehas’ý orduya
gönderdi.
7 [Seferber edilenler,] Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş olduðu şekilde Midyan’a saldýrdýlar ve tüm [yetişkin] erkekleri öldürdüler.
8 [Bunlarýn] Cesetlerinin yanýnda Midyan krallarýný da
öldürdüler: Evi’yi, Rekem’i, Tsur’u, Hur’u ve Reva’yý
– beş Midyan kralý. Ayrýca Bilam ben Beor’u kýlýçla
öldürdüler.
9 Bene-Yisrael, Midyan’ýn kadýnlarýný ve çocuklarýný
esir aldýlar ve tüm hayvanlarýný, tüm sürülerini ve tüm
servetlerini yaðmaladýlar.
10 İkamet bölgelerindeki tüm şehirlerini ve tüm tapýnaklarýný ateşe verdiler
11 ve tüm ganimeti ve insandan hayvana, ele geçirdikleri tüm [canlýlarý yanlarýna] aldýlar.
12 Tutsaklarý, ele geçirilen [hayvanlarý] ve ganimeti
Yarden’in Yeriho[’ya bakan karşý] kýyýsýnda [bulunan]
kampa, Moşe’ye, Koen Elazar’a ve tüm Yisrael cemaatine getirdiler.
13 Moşe, Koen Elazar ve cemaatin tüm başkanlarý onlarý karşýlamak üzere kampýn dýşýna çýktýlar.
14 Moşe, ordunun komutanlarýna, savaştan dönen
binbaşýlarla yüzbaşýlara öfkelendi.
6
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15 Moşe onlara “Tüm kadýnlarý hayatta mý býraktýnýz?!”

dedi.
16 “Bilam’ýn sözü doðrultusunda, Peor uðruna, Tanrý’ya sadakatsizlik ettirmek için Bene-Yisrael’e [tuzak]
olanlar bunlardý! – ki [sonuçta] Tanrý’nýn cemaatinde
salgýn gerçekleşmişti!
17 Şimdi… Çocuklarda tüm erkekleri öldürün. Bir erkekle yatmaya uygun her kadýný da öldüreceksiniz.
18 Ama kadýnlar içinde, erkekle yatmaktan anlamayan çocuklarý kendiniz için hayatta býrakýn.
19 “Size gelince… Yedi gün boyunca [ana] kampýn
dýşýnda kamp kurun – adam öldüren ve bir cesede temas eden herkes. Üçüncü ve yedinci gün paklanacaksýnýz. Siz[e] ve tutsaklarýnýz[a ait] 20 tüm giysiler, tüm
deri mamulleri, keçiden elde edilen tüm eşyalar ve tüm
ahşap aletler [de] paklanmalýdýr.”
[145. Savaş Sonrasý Arýnma]
Koen Elazar, savaşa gelen ordu mensuplarýna “Bu,
Tanrý’nýn Moşe’ye emrettiði Tora hükmüdür” dedi.
22 “Yalnýz; altýn, gümüş, bakýr, demir, kalay ve kurşun
için [ayrýca şunlarý da yapmalýsýnýz]:
23 Ateşte kullanýlan her şey, [siz onu] ateşten geçirdikten sonra arýnacaktýr – ancak serpme suyuyla paklanmalýdýr. Ateşte kullanýlmayan her şeyi ise sudan
21
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geçirmelisiniz.
24 “Yedinci gün, [bedeninizi ve] giysilerinizi mikveye
daldýrýp arýnacaksýnýz. Sonra kampa girebilirsiniz.”
[146. Ganimetten Ayrýlan Baðýş]
Tanrý, Moşe’ye şöyle dedi: 26 “Tutsak olarak ele geçirilen insanlarýn ve hayvanlarýn miktarýný hesapla –
sen, Koen Elazar ve cemaatin atasal [ailelerinin] başkanlarý.
27 Ele geçirilen [canlýlarý,] orduya katýlýp savaşa tutuşanlarla tüm cemaat arasýnda ikiye böl.
28 “Orduya katýlan savaşçý adamlar[ýn payýn]daki insanlardan, sýðýrdan, eşeklerden ve davardan, Tanrý
Adýna 1/500’lük bir vergi ayýr.
29 [Bunu, onlara düşen] Yarý-paydan alýp, Tanrý Adýna baðýş olarak Koen Elazar’a ver.
30 “Bene-Yisrael’in yarý-payýndan ise, insanlardan,
sýðýrdan, eşeklerden, davardan ve [diðer] tüm hayvanlardan 50’de bir pay al ve onlarý Tanrý’nýn Mişkaný’nýn
nöbetini tutan Leviler’e ver.”
31 Moşe – ve Koen Elazar – Tanrý’nýn Moşe’ye emrettiði şekilde yaptý.
32 Ordu mensuplarýnýn yaðmaladýklarý çapulun dýşýnda ele geçirilenler şöyleydi: 675.000 davar, 33 72.000
sýðýr, 34 61.000 eşek 35 ve erkekle yatmaktan anlama25
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yan kadýnlardan [oluşan] insanlar – toplam 32.000
kişi.
36 Orduyla çýkanlara düşen yarý-pay: Davar sayýsý:
337.500 [baş].
37 Davardan Tanrý Adýna [ayrýlan] vergi 675 [baş hayvandý].
38 Sýðýr: 36.000 [baş]. Tanrý Adýna [bunlardan ayrýlan] vergi 72 [baş hayvandý].
39 Eşekler: 30.500 [baş]. Tanrý Adýna [bunlardan ayrýlan] vergi 61 [baş hayvandý].
40 İnsanlar: 16.000 [kişi]. Tanrý Adýna [bunlardan ayrýlan] vergi 32 kişiydi.
41 Moşe Tanrý Adýna baðýş [olarak ayrýlan] vergiyi,
Tanrý’nýn Moşe’ye emrettiði şekilde Koen Elazar’a verdi.
42 Moşe’nin savaşan kişilerden ayýrdýðý, Bene-Yisrael’e
ait diðer yarý-paya gelince...
43 Cemaatin davardaki yarý-payý 337.500 [baş hayvandý.
44 Ayrýca] 36.000 sýðýr,
45 30.500 eşek 46 ve 16.000 insan [vardý].
47 Moşe, Bene-Yisrael’in yarý-payýndaki insan ve hayvanlardan 1/50’lik payý aldý ve onlarý, Tanrý’nýn Moşe’ye emrettiði şekilde, Tanrý’nýn Mişkaný’nýn nöbetini
tutan Leviler’e verdi.
48 Ordunun binlerinin komutanlarý, binbaşýlar ve yüzbaşýlar Moşe’ye yaklaştýlar
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49 ve Moşe’ye “[Biz] Kullarýn, emrimiz altýndaki savaş-

çý kişilerin nüfusunu belirlediler” dediler. “Bizden tek
kişi [bile] eksilmemiş!
50 [Bu nedenle] Tanrý Adýna korban getireceðiz. Altýn
eşyalar, halhal, bilezik, yüzük, küpe ve vücut süsleri
bulmuş herkes, Tanrý’nýn Huzuru’nda canlarýmýz için
onarým saðlamak üzere [bunlarý baðýşlamayý arzuluyor].”
51 Moşe – ve Koen Elazar – bu altýný onlardan aldý;
[ayrýca] tüm iş aletlerini.
52 Tanrý Adýna baðýşladýklarý tüm baðýş altýný 16.750
şekeldi. [Bu miktar] Binbaşýlar ve yüzbaşýlar tarafýndan
[baðýşlanmýştý.
53 Diðer] Ordu mensuplarý ise her biri kendi yaðmaladýðýný aldý.
54 Moşe – ve Koen Elazar – bu altýný bin[başý] ve yüzbaşýlardan aldý ve onu, Tanrý’nýn Huzuru’nda Bene-Yisrael
adýna bir hatýrlatýcý olmasý için Buluşma Çadýrý’na getirdi.
[147. Reuven ve Gad Kabilelerinin İsteði]

32
Reuven-oðullarýnýn ve Gad-oðullarýnýn çok
[sayýda] sürüsü vardý – son derece fazla. [Bu kabileler]
Yazer ve Gilad bölgelerini görmüşler ve burasýnýn sürü
[otlatmaya uygun bir] yer olduðunu tespit etmişlerdi.
		

1
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Gad-oðullarý ve Reuven-oðullarý gelip Moşe’ye, Koen
Elazar’a ve cemaatin başkanlarýna şöyle dediler:
3 “Atarot, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elale, Sevam, Nevo ve Beon.
4 Tanrý’nýn, Yisrael cemaatinin önünde [sakinlerini]
vurmuş olduðu [bu] bölge, sürü [otlatmaya uygun bir]
bölge. [Biz] Kullarýnýn da sürüleri [var].”
2

[148. Moşe’nin İtirazý]
[Şöyle] Dediler: “Gözünde beðeni kazandýysak, bu
bölge mülk olarak [biz] kullarýna verilsin. Bizi Yarden’den geçirme.”
6 Moşe, Gad-oðullarýna ve Reuven-oðullarýna “Kardeşleriniz savaşa gelirken siz burada mý oturacaksýnýz?!”
dedi.
7 “Neden Bene-Yisrael’i, Tanrý’nýn onlara verdiði Ülke’ye geçmekten caydýrasýnýz?
8 Onlarý Ülke’ye görmek üzere Kadeş Barnea’dan gönderdiðimde, babalarýnýz böyle yapmýştý.
9 Eşkol vadisine kadar çýkmýşlar ve Ülke’yi görmüşlerdi. [Sonra] Bene-Yisrael’i, Tanrý’nýn onlara verdiði
Ülke’ye girmemeleri yönünde caydýrmýşlardý.
10 Tanrý o gün öfkelenmiş ve şöyle yemin etmişti:
11 ‘Mýsýr’dan çýkan yirmi yaş ve üstündeki insanlar,
[hakkýnda] Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a yemin
5
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ettiðim topraðý görürlerse!... Zira Beni kalp bütünlüðüyle takip etmediler.
12 Kenizi [ailesinden] Kalev ben Yefune ve Yeoşua bin
Nun [bu kararýn] dýşýndadýr; çünkü Tanrý’yý kalp bütünlüðüyle takip ettiler.’
13 Tanrý Yisrael’e öfkelenmişti. [Sonuçta,] Tanrý’nýn
gözünde kötü [olaný] yapan tüm nesil sona erene kadar onlarý kýrk yýl [boyunca] çölde dolaştýrdý.
14 “Ve işte, Tanrý’nýn Yisrael’e [yönelik] öfkesini daha
da arttýrmak üzere, günahkâr insanlarýn takipçileri
olarak babanýzýn yerini alýyorsunuz!
15 [Tanrý’nýn] Ardýndan [gitmekten] vazgeçtiðinizde,
[O da, halký] bir kez daha çölde býrakacak; tüm bu
halký mahvetmiş olacaksýnýz!”
[149. Yardým Önerisi]
[Reuven ve Gad kabileleri mensuplarý] Ona yaklaşýp “Burada sürülerimize davar aðýllarý inşa edeceðiz
– ve çocuklarýmýza şehirler” dediler.
17 “Ama biz, Bene-Yisrael’in önünde hýzla seferber
olacaðýz – ta ki onlarý yerlerine [yurtlarýna] getirene
kadar. [Bu arada] Çocuklarýmýz, bölge sakinleri[nin
oluşturduðu tehdit] nedeniyle surlu şehirlerde oturacak.
18 [Biz ise] Bene-Yisrael’de herkes toprak mirasýný ala16

186

na kadar evimize dönmeyeceðiz.
19 Onlarla birlikte Yarden’in karşý yakasý ve ötesinde
toprak mirasý almayalým; çünkü mirasýmýz bize Yarden’in doðu yakasýnda geldi.”
[150. Moşe’nin Şartlarý; Fetihler]
Moşe onlara [şöyle] dedi: “Eðer bu sözü yerine getirirseniz, [yani] eðer Tanrý’nýn önünde savaş için seferber olursanýz [isteðiniz kabul edilebilir].
21 Sizden seferber olan herkes, [Tanrý,] düşmanlarýný
önünden sürene kadar [orada savaşmak üzere] Tanrý’nýn önünde Yarden’i geçecek,
22 Ülke Tanrý’nýn önünde ele geçirilecek ve [siz] sonra döneceksiniz. [O zaman] Tanrý’ya ve Yisrael’e karşý
[sorumluluktan] muaf olacaksýnýz ve bu bölge Tanrý’nýn önünde, sizin için mülk haline gelecek.
23 Ama eðer böyle yapmazsanýz, işte, Tanrý’ya karşý günah işlemiş olacaksýnýz. [Sonuçlarý] Sizi bulacak [olan]
günahýnýzý bilin.
24 [Şimdi;] Kendinize, çocuklarýnýz için şehirler, davarý korumanýz için aðýllar inşa edin – ve aðzýnýzdan
çýkaný yapýn!”
25 Gad-oðullarý ve Reuven-oðullarý Moşe’ye şöyle söyledi: “Kullarýn, efendimin emrettiði şekilde yapacaklardýr.
20
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26 Çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, sürülerimiz ve tüm hay-

vanlarýmýz orada, Gilad şehirlerinde olacaklar.
27 Ve [bu arada] kullarýn, orduya seferber olanlarýn
tümü, efendimin konuştuðu şekilde, savaş için Tanrý’nýn önünde [Yarden’i] geçecekler.”
28 Moşe, Koen Elazar’a, Yeoşua bin Nun’a ve Bene-Yisrael’in atasal kabile başlarýna onlar hakkýnda emir verdi.
29 Moşe onlara [şöyle] dedi: “Eðer Gad-oðullarý ve
Reuven-oðullarý [içinde] seferber olanlarýn tümü savaş için Tanrý’nýn önünde Yarden’i sizinle birlikte geçerlerse, Ülke önünüzde ele geçirildiðinde, onlara Gilad bölgesini mülk olarak vereceksiniz.
30 Ama eðer seferber olup sizinle geçmezlerse, [o zaman onlar da] Kenaan Ülkesi’nde sizin içinizde mülk
alacaklar.”
31 Gad-oðullarý ve Reuven-oðullarý şöyle söz aldýlar:
“Tanrý’nýn, kullarýn hakkýnda konuştuðunu aynen yapacaðýz.
32 Biz seferber olup Tanrý’nýn önünde Kenaan Ülkesi’ne geçeceðiz. Mülk [niteliðindeki] toprak mirasýmýz
ise Yarden’in [bu] yakasýnda kontrolümüzde olacak.”
33 Böylece Moşe, Emori kralý Sihon’un krallýðýný ve
Başan kralý Og’un krallýðýný Gad-oðullarýna, Reuven-oðullarýna ve Yosef-oðlu Menaşe’nin kabilesinin
yarýsýna verdi. Bölge, sýnýrlar içindeki şehirleri ve ülke188

nin çevredeki şehirleri ile birlikte [onlara ait olacaktý].
34 Gad-oðullarý [şu şehirleri] inşa ettiler: Divon’u,
Atarot’u, Aroer’i,
35 Atrot Şofan’ý, Yazer’i, Yogbea’yý, 36 Bet-Nimra’yý ve
Bet-Aran’ý. [Bunlar] Hisarlý şehirler ve davar aðýllarý
[olarak inşa edildi].
37 Reuven-oðullarý ise [şu şehirleri] inşa ettiler: Heşbon’u, Elale’yi, Kiryatayim’i,
38 Nevo’yu, Baal Meon’u – ki bunlarýn isimleri deðiştirilmişti – ve Sivma’yý. [Buralarý,] İnşa etmiş olduklarý
şehirlerin [orijinal] isimleriyle isimlendirdiler.
39 Menaşe’nin oðlu Mahir’in oðullarý Gilad’a gidip onu
ele geçirdiler. [Bu aile] Oradaki Emori’yi [oradan] sürdü.
40 Moşe, Gilad’ý Menaşe’nin oðlu Mahir’e verdi ve
[Mahir] oraya yerleşti.
41 Menaşe-oðlu Yair gidip [buralarýn çevre] köylerini
ele geçirdi ve onlara Yair-köyleri adýný verdi.
42 Novah gidip Kenat’ý ve ona baðlý kasabalarý ele geçirdi ve ona kendi ismiyle, Novah adýný verdi.
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Mase
[151. Çýkýş’tan Aaron’un Ölümüne Kadar Seyahatler]

33
Moşe ve Aaron’un yönetiminde Mýsýr Ülkesi’nden
organize gruplar halinde çýkmýş olan Bene-Yisrael’in
yolculuklarý şunlardýr.
2 Moşe, Tanrý’nýn sözü üzerine yolculuklarýna [göre]
çýkýş noktalarýný yazdý. Ve çýkýş noktalarýna [göre] yolculuklarý şunlardýr:
3 [Bene-Yisrael] İlk ayda, bu ilk ayýn on beşinci gününde Rameses’ten yola çýkmýşlardý. Pesah[-korbaný
kesiminin] ertesi gününde Bene-Yisrael tüm Mýsýr’ýn
gözü önünde muzaffer bir edayla [bu ülkeyi] terk etmişlerdi.
4 [Bu sýrada] Mýsýr[lýlar], Tanrý’nýn, onlarýn içinde öldürmüş olduðu tüm behorlarý gömmekte[ydiler. Tanrý,
Mýsýrlýlar’ýn] tanrýlarýna da yargýsýný uygulamýştý.
5 Bene-Yisrael Rameses’ten yola çýktýlar ve Sukot’ta
kamp kurdular.
6 Sukot’tan yola çýktýlar ve çölün kýyýsýndaki Etam’da
kamp kurdular.
7 Etam’dan yola çýktýlar. [Sonra bulut,] Baal Tsefon’un
karşýsýndaki Pi Ahirot’a geri döndü ve [böylece] Migdol’un önünde kamp kurdular.
1
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Ahirot’un önünden yola çýktýlar ve denizin içinden
çöle geçtiler. Etam çölünde üç günlük yol yürüyüp
Mara’da kamp kurdular.
9 Mara’dan yola çýktýlar ve Elim’e geldiler. Elim’de 12
su pýnarý ve 70 hurma [aðacý vardý]. Orada kamp kurdular.
10 Elim’den yola çýktýlar ve Kýzýldeniz kýyýsýnda kamp
kurdular.
11 Kýzýldeniz’den yola çýktýlar ve Sin çölünde kamp
kurdular.
12 Sin çölünden yola çýktýlar ve Dofka’da kamp kurdular.
13 Dofka’dan yola çýktýlar ve Aluş’ta kamp kurdular.
14 Aluş’tan yola çýktýlar ve Refidim’de kamp kurdular.
Orada halk için içecek su yoktu.
15 Refidim’den yola çýktýlar ve Sinay çölünde kamp
kurdular.
16 Sinay çölünden yola çýktýlar ve Kivrot Ataava’da
kamp kurdular.
17 Kivrot Ataava’dan yola çýktýlar ve Hatserot’ta kamp
kurdular.
18 Hatserot’tan yola çýktýlar ve Ritma’da kamp kurdular.
19 Ritma’dan yola çýktýlar ve Rimon Perets’te kamp
kurdular.
20 Rimon Perets’ten yola çýktýlar ve Livna’da kamp
8
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kurdular.
21 Livna’dan yola çýktýlar ve Risa’da kamp kurdular.
22 Risa’dan yola çýktýlar ve Keelata’da kamp kurdular.
23 Keelata’dan yola çýktýlar ve Şefer daðýnda kamp
kurdular.
24 Şefer daðýndan yola çýktýlar ve Harada’da kamp
kurdular.
25 Harada’dan yola çýktýlar ve Makelot’ta kamp kurdular.
26 Makelot’tan yola çýktýlar ve Tahat’ta kamp kurdular.
27 Tahat’tan yola çýktýlar ve Terah’ta kamp kurdular.
28 Terah’tan yola çýktýlar ve Mitka’da kamp kurdular.
29 Mitka’dan yola çýktýlar ve Haşmona’da kamp kurdular.
30 Haşmona’da yola çýktýlar ve Moserot’ta kamp kurdular.
31 Moserot’tan yola çýktýlar ve Bene Yaakan’da kamp
kurdular.
32 Bene Yaakan’dan yola çýktýlar ve Hor Agidgad’da
kamp kurdular.
33 Hor Agidgad’dan yola çýktýlar ve Yotvata’da kamp
kurdular.
34 Yotvata’dan yola çýktýlar ve Avrona’da kamp kurdular.
35 Avrona’dan yola çýktýlar ve Etsyon Gever’de kamp
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kurdular.
36 Etsyon Gever’den yola çýktýlar ve Tsin çölündeki
Kadeş’te kamp kurdular.
37 Kadeş’ten yola çýktýlar ve Edom Ülkesi’nin kýyýsýndaki Or Aar’da kamp kurdular.
38 Bene-Yisrael’in Mýsýr Ülkesi’nden çýkýşýnýn kýrkýncý senesinde, beşinci ayda, ayýn birinde, Koen Aaron,
Tanrý’nýn sözü üzerine Or Aar’a çýktý ve orada öldü.
39 Aaron, Or Aar’da öldüðü sýrada 123 yaşýndaydý.
[152. Son Yolculuklar]
Kenaan Ülkesi’ndeki Negev’de oturan Kenaanlý
Arad kralý Bene-Yisrael’in gelişini duydu.
41 Or Aar’dan yola çýktýlar ve Tsalmona’da kamp kurdular.
42 Tsalmona’dan yola çýktýlar ve Punon’da kamp kurdular.
43 Punon’dan yola çýktýlar ve Ovot’ta kamp kurdular.
44 Ovot’tan yola çýktýlar ve Moav sýnýrýndaki Avarim
harabelerinde kamp kurdular.
45 Harabelerden yola çýktýlar ve Divon Gad’da kamp
kurdular.
46 Divon Gad’dan yola çýktýlar ve Almon Divlatayma’da kamp kurdular.
47 Almon Divlatayma’dan yola çýktýlar ve Avarim dað40
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larýnda, Nevo’nun önünde kamp kurdular.
48 Avarim daðlarýndan yola çýktýlar ve Yarden’in Yeriho’nun [karşýsýndaki] kýyýsýnda, Moav ovalarýnda
kamp kurdular.
49 Yarden kýyýsý boyunca, Moav ovalarýndaki kamplarýný Bet Ayşimot’tan Avel Aşitim’e kadar kurdular.
[153. Ülkenin Fethi]
50 Tanrý, Moşe’ye Yarden’in Yeriho’nun [karşýsýndaki]

kýyýsýnda, Moav ovalarýnda şöyle konuştu:
51 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şöyle] söyle: Yarden’i Kenaan Ülkesi’ne doðru geçtiðiniz zaman
52 Ülke’nin tüm sakinlerini önünüzden sürmeli, onlarýn tüm oyma şekilli taşlarýný imha etmelisiniz. Tüm
dökme putlarýný imha etmeli ve tüm sunaklarýný yýkmalýsýnýz.
53 Ülke’yi mülk edinin ve içinde yerleşin; çünkü size
bu Ülke’yi, onu miras almanýz için verdim.
54 “Ülke’yi, kurayla, ailelerinize kalýtsal mülk olarak
vereceksiniz. Kalabalýk olanýn mirasýný büyük, az [nüfuslu] olanýn mirasýný küçük tutacaksýnýz. [Bir hak sahibi] İçin kura nereye çýkarsa, [burasý] onun olacaktýr.
Atasal kabilelerinize göre mülk alacaksýnýz.
55 “Ancak eðer Ülke’nin sakinlerini önünüzden sürmezseniz, onlardan geriye býraktýklarýnýz, gözleriniz194

de iðneler, yanýnýzda dikenli çalýlar haline gelecekler,
üzerinde oturduðunuz Ülke’de sizi taciz edeceklerdir.
56 O zaman, [başta] onlara yapmayý tasarladýðým şeyi
size yapacaðým.”
[154. Ülke’nin Sýnýrlarý]

34
		 1 Tanrý, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:
2 Bene-Yisrael’e emret ve onlara [şöyle] söyle:
“Kenaan [adlý] Ülke’ye girmek üzere olduðunuz için
[bilmelisiniz:] Miras olarak paylaşacaðýnýz Ülke, Kenaan Ülkesi, sýnýrlarý itibariyle şudur:
3 “Güney tarafý Edom topraklarýnýn yanýnda Tsin çölünden [başlayacaktýr]. Güney sýnýrýnýz[ýn başlangýç
noktasý], Ölü Deniz’in [güney] ucunun doðusunda
olacak.
4 Sýnýrýnýz Maale Akrabim’in güneyine kývrýlacak,
Tsin’e geçecek ve uç noktalarý Kadeş Barnea’nýn güneyinde olacak. [Sýnýr oradan] Hatsar Adar’a doðru
çýkýntý yapýp Atsmon’a geçecek.
5 Sýnýr, Atsmon’dan Mýsýr ýrmaðýna kývrýlacak ve uç
noktalarý Akdeniz’e [ulaşacak].
6 “Batý sýnýrý: Sizin için Akdeniz ve [oradaki] kýta sahanlýðý olacaktýr. Batý sýnýrýnýz bu olacak.
7 “Kuzey sýnýrýnýz ise şöyle olacak: Kendinize Akde195

niz’den Or Aar’a doðru bir hat çekeceksiniz.
8 Or Aar’dan Hamat yoluna hat çizin. Sýnýrýn uç noktalarý Tsedad’a [ulaşacak].
9 Sonra sýnýr Zifron’a çýkýntý yapacak ve uç noktalarý
Hatsar Enan’da olacak. Kuzey sýnýrýnýz bu olacaktýr.
10 “Doðu sýnýrýnýzý Hatsar Enan’dan Şefam’a doðru
dýşa kavisli tutacaksýnýz.
11 Sýnýr, Şefam’dan, Ayin’in doðusunda Rivla’ya inecek. Sýnýr [daha da] inip Kineret gölünün doðu kýyýsýna temas edecek.
12 Sýnýr Yarden’e inecek ve uç noktalarý Ölü Deniz
olacak.
“Onu çevreleyen sýnýrlarýyla Ülkeniz budur.”
13 Moşe Bene-Yisrael’e şöyle emretti: “Kurayla miras
alacaðýnýz Ülke budur. Tanrý [burayý] dokuz buçuk
kabileye vermeyi emretti,
14 zira tüm atasal evleriyle Reuveni-oðullarý kabilesi
ile tüm atasal evleriyle Gadi-oðullarý ve Menaşe kabilesinin yarýsý, miraslarýný aldýlar.”
15 Bu iki buçuk kabile, miraslarýný Yarden’in Yeriho
[bölgesine göre] öte yanýnda, doðudaki ön cephede almýşlardý.
[155. Yeni Liderler]
16

Tanrý, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi: 17 “Ülke’yi
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sizin adýnýza miras alacak kişilerin isimleri şunlardýr:
[Yönetimde] Koen Elazar ve Yeoşua bin Nun [olacak].
18 Ayrýca Ülke’yi miras edinmeleri için her kabileden
bir başkan alacaksýnýz.
19 Bu kişilerin isimleri şunlardýr:
“Yeuda kabilesi adýna Kalev ben Yefune.
20 “Şimon-oðullarý kabilesi adýna Şemuel ben Amiud.
21 “Binyamin kabilesi adýna Elidad ben Kislon.
22 “Dan-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Buki ben Yogli.
23 “Yosef-oðullarýndan,
“Menaşe-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Haniel ben
Efod.
24 “Efrayim-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Kemuel
ben Şiftan.
25 “Zevulun-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Elitsafan
ben Parnah.
26 “Yisahar-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Paltiel ben
Azan.
27 “Aşer-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Ahiud ben
Şelomi.
28 “Naftali-oðullarý kabilesi adýna, başkan, Pedael ben
Amiud.
29 “Tanrý’nýn, Bene-Yisrael’e Kenaan Ülkesi’nde miras vermelerini emrettiði [kişiler] bunlardýr.
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[156. Levi Şehirleri]

35
		 1 Tanrý, Moşe’ye Yarden’in Yeriho’nun [karşýsýndaki] kýyýsýnda, Moav ovalarýnda şöyle konuştu:
2 “Bene-Yirael’e emret, mülk edindikleri toprak miraslarýndan Leviler’e ikamet amaçlý şehirler versinler.
Leviler’e, bu şehirlere [ek olarak] çevrelerindeki açýk
alaný da vereceksiniz.
3 Bu şehirler onlar için ikamet amaçlý olacak. [Leviler’in] Açýk alanlarý da hayvanlarý, mallarý ve her türlü
yaşamsal gereksinimleri için olacaktýr.
4 “Şehirlerin Leviler’e vereceðiniz açýk alanlarý, şehir
duvarýnýn çevresi boyunca dýşarý doðru 1000 ama[lýk
bölgedir].
5 Şehrin dýşýndan, şehir merkezde kalacak şekilde,
doðu kanadýný 2000 ama, güney kanadýný 2000 ama,
batý kanadýný 2000 ama ve kuzey kanadýný 2000 ama
ölçeceksiniz. Şehirlerinin açýk alanlarý bu olacak.
6 “Leviler’e vereceðiniz şehirler ise [şunlardýr]: Bir katilin oraya kaçmasý için vereceðiniz altý sýðýnma şehri
[olacak], bunlarýn üstüne de kýrk iki şehir vereceksiniz.
7 [Böylece] Leviler’e vereceðiniz tüm şehirler, kýrk sekiz şehirdir – onlar ve açýk alanlarý [birlikte verilecektir].
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Bene-Yisrael’in mülkünden vereceðiniz şehirleri
[ayýrýrken], kalabalýk olandan [alacaklarýnýzý] büyük,
az [nüfuslu] olandan [alacaklarýnýzý] küçük tutacaksýnýz. Her [kabile], Leviler’e, kendi şehirlerinden [bazýlarýný], alacaðý toprak mirasýna göre verecektir.
8

[157. Sýðýnma Şehirleri]
Tanrý, Moşe’ye konuştu ve [şöyle] dedi:
10 “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şöyle] söyle: “Kenaan Ülkesi’ne doðru Yarden’i geçtiðinizde,
11 kendinize, sizin için sýðýnma şehirleri olacak şehirler
hazýr edin. Kazayla can alan bir katil oraya kaçacaktýr.
12 Bu şehirler sizin için intikamcýdan [kaçanlara] sýðýnak olacak. Katil, yargýçlarýn önünde mahkemeye çýkana kadar ölmeyecek.
13 “Vereceðiniz şehirler [şöyledir]: Altý tane sýðýnma
şehriniz olacak.
14 Şehirlerden üçünü Yarden’in [doðu] yakasýnda, üç
şehri de Kenaan Ülkesi’nde vereceksiniz. Sýðýnma şehirleri olacaklardýr.
15 Bu altý şehir hem Bene-Yisrael, hem de aralarýndaki
Ger ve mukim için sýðýnak olacak, kazayla can alan
herkes oraya kaçabilecektir.
16 “Ancak, eðer [bir kişi bir başkasýna kasten] demir
bir aletle vurmuş ve [kurban] ölmüşse, katildir – katil
9
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kesinlikle idam edilmelidir.
17 Ya da eðer el [büyüklüðünde ve insaný] öldürebilecek bir taşla vurmuş ve [kurban] ölmüşse, katildir –
katil kesinlikle idam edilmelidir.
18 Ya da [insaný] öldürebilecek aðaç bir el aletiyle vurmuş ve [kurban] ölmüşse, katildir – katil kesinlikle
idam edilmelidir.
19 “[Böyle durumlarda, mahkeme kararýndan sonra]
Katili öldürecek olan, intikamcýdýr. Onu, onunla karşýlaştýðý zaman öldürecektir.
20 “[Ayný şekilde,] Eðer [bir kişi, bir başkasýný] nefretle itmiş ya da sinsice üzerine [bir şey] fýrlatmýşsa ve
[kurban] ölmüşse;
21 ya da ona eliyle düşmanca vurmuş ve [kurban] ölmüşse, vuran idam edilmelidir – katildir. [Mahkeme
suçlu bulduktan sonra,] İntikamcý, katili rastladýðý
anda öldürebilir.
22 “Fakat eðer onu düşmanca bir tavýr olmaksýzýn elinde olmadan itmiş ya da sinsi bir niyet olmadan üzerine
herhangi bir alet fýrlatmýşsa,
23 ya da [insan] öldürebilecek herhangi bir taşla [kaza
olmuş ve taşý birinin] üstüne onu görmeksizin düşürmüş ve [kurban] ölmüşse [bu cinayet sayýlmaz; zira bu
kişi, kurbanýn] düşmaný deðildir ve kötülüðünü istememiştir.
24 [Böyle durumlarda] Yargýçlar, öldürenle intikam200

cý arasýndaki davayý bu kanunlar çerçevesinde karara
baðlamalýdýrlar.
25 [Buna baðlý olarak] Yargýçlar bu [kazara] katili intikamcýdan korumalýdýrlar. Yargýçlar onu kaçmýş olduðu
sýðýnma şehrine geri gönderirler. [Bu katil, yetkili kişinin] Kutsal yaðla meshettiði Koen Gadol’un ölümüne
kadar orada oturacaktýr.
26 “Eðer bu katil kaçacaðý sýðýnma şehrinin sýnýrlarýndan çýkarsa,
27 intikamcý onu sýðýnma şehrinin sýnýrlarý dýşýnda bulur ve katili öldürürse, bu bir cinayet sayýlmayacaktýr.
28 Zira [kazara katil olduðu sabit görülmüş bir kişi,]
Koen Gadol’un ölümüne kadar sýðýnma şehrinde oturmalýdýr. Bu katil, sadece Koen Gadol’un ölümünden
sonra kendi mülk topraðýna dönebilir.
29 “Bunlar sizin için nesilleriniz boyunca tüm yerleşim
yerlerinizde kanuni hüküm olacaktýr.
30 “Can almýş herhangi biri [söz konusu olduðunda,
intikamcý,] katili [yalnýz] şahitlerin ifadesine göre katledecektir. Fakat [tek] bir şahit, bir kişiye karşý [onun]
ölmesi yönünde ifade veremez.
31 “İdama mahkûm edilmiş katil bir kişi[nin kurtulmasý] için af-ödemesi kabul etmeyeceksiniz; zira kesinlikle idam edilecektir.
32 [Benzer şekilde] Sýðýnma şehrine kaçmýş [bir kazara katilden] de, Ülke’de [dilediðince] oturmak üzere
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Koen Gadol’un ölümünden önce dönmesi için af-ödemesi kabul etmeyeceksiniz.
33 İçinde olduðunuz Ülke’yi günahkâr etmeyin; zira
Ülke’yi günahkâr eden, [dökülen masum] kandýr ve
Ülke, içinde dökülmüş olan kan için, ancak ve ancak
[bu kaný] dökenin kanýyla kefaret bulacaktýr.
34 İçinde oturduðunuz, Benim içinde barýndýðým bu
Ülke’yi murdar etmeyin – çünkü Ben, Aşem, Bene-Yisrael’in aralarýnda barýnmaktayým.”
[158. Kabileler Arasýnda Evlilik]

36
Yosef-oðullarý ailelerinden, Menaşe’nin oðlu Mahir’in oðlu Gilad’ýn oðullarýnýn ailesinin ata[sal ev]
başlarý yaklaşýp, Moşe’nin ve Bene-Yisrael’deki ata[sal evlerin] başlarý [olan kabile] başkanlarýnýn önünde
söz aldýlar.
2 [Şöyle] Dediler: “Tanrý, efendime, Ülke’nin Bene-Yisrael’e miras olarak kurayla verilmesini emretti.
[Öte yandan] Efendime Tanrý tarafýndan, kardeşimiz
Tselofhad’ýn toprak mirasýnýn, onun kýzlarýna verilmesi de emredildi.
3 “Ama Bene-Yisrael’in kabileleri mensuplarýndan biriyle evlendiklerinde, onlarýn mirasý bizim atalarýmýzýn
mirasýndan eksilip, [evlilik yoluyla] katýlacaklarý kabi1
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lenin mirasýna eklenecek, böylece kurada bize çýkan
miras eksilecek.
4 Bene-Yisrael için Yovel olduðu zaman [bile], onlarýn
mirasý, katýlacaklarý kabilenin mirasýna eklenmiş kalacak ve atalarýmýzýn kabilesine ait mirastan onlarýn
mirasý eksilmiş olacak.”
5 Moşe, Tanrý’nýn sözü doðrultusunda Bene-Yisrael’e
şöyle emretti: “Yosef-oðullarý ailesinin sözleri yerinde.
6 Tanrý’nýn Tselofhad’ýn kýzlarý ile ilgili emrettiði söz
şudur: Gönüllerinin seçtiði kişiyle evlenebilirler. Ancak babalarýnýn kabilesi[ndeki bir] aileye [mensup kişilerle] evlensinler
7 ki Bene-Yisrael’e ait toprak mirasý kabileden kabileye aktarýlmasýn; aksine, Bene-Yisrael[’de] herkes
atasýnýn kabilesine ait toprak mirasýna baðlý kalsýn.
8 “Ve Bene-Yisrael’in kabilelerinden toprak mirasý
alan her kýz da babasýnýn kabilesine baðlý aileden biriyle evlenmelidir; böylece Bene-Yisrael[’de] herkes,
atasýnýn toprak mirasýný alacak
9 ve [hiçbir] toprak mirasý bir kabileden başka bir kabileye aktarýlmayacak; aksine, Bene-Yisrael’in kabileleri[nde] herkes [kendi] mirasýna baðlý kalacak.”
10 Tanrý’nýn Moşe’ye emrettiði gibi – Tselofhad’ýn kýzlarý [aynen] böyle yaptýlar.
11 Tselofhad’ýn kýzlarý, Mahla, Tirtsa, Hogla, Milka ve
Noa, amcalarýnýn oðullarýyla evlendiler.
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Yosef’in oðlu Menaşe’nin oðullarýnýn aileleri[nden
kişilerle] evlenmeleriyle, onlarýn toprak mirasý babalarýnýn ailesinin kabilesinde kaldý.
13 Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e Yarden’in Yeriho’nun
[karşýsýndaki] kýyýsýnda, Moav ovalarýnda Moşe aracýlýðýyla emrettiði emirler ve kanunlar bunlardýr.
12
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Özel Günlerde Okunan Peraşalar
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Roş Hodeş Peraşası
Hafta içi bir güne rastlayan Roş Hodeş’te, 4 kişi
kaldırılır. Birinci için 1-3 pasukları okunur. İkinci için 3.
pasuðun başından başlanır ve 5. pasuða kadar okunur.
Üçüncü için 6-10, dördüncü için de 11-15 pasukları
okunur. Ardından Hatsi-Kadiş söylenir.
Şabat’a rastlayan Roş Hodeş’te, iki Sefer-Tora çıkarılır.
Haftanın peraşası yedi kişi için normal olarak okunduktan sonra, Hatsi-Kadiş söylenir. Ardından Maftir
için buradaki 9-15 pasukları okunur.
Eðer Roş Hodeş Nisan, Şabat gününe rastladıysa, üç
Sefer-Tora çıkarılır. Haftanın peraşası, altı kişi için
bölünür; ardından Kadiş okunmaz. Sonrasında ikinci
Sefer-Tora’dan, buradaki 9-15 pasukları okunur ve
Hatsi-Kadiş söylenir. Ardından Maftir için, Paraşat
Ahodeş okunur (bkz. s. ).
Bamidbar 28:1-15

28
Tanrı Moşe’ye konuşup şöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e talimat ver ve onlara şunları söyle:
Memnuniyetle kabul edeceðim Korbanım’ı, Yakılankorbanım’ın içeriðini, Benim Adıma vaktinde getirme1
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ye özen gösterin.
3 Onlara söyle: Tanrı için getirmeniz gereken yakılan-korban şudur: daimi bir Ola-korbanı; her gün birer
yaşında kusursuz iki [erkek] kuzu.
4 İlk kuzuyu sabahleyin,
ikinci kuzuyu da akşama
doðru yap.
5 Ayrıca Minha olarak, 1/4 in elle ezilmiş [zeytinin]
yaðıyla yoðrulmuş 1/10 efa en iyi un [getir].
6 Daimi Ola-korbanı, Sinay daðında Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði şekilde yapılmış olan yakılan-korban [ile aynıdır].
7 [Bu korbanın] Nesehi, bir kuzu için 1/4 in [şaraptır.
Bu] sert içkiyle Tanrı için yapılan Neseh’i, kutsal
[Mizbeah’ta] dök.
8 İkinci kuzuyu da akşama doðru yap. [Bu kuzuyu]
Sabahki Minha ve Neseh’in aynısıyla yapacaksın [ve
bu,] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði bir yakılan-korban [olacak].
Şabat günü buradan başlanır.
Şabat gününde; [yukarıdakine ek olarak] birer yaşında iki kusursuz [erkek] kuzu; Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un ve Nesehini [getirin].
10 Her Şabat’ın Ola-korbanı, [sadece] ait olduðu
Şabat’ta, daimi Ola-korbanı ve Nesehi’ne ek olarak
9
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[getirilecektir].
11 Roş-Hodeşleriniz’de, Tanrı için Ola-korbanı olarak
[hepsi] kusursuz [olmak üzere], iki genç boða, bir koç
ve birer yaşında yedi [erkek] kuzu getireceksiniz. 12
[Ayrıca] Her boða için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş
3/10 [efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak, yaðla
yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un, 13 her kuzu için Minha
olarak, yaðla yoðrulmuş 1/10’ar [efa] en iyi un [getirilecek. Bunlarla] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceði bir yakılan-Ola-korbanı [yapılacak].
14 Nesehleri ise, boða başına 1/2 in, koç için 1/3 in,
kuzu başına da 1/4 in şarap olacaktır. Yılın ayları için,
her ayın Ola-korbanı budur [ve sadece] ait olduðu
ayda [getirilecektir].
15 Ayrıca Tanrı’ya Hatat-korbanı olarak bir de teke
[getirilecektir. Tüm bunlar] daimi Ola-korbanı ve
Nesehi’ne ek olarak [yapılacaktır].
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Şavuot’un İlk Günü
Şavuot’un ilk günü iki Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur ve beş kişi
kaldırılır.
Şemot 19:1 – 20:23

19

Bene-Yisrael’in Mısır’dan çıktıðı yılın üçüncü
ayında – bu günde Sinay çölüne geldiler.
2 Refidim’den yola çıktıktan sonra Sinay çölüne gelmişler, çölde konaklamışlardı. Yisrael orada – daðın
karşısında kamp kurdu.
3 Moşe Tanrı’ya çıktı. Tanrı daðdan ona seslenerek
[şöyle] dedi: “Yaakov Ailesi’ne [tam olarak] şöyle
söyleyecek, Bene-Yisrael’e anlatacaksın:
4 ‘Mısır’da yaptıklarımı ve sizi kartal kanatları üzerinde
taşıyıp ve Kendim’e yaklaştırdıðımı bizzat gördünüz.
5 Şimdi – Bana kayıtsız şartsız itaat eder, Antlaşmam’ı
korursanız; dünyanın tümü Bana ait olmasına karşın,
tüm halklar arasında Benim özel Hazinem olursunuz.
6 Siz Benim için bir Koenler krallıðı ve kutsal bir ulus
olmalısınız’. Bene-Yisrael’e aktaracaðın sözler bunlardır”.
7 Moşe [kampa geri] geldi. Halkın ileri gelenlerini
çaðırdı ve Tanrı’nın kendisine emretmiş olduðu tüm
bu sözleri önlerine sundu.
		

1
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Halk bir aðızdan cevap verdi ve “Tanrı’nın söylediði
her şeyi yapacaðız!” dediler.
Moşe, halkın sözlerini Tanrı’ya geri getirdi.
9 Tanrı Moşe’ye “İşte – sana bulutun en yoðun bölümünde geleceðim” dedi. “Bu sayede halk [Ben] seninle
konuşurken duyacak. Sana da ebediyen inanacaklar”.
Moşe halkın [bu konudaki] sözlerini Tanrı’ya anlattı.
10 Tanrı Moşe’ye “Halka git” dedi, “ve onları bugün ve
yarın kutsiyete uygun duruma getir. [Bedenlerini ve]
Giysilerini [mikveye] daldırsınlar.
11 Üçüncü gün için hazır olsunlar; çünkü üçüncü günde, Tanrı tüm halkın gözleri önünde Sinay daðında
açıða çıkacaktır.
12 “[Daðın] Çevresini, halk için sınırlandır. [Onlara
şöyle] Söyle: ‘Daða çıkmaktan – kenarına temas etmekten [bile] kendinizi sakının. Daða temas eden
herkes kesinlikle idam edilecektir.
13 [Bu kişiye] El deðmeyecek; çünkü taşlanacak ya da
[yere] savrulacaktır. İster hayvan olsun, ister insan –
yaşatılmayacaktır. Şofar sesi uzatıldıðı zaman onların
daða çıkmalarına izin verilecektir’.”
14 Moşe daðdan halka indi. Halkı kutsiyete uygun duruma getirdi. [Bedenlerini ve] Giysilerini [mikveye]
daldırdılar.
15 [Moşe] Halka “Üçüncü güne hazır olun; kadına
yaklaşmayın” dedi.
8
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Üçüncü günde, sabah olurken gök gürlemeleri ve
şimşekler [başladı]. Daðın üzerinde yoðun bir bulut
[vardı] ve son derece güçlü bir Şofar sesi [duyuluyordu]. Kamptaki tüm halk titredi.
17 Moşe, Tanrı’yı karşılamak üzere halkı kamptan çıkardı. Daðın eteðinde hazır durdular.
18 Sinay daðı tümüyle duman salıveriyordu; zira Tanrı
onun üzerinde ateşle açıða çıkmıştı. [Daðın] Dumanı, bir kireç ocaðının dumanı gibi yükseliyordu. Bütün
dað büyük bir şiddetle sarsıldı.
19 Şofar’ın sesi, gittikçe daha da güçleniyordu. Moşe
konuştuðunda, Tanrı ona bir Ses’le cevap verecekti.
20 Tanrı Sinay daðında, daðın zirvesinde açıða çıktı.
Tanrı Moşe’yi daðın zirvesine çaðırdı ve Moşe çıktı.
21 Tanrı Moşe’ye “Git halkı uyar” dedi. “Sakın görmek için Tanrı’ya [yaklaşarak mevcut konumlarını]
bozmasınlar; [aksi takdirde halkın] birçoðu ölür.
22 [Normalde] Tanrı’ya yaklaşan Koenler bile kendilerini hazırlasınlar ki Tanrı onlara hücum etmesin”.
23 Moşe Tanrı’ya “Halk Sinay daðına [zaten] çıkamaz”
dedi. “Çünkü Sen bizi ‘Daðı sınırlandır ve kutsal ilan
et’ diye uyarmıştın”.
24 Tanrı ona “Git in” dedi “[Sonra] Sen yanında Aaron’la birlikte çıkacaksın. Ancak Koenler ve halk Tanrı’ya çıkmak üzere [mevcut konumlarını] bozmasınlar,
ki [Tanrı] onlara hücum etmesin”.
16
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25

Moşe halka indi ve [bunları] onlara söyledi.

20
Tanrı tüm bu sözleri konuştu ve [şöyle] dedi:
2 Ben seni Mısır Ülkesi’nden – köle evinden – çıkarmış olan Tanrın Aşem’im.
3 Benim Önümde, senin için başkalarının tanrıları
[muteber] olmasın.
4 Kendine, [bu tanrıları temsil edecek şekilde] yukarıda, göklerdeki; veya aşaðıda, yeryüzündeki; veya yer
[seviyesi] altında, sudaki hiçbir şeyin oyma heykelini
ya da resmini yapma.
5 [Bu tanrılara] Eðilme ve onlara ibadet etme. Çünkü
Ben – Tanrın Aşem – ödün vermeyen Tanrı’yım. Düşmanlarım söz konusu olduðunda, babaların günahlarını çocukları, üçüncü ve dördüncü [nesil torunları]
için hatırda tutarım.
6 Diðer yandan, Sevenlerim ve Emirlerim’i gözetenler
söz konusu ise, Şefkatim’i binlerce [nesil] için gösteririm.
7 Tanrın Aşem’in İsmi’ni boşa kullanma; çünkü Aşem,
İsmi’ni boşa kullananı affetmeyecektir.
8 Şabat gününü, onu kutsal ilan etmek üzere hatırla.
9 Altı gün boyunca çalış ve tüm işlerini yap;
10 fakat Cumartesi günü Şabat’tır; Tanrın Aşem’indir.
Hiçbir melaha yapmamalısın – sen, oðlun ve kızın, kö		
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len ve cariyen, hayvanın, şehirlerindeki Ger [– hiçbiriniz].
11 Çünkü Tanrı, altı gün boyunca gökleri, yeryüzünü, denizi ve [her birinin] içindekileri yapmış, yedinci
günde ise dinlenmiştir. Tanrı bu yüzden Şabat gününü
mübarek kılmış ve onu kutsal ilan etmiştir.
12 Babana ve annene saygı göster. Bu sayede Tanrın
Aşem’in sana vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacaktır.
13 Cinayet işleme.
Zina işleme.
Çalma.
Akranına karşı yalancı tanık olarak ifade verme.
14 Akranının evini arzulama. Akranının karısını, kölesini ve cariyesini, boðasını ve eşeðini – ona ait hiçbir
şeyi arzulama.
15 Tüm halk, sesleri ve alevleri, Şofar’ın sesini ve daðın
duman salıverdiðini görüyordu. Halk [bunları] gördü;
harekete geçip uzak bir mesafede durdular.
16 Moşe’ye “Bizimle sen konuş ve dinleyeceðiz” dediler. “Ama [artık] bizimle Tanrı konuşmasın; yoksa
öleceðiz”.
17 “Korkmayın” dedi Moşe halka. “Zira Tanrı sizi yüceltmek için geldi. Böylece O’na yönelik çekinme
duygusu [sürekli] yüzünüzde olacak ve hataya düşmeyeceksiniz”.
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Halk uzak mesafede durdu; Moşe ise, Tanrı’nın
[Kutsal Varlıðı’nın belirgin] olduðu sise yaklaştı.
19 Tanrı, Moşe’ye [şöyle] dedi: “Bene-Yisrael’e [tam
olarak] şöyle söyle:
‘Sizinle göklerden konuştuðumu bizzat gördünüz.
20 Benimle [olan hiçbir şeyi temsil edecek nesneler]
yapmayın; kendinize gümüş tanrılar ya da altın tanrılar yapmayın.
21 ‘Benim adıma bir toprak Mizbeah yap. Davarın ya
da sıðırın [içinden seçeceðin] Ola-korbanlarını ve
Şelamim-korbanlarını, onun yanında keseceksin. Kutsal Varlıðım’ı nerede barındıracaksam, senin için bereketimi oraya göndereceðim ve seni mübarek kılacaðım.
22 ‘Ve Benim adıma bir taş Mizbeah yapacaðın zaman,
[taşları, demir aletlerle] keserek şekillendirme. Kılıcını onun üzerinde sallamanla, [kutsiyetini] ihlal etmiş
olursun.
23 Mizbeahım’a da basamaklarla çıkma ki, üzerindeyken çıplaklıðın açıða çıkmasın.’ ”
18

Burada Hatsi-Kadiş söylenir.

214

İkinci Sefer-Tora açılarak Maftir olarak
aşaðıdaki kısım okunur.
Bamidbar 28:26-31

28
“Haftalarınız[ın sayımının tamamlanması] ile
birlikte, turfandalar gününde Tanrı Adına yeni bir
Minha-korbanı getirdiðinizde sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayaðı melaha yapmayın.
27 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbanı getirin: İki genç boða, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu.
28 [Bunların] Minhaları yaðla yoðrulmuş en iyi undur –
her boða için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa]
29 ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
30 “Sizin için onarım saðlamak üzere bir [de] teke [getireceksiniz].
31 “[Tüm bunları] Daimi Ola-korbanı ve Minhasından
ayrı yapacaksınız – sizin için [hepsi] kusursuz olmalıdır
– ve [onların] Nesehleri.
26

Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.
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Şavuot’un İkinci Günü
Şavuot’un, sadece Diaspora’da kutlanan ikinci günü, iki
Sefer-Tora çıkarılır.
İlk Sefer-Tora’dan aşaðıdaki kısım okunur.
Eðer Şabat ise 14:22’den başlanır ve yedi kişi kaldırılır.
Şabat deðilse 15:19’dan başlanır ve beş kişi kaldırılır.

14

Devarim 14:22-16:17

Her yıl tarladan çıkan tüm tarım ürünlerinden
[ikinci bir] maaser ayır.
23 Buðdayının, şarabının ve yaðının maaserlerini, sıðırının ve davarının behorlarını, Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde ye.
Bu sayede her zaman Tanrın Aşem’den çekinmeyi öðreneceksin.
24 Eðer yol senin için çok uzun olacaksa – [yani] Tanrın Aşem seni mübarek kılması sebebiyle [bol miktarda olacak bu ürünleri], Tanrın Aşem’in, İsmi’ni yerleştirmek üzere seçeceði yer senden uzakta kalacaðı için
[oraya kadar] taşıyamayacaksan –
25 [maaseri] paraya çevirebilirsin. Bu parayı elinde bir
kesede topla ve Tanrın Aşem’in seçeceði yere git.
26 Bu parayı, canın ne arzularsa ondan – sıðırdan, davardan, şaraptan ya da sert içkiden – canın ne çekerse
22
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ondan [satın almak üzere] harcayabilirsin. [Bu aldıklarını] Orada, Tanrın Aşem’in Huzuru’nda ye ve neşelen – hem sen hem de ev halkın.
27 Ama şehirlerindeki Levi [kabilesine mensup kişileri] de [sahipsiz] bırakma; çünkü senin yanında onun
[Ülke’de bir] payı veya atasal arazisi yoktur.
28 Üç yılın bitiminde o yıla ait ürünlerinin tüm maaserlerini [iyeliðinden] çıkar ve şehirlerinde [herkesin
ulaşabileceði bir yere] yerleştir.
29 Şehirlerindeki Levi (çünkü senin yanında onun [Ülke’de bir] payı ve atasal arazisi yoktur), [ayrıca] Ger,
yetim ve dul gelecek, [bunları] yiyip doyacaklar. Bu
sayede Tanrın Aşem, yapacaðın her işte seni mübarek
kılacaktır.

15
Yedi yılın bitiminde Şemita ilan etmelisin.
2 Şemita’dan kasıt şudur: Her alacaklı, akranına vermiş
olduðu borçtan feragat etmeli, akranına ve kardeşine
[bu konuda] baskı yapmamalıdır; zira Tanrı Adına
Şemita ilan edilmiştir.
3 [Borç konusunda] Bir yabancıya baskı yapabilirsin.
Ama sana ait olup kardeşinin yanında bulunan [borç
üzerindeki] otoritenden feragat etmelisin.
4 Nihayet, aranda yoksul kalmayacak; çünkü Tanrın
Aşem’in sana miras edineceðin bir mülk olarak ver1
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mekte olduðu Ülke’de, Aşem seni elbette mübarek kılacaktır.
5 Yeter ki sana emretmekte olduðum bu emri tümüyle
titiz bir şekilde yerine getirmek üzere Tanrın Aşem’in
Sözü’ne itaat et.
6 Zira Tanrın Aşem, sana söylemiş olduðu şekilde seni
mübarek kılmıştır. Birçok ulusa borç vereceksin; ama
sen borç al[ma ihtiyacı duy]mayacaksın. Birçok ulusa
hükmedeceksin; ama [kimse] sana hükmetmeyecek.
7 Tanrın Aşem’in sana vermekte olduðu Ülken’de, şehirlerinden birinde [ya da] yanında, kardeşlerinden
biri yoksul olursa, kalbini sertleştirme ve elini yoksul
kardeşinden [yardımı esirgeyecek şekilde] kapatma.
8 Aksine, elini ona kesinlikle açmalı, gereksinim duyduðu eksiðini [tamamlayacak] kadarını ona mutlaka
borç vermelisin.
9 Dikkatli ol; sakın kalbinde, “yedinci yıl yaklaşıyor;
Şemita yılı” şeklinde haince bir fikir olmasın. [Bu düşünceyle] Yoksul kardeşine kötü gözle bakıp ona vermezsen, Tanrı’ya seninle ilgili şikayette bulunduðunda
sana günah yazılacaktır.
10 [Bu yüzden] Ona mutlaka [borç] ver. [Dahası,] Ona
verirken kendini kötü hissetme; çünkü bu konu sayesinde, Tanrın Aşem seni tüm işlerinde ve elini uzattıðın her şeyde mübarek kılacaktır.
11 Zira Ülke’nin içinde yoksul eksik olmayacaktır. Bu
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nedenle sana şu şekilde emredi-yorum: Ülken’de kardeşine, fakirine ve yoksuluna elini mutlaka açmalısın.
12 İbrani bir erkek kardeşin ya da İbrani bir kadın sana
satıldıðı takdirde, senin için altı yıl çalışacaktır. Ancak
yedinci yılda onu yanından özgürlüðe göndermelisin.
13 Onu yanından özgürlüðe gönderdiðinde de boş elle
gönderemezsin.
14 Onu davarından, harman yerinden ve şarap mahzeninden [hediyelerle] cömertçe donatmalı; Tanrın
Aşem’in seni mübarek kıldıðı [bu mallarından] ona
vermelisin.
15 Mısır Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrın Aşem’in
seni oradan özgür kıldıðını hatırlamalısın. Sana bugün
bu konuyu bu yüzden emrediyorum.
16 Eðer, seni ve ev halkını sevdiði, yanında mutlu olduðu için sana “yanından ayrılmak istemiyorum” derse,
17 bir biz alıp onu kulaðına ve kapıya geçir. [Bundan
sonra] Senin kalıcı kölen olacaktır.
[Ayrılırken hediye verme konusunda, İbrani] Cariyene de aynısını yapmalısın.
18 [Köleni] Yanından özgürlüðe yolladıðında [bu] gözünde zor olmasın; çünkü [kölen] altı yıl [boyunca]
senin için ücretli bir işçinin çalışmasının iki katı çalışmış olacaktır. Tanrın Aşem, yaptıðın her şeyde seni
mübarek kılacaktır.
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Şabat deðilse buradan başlanır.
Sıðırında ve davarında doðan tüm erkek behorları
Tanrın Aşem Adına kutsiyete ayırmalısın. Sıðırının
behoruyla çalışma, davarının behorunu kırkma.
20 Her yıl [bu behor hayvanları] Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, Aşem’in seçeceði yerde yiyeceksin – sen ve ev
halkın.
21 Eðer [böyle bir hayvanda] kusur olursa – topallık,
körlük veya [başka bir] ciddi kusur – onu Tanrın Aşem
Adına [korban olarak] kesemezsin.
22 Onu tıpkı geyik ve ceylan gibi, şehrinizde tame ve
saf [kişiler] bir arada yiyebilirsiniz.
23 Sadece, kanını yeme; onu su [döker] gibi topraðın
üzerine dök.
19

16
İlkbahar ayını gözet ve Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı yap; çünkü Tanrın Aşem seni Mısır’dan
ilkbahar ayında çıkarmıştı – gece vakti.
2 Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde,
Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı[nın yanında, ayrıca] davar ve sıðır kes.
3 [Pesah-korbanı] İle birlikte hamets yeme. Ona baðlı
olarak, yedi gün boyunca matsa – ıstırap ekmeði – ye;
çünkü Mısır Ülkesi’nden aceleyle çıkmıştın. [Bu sa1
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yede] Mısır Ülkesi’nden çıkış gününü hayatının tüm
günlerinde hatırlayacaksın.
4 Yedi gün boyunca iyeliðinde, tüm sınırlarında maya
görülmemelidir. İlk gün arifesinde kesmiş olduðun
[Pesah-korbanına ait] etten [herhangi bir kısım] sabaha [kalacak şekilde] gecelememelidir.
5 Pesah-korbanını Tanrın Aşem’in sana vermekte olduðu şehirlerinden birinde kesemezsin.
6 Sadece Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere
seçtiði yere [gidip], Pesah-korbanını akşamüstü orada
kesmelisin. Mısır’dan çıkış vaktinde, yani güneşin batmasıyla birlikte,
7 [bu korbanın etini] Tanrın Aşem’in seçeceði yerde
[doðrudan ateşte] pişirecek ve yiyeceksin. Sabah [olduðunda] dönüp çadırlarına gidebilirsin.
8 Altı gün boyunca matsa ye. Yedinci gün ise Tanrın
Aşem Adına imtina[ zamanı]dır; melaha yapma.
9 [Sonra] Kendine yedi hafta say. Oraðın olgun tahılı
[kesmeye] başlamasından [itibaren] yedi hafta saymaya başla.
10 [Sayımın bitiminde] Tanrın Aşem’in seni mübarek
kılışına orantılı olarak, elinin baðışlamaya muktedir
olduðu kadar vereceðin [armaðanla], Tanrın Aşem
Adına Şavuot bayramını kutla.
11 Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceði yerde neşeleneceksin
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– sen, oðlun ve kızın, kölen ve cariyen, şehirlerindeki
Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.
12 Mısır’da köle olduðunu hatırlamalı, tüm bu hükümleri titizlikle yerine getirmelisin.
13 Harman yerin ve şarap mahzenine [ait ürünleri]
topladıðın dönemde, yedi gün boyunca Sukot bayramını kutla.
14 Bayramında neşelen – sen, oðlun ve kızın, kölen ve
cariyen, şehirlerindeki Levi, Ger, yetim ve dul.
15 Aşem’in seçtiði yerde , Tanrın Aşem Adına yedi gün
boyunca kutlama yapacaksın; zira Tanrın Aşem seni
tüm ürününde ve elinin tüm işlerinde mübarek kılacak ve sen, sadece neşeli olacaksın.
16 Tüm erkeklerin, yılda üç kez, [yani] Matsa bayramında, Şavuot bayramında ve Sukot bayramında,
[Tanrı’nın] seçeceði yerde Tanrın Aşem’in Huzuru’nda görünmelidir. Ama [bu vakitlerde kişi,] Tanrı’nın
Huzuru’nda boş elle görünmemeli,
17 herkes, Tanrın Aşem’in sana vermiş olduðu bereket
doðrultusunda, [maddi] gücünün verebileceði kadarını [getirmelidir].
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Burada Hatsi-Kadiş söylenir.
İkinci Sefer-Tora açılarak Maftir olarak aşaðıdaki kısım
okunur.

28

Bamidbar 28:26-31

“Haftalarınız[ın sayımının tamamlanması] ile
birlikte, turfandalar gününde Tanrı Adına yeni bir
Minha-korbanı getirdiðinizde sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayaðı melaha yapmayın.
27 “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde
Ola-korbanı getirin: İki genç boða, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu.
28 [Bunların] Minhaları yaðla yoðrulmuş en iyi undur
– her boða için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa] 29
ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].
30 “Sizin için onarım saðlamak üzere bir [de] teke [getireceksiniz].
31 “[Tüm bunları] Daimi Ola-korbanı ve Minhasından
ayrı yapacaksınız – sizin için [hepsi] kusursuz olmalıdır
– ve [onların] Nesehleri.
26

Burada tekrar Hatsi-Kadiş söylenir.

223

Taanit Peraşası
Şiva Asar BeTamuz günü bu peraşa okunur.
Üç kişi kaldırılır. İlkine 32:11-14, ikincisine 34:1-3,
üçüncüsüne de kalan kısım okunur.
Ardından Hatsi-Kadiş söylenir.
Şemot 32:11-14 / 34:1-10

32
Moşe, Tanrısı Aşem’e yakardı: “Ey Aşem!”
dedi. “Mısır Ülkesi’nden büyük bir güçle ve zor kullanarak çıkardıðın Halkın’a karşı Öfkeni neden salıveresin?
12 Neden Mısır, ‘[Tanrı] Onları kötü niyetle – onları
daðlarda öldürmek ve yeryüzünden tüketmek için
çıkardı’ diyebilsin? Öfkenden dön ve Halkın’a yönelik
kötülükten Kendini alıkoy!
13 “Kulların Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!
Onlara Kendi Adına yemin ettiðini hatırına getir!
Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yıldızları kadar çoðaltacak, bahsettiðim bu ülkeyi tümüyle soyunuza vereceðim ve [burayı] ebediyen miras alacaklar’ demiştin!”
14 [Böylece] Aşem, Halkı’na yapmaktan bahsettiði
kötülükten Kendini alıkoydu.
11
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34
Tanrı Moşe’ye “Kendine baştakiler gibi iki taş
levha yont” dedi. “Bu levhaların üzerine, kırmış
olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðım.
2 Sabaha hazır ol. Sabahleyin Sinay daðına çıkacak ve
orada, daðın tepesinde Huzurumda hazır duracaksın.
3 Seninle başka kimse çıkmayacak ve daðın bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sıðırlar bile o daðın
karşısında otlamayacak.”
4 Baştakiler gibi iki taş levha yontan Moşe sabahleyin
erken kalktı ve Tanrı’nın kendisine emrettiði gibi
Sinay daðına çıktı. Bu iki taş levhayı da elinde götürdü.
5 Tanrı bir bulutla açıða çıktı ve orada onunla durdu.
[Tanrı] “Aşem” İsmi ile seslendi.
6 Tanrı [Moşe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aşem;
Aşem; Tanrı, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini
Geciktiren, Şefkat ve Doðrulukta Bol;
7 Şefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahı,
İsyanı ve Hatayı Baðışlayan ve Temizleyen. [Fakat
Tanrı, Teşuva yapmayanları] Temizlemez; babaların
günahlarını, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatırda tutar”.
8 Moşe aceleyle başını eðip yere kapanmıştı.
9 “Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam,
1
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Efendim; lütfen Efendim aramızda gitsin. Bu dik kafalı bir halksa [bile], günahlarımızı ve hatalarımızı affet;
bizi Kendine ait kıl!”.
10 [Tanrı] “İşte! Bir antlaşma mühürlüyorum:” dedi.
“Dünyanın hiçbir yerinde, ulusların hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiş ayrıcalıkları senin tüm halkın için yapacaðım. Ve arasında bulunduðun bu halkın tümü, senin uðruna yapmakta olduðum, Tanrı’nın
İcraatı’nı – ki [son derece] heybetlidir – görecek!”
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Aftaralar
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Aftarat Bamidbar
Bamidbar peraşasýnýn okunduðu Şabat,
Sivan ayýnýn Erev Roş Hodeşi’ne rastlarsa, o güne özel
Aftara [Mahar Hodeş] okunur.
Veaya Mispar – Oşea 2:1–22

2
[Gelecekte] Bene-Yisrael’in sayýsý, denizin ölçülemeyen ve sayýlamayan kumu[nun sayýsý] kadar olacak
ve onlara [sürgün boyunca dendiði gibi] “Siz halkým
deðilsiniz” denmeyecek; “[Daima] Yaşayan [ve var
olan] Tanrý’nýn Çocuklarý” denecek onlar hakkýnda.
2 Yeuda-oðullarý ve Yisrael-oðullarý [yani Yeuda ve
Yisrael krallýklarý] birlikte toplanacaklar, kendilerine
bir baş atayýp [yabancý] topraktan çýkacaklar, zira Yizreel’in [=Tanrý’nýn tohum ekmesinin] günü büyüktür [zira tarihin sonunda Tanrý, Bene-Yisrael’i tekrar
Ülkeleri’ne ekecek, onlarý orada yeşertecektir.3 Siz
peygamberler,] Kardeşlerinize “Halkým” diyin; ve kýzkardeşlerinize “Ruhama! [=‘merhamet görmüş’” diyin, zira, Tora’ya dönerseniz halkýnýza merhamet edeceðim!
4 Ama bu aşamada] Annenize [yani halkýnýza] karşý kavga edin [ve onlarý sertçe azarlayýn]; kavga edin,
1
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çünkü [Bana sadýk kalmamýş bu haliyle, o, sembolik
olarak] Benim karým deðil, Ben de onun kocasý deðilim. [ona böyle diyerek gözdaðý verin. Bu ilişkinin düzelmesi için, öncelikle] Yüzünden fahişeliðini [yani
günahkârlýðýný], göðüslerinin arasýndan da zinasýný
[yani yüksek tepelere kurduðu putperestlik yapýlarýný]
çýkarsýn.
5 Aksi takdirde onu [herkese rezil etmek için] çýrýlçýplak býrakýr, doðduðu günkü [yani Mýsýr’dan çýktýðýndaki çaresiz] haliyle sergilerim; onu [tamamen sahipsiz
býrakýp] çöle çeviririm, çorak toprak ederim ve susuzluktan öldürürüm.
6 Çocuklarýna da [hatta aralarýndaki Bana baðlý kalmýş
olanlara bile] merhamet etmem [ve onlarý acýmasýz bir
sürgüne çýkarýrým], zira zina çocuklarý onlar [çünkü
putperestlik ortamý içinde doðup yetiştiler. Zina suçunda çocuklarýn, annelerinin günahýnýn ceremesini
çekmeleri gibi, halkýn içinde Bana baðlý kalmýş olanlar
da, halkýn genelinin günahýnýn sonuçlarýna katlanmak
zorunda kalacak].
7 Çünkü anneleri zina etti, onlara gebe kalan kadýn
[=halkýn geneli] kendisini rezil etti; “Sevgililerimin
[yani her şeyimi saðladýðýna inandýðým gök cisimlerinin ve burçlarýn; ya da ittifak kurduðum ve bana
maddi yardýmda bulunan Mýsýr ve Asur’un] peşinden
gideyim” dedi, “ekmeðimi ve suyumu, yünümü ve kete229

nimi, yaðýmý ve içkimi verenlerin [peşine takýlayým].”
8 Bu yüzden; işte! – [Bahsettiðin maddi ihtiyaçlarýný
saðlayan] yolunu dikenlerle kaplýyorum. Etrafýný çitle
çevireceðim ve patikayý bulamayacak.
9 Sevgililerinin peşinden koşacak ama onlarý yakalayamayacak, onlarý arayacak ama bulamayacak. [O zaman] “Gidip ilk Kocam’a döneyim; çünkü [O’na baðlý
yaşadýðým] o zaman, [O’nu terk ettiðim] şimdiden
daha iyiydi” diyecek.
10 Ona buðday, şarap ve yaðý Benim verdiðimi bilmiyordu [daha doðrusu bunu bilmi-yormuş gibi davranýyordu]. Ona cömertçe gümüş vermiştim ve altýn; [ama
Bene-Yisrael, gidip bunlarý] Baal [putu] haline soktular.
11 Bu nedenle dönüp, [onu, bahşettiðim tüm bu bereketten yoksun kýlacaðým: dolular ve çekirge istilalarý
gibi felaketlerle, olgunlaşma] vaktindeki buðdayýmý,
[toplanma] zamanýndaki [üzümü, dolayýsýyla] şarabýmý
alacak [ve ondan esirgeyecek, yünlük koyun sürülerini telef edip ketenini de kullanýlmaz hale getirerek,]
çýplaklýðýný örtmesi için [vermiş olduðum] yünümle
ketenimi [üzerinden] çýkaracaðým.
12 Ve şimdi, kepazeliðini sevgililerinin gözleri önünde
ortaya çýkaracaðým ve kimse [hatta Atalar bile] onu
elimden kurtaramayacak.
13 Tüm sevincini, [Şaloş Regalim] bayram[lar]ýný,
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[Roş-]Hodeşi’ni, Şabatý’ný ve [Roş Aşana, Yom Kipur ve
Şemini Hag Aatseret gibi] tüm [özel] vakitlerini iptal
edeceðim.
14 [Haklarýnda] “Bunlar, sevgililerimin verdiði ücretimdir” demiş olduðu asmasýný ve incirini ýssýz kýlacak,
[bu bahçeleri, sahipsiz birer] ormana çevireceðim ve
onlarý kýr hayvanlarý [ya da simgesel olarak düşmanlar, serbestçe] yiyecek.
15 [Putlara] Tütsü yaktýðý, hýzmasýný ve mücevherlerini
takýnýp sevgililerinin ardýndan gittiði – ve Beni unuttuðu – Baaller [=Baal putlarý] dönemini onun adýna
hatýrýma getireceðim [ve onu cezalandýracaðým] –
Tanrý’nýn Sözü.
16 Bu yüzden, [Beni unuttuðu için,] işte! – onun fikrini
çeleceðim: onu çöle [yani sürgüne] götürecek, [sonra da] kalbine sesleneceðim [ve teselli edeceðim. Sonuçta, başýna gelenleri derin derin düşünüp, İsteðim’i
yerine getirmenin daha iyi olduðu sonucuna varacak.
Bana geri dönmeye karar verdiðinde, Ben de]
17 Ona [üzüm] baðlarýný oradan verecek [halka gerçek
liderler atayacak], virane vadiyi [=Emek Ahor’u, ya da
onun simgelediði dert dolu (Ahur) sürgünün derinliðini (Omek) ] bir ümit kapýsýna dönüştüreceðim. Orada,
genç kýzlýk [yani sürgün öncesi] günlerinde ve Mýsýr
Ülkesi’nden çýktýðý gün [denizde yaptýðý] gibi [büyük
bir sevinç şarkýsýyla] sesini yükseltecek.
231

O gün – Tanrý’nýn Sözü – Bana “Baali [={kendisinden korkup çekindiðim} efendim; sahibim]” diye
seslenmeyeceksin; “İşi [={kendisini büyük bir sevgiyle sevdiðim} erkeðim; kocam]” diye sesleneceksin.
19 Baaller’in isimlerini aðzýndan sökeceðim ve bir daha
isimleriyle zikredilmeyecekler [sizin isminiz de bir daha
onlarla birlikte anýlmayacak].
20 O gün kýrýn hayvanlarýyla, gökyüzünün kuşlarýyla
ve topraðýn canlýlarýyla bir antlaşma mühürleyeceðim;
topraklardan yay, kýlýç ve savaşý kýracak, onlarý güven
içinde yatýracaðým.
18

[Seni daha önce sertçe ‘fahişe’ olarak tanýmlamýştým. Ama gelecekte] Seni Kendim’e ebediyen nişanlayacaðým [=seninle evleneceðim. Ve bu ebedi bir
ilişki olacak; seni bir daha reddetmeyeceðim], seni
Kendim’e dürüstlük ve adalet, şefkat ve merhametle
nişanlayacaðým [seni Kendim’e Avraam’ýn dürüstlük
ve adalet ilkeleri doðrultusunda Halk olarak almýştým. Sen bunlardan vazgeçtiðinde, seni kovdum. Ama
gelecekte sen bana tekrar dürüstlük ve adaletle baðlý
kaldýðýnda, ben de sana şefkat ve merhametimi bahşedeceðim].
22 Seni Kendim’e sadakatle [ya da inançla; sürgünde
Bana sadýk ve inançlý kalmanýn ödülü olarak] nişanlayacaðým; ve Tanrý’yý bileceksin.
21
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***
Talmud (Pesahim 87a), buradaki peygambersel bildirinin arka planýný açýklar. Tanrý, Peygamber Oşea’ya,
Yisrael’in günah işlediðini söyler ve Oşea, “Tüm dünya
Sana ait. [Deðersiz olduklarýný düşünüyorsan] Onlarý
başka bir ulusla deðiş tokuş et” diye cevap verir.
Tanrý ona, sadakatsizlik edebileceðini bile bile bir fahişeyle evlenip çocuk sahibi olmasýný emreder. Oşea
kitabýnýn ilk bölümü, Oşea’nýn bu evlilikten üç çocuðu olduðunu anlatýr. Oşea, Tanrý’nýn emriyle bu çocuklara şöyle isim verir: İlk oðlunun ismi, Yizreel’dir.
Bu isim “Yizra – Ekecek” ve “E-l – Tanrý” sözcüklerinin birleşimidir ve Tanrý’nýn, sürgündeki Yahudiler’i
toplayýp tekrar Ülkeleri’ne ekeceðini belirtir. İkinci
çocuklarý bir kýzdýr ve Lo Ruhama, “merhamet görmedi” şeklinde isimlendirilir; zira Tanrý, Teşuva yapmayý
reddettikleri sürece, Yahudiler’e merhamet etmeme
kararýný vermiştir. Son olarak Lo Ami, “Halkým deðil”
adýný verdikleri bir oðullarý olur. Yahudiler, seçilmiş
bir halk olarak konumlarýnýn özelliðine uygun davranmamýşlardýr. Oşea’nýn üç çocuðu doðduktan sonra,
Tanrý ona ailesini kendisinden uzaklaştýrmasýný emreder. Ama Oşea, çocuklardan ayrýlamayacaðýný söyleyerek yalvarýr.
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Tanrý sonra ona şu etkili cevabý verir: “Senin karýn
bir fahişe. Dolayýsýyla bu çocuklar sana ait bile olmayabilir. Buna raðmen sen onlarý terk edemeyeceðini
söylüyorsun! Öyleyse Avraam, Yitshak ve Yaakov’un
çocuklarý olan Yisrael Ulusu’nu başka bir ulusla deðiş
tokuş etmemi ne cüretle önerirsin!”
Yisrael hakkýnda kötü konuşmakla işlediði günahýnýn
derinliðini anlayan Oşea, ulusu Aftara’da okuduðumuz
peygambersel görüsüyle mübarek kýlar. Öncelikle onlarý denizin sayýlmasý mümkün olmayan kumuna benzetir – ki basit düzeyde, Aftara’nýn, Bene-Yisrael’in
nüfus sayýmýný konu eden Peraşa ile olan baðlantýsý da
buradadýr.
Oşea, Bene-Yisrael hakkýndaki sözlerine, kendi sadakatsiz karýsýyla ilgili bir benzetme kullanarak devam
eder. Yisrael’e, Tanrý’nýn sevgisini tekrar geri kazanabileceklerini, çocuklarýnýn isimlerinin de olumsuz anlamlarýndan kurtularak, aksi yönde olumlu anlamlara
çevrilebileceðini bildirir:
Halkým ve Ruhama (merhamet görmüş). Peygamber,
Bene-Yisrael’in kötü gidişata devam etmeleri durumunda yüzleşecekleri dehşet verici öngörüleri dile
getirdikten sonra, Yisrael’in gelecekteki güvenliði ve
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manevi büyüklüðü hakkýndaki ilham verici kehanetlere geçer. Aftara Tanrý’nýn Yisrael’i tüm zamanlar için
sevgi, dürüstlük ve sadakatle Kendisi’ne alacaðýna dair
heyecan verici sözle sona erer.
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Aftarat Naso
Vayi İş Ehad – Şofetim 13:2–25

13
Tsora’lý bir adam vardý. Dan ailesindendi ve ismi
Manoah’tý. Karýsý kýsýrdý, [yani] doðum yapmamýştý.
3 Tanrý’nýn bir meleði kadýna göründü ve ona “İşte,
sen kýsýrsýn ve doðum yapmadýn” dedi; “ama hamile
kalacak ve bir oðul doðuracaksýn.
4 Şimdi[den itibaren] kendini [tumadan] sakýnmalýsýn.
Yeni veya yýllanmýş şarap içme ve [bir nazir için] yasak
olan hiçbir şey yeme;
5 zira hamile kalacak, bir oðul doðuracaksýn ve [bu
oðlunun] başýna ustura deðmeyecek, çünkü çocuk,
karýndan [çýktýktan itibaren] Tanrý’nýn naziri olacak
ve Yisrael’i Peliştiler’in elinden kurtarmaya başlayacaktýr.”
6 [Kendisiyle konuşanýn bir peygamber olduðunu düşünen] Kadýn gelip kocasýna şöyle dedi: “Tanrý’nýn bir
adamý bana geldi. Görüntüsü Tanrý’nýn bir meleðinin
görüntüsü gibi son derece heybetliydi. Ona nereden
olduðunu sormadým, [çünkü sormama raðmen] adýný
da söylemedi.
7 Bana ‘İşte hamile kalýp bir oðul doðuracaksýn’ dedi,
‘yeni veya yýllanmýş şarap içme ve [biz nazir için] yasak
2
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olan hiçbir şey yeme, zira çocuk Tanrý’nýn naziri olacak – karýndan [çýktýðýndan] ölüm gününe kadar.’ ”
8 Manoah, Tanrý’ya yakararak “Lütfen efendim” dedi,
“[Karýma bildiride bulunmak üzere] Göndermiş olduðun Tanrý adamý bize bir kez daha gelsin ve doðacak çocuk hakkýnda ne yapacaðýmýza dair bize talimat
versin [ve normal nazirlik kurallarý dýşýnda, doðuştan
nazir olan birini baðlayan ek kurallar olup olmadýðýný
söylesin].
9 Tanrý, Manoah’ýn sesini duydu ve Tanrý’nýn meleði,
bir kez daha kadýna geldi. [Kadýn o sýrada] Tarlada
oturmaktaydý ve kocasý Manoah onunla deðildi.
10 Kadýn acele ederek koştu ve kocasýna söyledi. Ona
“İşte, bana [o] gün gelen adam bana [tekrar] göründü” dedi.
11 Manoah kalktý ve karýsýný[n önerisini] takiben gidip adama geldi ve ona “Kadýna konuşan adam sen
misin?” dedi.
[Melek] “Benim” dedi.
12 Manoah, “Şimdi [yani duam sonrasýnda geldiðine
göre,] sözlerin [yerine] gelecek [demektir. Öyleyse
söyle:] Çocuðun ne [tip bir] yaşam tarzý [olmalý] ve
[onun için neler] yapýlmalý?”
13 Tanrý’nýn meleði, Manoah’a “Kadýna söylediðim her
konuda kendisini sakýnsýn” dedi.
14 “Üzümden çýkan hiçbir şeyi yememeli, yeni ya da
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yýllanmýş şarap içmemeli ve [bir nazir için] yasak olan
hiçbir şeyi yememelidir. [Yani söylediklerimden başka
bir şey yok.] Tüm bu emrettiklerimi gözetsin [yeterli].”
15 [Karşýsýndakinin bir peygamber mi yoksa melek mi
olduðundan emin olamayan] Manoah, Tanrý’nýn meleðine “[İnsansan] Seni [yemeðe] tutalým. [Meleksen]
Önünde bir oðlak hazýrlayalým” dedi.
16 Tanrý’nýn meleði, Manoah’a “Beni [yemeðe] tutsan
da yiyeceðinden yemem. Ve bir Ola-korbaný yapacaksan da, onu Tanrý’ya yapmalýsýn” dedi. Manoah [bu
teklifi yapmýştý, zira] onun Tanrý’nýn meleði olduðunu
bilmiyordu.
17 Manoah, Tanrý’nýn meleðine “İsmin nedir?” dedi.
“[Söyle ki] Sözlerin [yerine] geldiðinde [kimi onurlandýracaðýmýzý bilelim ve] seni onurlandýralým.”
18 Tanrý’nýn meleði ona “İsmimi neden soruyorsun?”
dedi. “Gizli [ve belirsizdir; çünkü göreve göre her seferinde deðişir].”
19 Manoah, oðlaðý ve Minha-korbanýný alýp Tanrý’ya bir
Ola-korbaný olarak kayanýn üze-rine çýkardý. [Melek]
Mucizevi bir şey yaptý [ve kayadan ateş çýktý]. Manoah ve karýsý [olanlarý] görmekteydiler.
20 Alev mizbeahýn üzerinden göklere doðru yükselirken, Tanrý’nýn meleði de mizbeahýn aleviyle yükseldi.
Manoah ve karýsý, [bunu] görünce yüzleri üstü yere
kapandýlar.
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21 Tanrý’nýn meleði [böylece ortadan kaybolarak] artýk

Manoah’a ve karýsýna görünmez oldu. O zaman Manoah, onun Tanrý’nýn meleði olduðunu anladý.
22 Manoah, karýsýna “Kesinlikle öleceðiz, çünkü Tanrý[’nýn meleðini] gördük” dedi.
23 Karýsý ise ona “Tanrý bizi öldürmeyi arzu etseydi elimizden Ola ve Minha-korbanlarý almaz [yani bu korbanlarý böyle bariz bir şekilde kabul etmez], bize tüm
bunlarý göstermezdi. Şu an [ölümümüzü isteseydi] bize
böylesi [bir müjdeyi] duyurmazdý, [zira hemen ölsek,
söyledikleri nasýl gerçekleşecek?]” dedi.
24 Kadýn bir oðul doðurdu ve ona Şimşon ismini verdi.
Çocuk büyüdü ve Tanrý onu mübarek kýldý.
25 [Böylece] Tanrý’nýn [cesaret] Ruhu, Tsora ve Eştaol
arasýndaki [henüz kalýcý bir yerleşim bölgesine yerleşmemiş olan Dan kabilesi mensuplarýnýn yaşadýðý] Dan
kampýnda zaman zaman [Kendini Şimşon’un] içinde
[hissettirmeye] başladý.
***
Aftara ve Peraşa arasýndaki bariz benzerlik, Peraşa’nýn
nazirlik kurallarýný açýklamasý ve Aftara’da da doðuştan nazir olan Şimşon’dan bahsedilmesidir. Fakat bunun dýşýnda bir başka benzerlik de görülebilir. Peraşa
açýklamalarýnda da (6:1-21 açk.) belirtildiði üzere ah239

laksýzlýða şahit olmuş biri Tanrý’ya yaklaşmalýdýr ve bunun yollarýndan biri de nazirlik vaadinde bulunmaktýr.
Aftara’nýn anlattýðý olayda, Tanrý’nýn, Bene-Yisrael’i
günahlarý sebebiyle kýrk yýl boyunca Pelişti hakimiyeti
altýnda ezilmesine göz yumduðunu görmekteyiz.
Böylesine uzun ve acýlý bir dönemin sonunda, Tanrýsal
merhametin, dürüst ve Tanrý’ya baðlý bir liderin aracýlýðýyla kendini gösterme zamaný gelir. Tanrý, ileride
halkýn kurtarýcýsý olacak kişiyi, Dan kabilesine mensup, basit fakat dürüst bir aileden seçer.
Şimşon’un babasý olan Manoah, basit ve alelade bir
adamdý ve Hahamlarýmýz’ýn işaret ettikleri üzere, karýsý
kendisinden üstündü (bkz. p. 11). Manoah’ýn dürüst
fakat kýsýr karýsý, düşkün halkýna zaferi getirecekti. Bir
melek, hamile kalmasýndan bile önce gelerek ona çocuðunun doðumuna hazýr olmasýný emreder.
Bu emir, ünlü bir hasidik hikayeyi çaðrýştýrmaktadýr:
Genç anne-baba, yeni doðmuş çocuklarýný nasýl büyütmeleri gerektiði konusunda danýşmak üzere bir tsadike gelirler. Tsadik onlara şöyle cevap verir: “Bir yýl
geç geldiniz”.
Çocuk yetiştirmek, öncelikle anne-babanýn kendile240

rini yetiştirmelerini gerektirir. Zira anne-babalar ve
öðretmenler, ancak kendilerini mükemmel hale getirdikleri takdirde çocuklar için yararlý olabilirler.
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Aftarat Beaaloteha
Roni Vesimhi – Zeharya 2:14 – 4:7

2
“Şarký söyle ve neşelen ey Tsiyon kýzý; çünkü işte
[tekrar Yeruşalayim’e] geliyorum – içinde barýnacaðým” diyor Tanrý.
15 “O gün birçok ulus Tanrý’ya baðlanacak ve [Bana
inanarak] Halkým olacaklar; fakat [Ben yine de senin]
içinde barýnacaðým”. Bu şekilde, beni sana Topluluklarýn Efendisi’nin gönderdiðini anlayacaksýn.
16 Tanrý Yeuda’ya, Kutsal Toprak’ta payýna düşeni miras verecek ve Yeruşalayim’i tekrar seçecek.
17 Tanrý’nýn önünde sessiz dur ey insanlýk; çünkü
[Tanrý] Kutsal İkametgahý’ndan uyandý.
14

3
[Tanrý] Bana Koen Gadol Yeoşua’yý, Tanrý’nýn meleðinin önünde dururken gösterdi. Satan da onu suçlamak üzere sað tarafýnda duruyordu.
2 Tanrý, Satan’a “Tanrý seni uyarýyor ey Satan; Yeruşalayim’i Seçen seni [tekrar tekrar] uyarýyor! Bu [adam] ateşten kurtarýlmýş yarý yanmýş bir odun parçasýdýr [o yüzden
Yeoşua’yý suçlamadan önce iyice düşün]!”
3 Yeoşua kirli giysiler giymiş, meleðin önünde duruyordu.
1
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4 [Melek] Önündekilere yüksek sesle konuşup “Bu kir-

li giysileri üzerinden çýkartýn” dedi. Sonra ona “Bak;
üzerinden günahýný çýkarýyorum. Sana güzel elbiseler
giydireceðim” dedi.
5 Sonra [ben; Zeharya, “Yeoşua’nýn] Başýna temiz
sarýk koyun” dedim. Temiz sarýðý başýna koydular ve
ona giysiler giydirdiler. [Bunlar yapýlýrken] Tanrý’nýn
meleði [öylece] duruyordu.
6 Tanrý’nýn meleði Yeoşua’yý uyararak şöyle dedi:
7 “Topluluklarýn Efendisi şöyle dedi: ‘Eðer yolumda
gider ve emanetimi korursan, hem Evim’in yöneticisi, hem de Avlum’un korunmasýndan sorumlu olursun. Sana bu duranlar [yani daima ayakta duran ve
hiç oturmayan, ya da daima sabit olup hiç ilerlemeyen
melekler] arasýnda serbest hareket hakký tanýrým.
8 Dikkatle dinle Koen Gadol Yeoşua – hem sen hem de
önünde oturan diðerleri [senin gibi, Babil İmparatoru
Nevuhadnetsar tarafýndan ateşe atýlýp canlý çýkmayý
başaran Hananya, Mişael ve Azarya dinlesinler]; çünkü onlar mucizevi kişilerdir – kulumu, Filiz’i [David’in
soyundan gelen ve Bene-Yisrael’in ilk sürgünden dönüşünde onlarýn lideri olan Zerubavel’i] getirmekteyim.
9 Zira işte Yeoşua’nýn önüne yerleştirdiðim taş.
[Bet-Amikdaş’ýn temeli olan ve Zerubavel tarafýndan
yerleştirilen bu] Tek taşýn yedi yüzü var. İşte – [bu
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taşýn] üzerine işlemesini hakkedeceðim’ diyor Topluluklarýn Efendisi ‘ve o ülkenin günahýný bir günde ortadan kaldýracaðým.
10 O gün’ diyor Topluluklarýn Efendisi, ‘Her biriniz arkadaşýný asmanýn altýna ve incir aðacýnýn altýna davet
edecek’ ”.

4
Benimle konuşan melek döndü ve beni uykusundan uyandýrýlan bir kişi gibi uyandýrdý.
2 Bana “Ne görüyorsun” dedi. “Gördüm!” dedim. “İşte
– tepesinde kabý, üzerinde yedi kandiliyle, tamamen
altýndan bir Menora. Tepesindeki [kaptan] yedi kandile yedi tüp iniyor.
3 Yanýbaşýnda iki zeytin aðacý var – biri kabýn saðýnda,
biri de solunda”.
4 Benimle konuşan meleðe yüksek sesle konuşup “Bunlar nedir efendim?” dedim.
5 Benimle konuşan melek sesini yükseltip “Bunlarýn
ne olduðunu bilmiyor musun?” dedi. “Hayýr efendim”
dedim.
6 Benimle yüksek sesle konuşup şöyle dedi: “Tanrý’nýn
Zerubavel’e sözüdür: ‘Kuvvetle deðil; güçle de deðil –
Ruhum’la!’ diyor Topluluklarýn Efendisi.
7 Sen kimsin ey büyük dað? Zerubavel’in önünde ovaya
[dönüşeceksin] ve [Zerubavel] temel taşýný ‘Zerafet;
1
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zerafet onundur [yani bu taşýndýr]!’ sloganlarý arasýnda çýkaracak [ve dikecek]”.
***
Peraşa, Mişkan ve daha sonralarý Bet-Amikdaş’ta yer
alan Menora’nýn her gün yakýlmasý konusu ile başlar.
Aftara ise, Menora ile ilgili bir öngörüyü ve bir meleðin
bu öngörü ile ilgili kehanetsel açýklamalarýný konu
eder.
Dönemin Koen Gadol’u Yeoşua, Halkýn lideri David
Hanedaný’na mensup Zerubavel ve bu öngörüyü gören
peygamber de Zeharya’dýr. Peygamber tüm dünyanýn,
Tanrý’nýn seçilmiş milleti olarak Bene-Yisrael’in liderliðini kabul edecekleri zamandan bahisle konuşmasýna
başlamaktadýr. Bu dönemdeki lider de Yeuda kabilesine mensup ve David Hanedaný’ndan birisi olacaktýr.
Peygamber daha sonra Babil sürgünü sýrasýnda halkýn
büyük bölümünün kaybolmasýna yol açan günahýn bir
kurbaný olan Koen Gadol Yeoşua’ya döner. Yeoşua’nýn
oðullarý da başka milletlere mensup kadýnlarla evlenmişler ve Yeoşua onlarý uyarmamýştýr. Zeharya, kehanetinde Tanrý katýndaki mahkemede Yeoşua’nýn bu
hatasý sebebiyle Satan tarafýndan suçlandýðýný görür.
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Fakat Tanrý Yeoşua’yý savunmakta ve onu yangýndan
kurtulan bir odun parçasýna benzetmektedir. Yeoşua
da týpký diðerleri gibi sürgünün getirdiði fiziksel ve manevi yýkýmýn alevleri arasýnda kalmýştý ve bu sebeple
geçmişi yüzünden kýnanamazdý. Bir melek, Yeoşua’ya
özel Koenlik elbiselerini ve sarýðý giydirir, fakat bundan
böyle kurallara uymasý konusunda da onu uyarmaktan
geri kalmaz. Zira çocuklarýnýn da kendisinden sonra
Koen Gadol ünvanýna sahip olacaklarýndan ve seçme
haklarý olmayýp sadece Tanrý’nýn emirlerini yerine getirmek için hareket eden melekler arasýnda devamlý
olarak ilerleyebileceðinden ancak bu sayede emin olabilecektir. Yeoşua’nýn yoldaşlarý Hananya, Mişael ve
Azarya, Zerubavel’i karşýlamakta ve Bet-Amikdaş’ýn
köşe taşýný görmesinde kendisine eşlik edeceklerdir.
Son olarak Zeharya içi yaðla tam olarak dolu bir kap,
yedi ýşýða yaðý getiren tüpler ve devamlý olarak yakacak saðlayan iki zeytin aðacýnýn eşlik ettiði bir Menora
görür. Bu da insanýn her ihtiyacýnýn Tanrý tarafýndan
karşýlandýðýný, fakat insanýn da bunu hak etmek için
gayret etmesinin gerekli olduðunu simgelemektedir.
Tanrý istediði takdirde, geçit vermeyen daðlar bile üzerinde yaşanabilir ovalara dönüşecektir.
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Aftarat Şelah Leha
Vayişlah Yeoşua – Yeoşua 2:1–24

2
Yeoşua bin Nun, “Gidip Ülke’yi ve [özellikle,
oranýn tümüne bedel dayanýklýlýða sahip sýnýr şehri]
Yeriho’yu görün” diyip, Şitim’den gizlice [ya da yerel
halkýn onlarýn yanýnda konuşmaktan çekinmemeleri için saðýr numarasý yapmalarýný veya çanak çömlek
satýcýsý kýlýðýna girmelerini salýk vererek] iki adamý casus [olarak] gönderdi. [Bu adamlar] İsmi Rahav olan
fahişe [ya da hancý] bir kadýnýn evine gelip orada [bir
gece] yattýlar.
2 Yeriho kralýna “İşte, bu gece Ülke’yi araştýrmak üzere Bene-Yisrael’den adamlar geldi” diye bildirildi.
3 Yeriho kralý, Rahav’a “Sana gelen, evine gelmiş olan
adamlarý [dýşarý] çýkar, çünkü tüm Ülke’yi araştýrmak
üzere geldiler” diye [bir mesaj] gönderdi.
4 Kadýn [casuslarýn gelişinin keşfedildiðini önceden
hissetmiş,] iki adamý alýp [her birini ayrý yerlere] gizlemişti. [Kralýn ulaklarýna] “Evet, [bahsettiðiniz] adamlar bana geldiler; ama [siz söyleyene kadar] nereden
olduklarýný bilmiyordum” dedi.
5 “[Şehrin surlarýndaki ana] Kapý karanlýk [çöktüðünde] kapanmak üzereyken adamlar çýktýlar. Adamlarýn
1
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nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerine düşün ki onlarý yakalayabilesiniz.”
6 Ama [aslýnda] onlarý çatýya çýkarmýş, çatýda [kurutulmak üzere] serilmiş keten saplarýnýn içine gizlemişti.
7 [Kralýn görevlendirdiði] Adamlar [casuslarýn Yarden’i geçip Bene-Yisrael kampýna katýlmayý planladýklarý düşüncesiyle] Yarden yolunda, [nehrin] geçit
yerlerine kadar [olan bölgede boş yere] onlarýn peşine
düştüler. [Şehirdeki ana] Kapý, [eðer casuslar hâlâ şehir-deyseler, dýşarý çýkamamalarý amacýyla] takipçiler
çýktýktan sonra arkalarýndan [hemen] kapatýlmýştý.
8 [Casuslar] Henüz yatmamýşlardý ki [Rahav] çatýya,
yanlarýna çýktý.
9 Adamlara “Tanrý’nýn Ülke’yi size verdiðini, üzerimize korkunuzun düştüðünü ve Ülke’nin tüm sakinlerinin sizin önünüzde [korkudan] eridiklerini biliyorum”
dedi.
10 “Çünkü Mýsýr’dan çýktýðýnýzda Tanrý’nýn Kýzýldeniz’in sularýný sizin önünüzde kuruttuðunu ve Yarden’in öte yanýndaki imha etmiş olduðunuz iki Emori
kralý Sihon ve Og’a yaptýklarýnýzý duyduk.
11 Duyduk ve kalbimiz [korkudan] eridi. Önünüzde
kimsenin ruhu [yani cesareti] kalmadý; zira Tanrýnýz
Aşem – yukarýda göklerde ve aşaðýda yeryüzünde [tek]
Tanrý odur [ve kimse O’nunla başa çýkabileceðini ak248

lýndan geçirmiyor].
12 Ve şimdi [her şey açýk olduðuna göre]; bana Tanrý’nýn Adýyla yemin edin. Size iyilik ettiðim gibi, siz de
babamýn evine iyilik edin. Bana gerçek bir işaret verin
[ve şehri ele geçirdiðinizde bu işareti tanýyarak] 13 babamý, annemi, erkek ve kýz kardeşlerimi ve onlara ait
her şeyi [ya da herkesi] hayatta býrakacak, canýmýzý
ölümden kurtaracaksýnýz.”
14 Adamlar ona “[Eðer vereceðimiz işareti başkalarý
duyarsa, şehri ele geçirdiðimizde herkes aynýsýný yapmaya kalkar ve sizi ayýrt etmemiz mümkün olmaz. Bu
yüzden vereceðimiz işaretle ilgili] Sözümüzü [kimseye] anlatmazsanýz, [sizi öldürmeye kalkýşan biri olduðu
takdirde] canýmýzý sizin yerinize ölmek üzere [feda ederiz]” dediler, “Tanrý Ülke’yi bize verdiðinde sana iyilik
ve hakikatle davranacaðýz.”
15 [Konuşma bittikten ve belki casuslar biraz uyuduktan sonra, Rahav] Onlarý [komşularýn fark etmemesi
için] bir halatla pencereden [surlarýn dýşýna] indirdi;
zira evi surlarýn [dýş] duvarýndaydý ve o da surlarda
oturuyordu [yani şehir içinde başka bir evi de yoktu.
Bu yardýmla, Rahav teşuva yaparak Tanrý’ya, “gizli kalmak isteyen müşterilerimi bu şekilde eve alýyordum;
şimdi beni bu pencere ve halat yoluyla yaptýðým iyilik
uðruna affet” dedi. Casuslarý indirmeden önce] 16 Onlara “Daða doðru gidin ki takipçiler size rastlamasýn”
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dedi. “Takipçiler dönene kadar üç gün orada saklanýn;
sonra yolunuza gidersiniz.”
17 Adamlar ona “Bize ettirdiðin bu yeminden muaf
olalým [yani yemini yerine getirmeme riskini almak
istemiyoruz; bu nedenle şartý ayrýntýlarýyla açýklýyoruz
ve işareti yerine getirme sorumluluðu sana ait]” dediler.
18 “İşte, Ülke’ye geleceðiz. [O zaman] Bu kýrmýzý iplik[ten bükülmüş] sicimi bizi indirdiðin pencereye baðla.
Babaný, anneni, kardeşlerini ve babanýn tüm ailesini
yanýna eve topla.
19 Evinin kapýsýndan dýşarý çýkan her[hangi bir kişi
olursa, ölümünün] vebali [onun] boynunadýr ve biz
muaf olacaðýz [zira böyle bir durumda onu koruyabilmemiz olanaksýz]. Ama evde seninle olan her[hangi
birine, onu öldürmek üzere] el uzatýlýrsa vebali boynumuzadýr.
20 Ve eðer [işarete dair] bu sözümüzü [başkalarýna] anlatýrsan, bize ettirdiðin bu yemininden muaf olacaðýz.”
21 “Söylediðiniz gibi [olmasý] uygundur” diyip onlarý
uðurladý ve gittiler. [Rahav] Kýrmýzý sicimi pencereye
[kuşatma sýrasýnda; ya da şehir ele geçirildiði zaman
yerel halkýn gözüne çarpmamasý için hemen] baðladý.
22 [Adamlar] Gidip daða ulaştýlar ve takipçiler dönene
kadar üç gün orada oturdular. Takipçiler yol boyunca
[casuslarý] aradýlar, ama bulamadýlar.
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İki adam dönüp daðdan indiler ve [Yarden’i] geçtiler, Yeoşua bin Nun’a gelerek başlarýna gelen her şeyi
ona anlattýlar.
24 [Sözlerinin sonunda] Yeoşua’ya “[Sonuç şu] Ki,
Tanrý tüm Ülke’yi elimize verdi ve Ülke’nin tüm sakinleri önümüzde [korkudan] eridiler.”
23

***
Moşe’nin ardýndan Bene-Yisrael’in liderliðine getirilen
Yeoşua, týpký kýrk yýl önce olduðu gibi, Erets-Yisrael ile
ilgili bilgi toplamak amacýyla iki tane casus görevlendirir. Ancak Yeoşua’nýn gerek gördüðü keşif görevi,
ilkinden çok farklý bir ruhla gerçekleştirilmiştir. Yeoşua’nýn düşüncesi, Bene-Yisrael’in geçmişteki hatasýný
düzeltmek ve Halký Erets-Yisrael’e girerken uygun bir
yaklaşýma sokarak Tanrý’ya yönelik güveni tazelemekti. Ülke içine casuslarý göndererek Bene-Yisrael’in buraya girmesi için öngörülen zamanýn gelip gelmediðini
kontrol etmek istiyordu. (Her ne kadar Tanrý kendisine Yarden – Ürdün – Nehri’ni geçmesini emretmişse
de, bunun için bir zaman belirtmemişti.) Yeoşua’nýn
düşüncesine göre, Kenaan’daki yabancý halkýn Bene-Yisrael’den korkuyor olmasý bu zamanýn geldiðine
dair yeterli bir işaret olacaktý. Bunu öðrenmek amacýyla casuslar Yeriho şehrinde oturan Rahav’ýn evine
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gittiler. Kadýn han sahibi olduðundan, halkýn genel
durumu hakkýnda bilgiye sahipti. Rahav, Tanrý’nýn
Bene-Yisrael için Mýsýr Çýkýşý’nda yaptýðý mucizeleri
ve Sihon ve Og’un kuvvetli ordularýnýn Bene-Yisrael karşýsýndaki mutlak maðlubiyetlerini duyan halkýn
“kalbinin eridiðini” söyleyince, casuslar da güven içinde, saldýrýyý başlatmanýn zamanýnýn geldiðine kani oldular.
Yeoşua’nýn bu şekilde bir keşif görevi belirlemesi, halka Erets-Yisrael’in fethinin Tanrý tarafýndan da destekleneceðim.
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Aftarat Korah
Korah peraşasýnýn okunduðu Şabat
Tamuz ayýnýn Roş Hodeşi’ne rastlarsa, o güne özel Aftara [Aşamayim Kisi] okunur.
Vayomer Şemuel – Şemuel I 11:14 – 12:22

11
[Başlangýçta halkýn bir bölümü ilk Yahudi kralý
Şaul’un krallýðýný kabul etmemişti. Ancak Şaul, Amon
kralý Nahaş’ý yenilgiye uðrattýktan sonra krallýðý kabul
gördü. Peygamber] Şemuel halka, “[Bugün kurtuluş
günü. Artýk hepiniz memnun olduðunuza göre] Gelin
[Erets-Yisrael’e girdiðimiz dönemde Aron ve Mişkan’ýn
bulunduðu ve bu yüzden hepiniz tarafýndan önemli
bir merkez olarak görülen] Gilgal’e gidelim ve orada
krallýðý yenileyelim” dedi.
15 Tüm halk Gilgal’e geldi ve orada, Gilgal’de, Tanrý’nýn Huzuru’nda Şaul’u [tekrar] kral ilan ettiler.
Orada, Tanrý’nýn Huzuru’nda Şelamim-kesimleri gerçekleştirdiler. Şaul ve Yisrael’in tüm adamlarý orada
son derece büyük bir sevinç yaşadýlar.
14

12
1

Şemuel, tüm Yisrael’e [şöyle] dedi: “[Şu ana kadar
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söz söyleme hakkým yoktu; çünkü kral atamak istemediðim için, söylediðim her şeyi, benim liderlikten feragat etmeye yanaşmamam şeklinde yorumlayacaktýnýz. Ama artýk] İşte, bana söylediðiniz her şeyde sizi
dinledim ve üzerinize bir kral atadým.
2 Ve şimdi, işte kral önünüzde yürüyecek [ve size liderlik edecek]. Bense [birden] ihtiyarlayýp kocadým
[bu yüzden davalarýnýza bakamayacaðým]. İşte oðullarým sizinledir [yargý konusunda onlara güvenebilirsiniz. Ben, davalarýnýzý görmek için] Çocukluðumdan
bu güne kadar önünüzde [şehirden şehre] dolaştým
[bu yüzden hepiniz beni gayet iyi tanýyorsunuz].
3 İşte [karşýnýzdayým]! Tanrý’nýn karşýsýnda ve [O’nun]
meshedilmiş [kralý Şaul’un] karşýsýnda benim için
[tanýklýk] ifadesi verin. [İşlerimi görmek için] Kimin
boðasýný aldým, [davalarý görmek üzere şehirden şehre
gitmek için] kimin eşeðini aldým? Kime haksýzlýk ettim ve kimi ezdim? [Bir davayý saptýrmak için] Kimin
elinden bir bedel alýp gözlerimi ona yumdum? [Tüm
iddialarýnýzý ortaya dökün] Ve size cevap vereyim.”
4 “Bize haksýzlýk etmedin, bizi ezmedin” dediler. “Kimsenin elinden bir şey almadýn.”
5 Onlara “Bugün, Tanrý size karşý şahittir ve meshedilmişi [Şaul] şahittir ki elimde [bana ait olmayan] hiçbir
şey bulmadýnýz” dedi. Şaul, oradaki herkes ya da Gökler’den gelen bir Ses] “Şahidim!” dedi.
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Şemuel halka “Moşe ve Aaron’u [göreve] hazýrlayarak atalarýnýzý Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran Tanrý [benim
adýma şahittir]” dedi.
7 Ve şimdi, dik durun, sizinle Tanrý’nýn Huzuru’nda,
Tanrý’nýn siz ve atalarýnýz için yapmýş olduðu tüm dürüstlükleri [yani size vermiş olduðu söze uyarak yaptýðý
şeyleri] tartýşalým [çünkü Tanrý size o kadar büyük iyilikler yapmasýna karşýn, siz O’nun gözünde kötü olaný
yaptýnýz].
8 Yaakov Mýsýr’a geldikten [ve Bene-Yisrael orada
köleleştirildikten] sonra, atalarýnýz Tanrý’ya haykýrdýlar ve Tanrý, Moşe ile Aaron’u gönderdi; [onlar] atalarýnýzý Mýsýr’dan çýkardýlar ve [verdikleri talimatlarla]
onlarý buraya yerleştirdiler.
9 Ama [Bene-Yisrael,] Tanrýlarý Aşem’i unuttular ve
[Tanrý] onlarý Hatsor baş kumandaný Sisera’nýn, Peliştiler’in ve Moav kralýnýn eline teslim etti [ve tüm bu
düşmanlar, atalarýnýza karşý] savaştýlar.
10 [Atalarýnýz o zaman bile, sizin şimdi yaptýðýnýz gibi
bir kral istemediler. Onun yerine doðrudan] Tanrý’ya
haykýrdýlar ve “Tanrý’yý terk edip, Baal ve Aştarot [adlý
putlara] ibadet ederek hata ettik. Ama şimdi, bizi düşmanýmýzýn elinden kurtar ve sana ibadet edelim” dediler.
11 Tanrý [bunun üzerine] Yerubaal’ý [yani Gidon ben
Yoaş’ý], BeDan’ý [yani Dan kabilesine mensup Şim6
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şon’u], [Gilad’lý] Yiftah’ý ve Şemuel’i [yani beni] gönderdi ve halký, çevredeki düşmanlarýnýzdan kurtardý;
[bu sayede] güven içinde oturdunuz.
12 “Ama [nedense] Amon-oðullarýnýn kralý Nahaş’ýn
üzerinize geldiðini gördüðünüzde, bana ‘Hayýr’ dediniz, ‘[biz bir hâkimin liderliðiyle savaşan önceki nesiller gibi yapmayacaðýz. Savaşýmýzý yönetmek üzere]
Üzerimizde bir kral hüküm sürsün.’ Oysa [gerçek]
kralýnýz, Tanrýnýz Aşem’dir [ve sizi kurtaran O’dur. Şu
ana kadar olduðu gibi sizi yine bir hâkim aracýlýðýyla
kurtaramamasý diye bir şey söz konusu deðildir].
13 “Ve şimdi [artýk olan oldu]. İşte istediðiniz ve [savaşta başarýlý olduðunu gördükten sonra gönülden]
seçtiðiniz kralýnýz. İşte, Tanrý üzerinize bir kral atadý.
14 Eðer Tanrý’dan çekinir, O’na ibadet eder ve Sözü’nü
dinleyip Tanrý’ya isyan etmezseniz, hem siz, hem de
üzerinizde krallýk eden kral, Tanrýnýz Aşem’in ardýnda
olursunuz [ve size savaşlarda O önderlik eder; böylece
uzun süre boyunca devamlýlýðýnýzý korursunuz].
15 Ancak eðer Tanrý’nýn Sözü’nü dinlemez, Tanrý’ya
isyan ederseniz, Tanrý’nýn [cezalandýrýcý] Eli üzerinizde olacaktýr; [týpký geçmişte] atalarýnýzýn üzerinde [olduðu gibi].
16 Şimdi de [bana, ‘madem bir kral istememiz kötüydü, Tanrý neden Şaul’un kral olmasýný kabul etti?’ diye
sorabilirsiniz. Ama bilin ki, Tanrý, yanlýş olmasýna rað256

men bir isteði yerine getirebilir.] Dik durun ve görün
Tanrý’nýn gözlerinizin önünde yaptýðý bu büyük şeyi.
[İsteðinizin yanlýş olduðunu size ispatlayacaðým.]
17 Bugün buðday hasadý zamaný deðil mi? Tanrý’ya sesleneceðim ve gök gürültüleriyle yaðmur verecek [ve
duam bunu başarýyorsa, elbette sizi düşmanýnýzdan
kurtarmaya da yetecekti. Ama siz beni hakir gördünüz
ve bir kralda direttiniz. Hasat mevsiminde yaðmur yaðmasý bir lanet belirtisidir ve Tanrý sebepsiz yere lanet
işareti olan bir şey yapmaz. Buna raðmen gök gürültüsü ve yaðmur verdiðine tanýk olduðunuzda], bilecek
ve göreceksiniz ki [beni hakir görüp] kendinize kral
istemekle Tanrý’nýn Gözü’nde yaptýðýnýz kötülüðünüz
büyüktür [ve Tanrý’nýn bir isteði yerine getirmiş olmasý, o isteðin iyi bir istek olduðunun kanýtý deðildir].”
18 Şemuel, Tanrý’ya seslendi ve Tanrý, o gün gök gürültüleri ve yaðmur verdi. Tüm halk [gerçek Kral olan]
Tanrý’ya ve [kendisini hakir görüp onun saðlýðýnda bir
kral istedikleri için, peygamberi] Şemuel’e karşý büyük
bir korku duydu.
19 Tüm halk Şemuel’e “Kullarýn adýna Tanrýn Aşem’e
dua et ki ölmeyelim; zira [anladýk ki,] kendimize bir
kral istemekle, [önceki] tüm günahlarýmýzýn üstüne
[büyük bir de] kötülük eklemişiz.
20 Şemuel halka “Korkmayýn” dedi. “[Doðru;] Siz tüm
bu kötülüðü yaptýnýz. Ancak [bu geçmişte kaldý. Şim257

di; putlara kapýlýp] Tanrý’nýn peşinden ayrýlmayýn ve
Tanrý’ya tüm kalbinizle hizmet edin.
21 [Tanrý’dan] Ayrýlmayýn [ve putperestliðe kapýlmayýn] çünkü [putperestliðin ardýndan gitmek] yarar
saðlamayan, kurtuluş getirmeyen bir saçmalýðýn ardýndan [gitmek demektir]; ne de olsa [putlar] tamamen
boş şeylerdir.
22 Tanrý, [şu ana kadar hep kendilerine yardýmcý olup
onlar uðruna büyük mucizeler gerçekleştirdiði için Bene-Yisrael’le birlikte anýlan] Büyük İsmi uðruna, [İsmi’nin küçük düşmemesi için,] Halký’ný terk etmeyecektir; zira Tanrý sizi Kendi Halký yapacaðýna yemin
etmiştir.
***
Korah’ýn Moşe’ye karşý yönlendirdiði ayaklanma,
onun, herkesin başlý başýna bir kral olduðu bir ulus
yaratma şeklindeki hayat görüşü ile kývýlcýmlanmýştý.
Moşe, böyle bir durumun hýzla anarşiye dönüşeceðini
görmüştü. Bireyler kendi başlarýna ne kadar büyük insanlar olurlarsa olsunlar, onlarý yönetecek, yönlendirecek ve ulusal kaderine uygun yaşayan birbirine baðlý
kişilerden oluşan bir ulusal birim haline getirecek bir
lidere ihtiyaç vardýr.
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Bu otorite Tora olmalýdýr, zira Tora, Tanrý’nýn Sözü’dür.
Bu nedenle, başka uluslardan farklý olarak, Yisrael’in
bir krala, mutlak bir hükümdara ihtiyacý yoktu. Daha
ziyade, Sanedrin’in liderliðindeki bir mahkemeler sisteminin eşliðinde görev yapan bir Tora otoritesinin,
çoðunlukla bir peygamberin rehberliðinde yaşarlardý.
Kaderin garip bir cilvesi, Moşe’nin ulusal liderin işlevi
hakkýndaki anlayýşýnýn bayraktarlýðýný, ondan dört yüz
yýl kadar sonra yaşamýş olan ve Korah’ýn soyundan gelen Şemuel’in yapmasýdýr. Tanrý onun zamanýna kadar
ulus için hep üst düzeyli bir lider – bazen bir peygamber bazen de bir yargýç – saðlamýştý ve bundan sonra
da aynýsýný yapmamasý için bir nedeni yoktu. Baðýmsýz
bir hükümdarýn Şemuel’in planýnda yeri yoktu. Her
Yahudi, Tora tarafýndan dikte edilen ve her nesildeki
otoriteler tarafýndan açýklanan Tanrýsal Kanun’a tabidir. Yine de, halk “diðer tüm uluslarda olduðu gibi”
kendilerini yönetecek bir kral talebinde bulunduðunda, Şemuel, Tanrý’nýn onayýyla, Şaul’u ilk kral olarak
atamýştýr. Ancak peygamber, bir Yisrael kralýnýn, diðer
uluslarýn krallarýndan nasýl farklý olmasý gerektiðini
tekrar tekrar vurgulamaktan geri kalmamýştýr: Yisrael’in kralý, kaprisle hüküm sürmemeli, kişisel itibarýný
ulusun çýkarýnýn üzerine yükseltmemelidir. Yisrael’in
kralý, Tora’nýn gösterdiði yolu takip etmekle, ulusun
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Tanrý’ya baðlýlýðýný üst düzeyde tutmak ve korumakla, Yisrael’e kendisinin deðil, Tanrý’nýn asaletinin bir
temsilcisi olacak şekilde rehberlik etmekle yükümlüdür.
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Aftarat Hukat
Hukat ve Balak peraşalarý bazý yýllarda (Diaspora’da)
birlikte okunur.
Böyle zamanlarda Balak peraşasýnýn Aftarasý [Veaya
Şeerit] okunur.
Hukat peraşasýnýn okunduðu Şabat
Tamuz ayýnýn Roş Hodeşi’ne rastlarsa, o güne özel Aftara [Aşamayim Kisi] okunur.
Veyiftah Agiladi – Şofetim 11:1–33

11
Giladi Yiftah cesur bir savaşçýydý ve [babasý Gilad
onunla evlenmeden birlikte yaşadýðý için] fahişe [olarak tanýmlanan bir odalýðýn] oðluydu; [ama buna raðmen herkes] Gilad[’ýn] Yiftah’a baba oldu[ðunu biliyordu].
2 Gilad’ýn [evlenmiş olduðu] hanýmý, ona oðullar
doðurmuş, bu kadýnýn oðullarý büyüyünce Yiftah’ý [aileden zorla] uzaklaştýrarak, ona “Sen babamýzýn evinde miras almayacaksýn; çünkü başka bir kadýnýn oðlusun” demişlerdi.
3 [Böylece] Yiftah, kardeşleri yüzünden kaçmýş, Tov
[adlý bir adamýn] topraklarýna yerleşmişti. Yiftah’ýn
çevresinde [çeşitli yerlerden] aylak insanlar toplan261
1

mýştý ve [bu kişiler] onunla [savaşa] çýkarlardý.
4 Uzun bir süre sonra, Amon-oðullarý Yisrael ile savaştýlar.
5 Amon-oðullarý Yisrael ile savaştýklarýnda Gilad [ailesinin ya da bölgesinin] ileri gelenleri [yaptýðý savaşlarda başarýlý olduðunu bildikleri] Yiftah’ý Tov’un bölgesinden almak üzere gittiler.
6 Yiftah’a “Gel bizim komutanýmýz ol ve Amon-oðullarýna karşý savaşalým” dediler.
7 Ama Yiftah, Gilad ileri gelenlerine, “Siz benden
nefret ederek [kardeşlerimle bir olup] beni babamýn
evinden uzaklaştýrmamýş mýydýnýz?” dedi. “[Eðer bana
karşý tavrýnýzdan pişmanlýk duyuyor olsaydýnýz, daha
önce gelirdiniz.] Bana neden şimdi [yani] sýkýntýdayken geldiniz?”
8 Gilad ileri gelenleri Yiftah’a “[Öyle düşünme]” dediler. “[Sorun sadece başýmýzdaki dert olsaydý, ulaklar
göndererek konuyu hallederdik. Ama gerçekten pişmanýz.] Sana bu yüzden [şahsen] döndük. Bizimle gel
ve Amon-oðullarýna karşý savaş. [Bunu sadece kendi
şahsýmýz adýna söylemiyoruz.] Hepimizin, tüm Gilad
sakinlerinin reisi olacaksýn.”
9 Yiftah, Gilad ileri gelenlerine cevap verdi: “Eðer siz
beni Amon-oðullarýna karşý savaşmam için çaðýrdýysanýz ve Tanrý onlarý önüme teslim ederse [sizin reisiniz olmak elbette hakkýmdýr. Ama siz beni gerçekten
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reis olarak istiyorsanýz bunu kanýtlayýn:] Ben [şimdiden] sizin reisiniz olmalýyým.
10 Gilad ileri gelenleri Yiftah’a “Tanrý, aramýzda [bizi]
dinliyor [ve tanýktýr. Yemin ediyoruz ki] Söylediðin
gibi yapacaðýz.”
11 [Böylece] Yiftah, Gilad ileri gelenleriyle birlikte gitti.
Halk onu, üzerine, [söz veril-diði gibi hemen, savaştan
önce] reis ve komutan olarak atadý. [Halkýn çoðunluðu Mitspa’da toplandýðý için Şehina orada barýnýyordu. Böylece] Yiftah, Mitspa’da Tanrý’nýn Huzuru’nda
[aralarýndaki anlaşmanýn ve ettiði duanýn] tüm sözlerini konuştu.
12 Yiftah, Amon-oðullarý kralýna elçiler gönderip [şöyle] dedi: “Senle aramýzda ne [sorun] var ki ülkemde
savaşmak üzere bana geldin?”
13 Amon-oðullarýnýn kralý, Yiftah’ýn elçilerine “[Savaşa geldim,] Çünkü Yisrael, Mýsýr’dan çýktýðýnda Arnon’dan Yabok’a ve Yarden’e kadar topraðýmý aldý. Ve
şimdi, oralarý [savaşa gerek kalmadan] barýşla geri ver”
dedi.
14 Yiftah Amon-oðullarý kralýna bir kez daha elçiler
gönderdi.
15 Ona “[Her şeyden önce, senin söylediðin Arnon’dan
Yabok’a kadar olan bölge, çoðunlukla Moav’a ait.
Ama] Yisrael, Moav-oðullarýnýn topraklarýný [bile almadý] ve [ayný şekilde] Amon-oðullarýnýn topraklarýný
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[da] almadý” dedi.
16 “Zira Mýsýr’dan çýktýklarýnda, Yisrael çölde Kýzýldeniz’e kadar yürümüş ve [Edom’un güneyinde kalan]
Kadeş’e gelmişti.
17 Yisrael, Edom kralýna elçiler gönderip ‘Lütfen ülkenden geçeyim’ demiş, ama Edom kralý dinlememişti.
[Yisrael, benzer bir mesajý] Moav kralýna da göndermiş, ama [o da kabul etmeye] yanaşmamýştý. [Böylece] Bene-Yisrael [bir süre] Kadeş’te kalmýş,
18 [sonra da] çölde yürüyerek Edom ülkesiyle Moav
ülkesinin çevresini dolaşmýş, Moav ülkesinin doðusuna gelmiş, Arnon’un ötesinde kamp kurmuştu, ama
Moav mýntýkasýna girmemişlerdi; zira Arnon, Moav’ýn
sýnýrýydý [ve Moav topraklarýna girmek istememişlerdi].
19 Yisrael [oradan] Emori kralý, Heşbon kralý Sihon’a
elçiler göndermiş, Yisrael ona ‘Lütfen, yurduma [ulaşana] kadar ülkenden geçeyim’ demişti.
20 Ama Sihon, [bunun bir hile olduðunu düşünerek]
mýntýkasýndan geçirmek üzere Yisrael’e inanmamýştý.
Sihon tüm halkýný toplamýş, Yatsa’da kamp kurup Yisrael ile savaşmýştý.
21 Yisrael’in Tanrýsý Aşem, Sihon’u ve tüm halkýný Yisrael’in eline vermiş ve [Bene-Yisrael onlarý] imha etmiş, [böylece] Yisrael o bölgede yaşayan Emoriler’in
tüm topraklarýný miras almýştý.
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[Güneyde] Arnon’dan [kuzeydeki] Yabok’a ve
[doðudaki] çölden [batýda] Yarden’e kadar Emori
mýntýkasýnýn tümünü ele geçirmişlerdi [yani buralarý
senin iddia ettiðin gibi Amon’dan deðil, Emoriler’den
almýşlardý].
23 “Ve şimdi... Yisrael’in Tanrýsý Aşem, Halký Yisrael’in önünden Emori’yi sürmüşken, sen [Yisrael’i] mi
süreceksin?” [dedi Yiftah ve alay ederek ekledi:]
24 İlahýn Kemoş senin için nereyi [=nerenin halkýný]
sürerse orayý almayacak mýsýn? [Ama işte, o kadar yýl
bu topraklar Emoriler’in elindeyken senin ilah saydýðýn
şeyin hiçbir etkisi olmadý. Oysa ayný yerleri biz Emoriler’den alabildik; yani] biz, Tanrýmýz Aşem’in önümüzden sürdüklerinin hepsini[n topraðýný] aldýk.
25 “Ve şimdi; sen Moav kralý Balak ben Tsipor’dan
daha mý iyisin? [Bu topraklarýn sana ait olduðu iddiasýyla] Gerçekten Yisrael ile tartýşýp onunla savaşacak
mýsýn?
26 “Yisrael Heşbon ve çevre kasabalarýnda, Aror
[=Aroer] ve çevre kasabalarýnda ve Arnon’un kýyýsýndaki tüm şehirlerde [yaklaşýk] üç yüz senedir otururken,
[bu topraklarý] neden o zaman [zarfýnda] kurtarmadýn? [O kadar yýl boyunca Amon krallarý neredeydi?]
27 [Sonuç olarak] Ben, sana [bana karşý savaşmaný gerektirecek] bir hata işlemedim, ama sen benimle savaşarak bana kötülük ediyorsun. Yargýç Aşem, bugün
22
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Yisrael-oðullarýyla Amon-oðullarý arasýnda yargýlasýn!”
28 Ancak Amon-oðullarý kralý Yiftah’ýn kendisine gönderdiði sözlerini dinlemedi.
29 Tanrý’nýn [cesaret] Ruhu Yiftah’ýn üzerinden geçti.
[Yiftah savaşa gitmek üzere] Gilad’ý ve Menaşe’yi geçti,
Mitspe Gilad’ý geçti ve Mitspe Gilad’dan Amon-oðullarýna [karşý savaşa] geçti.
30 Yiftah Tanrý Adýna bir vaatte bulunarak “Eðer
Amon-oðullarýný kesin olarak elime verirsen, 31
Amon-oðullarýndan selametle döndüðümde evimin
kapýsýndan karşýma çýkacak olan, Tanrý Adýna [kutsal]
olacak ve [eðer korban olmaya uygunsa] onu Ola-korbaný olarak sunacaðým.”
32 Yiftah, onlarla savaşmak üzere Amon-oðullarýna
geçti ve Tanrý onlarý onun eline verdi.
33 [Yiftah ve ordusu] Onlarý Aroer’den, Minit yakýnlarýna kadar yirmi şehirde ve Keramim düzlüðüne kadar
son derece şiddetli bir kýyýmla vurdu ve Amon-oðullarý Bene-Yisrael’in önünde sindiler.
***
Peraşa’da Moşe Rabenu, Emori kralý Sihon’a elçiler
göndererek, Erets-Yisrael’e giderken topraklarýndan
geçmelerine izin vermesini rica eder. Fakat Sihon buna
olumsuz yanýt vermekle kalmaz ve tüm ordusuyla Be266

ne-Yisrael’in karşýsýna çýkar. Tanrý, savaşýn Bene-Yisrael’in lehinde gelişmesinin saðlar ve Sihon’un topraklarý Bene-Yisrael’in eline geçer. Tora, bu topraklarýn
aslýnda Moav milletine ait olduðunu, sonralarý Emoriler tarafýndan ele geçirildiðini belirtir. Böylece, Bene-Yisrael, Moaviler’le savaşmamasýna karşýn, onlarýn
topraklarýný ele geçirmiş olur.
Yüzyýllar sonra, Moav’la akrabalýk baðlarý olan (her iki
millet de Lot’un soyundan gelmektedir) Amon ulusunun kralý, bu topraklarý geri almak için saldýrýya geçer. Böylece tarihin en eski diplomatik temaslarýndan
birini bu Aftara’da okuruz.
Bene-Yisrael’in o dönemdeki lideri Yiftah, Amon
kralýnýn söz konusu topraklar üzerindeki hak iddiasýný
reddeder ve barýşçýl yoldan isteklerini geri çekmeyi teklif ve tavsiye eder. Fakat uyarýlarýna kulak asýlmayýnca
savaş patlak verir ve Tanrý’nýn yardýmý ile Amon ordusu bozguna uðratýlýr.
Aftara ve Peraşa arasýndaki bir başka baðlantý da, Tanrý’nýn tarzýnýn, hem Peraşa hem de Aftara’da altý çizilen
anlaşýlmazlýðýdýr. Para Aduma ile temsil edilen Hoklar
ile bir odalýðýn oðlu olmasýna ve halk tarafýndan aşaðýlanmasýna karşýn Tanrý tarafýndan Bene-Yisrael’i kur267

tarmak üzere görevlendirilen ve bunda başarýlý olan
Yiftah’ýn durumu, insan zekâsýna fazla gelen şeylerdir.
Sonuç olarak, Tanrý’nýn hesaplarýný anlamak her zaman mümkün olmayabilir.
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Aftarat Balak
5

Veaya Şeerit – Miha 5:6 – 6:8

6 Yaakov’un, [tarihin en son savaşýnda uluslara liderlik

edecek olan Magog kralý Gog ve yanýndakilerin oluşturduðu] kalabalýk halklarýn arasýnda arta kalanlarý,
Tanrý’nýn yanýndan [gelen] çiy gibi, otlarýn üzerindeki
yaðmur damlalarý gibi olacak – [nasýl] ki [yaðmur ve
çiye ihtiyaç duyan bir kişi, bu konuda] ümidini kimseye baðlamaz ve insanoðlundan beklentisi olmaz [ise,
ayný şekilde, Yisrael’in, düşmanlarýn şiddetli saldýrýsý
sonucu Yeruşalayim’e toplanacak olan arta kalanlarý
da artýk insanlardan ya da müttefiklerden medet ummayýp, tüm ümidini Tanrý’ya baðlayacak].
7 Yaakov’un, uluslar içinde, kalabalýk halklarýn arasýnda arta kalanlarý[nýn lideri olacak kral Maşiah], ormanýn hayvanlarýna [hükmeden] aslan gibi, davar
sürülerine [tek başýna hâkim olabilen] genç bir aslan
gibi olacak – [nasýl] ki [etraftakiler ne kadar kalabalýk
olursa olsun, bu hayvanlardan biri aslanýn önünden]
geçti[ði takdirde, aslan, avýný oracýkta yemek için]
ezdiðinde [ya da yavrularýna götürmek üzere pençesiyle] yýrttýðýnda [artýk avý] kurtaracak [kimse] yok [ise,
ayný şekilde Maşiah’ýn liderliðindeki Yisrael de, kendisini Yeruşalayim’de kuşatan Gog ve Magog’u büyük
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nüfusuna raðmen imha edecek.]
8 Elin’i hasýmlarýna karşý kaldýracaksýn ve tüm düşmanlarýn kesilip atýlacak!
9 O gün – Tanrý’nýn Sözü – arandan atlarýný kesip atacak, savaş arabalarýný yok edeceðim [yani kurtuluşunuz askeri gücünüz sayesinde olmayacak; bunlarý yok
edeceðim ki sadece Bana güvenesiniz. Bu nedenle size
savaş teçhizatý tedarik edeceðine güvendiðiniz müttefiklerinize yönelik beklentinizi de yok edeceðim. Savaştan sonra da artýk tam bir barýş olacak ve savaş teçhizatýna hiç ihtiyaç kalmayacak.].
10 Ülken’deki [surlu] şehirleri[n surlarýný] ortadan
kaldýracaðým ve tüm kalelerini yýkacaðým [zira artýk
böyle korunaklý yerleşim birimlerine gereksinim kalmayacak, bundan böyle açýk şehirlerde oturacaksýnýz].
11 Elinden büyüyü keseceðim ve [artýk] kâhinlerin olmayacak [çünkü sana sürekli olarak nezaret ettiðimi
sonunda kavrayacak, bu saçmalýklara gereksinim duymayacaksýn]. 12 İçinden, putlarýný ve [putperestlik için
dikilmiş] anýtlarý kesip atacaðým; artýk [Ben’den başka
hiçbir güç olmadýðýný anlayacak,] elinin ürünleri [olan
bu şeylere] eðilmeyeceksin.
13 İçinden, aşeralarýný kökten koparacaðým ve düşmanlarýný imha edeceðim.
14 [Böylesi bir intikamý hiç] Duymamýş [ya da Tora’yý
dinlemeyi reddetmiş] olan uluslara karşý hiddet ve ga270

zapla intikam gerçekleştireceðim.

6

Şimdi Tanrý’nýn söylediðini dinleyin! Kalk, [sen,
peygamber Miha; Atalar’ý simgeleyen] daðlarýn [karşýsýnda, Yisrael ile kýyasýya] tartýş ve [Anneler’i simgeleyen] tepeler sesini duysun!
2 [Şöyle konuş:] Tanrý’nýn davasýný dinleyin ey daðlar,
ey yeryüzünün güçlü temelleri [olan siz Atalar]! Çünkü Tanrý’nýn Halký’na karşý davasý var ve Yisrael ile
tartýşacak.
3 [Şöyle diyor Tanrý:] Halkým! Senin için neler yaptým
[ne iyilikler gerçekleştirdim, iyi düşün]! Sana [Bana
hizmet etmeni emrettiðimde] ne angarya verdim?
[Çok mu yordum seni? Varsa bir diyeceðin] Bana karşý tanýklýk et!
4 [Senin için neler yapmadým] Ki! Seni Mýsýr Ülkesi’nden çýkardým, köle evinden kurtardým [o zaman
bile senden çok şey istemedim]. Önünde [liderlik etmek üzere buna uygun insanlar görevlendirdim – ki
bir derdin varsa ona anlatabilesin ve ondan da cevap
alabilesin. Sana kanunlarý verip öðretmesi için] Moşe’yi, [günahlarýna onarým saðlamasý için] Aaron’u ve
[kadýnlarý eðitmesi için] Miryam’ý gönderdim.
5 Halkým! Moav kralý Balak’ýn ne tasarladýðýný ve Bilam’ýn ona ne cevap verdiðini [“Ne öfkesi uyandýrayým?
Aşem öfkelenmemiş!” dediðini] hatýrla lütfen! [Şitim’de
1
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Bana karşý çok aðýr günah işlemene raðmen seni] Şitim’den, [Erets-Yisrael’in içindeki] Gilgal’e [ulaştýrana] kadar [mucizeler yaptýðýmý, geçmen için Yarden’in
sularýný kuruttuðumu hatýrla. Tüm bunlarý] Tanrý’nýn
dürüst hareketlerini [ve seninle yaptýðým antlaşmaya,
sen bunu hak etmeyen davranýşlar göstermene raðmen
baðlý kaldýðýmý] bilmen için [yaptým].
6 [Ve eðer] “Huzurun’a neyle çýkayým Tanrým? Yücelerin Tanrýsý’na [ne getirerek] eðileyim? Ola-korbanlarýyla mý çýkayým Huzurun’a? İlk yaşýný süren buzaðýlarla mý?
7 Tanrý [korban için] binlerce koçla, [Minha-korbanýnýn üzerine dökmek için] onbinlerce yað ýrmaðý
ile memnun olur mu? [Yok, eðer normal korbanlar yeterli deðilse] Suçum[u affettirmek için kurban olarak]
behorumu, canýmýn hatasý için karnýmýn meyvesini mi
vereyim?” [diyorsan,
8 Tanrý] Sana neyin iyi olduðunu ve Tanrý’nýn senden
ne talep ettiðini [zaten daha önceden] söyledi: [Getireceðin tüm korbanlardan daha önemli bir şey var:
Senden isteðim,] Adaleti yerine getirmen [akranýna
haksýzlýk etmemen ve onu aldatmaman, aksine] iyiliði sevmen [karşýlýk beklemeden iyilik yapman] ve
Tanrýn’la tevazu içinde [gösterişten uzak, saygýyla ve
O’na karşý huşu ve çekinme duygusuyla] yürümenden
ibarettir.
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***
Peygamber Miha kehanetinde, Mýsýr Çýkýşý’nýn ardýndan gelen kýrk yýllýk çöl yolculuðu sýrasýnda, Tanrý’nýn
yeni oluşmuş milleti koruduðu bazý olaylarý hatýrlatýr.
Bu olaylar arasýnda Balak’ýn, Bilam’ýn Bene-Yisrael’i
lanetlemesinden ibaret olan planýndan ve bunda başarýlý olamayan Bilam’ýn cevabýndan da bahsedilmektedir. Bu sebeple Aftara, Peraşa’ya oldukça uygundur.
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Aftarat Pinehas
Aşaðýdaki Aftara sadece Pinehas peraşasýnýn
Şiva Asar BeTamuz’dan önce okunduðu seyrek yýllar
içindir.
Ancak çoðu zaman Pinehas peraşasý Şiva Asar BeTamuz’dan sonraya rastlar
ve böyle zamanlarda Pinehas peraşasýnýn Aftarasý olarak,
Matot peraşasýna ait Aftara [Divre Yirmeyau] okunur.
Veyad A-do-nay – Melahim I 18:46 – 19:21

18
Tanrý’nýn Eli, [yani Tanrýsal bir canlýlýk, Peygamber] Eliyau’nun üzerinde [yerleşti] ve Eliyau belini kuşanarak [Yisrael kralý] Ahav’ýn [arabasýnýn] önünde
Yizreel yakýnlarýna kadar koştu [ve böylece kralý onurlandýrdý].
46

19
Ahav, Eliyau’nun [gökten ateş ve yaðmur indirerek] yaptýðý tüm [mucizeleri] ve tüm [sahte] peygamberleri kýlýçla öldürmesine dair her şeyi [karýsý kraliçe]
İzevel’e anlattý.
2 [Tam bir putperest olan] İzevel, Eliyau’ya şu mesajla
bir ulak gönderdi: “[Yemin ediyo-rum ki] Yarýn bu sa1
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atte canýný, [öldürdüðün sahte peygamberlerden] birinin caný gibi yapmazsam, [inandýðým] ilahlar [bana]
şöyle yapsýn ve [başýma çok daha] fazlasýný getirsinler.”
3 [Eliyau, tehlikeyi] Görünce, kalkýp canýný [kurtarmak için] gitti ve [Ahav’ýn egemenliðinde olmayan,]
Yeuda[ krallýðý topraklarýn]’daki Beer Şeva’ya gelerek,
hizmetkârýný orada býraktý.
4 Kendisi ise [İzevel’in adamlarýnýn ona burada bile
ulaşabileceklerinden çekinerek] çölde bir günlük yol
gitti, gelip bir ardýçýn altýna oturdu. Canýnýn [alýnmasýný,] ölmeyi istiyordu. “Çok [çektim]!” dedi. “Şimdi, Tanrým, al canýmý, çünkü ben atalarýmdan iyi deðilim [ki onlardan çok yaşayayým].” [Nitekim, bazýlarýna
göre Eliyau, Pinehas’la ayný kişiydi ve dört yüz yaşýný
aşmýştý.]
5 [Tüm vücudunu gölgeleyecek yan yana iki ardýç bulamadýðý için, gölgesi vücudunun sadece bir kýsmýný
kaplayan tek] Bir ardýçýn altýnda yatýp uyudu. Ve işte
– [uyur uyumaz fark etti:] şu melek [onu uyandýrmak
için] ona dokunuyor, ona “Kalk! Ye!” diyordu.
6 Baktý; ve işte, başýnýn yanýnda kömürde pişmiş bir
pide ve bir su testisi [vardý. Biraz] Yiyip içti ve tekrar
yattý.
7 Tanrý’nýn meleði ona geri geldi ve ona dokunarak
“Kalk! Ye!” dedi, “çünkü [yiyip içmeden yürümen gereken] yolun uzun”.
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[Eliyau] Kalktý, yiyip içti ve o öðünün kuvvetiyle,
Tanrý’nýn Daðý Horev’e [yani Sinay’a] kadar [mucizevi bir şekilde] kýrk gün ve kýrk gece yürüdü.
9 Orada [Moşe’nin de girmiş olduðu (Şemot 33:22)]
maðaraya girdi ve geceyi orada geçirdi. Ve işte, Tanrý’nýn Sözü ona [geldi] ve ona “Burada ne işin var Eliyau?” dedi.
10 “Topluluklarýn Tanrýsý Aşem Adýna büyük bir kýskançlýk duydum” dedi [Eliyau]; “çünkü [Sinay’da kesinleştirdiðin] Antlaşman’ý [ya da Berit Mila’yý] terk
ettiler Bene-Yisrael; Mizbeahlarýn’ý yýktýlar ve peygamberlerini kýlýçla öldürdüler. Ben tek başýma kaldým ve
[benim] canýmý [da] istediler, onu almak için. [Bu
yüzden kaçýp buralara geldim.]”
11 [Tanrý] “Çýk ve daðda Tanrý’nýn Huzuru’nda hazýr
dur” dedi. Ve işte, Tanrý[’nýn Görkemi] geçiyor, büyük ve kuvvetli bir rüzgâr [kýlýðýndaki bir melek bölüðü] Tanrý’nýn Önünde daðlarý söküyor, kayalýklarý
parçalýyordu. [Ses,] “Tanrý[’nýn Görkemi] rüzgârda
[yani rüzgâr meleklerinde] deðil” [dedi]. Ve rüzgârdan sonra deprem [kýlýðýndaki bir melek bölüðü geçti.
Ses,] “Tanrý[’nýn Görkemi] depremde [yani deprem
meleklerinde de] deðil” [dedi].
12 Ve depremden sonra ateş [kýlýðýndaki bir melek
bölüðü geçti. Ses,] “Tanrý[’nýn Görkemi] ateşte [yani
ateş meleklerinde de] deðil” [dedi]. Ve ateşten sonra,
8
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[Tanrý’yý mütevazý ve alçak bir sesle metheden meleklere ait] durgun, ince bir ses [duyuldu].
13 Eliyau [bu durgun sesi] duyduðunda [Tanrý’nýn Görkemi’nin geçtiðini anlayarak, bakmamak için], yüzünü
cüppesiyle sardý, çýkýp maðaranýn kapýsýnda durdu. Ve
işte [Tanrý, tüm bu vizyonlarla, Yisrael’i şiddetle cezalandýrmak deðil, onlar için merhametini uyandýrmak istediði mesajýný vermişti. Bu nedenle Eliyau’ya
Yisrael hakkýnda olumsuz konuşmamasý için bir fýrsat
daha tanýdý. Böylece] kendisine bir Ses [gelip, tekrar]
“Burada ne işin var Eliyau?” dedi.
14 [Ama Eliyau, istifini bozmayýp, cevabýný harfiyen
tekrarladý:] “Topluluklarýn Tanrýsý Aşem Adýna büyük
bir kýskançlýk duydum” dedi, “çünkü Antlaşman’ý terk
ettiler Bene-Yisrael; Mizbeahlarýn’ý yýktýlar ve peygamberlerini kýlýçla öldürdüler. Ben tek başýma kaldým
ve [benim] canýmý [da] istediler, onu almak için.
15 Tanrý ona “Git [buraya gelirken kullandýðýn] Şam
çölü yoluna dön” dedi. “[Oraya] Gelip, Hazael’i Aram
kralý olarak meshedeceksin.
16 Yeu ben Nimşi’yi de Yisrael üzerine kral olarak meshet. Mehola ovasýndan Elişa ben Şafat’ý da kendi yerine peygamber olarak meshet [çünkü sen Çocuklarým’ý
Bana böyle sertçe şikâyet ettiðine göre, artýk senin
peygamberliðini arzu etmiyorum. Sen dünyadan ayrýldýktan sonra yerini Elişa alacak].
277

“Hazael’in kýlýcýndan kurtulaný Yeu öldürecek ve
Yeu’nun kýlýcýndan kurtulaný Elişa öldürecek.
18 Ancak Yisrael’de yedi bin [kişiyi; o dönemde yaygýn bir şekilde tapýnýlan bir put olan] Baal’a [doðru
eðilmek üzere] çökmemiş tüm dizleri ve onu öpmemiş
tüm aðýzlarý [hayatta] býrakacaðým.”
19 [Böylece Eliyau] Oradan gitti, Elişa ben Şafat’ý,
önünde on iki çift [sýðýrla tarla] sürerken buldu [ve
bu, Elişa’nýn, on iki kabileden oluşan Bene-Yisrael’in
peygamberi olacaðýna işaretti. Elişa, bu çiftlerin] On
ikincisindeydi [diðer on bir çifti ise hizmetkârlarý güdüyordu]. Eliyau ona doðru geçti ve cüppesini[n kenarýný] onun üzerine attý [böylece ona peygamber olup,
peygamberlere özgü cüppeyi giyeceði mesajýný verdi].
20 [Elişa] Sýðýrý býrakýp Eliyau’nun arkasýndan koştu ve
“[Lütfen izin ver, vedalaşmak üzere] Babamý ve annemi öpeyim ve ardýndan gideyim” dedi. [Eliyau ise onun
samimiyetini sýnamak için] “Git [işine] geri dön; sana
ne yaptým ki [ardýmdan gelesin]?” dedi.
21 [Yine de Elişa, Eliyau’nun] Peşinden döndü [ve
ebeveyniyle vedalaştý. Sonra, sevincini belli eden bir
ziyafet için, kendi güttüðü] sýðýr çiftini alýp kesti, eti
sýðýrlarýn eşyasýnda [yani aðaçtan yapýlmýş boyunduruklarýn ateşinde] pişirip halka [yani kendisini uðurlamaya gelenlere] verdi ve [onlar da] yediler. [Elişa
sonra] Kalktý, Eliyau’nun arkasýndan gitti ve [o dün17
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yadan ayrýlana kadar] ona hizmet etti.
***
Midraşlar, Eliyau Anavi’nin hangi kabileye mensup
olduðu hakkýnda en az üç farklý görüşe yer verirler.
Bunlara göre Eliyau Anavi ya Gad, ya Binyamin kabilesine mensuptu, ya da bir Koen’di [yani Levi kabilesindendi]. Bunun yanýnda çeşitli kaynaklar Eliyau’yu
Pinehas’la baðdaştýrýrlar. Bunun sebebi ya ikisinin gerçekten ayný kişi olmasý [her ikisi de uzun bir yaşam
sürmüştür (Ralbag)] ya da Pinehas’ýn mübarek kýlýndýðý prensiplerin Eliyau’da da görülmesidir (bkz. 25:13
açk.). Her iki durumda da, Peraşa ile Aftara arasýndaki baðlantý, Tanrý söz konusu olduðu zaman kesinlikle ödün vermeme konusundaki kararlýlýðýn vurgulanmasýdýr. Hem bir Yisrael prensi ile Midyanlý bir
prensesin peşine düşen Pinehas, hem de Kral Ahav ile
onun son derece kötü karýsý İzevel ile mücadele eden
Eliyau – her ikisi de ulusu, putperestliðin Yisrael kampýna yönelik saldýrýsýndan ve bu putperestliðin hilekarlýðýnýn sonuçlarýndan koruma konusunda hesapsýz
ve cesurca davranmýştýr.
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Aftarat Matot
Aşaðýdaki Aftara sadece Matot peraşasýnýn
tek başýna okunduðu seyrek yýllar içindir.
Ancak çoðu zaman Matot ve Mase peraşalarý birlikte
okunur
ve böyle zamanlarda, Mase peraşasýna ait Aftara [Şimu]
okunur.
Divre Yirmeyau – Yirmeyau 1:1-2:3

1
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 Yoşiyau ben
Amon’un döneminde, krallýðýnýn 13. yýlýnda ulaşmýştý.
3 [Yirmeyau’nun peygamberliði,] Yeuda kralý Yeoyakim ben Yoşiyau’nun [dönemi boyunca devam etmiş],
Yeuda kralý Tsidkiyau ben Yoşiyau’nun 11 yýlýnýn tamamlanmasýna kadar – beşinci ay[ olan Av ayýn]da
Yeruşalayim [halkýnýn] sürülmesine kadar [sürmüştü.
Yirmeyau’nun sözleri şöyle:]
4 Tanrý’nýn şu Sözü bana ulaştý: 5 “Seni karýnda şekillendirmeden önce bile tanýyordum; rahimden çýkmadan önce seni ayýrmýştým. Seni [başka] uluslar [gibi
1
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davranan Yahudiler] için peygamber olarak atadým.”
6 Fakat [ben] “Ah [lütfen yapma] ey Tanrý Aşem!”
dedim. “Ben [halký uyarmak ve azarlamak için uygun
dille] konuşmayý bile bilmiyorum ki; henüz çocuðum
ben[; halký azarladýðýnda 80 yaşýnýn üzerinde olan
Moşe gibi deðilim – söz geçiremem]!”
7 Tanrý bana “Sakýn ‘çocuðum ben’ deme” dedi. “Çünkü seni hangi konu için 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 “İşte;
Sözlerim’i aðzýna yerleştirdim” dedi Tanrý.
10 “Gör [ve gereðini yap]. Seni bugün, [putperest] uluslar ve krallýklar üzerine, kökten koparma ve ufalama,
yok etme ve yýkma, inşa etme ve dikme [konularýnda]
peygamber olarak görevlendirdim [Bu uluslarýn yýkýmý
konusunda kehanette bulunacaksýn].”
11 Tanrý’nýn şu Sözü bana ulaştý:
“Ne görüyorsun Yirmeyau?”
“Badem (Şaked) [aðacý dalýndan yapýlmýş bir] deðnek
görüyorum” dedim.
12 Tanrý “İyi gördün” dedi bana. “Çünkü [bademin
tüm aðaçlardan daha erken tomurcuklanmasý misali,]
Sözüm’ü yerine getirme konusunda elimi çabuk tut281

maktayým (Şoked).”
13 Tanrý’nýn Sözü ikinci kez bana ulaştý: “Ne görüyorsun?”
“[İçindeki kaynar suyu şiddetle] Kabaran bir tencere görüyorum. [Tencerenin, su kabarcýklarýnýn yoðun
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, İmparator Nevuhadnetsar yönetimindeki Babil İmparatorluðu ile
çevre krallýklarýný, içlerinden gelen bir dürtüyle] harekete geçiriyorum – Tanrý’nýn Sözü! – Gelecekler ve
her biri, sandalyesini Yeruşalayim kapýlarýnýn girişine,
[şehrin] çevresi boyunca tüm duvarlarýnýn [önüne] ve
tüm Yeuda şehirlerinin yakýnýna yerleştirecek [böylece her tarafý kuşatacaklar.
16 O zaman Yeuda krallýðýnýn] Kötülükleri hakkýndaki
Yargý kararýmý [aðýr cezalar şeklinde] açýklayacaðým.
Çünkü Beni terk ettiler ve başkalarýnýn tanrýlarýna
tütsü tüttürdüler ve kendi ellerinin ürünleri [önünde]
eðildiler.
17 “Sana gelince – Belini kuşan [=hemen işe koyul].
Kalk ve sana emrettiðim her şeyi onlara söyle. Onlardan korkma; yoksa [Bana güvenmeyip onlardan korkmanýn karşýlýðýnda, seni güçsüz kýlar,] onlardan kor282

kacak duruma getiririm.
18 Bana gelince – İşte; tüm ülke üzerinde, Yeuda krallarýna, liderlerine, Koenleri’ne ve ülkenin [kalan]
halkýna karşý [ayakta durabilmen için], seni, demir sütun ve bakýr duvarlarla [güçlendirilmiş] surlu bir şehir
[gibi güçlü ve yenilmez] kýldým.
19 [Peygamberliðini yalanlamak için] Sana karşý mücadele verecekler; ama sana güçleri yetmeyecek. Çünkü Ben, Aşem, yanýndayým – Tanrý’nýn Sözü! – seni
kurtarmak için.”

2
Tanrý’nýn şu Sözü bana ulaştý:
2 “Git ve Yeruşalayim’in [sakinlerinin] kulaklarýna seslen [ve şöyle de:] Tanrý şöyle dedi: [Günahlarýn karşýlýðýnda sana birçok aðýr ceza vermeyi kararlaştýrmýş
olmama raðmen, eðer Teşuva yaparsanýz size merhamet
edeceðim. Çünkü, Mýsýr’dan çýktýðýnda] Gençliðindeki sadakatini, [Tora’yý aldýðýnda] gelinlik günlerindeki
sevgini – çölde; ekilmemiş topraklarda arkamdan gelişini – senin adýna hatýrladým.
3 Yisrael, Tanrý için kutsaldýr! O’nun en seçkin ürünüdür [ve týpký “kutsal” olduðu için yetkisiz kişiler tarafýndan yenmesi yasak olan Teruma baðýşlarýný yiyen
birinin cezalandýrýlmasý gibi,] onu yemeye kalkan herkes suçlu bulunacak [ve cezalandýrýlacak], başlarýna
1
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kötülük gelecektir! – Tanrý’nýn Sözü!”

***
İlk kýrk bir Peraşa’ya ait Aftaralar’ýn hepsi, Peraşa içinde deðinilen bir ya da birkaç konuyla baðlantýlý içeriðe
sahiptir. Öte yandan II. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýndan
sonra Hahamlarýmýz, Şiva Asar BeTamuz (17 Tamuz)
ile Tişa BeAv (9 Av) arasýndaki üç Şabat gününde,
halký I. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýna dair önceden uyaran kehanetleri içeren parçalarý Aftara olarak okumamýzý öngörmüşlerdir. Bunun sebebi, düşmanlarýn II.
Bet-Amikdaş zamanýnda 17 Tamuz tarihinde Yeruşalayim’in surlarýnda gedik açmalarý ve her iki Bet-Amikdaş’ýn da 9 Av tarihinde ateşe verilmiş olmasýdýr.
Bu üç Aftara bir grup olarak “Telat DeFuranuta –
Keder/Felaket Üçlüsü” adý verilir. Bunlar, Yirmeyau
ve Yeşayau kitaplarýnýn açýlýş bölümleridir ve her biri,
Yisrael’in günahkârlýðýna cevap olarak halký bekleyen
berbat akýbet hakkýnda tehditler içerir:
“Ülkenin tüm sakinlerine [yönelik] kötülük, kuzeyden
salýverilecek” (Yirmeyau 1:14); “Kendi kötülüðün acý
çektirecek sana, dikbaşlýlýðýn ýslah edecek seni....” (Yir284

meyau 2:19); “Ülkeniz ýssýz, şehirleriniz ateşte yanmýş,
topraðýnýz – yabancýlar karşýnýza geçmiş yiyorlar onu; yabancýlar alaşaðý etmiş gibi ýssýz” (Yeşayau 1:7).
Yine de bu kasvetli Aftaralar’ýn her biri ümit ve ilham
ifadeleri içeren pasuklarla son bulmaktadýr: “Tanrý
şöyle dedi: Gençliðindeki sadakatini, gelinlik günlerindeki
sevgini – çölde; ekilmemiş topraklarda arkamdan gelişini
– senin adýna hatýrladým. Yisrael, Tanrý için kutsaldýr!...”
(Yirmeyau 2:2-3); “Eðer döneceksen Yisrael – Tanrý’nýn
Sözü – Bana dön. Ve eðer iðrençliklerini Huzurum’dan
kaldýrýrsan, göçmeyeceksin. Gerçekten, adaletle ve
dürüstlükle ‘Tanrý yaşýyor ki...’ diye yemin edersen, tüm
uluslar kendilerini onunla mübarek kýlýp, onunla övüneceklerdir” (Yirmeyau 4:1-2); “Tsiyon adaletle, [ona geri]
dönenleri de doðrulukla kurtulacak” (Yeşayau 1:27).
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Aftarat Mase
Mase peraşasýnýn okunduðu Şabat,
Av ayýnýn Erev Roş Hodeşi’ne rastlarsa, bazý cemaatler
o güne özel Aftara’yý okusalar da, İstanbul geleneði böyle
deðildir ve yine aşaðýdaki Aftara okunur.
Şimu – Yirmeyau 2:4–28 / 4:1–2

2
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin Yaakov Evi ve Yisrael
Evi’nin tüm aileleri.
5 Şöyle dedi Tanrý: Atalarýnýz Bende ne yanlýş buldular
ki yanýmdan uzaklaşýp abesliðin [yani putperestliðin]
ardýndan giderek abesleştiler
6 ve “Nerede bizi Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran, bizi çölde,
bozkýrlar ve çukurlar diyarýnda, çoraklýk ve ölüm gölgesi topraklarýnda, insanýn geçmediði, adamýn yerleşmediði diyarda [sorunsuz bir şekilde] yürüten Tanrý?
[O’na tapmamýz gerekmez mi? O varken nasýl putlarýn
ardýndan gideriz?]” demediler?
7 [Oysa Ben,] Meyvesini ve iyi ürünlerini yemeniz için
sizi aðaçlýk Ülke’ye [=Erets-Yisrael’e] getirmiştim.
[Ama siz ne yaptýnýz?] Gelip [putlara tapýnarak] Ülkem’i murdar ettiniz, mirasýmý iðrenç kýldýnýz.
8 [Her gün Bet-Amikdaş’ta görev yapan] Koenler [bile,
4
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Baal’e tapanlara] “Tanrý nerede? [Niye O’nu terk ediyorsunuz?]” demediler; Tora’nýn uzmanlarý [=Sanedrin] Beni tanýmadýlar [ve Onurum’a layýk olacak şekilde, halký ikaz etmediler], çobanlar [=krallar] Bana
isyan ettiler, [sahte] peygamberler Baal [putu] adýna peygamberlik ettiler ve hiçbir yarar saðlamayacak
[putlarýn] ardýndan gittiler.
9 Bu yüzden, [daha önce babalarýnýzý ikaz etmiş olduðum gibi] sizi [de, cezalandýrmadan önce peygamberler yoluyla] tekrar ikaz edeceðim – Tanrý’nýn Sözü
– [hatta siz kulak asmayacaðýnýz için] torunlarýnýzý da
ikaz edeceðim.
10 Zira – [batýdaki] Kitiler’in adalarýna geçin ve görün,
[doðudaki] Kedar’a [gözcüler] gönderin ve [yaptýklarýna] iyice yoðunlaşýn – ve görün [bakalým hiç] böyle bir
şey olmuş mu!
11 Bir halk [tanrý saydýðý şeyler] tanrý bile deðilken,
kendi tanrýsýný deðiştirmiş mi?! [Kiti halký suya, Kedar
halký ateşe tapar. Ama işte, suyun ateşi söndürdüðünü
bilmelerine raðmen Kedar halký kendi ilahýný terk etmiyor! Oysa] Benim Halkým, Onuru’nu [=kendisine
onur veren Tanrýsý’ný] yarar saðlamayacak [şeylerle]
deðiştirdi [ve O’nun yerine putlarý ilah saydý]!
12 [Dünyayý] Viran edin bunun için ey gökler! [Büyük
bir fýrtýnayla] Esin, şiddetle harap edin! – Tanrý’nýn
Sözü.
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Çünkü iki kötülük etti Halkým. Kendilerine sarnýçlar, su tutamayan çatlak sarnýçlar kazýp [yani kendi
elleriyle yaptýklarý, hiçbir yararý olmayan putlara bel
baðlayýp], Beni, canlý sularýn Kaynaðý’ný terk ettiler.
14 [Satýn alýnmýş bir] Köle mi Yisrael? [Bir cariyenin,
efendisine ait] Evde doðmuş [köle çocuðu] mu? Neden [böyle, kolayca ele geçirilen bir] çapula döndü?
15 Ona karşý kükrediler genç aslanlar [=yabancý krallar], seslerini yükselttiler. [Kuzeydeki, Efrayim kabilesi
liderliðindeki Yisrael krallýðýnýn] Ülkesini viraneye çevirdiler, şehirlerini sakinsiz, ýssýz ettiler.
16 [O yardým edeceklerine çok güvendiðin, Mýsýr’daki] Nof ve Tahpanhes insanlarý bile kafaný ezecekler.
17 Seni [doðru] yolda yürüttüðü sýrada Tanrýn Aşem’i
terk etmekle kendine bunu yapacak deðil misin?
18 Ve şimdi; [neden Beni býrakýp Mýsýr’a güvenesin?]
Sana Mýsýr yolunda [yapacak] ne var; [Nil’in bir kolu
olan] Şihor’un sularýný içmek mi? [Çocuklarýný eskiden yaptýklarý gibi Nil’de boðmalarýný mý istiyorsun?]
Ve [neden Bana isyan edip Asur’a sürülesin?] Sana
Asur yolunda [yapacak] ne var; [Fýrat] Nehri’n[in]
sularýný içmek mi?
19 Kendi kötülüðün acý çektirecek sana, dikbaşlýlýðýn
ýslah edecek seni. Bilecek, göreceksin ki, Tanrýn Aşem’i
terk etmen kötü ve acýdýr; Bana yönelik korkun [bile]
olmadý. [Hep, “nasýlsa göz yumar, yaptýklarýmýzý ceza13
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landýrmaz” diye düşündün] – Topluluklarýn Efendisi,
Aşem’in Sözü.
20 Çünkü çok eskiden kýrdým [üstünden Mýsýr’ýn] boyunduruðunu, [her nesilde düşmanlarýnýn sana taktýklarý] dizginlerini kopardým ve [her seferinde sen, bir
daha Sözün’ü] “geçmeyeceðim [ve itaatsizlik etmeyeceðim]” dedin – [ama işte!] sen, her yüksek tepenin
üstünde [putlara taparak] ve her [taze ve] diri aðacýn
[=aşeralarýn] altýnda [ibadet ederek], bir fahişe gibi
sürtüyorsun!
21 Seni seçkin bir asma dalý, [Avraam, Yitshak ve Yaakov’un çocuklarý olarak] tümüyle saf bir tohum şeklinde ekmiştim. Nasýl soysuz, [baðdaki diðer üzümlere]
yabancý bir üzüme döndün?
22 Çamaşýr sodasýyla yýkasan ve bol sabunotu kullansan [bol iyilik yapýp bol yardýmse-verlik göstererek
kendini masum ve yardýmsever göstermeye çalýşsan]
bile, [bunun bir yararý yok. Gizlice bol bol işlediðin]
günahýnýn lekesi [daima] Önümdedir; [görünür şekilde yaptýðýn iyilikler, gizlice işlediðin günahlarý silmez]
– Efendi Aşem’in Sözü.
23 Nasýl dersin “Murdar olmadým; Baaller’in ardýndan
gitmedim” diye?! [Peor’un karşýsýnda bulunan] Vadide [başladýðýn] yoluna bak! Ne yaptýðýný bil! Yoluna
[yani alýşkanlýklarýna] baðlý hýzlý bir dişi deve [gibisin:
Baal Peor’a tapýnarak günah işlediðinden beri, putpe289

restlikle baðýný bir türlü tamamen koparmadýn]!
24 Kendi arzusuyla [koşturup, hýzla] rüzgâr soluyan,
çöle alýşýk [dişi bir] yaban eşeði gibisin. [Günahlarýn
sebebiyle Tanrý’nýn senin üzerine saldýðý düşmanlardan kurtulabilmek için, can havliyle müttefik arayýp
duruyorsun. Böyle, yurdunda kalamamaktan korkan
bir eşeðin] Kederli endişesini kim yatýştýrabilir? [Ama]
Onu yakalamak isteyenler [boşuna] yorulmasýnlar;
[nasýlsa] onu [durgunluk] ayýnda [kolayca] bulabileceklerdir [zira yýlýn bir ayýnda bu eşek uyuklar; o zaman
kolayca yakalanabilir. Yisrael de ayný şekilde. Casuslarýn işlettiði günahtan beri nesiller boyunca sürecek
bir aðlama dönemi olarak belirlenmiş, yýlýn yaklaşýk bir
ayýnda – Şiva Asar BeTamuz ile Tişa BeAv arasýnda –
kolayca yakalanacak, düşmanlarýnýn karşýsýnda ayakta
duramayacaksýn.
25 Peygamberler sana, “Tanrý’ya sadýk kal; bu şekilde]
Ayaðýný çýplak ayaklý [ve her şeyden yoksun olacaðýn
bir sürgünden], gýrtlaðýný susuzluktan [yani Tora’dan
yoksun kalmaktan] esirge” [demişlerdi; ama sen] “Nafile! Hayýr! Çünkü yabancýlarý[n ilahlarýný] sevdim ve
arkalarýndan gideceðim” dedin.
26 [Dürüst olarak tanýnan bir] Hýrsýzýn [suç üstü] yakalandýðýndaki utancý nasýlsa, Tanrý’ya baðlý olarak
tanýnan] Yisrael Evi de [putlara taptýklarý açýða çýkarýlarak, diðer uluslarýn önünde] öyle utandýrýlacak –
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hem onlar, hem krallarý, hem başkanlarý, hem [Baal’e
hizmet eden] rahipleri, hem de [sahte] peygamberleri.
27 [Put olarak şekillendirdikleri] Aðaca “Babamsýn
sen”, taşa “bizi dünyaya sen getirdin” diyorlar; çünkü
[Beni reddetmek için] Bana enselerini döndüler, [ibadet etmek için] yüzlerini deðil. Ama kötü zamanlarýnda diyecekler [Bana], “Kalk, kurtar bizi!” diye.
28 [O zaman da Ben diyeceðim:] “Nerede kendine
yaptýðýn ilahlarýn? Kalksýnlar!” [Görelim] Seni kötü
zamanýnda kurtaracak mý! [Bana başka ilaha tapmadýðýný da söyleme!] Zira [putperestliðe o kadar battýn
ki] şehir adedin kadar ilahýn oldu[, her şehirde farklý
bir ilahýn var] ey Yeuda!

4
Eðer [tüm kalbinle teşuva yapýp Bana] döneceksen
Yisrael – Tanrý’nýn Sözü – [o zaman] Bana döneceksin [ve Ben de seni eskisi gibi Özel Halkým olarak kabul edeceðim]. Ve eðer iðrençliklerini Huzurum’dan
[putlarýný Ülkem’den ve Yeruşalayim’den] kaldýrýrsan,
[sürgüne] göçmeyeceksin.
2 [Eðer, şimdi yaptýðýn gibi yalan ve sahte bir şekilde
deðil de] Gerçekten, adaletle ve dürüstlükle “Tanrý
yaşýyor ki...” diye yemin edersen, [o zaman] tüm uluslar kendilerini onunla [yani Yisrael’i örnek göstererek]
mübarek kýlýp [“Keşke Tanrý bizi de Yisrael gibi yapsa”
1
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diyecekler], onunla [yani Yisrael’e yakýn ya da Yisrael
gibi olmakla] övüneceklerdir.
***
Peygamber Yirmeyau’nun bu bölümde işlediði tema,
kendilerini kölelikten kurtaran, onlara Tora, bir Ülke
ve üzerinde başarý büyüklük ile dolu bir yaşam kurmak
için deðerler veren Tanrýsý’na, Bene-Yisrael’in gösterdikleri vefasýzlýktýr. Tanrý Bene-Yisrael’e coşkuyla
akan öðretilerle çaðlayan pýnarlar vermiştir. Fakat onlar Tanrý’ya sýrtlarýný dönmüşler ve yabancý inançlarýn
durgun suyunu toplamak için kendilerine sarnýçlar
kazmýşlardýr.
Fakat bu sarnýçlar bile bozuktur ve kirli içeriðini içinde tutacak halde deðildir. Çünkü ebedi Tora’nýn yerine kendilerine seçmiş olduklarý dogmalar bile daima
başka inançlar yönünde deðişikliðe uðramýştýr.
Tanrý, Yirmeyau’nun aðzýndan acýyla haykýrýr: “Halkým
iki tane kötülük yaptý: Beni; tüm yaşam sularýnýn Kaynaðý’ný terkettiler ve kendilerine içinde su biriktirilemeyen bozuk sarnýçlar yaptýlar. Eðer sadece beni terk
etmiş olup Tora’ma sadýk kalmýş olsalardý, onun manevi ýşýðý onlarý etkileyecek ve tekrar doðruluk yoluna
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getirecekti.” Fakat yapmadýlar. Tora’yý başka inançla deðiş tokuş ederek kendi rahatsýzlýklarýna tek çare
olan ilacý da inkâr ettiler. “Ne mi kaldý?” der Yirmeyau. “Gidin o güvendiðiniz ilahlardan yardým isteyin.
Eðer edebilirlerse.” Edemediler. Arkasýndan da yýkým
ve sürgün geldi.
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Aftarat Erev Roş-Hodeş
Bu Aftara, Roş-Hodeş arifesine rastlayan Şabat günlerinde okunur.
Mahar Hodeş – Şemuel I 20:18–42

20
Yeonatan [can dostu David’e] “Yarýn [Roş] Hodeş; [ziyafetteki] yerin[in boş olduðu] göze çarpýnca
[yokluðunun] farkýna varýlacak” dedi.
19 “Üç gün boyunca [uzaklaşabildiðin kadar kýra] in ve
o gün saklanmýş olduðun yere geldiðinde, işaret taşýnýn
yanýnda otur.
20 [Üçüncü gün] Ben sanki bir hedefe nişan alýyormuş
gibi, [bulunduðun yerden başka bir] yana doðru üç ok
atacaðým.
21 Ve sonra hizmetkarýmý ‘Git oklarý bul’ diyerek göndereceðim. Eðer hizmetkara açýk bir şekilde ‘İşte – oklar senden gerideler; al onlarý’ dersem, o zaman gelirsin. Çünkü Yaşayan Tanrý Adýna; güvendesin ve
[endişelenecek] bir şey yok demektir.
22 Fakat gence şöyle dersem: ‘İşte – oklar senden daha
ötedeler’; o zaman git – çünkü Tanrý seni göndermiş
demektir.
23 Senle aramýzda konuştuðumuz konuya gelince; işte
18
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– Tanrý senle aramýzda ebediyen [tanýktýr]”.
24 David kýrda gizlendi. [Roş] Hodeş 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 boş
olduðu] fark edildi.
26 Fakat Şaul o gün hiçbir şey konuşmadý. [David’e
olan nefreti sebebiyle] “Beklenmedik bir şey olmuştur;
saf deðildir [diye yemeðe gelmemiştir. Anlaşýlan henüz
mikveye dalýp] arýnmadý” diye düşünmüştü.
27 [Roş] Hodeş’in ertesi günü – [aydaki] ikinci gün –
David’in yeri[nin yine boş olduðu] fark edilince, Şaul,
oðlu Yeonatan’a “Yişay’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 şehirde
ailevi bir korban kesimi olacak. Kardeşim bunun için
[gelmemi] emretti. Şimdi – eðer gözünde beðeni kazandýysam, lütfen kaçamak yapýp kardeşlerimi göreyim’ dedi. Kralýn sofrasýna o yüzden gelmedi”.
30 Şaul’un öfkesi Yeonatan’a karşý alevlendi. Ona
“Yoldan çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” dedi. “Hem kendi
utancýn hem de annenin çýplaklýðýnýn utancý pahasýna
[bana karşýlýk] Yişay’ýn oðlunu tercih ettiðini bilmiyor
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muyum sanki!
31 [Şunu bil] Ki Yişay’ýn oðlu toprak üzerinde yaşadýðý sürece, ne sen güvende olacaksýn ne de krallýðýn!
Şimdi – [birilerini] gönder ve onu bana getir; çünkü
ölümü hak ediyor”.
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 anlamýş
oldu.
34 Yeonatan masanýn başýndan, tüten bir öfkeyle kalktý
ve ayýn ikinci gününde hiç yemek yemedi; çünkü hem
David için üzülmüştü, hem de babasý onu [“Yoldan
çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” nitelemesiyle] aşaðýlamýştý.
35 Sabah olduðunda Yeonatan David’le buluşmak üzere kýra çýktý; yanýnda da genç bir hizmetkar vardý.
36 Hizmetkarýna “Koş!” dedi. “Benim attýðým oklarý
buluver”. Hizmetkar koştu ve [Yeonatan] oku onu geçecek şekilde attý.
37 Hizmetkar Yeonatan’ýn attýðý okun [gideceðini düşündüðü] yere ulaştýðýnda, Yeonatan, hizmetkarýn ardýndan seslenerek “Ok senden daha ötede deðil mi?”
dedi.
38 Yeonatan, hizmetkarýn arkasýndan “Çabuk fýrla!
Yerinde durma!” diye seslendi. Yeonatan’ýn hizmet296

karý oklarý topladý ve efendisine geldi.
39 Hizmetkar hiçbir şeyden haberdar deðildi; konuyu
sadece Yeonatan ve David biliyorlardý.
40 Yeonatan teçhizatýný hizmetkarýna verip, ona “Git
[bunlarý] şehre götür” dedi.
41 Hizmetkar gitti ve David, güneydeki [saklandýðý]
yerden kalktý, yüz üstü kapanarak üç kez eðildi. İki
dost öpüşüp aðlaştýlar. [Özellikle] David [normalden]
çok aðladý [çünkü artýk Şaul’dan korkmasý ve sürekli
kaçmasý gerektiðini biliyordu].
42 Yeonatan [fazla vakit kaybetmesini istemediði için]
David’e “Selamete git” dedi. “Bizim – ikimizin ‘Tanrý
seninle aramýzda ve çocuklarýmla çocuklarýn arasýnda
[tanýk] olsun’ diyerek ettiðimiz yemin ebedi olacaktýr!”
***
Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný öðretirler. “Hangi sevgi
belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan
arasýndaki sevgi” (Mişna – Pirke Avot 5:19). Aftara bu
eşsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden birini
anlatmaktadýr.
Normal şartlarda David ve Yeonatan kadar birbirlerine rakip olmalarýný bekleyeceðimiz iki kişi daha düşü297

nülemez. Yeonatan bir prens, Yisrael kralý olan babasý
Şaul’un doðal halefiydi. Halk tarafýndan çok sevilen,
statü sahibi, ayrýca Tanrý’ya baðlý biri olarak, kral olmaya oldukça uygundu ve halk için bir gurur kaynaðý
olmasý işten deðildi. Diðer yandan David onun rakibiydi ve nereden bakýlýrsa bakýlsýn, peygamber Şemuel’in onu meshetmesi sonucunda, Yeonatan’ýn almasý
gereken tahtý ele geçirecek bir yabancýydý. Kral Şaul
bu durum karşýsýnda büyük bir öfke duyuyordu; öyle
ki, David’den kesin olarak kurtulmaya karar verecek
kadar nefretinin esiri olmuştu. Tüm bunlara karşýn,
David ve Yeonatan, birbirlerini çok seven iki gerçek
dosttu. Aftaranýn anlatýmýnda Yeonatan’ýn, kişisel çýkarlarýný – hem de babasýnýn büyük öfkesi pahasýna
tamamen gözardý ettiðini görmekteyiz. Yeonatan bununla kalmamakta, David’in yaşamýný kurtarmak için
bir plan bile yapmýştýr.
Yüzeysel bir bakýşla, Roş Hodeş arifesinde okunacak
Aftara olarak bu parçanýn seçilmiş olmasýnýn sebebi,
“Yarýn Roş Hodeş” sözleriyle başlamasýdýr. Fakat daha
derin bir sebep de vardýr.
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Aftarat Roş-Hodeş
Bu Aftara, Roş-Hodeş’e rastlayan Şabat günlerinde
okunur.
Aşamayim Kisi – Yeşayau 66:1–24

66
Tanrý şöyle dedi: “Gökler tahtým, yeryüzü ise ayak
taburemdir. Benim için nasýl bir ev inşa edebilirsiniz?
Neresi Benim dinlenme yerim olabilir ki?
2 Üstelik tüm bunlarý Elim yaptý; tüm bunlar [bu sayede] var oldular” diyor Tanrý. “Şuna [=sadece şu
özellikteki kişiye] dikkatle bakacaðým: Yoksul ve kýrýk
ruhlu [olmasýna karşýn, yine de isyan etmeyip] Sözüm
karşýsýnda [saygýyla] titreyene.
3 [Bunun dýşýndakiler] İster [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 İsmi’ni] zikretmek
amacýyla tütsü malzemesi getirsin, ister bir putu mübarek kýlsýn [Benim için hepsi bir. Ne de olsa, iki uç
noktayý temsil eden bu çiftlerin “iyi uçtakileri” bile,
bunlarý Benim emirlerim olduðu için yapýlýyor deðil].
Zira onlar bile [sýrf] yollarýný [bu şekilde] seçtiler [ve
kendilerini bu şekilde iyi hissediyorlar diye bu şekilde
1
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davranýyorlar. “Kötü uçtakileri” ise, açýklamama bile
gerek yok; zira onlarýn] ruhlarý, iðrençliklerinden [zaten fazlasýyla] memnun!
4 [Onlar bu şekilde Ben’le nasýl alay ettilerse] Ben de
onlarla alay etmeyi seçecek, korkularýný [başlarýna] getireceðim. Çünkü onlarý çaðýrmýştým, ama cevap veren
olmadý; konuşmuştum, ama dinlemediler. Gözüm’de
kötü olan şeyleri [yani “yapma” dediðim şeyleri] yaptýlar; [“yap” şeklindeki emirlerimi beðenmeyerek, kendilerine yeni şeyler üretip] arzulamadýðým şeyleri [yapmayý] seçtiler”.
5 [Tanrý’nýn] Sözü karşýsýnda [saygýyla] titreyenler!
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin: Sizden nefret eden ve sizi
dýşlayan kardeşleriniz, [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 [=Yeruşalayim’den, bir] kargaşa sesi –
Ehal’den bir ses [geliyor]; Düşmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi!
7 [“Kargaşa sesi” şunlarý ifade ediyor: Son Kurtuluş’tan
bir süre önce, bazý Yahudiler Yeruşalayim’e yerleşmeye
başlayacaklar. Başka bir deyişle, bir anneye benzetilen
Yeruşalayim] Henüz acý çekmeden, doðuracak; [böylece] doðum sancýlarý [ile temsil edilen, Kurtuluş’tan
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önceki Gog ve Magog savaşý] henüz gelmeden, bir erkek çocuk doðurmuş olacak [ve Yeruşalayim’in az da
olsa belirli ve savaşabilecek bir Yahudi nüfusu olacak.
8 Bir süre sonra gerçek doðum – Kurtuluş – vakti gelecek ve asýl sancýlar, yani Gog ve Magog savaşý başlayacak. Bu eşi görülmemiş savaşla ilgili olarak] Kim böyle bir şeyi duydu? Kim böyle şeyler gördü? [denecek.]
Yeryüzü bir günde sancýlanýr mý? [diyecekler; zira savaş 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 başlamýş olan doðumu,
diðerleri için yarýda] durduracak mýyým?” dedi Tanrýn[; bu yüzden sadece Yeruşalayim’de yerleşmiş olanlarla yetinilmeyecek; sancýlar tüm Yahudiler’i etkisi
altýna alacak ve sonunda hepsi kurtulacak].
10 [“Ehal’den gelen ses” şunu ifade ediyor:] Yeruşalayim ile sevinin, onunla neşelenin ey tüm sevenleri!
Onunla keyif içinde mutlu olun, ey onun için tüm yas
tutanlar!
11 Böylece, [týpký bir annenin bebeðini emzirmesi gibi]
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onun teselli veren göðsünden emzirilip doyacak; [doyduktan sonra bile] emip onun onurunun bolluðundan
keyif alacaksýnýz.
12 Çünkü Tanrý şöyle dedi: “İşte – [sizi emzirip doyurmasý için] barýşý bir nehir gibi, [sonrasýnda keyif
almanýz için putperest] uluslarýn servetini coşkun bir
ýrmak gibi ona [=Yeruşalayim’e] yöneltiyorum. Böylelikle emzirileceksiniz, omuzda taşýnacak [=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 düşünüp yas
tutmuştunuz. Ayný şekilde, hakkýnda yas tuttuðunuz]
Yeruşalayim’de teselli bulacaksýnýz”.
14 [Şimdiye kadar sadece inanýyordunuz; fakat şimdi
gözlerinizle] Göreceksiniz ve [bu sayede] kalbiniz neşelenecek, kemikleriniz çimenler gibi yeşerecek. Tanrý’nýn Eli, sadýk hizmetkarlarý; öfkesi de düşmanlarý tarafýndan tanýnacak.
15 Çünkü işte – [“Düşmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi” şunu ifade ediyor: Gog ve Magog
kamplarýna yönelik] Öfkesini gazabýyla, tekdirini ateşin alevleriyle ödemek için, Tanrý ateş içinde, [O’nun
savaş] arabalarý da fýrtýna gibi gelecek.
16 Çünkü Tanrý ateşle cezalandýracak ve Kýlýcý tüm
vücutlarý [biçecek]; Tanrý’nýn [vurduðu kişilerin] ce302

setleri 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 düşüncelerini [biliyorum]. Tüm uluslarý ve lisanlarý [bu büyük savaşla] bir
araya toplama [vakti] geliyor; gelecekler ve Onurum’u
görecekler.
19 [Gog ve Magog savaşý sýrasýnda, onlara büyük belalar göndererek] Onlar için bir işaret belirleyeceðim.
Aralarýndan kurtulabilen bazýlarýný [bu savaşta yer
almamýş, dolayýsýyla] Namýmý duymamýş, Onurum’a
şahit olmamýş uluslara, Tarşiş, Pul ve Lud’a (yay ustalarýna), Tuval ve Yavan’a, uzak adalara göndereceðim
ve uluslar arasýnda Onurum’u anlatacaklar.
20 Tüm uluslar, Tanrý’ya birer sunu olarak, [Bene-Yisrael’in] tüm kardeşlerini [=daha önce gelmemiş olan
tüm Yahudiler’i], neşeli danslar eşliðinde Yeruşalayim’deki Kutsal Daðým’a getirecekler – atlarda, savaş
arabalarýnda, [üstü kapalý] yük arabalarýnda, katýrlarda” dedi Tanrý; “týpký Bene-Yisrael’in, sunularýný Tanrý’nýn Evi’ne saf kaplarla getirdikleri gibi.
21 [Gittikleri yerlerde hatalý bir yaşam sürmüş olsalar
bile, Koen ve Leviler, bu özelliklerini yitirmeyecekler ve] Onlarýn arasýndan da Koenler ve Leviler seçe303

ceðim” 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 [Roş] Hodeş’ten diðerine ve bir Şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Huzurum’da eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
24 “Çýkýp, bana karşý isyan eden kişilerin cesetlerini
görecekler. Çünkü [onlarý kemiren] kurtlar ölmeyecek, [onlarý yakan] ateş sönmeyecektir ve [bu cesetler] tüm insan ýrký için tiksindirici bir görüntü oluşturacaklardýr”.
23 Bir [Roş] Hodeş’ten

diðerine ve bir Şabat’tan diðerine,
tüm insanlar, Huzurum’da eðilmek üzere gelecekler”
dedi Tanrý.
***
Aftara, heyecan verici Yeşayau kitabýnýn son paragrafýdýr. Roş Hodeş’e rastlayan Şabat gününde okunmasýnýn
sebebi, sondan bir önceki pasukta, her Şabat ve Roş
Hodeş’te Tanrý’ya gösterilecek saygýyý tanýmlamasýdýr.
Bu pasuk, paragrafýn bitiminde tekrarlanýr.
Aftara, Bene-Yisrael’e ümit ve teselli vermektedir. Peygamber Yeşayau, hem birbirlerine hem de Bene-Yisra304

el’e karşý yapacaklarý zirve niteliðindeki Gog ve Magog
savaşýnýn ardýndan, dünya uluslarýnýn başarýsýzlýða
uðrayacaðýna dair kehanette bulunmaktadýr. Bu savaş, Son Kurtuluş’tan hemen önce gerçekleşecektir.
Yeşayau, dünya uluslarýnýn yenilgisinin ardýndan, tüm
dünyanýn Tanrý’nýn ve O’nun Ulusu’nun büyüklüðünü
kabul edeceðinden bahsetmektedir. Fakat tüm bunlar
arasýnda Yisrael Ulusu için de sert dersler söz konusudur.
Aftara tüm evrenin Tanrý’nýn tahtý ve ayak taburesi
olduðundan bahisle başlar. Yahudi Ulusu’nun, Tanrý’nýn Onuru’nu içinde tutabilecek bir Tapýnak yapabileceði akýl alýr şey midir? Olmadýðýna göre, bu Tapýnaðýn amacý elbette – kendisine verilebilecek her türlü
onurdan yüksekte olan – Tanrý’yý onurlandýrmak deðil,
O’na yönelik hizmetimizde bir araç olmasýdýr. Tanrý’yý
içten olmayan anlamsýz ritüellerle memnun etme peşinde olan insanlar, başkalarýný öldüren ya da sakat býrakan, uygun olmayan hayvanlarý kurban eden ve kabul edilmez kanlarýný mizbeah üzerinde sunan kişilere
benzetilmektedir. Tanrý bu günahkarlýðý elbette karşýlýksýz býrakmayacaktýr. Fakat her şey bununla kalmayacaktýr. Tanrý’ya sadýk kalanlar da takdir edilecek ve
mucizevi bir şekilde ödüllendirileceklerdir. Yisrael’in
yeniden doðuşu, tüm bir halkýn tek bir günde, hem
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de nispeten sancýsýz bir şekilde doðuşu gibi olaðanüstü
olacaktýr. Tanrý, Halký’na yeniden hayat vermeye karar vermişse, başka türlüsü düşünülebilir mi zaten?
Böylelikle Yeruşalayim’e sadýk kalmýş, yüzyýllar boyu
onun için yas tutmuş olanlar, onun tekrar canlanýşýna
şahit olup neşeleneceklerdir. Berahalar onlara bollukla akarken, Tanrý’nýn gazabýný döktüðü düşmanlarý, eşi
benzeri görülmemiş bir yenilgiyle karşýlaşacaklardýr.
Bundan kurtulabilenler ise, Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü
dünyanýn en uç köşelerine kadar taşýyýp ilan edecekler;
bu süreç içinde, uzun ve zorlu sürgün boyunca çeşitli yerlere daðýlmýş ve dönmeleri artýk imkansýz olarak
addedilen Yahudiler de ülkelerine geri geleceklerdir.
Sonrasýnda hepsi gelip Bet-Amikdaş’ý kuracak ve artýk
ebedi olacak olan bu Tapýnak’ta, Tanrý’ya yönelik sadýk ve adanmýş hizmetlerini gerçekleştireceklerdir. Bu
şekilde tarih amacýna ulaşmýş, Tanrý’ya baðlý kalanlar
da ödüllendirilmiş olacaktýr.
Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný öðretirler. “Hangi sevgi
belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan
arasýndaki sevgi” (Mişna – Pirke Avot 5:19). Aftara
bu eşsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden
birini anlatmaktadýr.
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Aftarat Şavuot – I
Şavuot’un ilk günü bu Aftara okunur
Bişloşim Şana – Yehezkel 1:1–28 / 3:12

1
“[Bunlar, Bet-Amikdaş’ta bir Sefer-Tora’nýn bulunup, o dönemin kralý Yoşiyau’ya gösterilmesinin] Otuzuncu yýlýnda, dördüncü [ayda], ayýn beşinde oldu: [O
sýrada] Ben, Kevar nehri kýyýsýnda Diaspora’daydým.
Gökler açýldý ve Tanrýsal görüntüler gördüm.”
2 [Peygamber Yehezkel’in bu giriş sözleri] Kral Yoyahin’in sürülmesinin beşinci yýlýnda, [dördüncü] ayýn
beşinde [gelen bir vizyonu tanýmlamaktadýr].
3 Tanrý’nýn Sözü Koen Yehezkel ben Buzi’ye [Erets-Yisrael’de iken ulaşmýştý. Gördüðü ve birazdan açýklayacaðý vizyondan sonra] Kasdi [=Kalde] diyarýndaki
Kevar nehri kýyýsýnda [Tanrý onunla tekrar konuştu]
ve Tanrý’nýn Eli orada onun üzerine [yerleşti].
4 [Yehezkel, vizyonunu şöyle tanýmlýyor:] “Gördüm!
İşte kuzeyden fýrtýnalý bir rüzgar gelmekteydi [Bu, Tanrý’nýn Onurlu Tahtý’ný taşýyan İlahi Savaş Arabasý’ydý
(Merkava) ve sembolik olarak, Erets-Yisrael’e göre kuzeyde yer alan Kalde/Babil krallýðýnýn tüm ortadoðuyu
ele geçirmesine yardým etmek üzere kuzeye gitmişti.
1
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Bunu yaptýktan sonra, Yeuda krallýðýný cezalandýrmak
için büyük bir şiddetle Erets-Yisrael’e gelmekteydi].
Büyük bir bulut ve çakan bir ateş [gördüm]; etrafýnda
bir hâle [vardý ve bu, Bene-Yisrael’in aðýr sürgünün
sonunda kurtarýlacaðýna işaret ediyordu]. İçinde de,
ateşin içinde, saf ateş özünü andýran [sözlerle tanýmlanamayacak müthiş bir parlaklýk algýladým. Haşmal
olarak adlandýrýlan “saf ateş özü”, sessizce konuşan bir
melek türünü tanýmlar. Parlaklýðýn]
5 İçinde dört yaratýk şekli [vardý] ve [Hayot adý verilen
birer melek olan bu yaratýklarýn] görüntüleri şöyleydi:
[Her biri dört farklý surat taşýyordu ve en önemlisi]
İnsan şeklindeydi.
6 [Ayrýca bu suratlarýn] Her birinde dört yüz vardý
[yani yaratýk başýna on altý yüz, dört yaratýkta da toplam altmýş dört yüz bulunuyordu. Her dört surattaki
dörder yüzün] Her birinde dörder kanat vardý [yani
yaratýk başýna altmýş dört, tüm yaratýklarda da toplam
iki yüz elli altý kanat bulunuyordu].
7 Bacaklarý düz [yani eklemsiz; ya da birbiriyle tamamen
ayný hizada bitişik duran iki] bacaktý, ayaklarý buzaðý
ayaðý [gibiydi, ya da yuvarlak şekle sahipti. Alternatif
olarak bacaklarý, her yöne doðru düzdü ve topuklarýndan da her yöne doðru ayak çýkýyordu – böylece yön
deðiştirmek için dönmesine gerek yoktu. Yaratýklarýn
ayaklarý, parlatýlmýş] saf bakýr gibi parlamaktaydý.
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[Yaratýklarýn] Dört çeyreðinin [yani dört yanýnýn]
her birinde, kanatlarýnýn altýnda insan elleri [vardý.
Yaratýklarýn] Dördün[ün ]de, yüzleri ve kanatlarý [aynýydý].
9 Birbiriyle birleşmekteydi kanatlarý. [Yaratýklar] Yürüdükleri zaman yön deðiştirmi-yorlardý [zira her yöne
yüzleri ve ayaklarý vardý; böylece] her biri [herhangi
bir] yüzünün [baktýðý] yöne doðru yürüyebiliyordu.
10 Yüzlerinin [en önemlilerinin] şekli, insan yüzüydü
[ve bundan dört tane vardý. Yaratýklarýn] Dördünde
de, [insan yüzlerine göre] sað tarafta aslan yüzleri, dördünde de [insan yüzlerine göre] sol tarafta boða yüzleri ve dördünde de [insan yüzlerine göre arka tarafta]
kartal yüzleri [vardý; insan suratý tarafýnda olduðu gibi,
diðer hayvanlarýn şekille-rine sahip her suratta da dörder yüz vardý.
11 Yaratýklarýn bu] Yüzleri[nin durumu şöyleydi: Hemen altlarýndaki] kanatlarý [yüzün hizasýna gelecek
şekilde] yukarý doðru uzanýyordu. Her bir [yüz] için
[kanatlarýn] ikisi [Şehina’ya bakmamak için bu yüzü
örtecek şekilde] birleşiyordu. [Kanatlarýn diðer] İkisi
de [yaratýklarýn] bedenlerini örtüyordu.
12 [Yaratýklarýn] Her biri, [herhangi bir] suratýnýn
[baktýðý] yöne doðru yürüyebiliyordu. Gitme isteði ne
yöndeyse o yöne doðru yürüyor, [dört yanda da yüzü
bulunduðu ve ayaklarý her yöne yürümeye elverişli ol8
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duðu için] yürürken yön deðiştirmiyordu.
13 Yaratýklarýn şekli [şöyleydi]: Görünüşleri ateşteki
kömür gibiydi, yanýyordu – meşale görüntüsü gibi. [Bu
görüntü] Yaratýklarýn arasýnda kendini belli etmekteydi [yani, her bir yaratýkta ayný görüntü vardý. Söz konusu görüntü, bildiðimiz] Ateşe [göre bile çok daha]
aydýnlýktý ve bu ateşten [büyük] kývýlcýmlar çýkýyordu.
14 Ve yaratýklar, şimşeðin görüntüsü gibi, [sürekli] ileri
geri koşuşturuyorlardý. [Bu halleriyle, harýl harýl yanan
bir fýrýnýn kapaðý açýldýðýnda dýşarý fýrlayan ama hemen
geriye kaçan ateş demetleri gibiydiler; ileri çýkýyorlar,
Tanrý’yý algýlayýnca hemen geri kaçýyorlardý.]
15 Yaratýklarý [daha da inceleyip] gördüm: Ve işte!
Yaratýklarýn yanýnda, yerde [yani gökteki manevi zeminde, her birinin] dört suratý için [tek bir] tekerlek
[vardý. Yani her yaratýk için tek bir tekerlek vardý ve
toplam tekerlek sayýsý dörttü. “Tekerlek” anlamýndaki
Ofan, ayný zamanda bir melek türünün ismidir].
16 Tekerleklerin görünüşleri ve yapýlarý, [deðerli bir
taş, olasýlýkla “kristal” olan] Tarşiş gibiydi [çok berrak ve temizdi]. Dördünün şekli aynýydý. Görünüşleri ve yapýlarý da, bir tekerlek, diðerinin içine geçmiş
olacak şekildeydi. [İki tekerlek birbirine diklemesine
sabitlenmiş gibiydi; böylece her yöne yuvarlanabilecek
nitelikteydi.]
17 Dört çeyreklerinde [yani dört yanlarýnda, tekerlek310

ler normal] yürüme şeklinde yürüyebiliyorlardý; yürürken yön deðiştirmiyorlardý [kýsacasý bu tekerlekler de,
yaratýklarýn her yöne yürüyebilmelerini kýsýtlamýyordu; zira onlar da buna elverişli yapýdaydý.
18 Yaratýklarýn] Sýrtlarý [ise şöyleydi: Tek ve eşit] Yükseklikleri vardý; ve [devasa boyutlarýyla] korku [salma özelliðine] sahiplerdi. Dördünün de sýrtlarý, çevre
boyunca gözlerle doluydu [zira yön deðiştirmedikleri
için her yeri görebilmeleri gerekiyordu].
19 Yaratýklar yürüdüðünde, tekerlekler de yanlarýnda
yürüyordu. Ve yaratýklar yerden yükseldiðinde, tekerlekler de yükseliyordu.
20 Gitme isteði [nereyeyse, oraya] gidiyorlardý. [Bu,
Tanrý’nýn gitmelerini] İstediði yerdi [zira, Savaş Arabasý’ný süren Tanrý’nýn İsteði, onlarýn isteðini belirliyordu] ve tekerlekler de onlara baðlý olarak yükseliyordu, çünkü [her] yaratýðýn [Tanrý’nýn İsteði ile ayný
olan] isteði, tekerleklerin içinde [de mevcuttu. Sonuç
olarak, onlara nereye gideceklerini söylemeye gerek
yoktu; onlar Tanrý’nýn İsteði’ni kendi istekleri olarak
hissedip o yönde gidiyorlardý.
21 Bu hep böyleydi: Yaratýklar] Yürürken, [tekerlekler de] yürüyor, durduklarýnda duruyorlardý. Tekerlekler onlara baðlý olarak yerden yükseliyorlardý, zira
yaratýðýn isteði tekerleklerde [mevcuttu].
22 Yaratýklarýn başýnýn üstünde [her yöne bir] sema
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[şeklinde genişleyen] suret, yukarýda, başlarýnýn üstünde yayýlan, [beyazlýðý ve parlaklýðý ile] korku salan
bir buzula benziyordu.
23 Semanýn altýnda, [yaratýklarýn] kanatlarý birbiriyle ayný hizadaydý [yüzlerin Şehina’yý görmemesi için
yüzleri örtmek üzere yukarý doðru uzanmýşlardý. Yaratýklarýn yüzlerinin dörder kanadý vardý:] Her biri
için, [kanatlardan] ikisi onlarý[n yüzünü] örtüyorken,
[yine] her biri için [kanatlardan] ikisi onlarý örtmekteydi – [yani] bedenlerini.
24 Kanatlarýnýn sesini duydum. Yürüdükleri sýrada,
çoşkun sularýn sesi gibi, Şa-da-y’ýn [=Tanrý’nýn, Tora’yý verirken duyulan muazzam] Sesi gibiydi. Gürültülerinin sesi, bir savaş kampý sesi gibiydi. [Yere inip]
Durduklarýnda kanatlarý da durdu.
25 Başlarýnýn üstündeki semanýn üzerinden bir Ses [duyuldu. Yaratýklar Ses’in korkusundan] Durduklarýnda,
kanatlarý da durmuştu.
26 Başlarýnýn üstündeki semanýn üzerinde, safir taşý
görünümünde bir Taht sureti, Taht suretinin üstünde
de, onun üst tarafýnda, [savaş arabasýndaki tahta oturmuş bir] insan görüntüsünde bir Suret [vardý].
27 Ve [Suret’in] beli [gibi görünen kýsmýn] üst tarafýnda, çevresi boyunca, içinde ateş görüntüsü gibi [bir görüntü olan] saf ateş özü gibi bir şey, beli [gibi görünen
kýsmýn] alt tarafýnda da, etrafý hâleli bir ateş görüntü312

sü gibi [bir şeyler] gördüm.
28 Yaðmurlu bir günde bulutta olan gökkuşaðýnýn görüntüsü gibiydi çevredeki hâlenin görüntüsü. O, Tanrý’nýn Onuru’nun Sureti’nin görüntüsüydü.
[Tüm bunlarý] Görünce [korkudan] yüz üstü [yere]
kapandým ve konuşan bir Ses duydum.

3
[Konuşma tamamlandýðýnda,] Ruh beni yükseltti
ve [peygamberlik görevimi yapmam için Diaspora’ya
götürdü. O sýrada] ardýmda büyük bir gürültü sesi duydum: “Tanrý’nýn Onuru, yerinde [yani nerede olursa
olsun; günahlarý sebebiyle sürgüne gitmiş Bene-Yisrael ile birlikte gittiði Diaspora’da bile, daima] Mübarek’tir” [diyordu Ses].
12

***
Tanrý’nýn, Şavuot günü Peraşa’da okuduðumuz Sinay’daki açýða çýkýşý sýrasýnda, her Yahudi peygamberlik düzeyine çýkmýş, yani Tanrý On Emir’in ilk ikisini
tüm ulusa doðrudan verdiði sýrada O’nun Sesi’ni duymuştur. Bu, Yahudi tarihinin doruk noktasýydý. Aftara
ise halkýn, en alçak noktaya ulaşmak üzere olduðu
bir ortamda gelişmektedir. Yehezkel kitabý başlarken,
Bet-Amikdaş’ýn yýkýlmasýna ve ulusun Babil sürgününe
atýlmasýna yakýn bir aşama söz konusudur. Ancak yak313

laşmakta olan bu trajediye raðmen, Peygamber Yehezkel’e son derece manevi ve azametli bir vizyon gösterilir. O kadar ki, Talmud, Tanna Rabi Elazar ben Arah
bu vizyonu açýkladýðýnda, gökten bir ateşin inip arazideki tüm aðaçlarý alazladýðýný ve aðaçlarýn da bir neşe
şarkýsý söylediklerini anlatýr (Talmud – Hagiga 14b).
Bu vizyon, Talmudsal terimiyle “Maase Merkava –
Savaş Arabasýnýn Tanýmý” olarak bilinir. Metinden de
anlaşýldýðý üzere, bu vizyonda tanýmlanan şeyleri hayalde canlandýrmak bile güçtür; hele simgelediklerini
anlamak, ancak çok üst düzeydeki birkaç kişinin harcýdýr. Yine de basit anlamda, bir araba, taşýma amaçlý olduðuna göre, burada da Tanrý’nýn Kutsiyeti’nin
taşýyýcýsý olan bir kavramdan bahsedilmektedir. Atalar, Avraam, Yitshak ve Yaakov da “Tanrý’nýn Arabasý” olarak tanýmlanýrlar; zira yaşantýlarýyla, dünyaya
Tanrý’yý tanýtmýşlar ve sözün gelişi, Tanrý’nýn Kutsal
Mevcudiyeti’nin, fiziksel dünyada yer edinmesinde rol
oynamýşlardýr.
Böylelikle, Yehezkel’e Gökler’deki melekler âlemi ve
Tanrýsallýk görüntüleri gösterilirken, ayný zamanda,
Yisrael’in, sürgündeyken bile Tanrý’nýn Kutsal Mevcudiyeti’ni taşýyabileceði mesajý verilmektedir.
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Aftara, Bet-Amikdaş’ta bir Sefer-Tora’nýn bulunup, o
dönemin Tanrý’ya baðlý kralý Yoşiyau’ya gösterilmesinin otuzuncu yýlýnda başlamaktadýr (Melahim II, Perek 23; bkz. Vayikra Kitabý: Aftarat Pesah II). Bu olay
ülkede büyük bir yanký uyandýrmýştý. Kral tüm putlarý ortadan kaldýrtmýş, kendisinden önceki elli yýla
damgasýný vuran putperestliðin büyük kýsmýný geçersiz
kýlan emsalsiz bir teşuva hareketine öncülük etmiştir.
Ancak bu devrim uzun ömürlü olmayýnca Yýkým yaklaşmýştýr. Yine de Yehezkel’in vizyonunun Yoşiyau’nun
bu başarýsýna göre tarihlendirilmesi, söz konusu devrimin etkilerinin halen hissedilebildiðini göstermektedir. Yehezkel, Erets-Yisrael’de gördüðü bu vizyonu
Babil diyarýnda dile getirmektedir; ancak kutsiyet hâlen Yahudi ulusunda mevcuttur – ve kehanetin ana
temasý da budur: Halkýn, kendisine Sinay’da verilen
ve Bet-Amikdaş’taki ibadetle gerçeðe dönüşen ümidi
terk etmesi gerekmemektedir.
Bu açýdan, Sinay’daki muhteşem açýða çýkýşýn okunduðu Peraşa’ya eşlik için uygun bir parçadýr bu. Týpký Yehezkel’in, Ülke’den çok uzakta, Babil yollarýnda
yer alan halký gibi, bizler de kendimizi Sinay’dan çok
uzaktaymýş gibi hissediyor olabiliriz. Ancak yine de
hâlen kutsiyeti hissedebilmekteyiz ve bu, kutsallýkla
olan baðlantýmýzý kaybetmemiş olduðumuzu göster315

mektedir; bu nedenle, sürgün boyunca, her karanlýk
günün, Maşiah döneminin tan yerine bir adým daha
yaklaşmak anlamýna geldiðine dair ümidi daima canlý
tutmuşuzdur.
Bu parçanýn manevi derinliði ve önemi nedeniyle,
Hahamlarýmýz bunu açýkça herkese öðretmeyi yasaklamýşlardýr ve özel olarak bile, bu parçanýn tüm anlamýný kavramak, sadece en üst düzeydeki kalifiye kişilere mahsustur. Bu nedenle otoriteler de bu vizyonu
derinlemesine açýklamaktan kaçýnmýşlardýr. Bizim de
metinde verdiðimiz açýklamalar, sadece metinde, sözlük anlamý olarak en basit düzeyde neden bahsedildiðini açýklama amacýný aşmamaktadýr.
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Aftarat Şavuot – II
Şavuot’un ikinci günü bu Aftara okunur
V’A-do-nay Beehal Kodşo – Habakkuk 2: 20 – 3:19

2
Tanrý, Kutsal Salonu’nda [yani Gökler’de olmasýna raðmen, tüm dünya O’nun Huzuru’nda sessiz olsun
[zira Tanrý Göklerde olsa da, bu dünyadaki her şeye
hâkimdir].
20

3
Peygamber Habakkuk’un, [daha önceki, Tanrý’ya
yönelik saygýsýz sayýlabilecek konuşmalarýyla işlediði]
hatalar hakkýndaki duasý:
2 Ey Aşem! [Yaklaşmakta olan sürgün ve uzunluðu
hakkýndaki] Duyurunu duydum ve [çok] korktum. Ey
Aşem! [Bu kadar uzun] Yýllar içinde eserin [olan Yisrael devamlýlýðýný koruyamaz. Bu yüzden ona] hayat
ver. [Bu] Yýllar içinde, öfke içinde [bile] merhameti
hatýrlayacaðýný bildir.
3 [Bene-Yisrael güneydeki Edom topraklarýný geçip
Sihon ve Og’la savaştýðýnda, onlarla birlikte] Tanrý güneyden geldi ve [Edom’a bitişik olan] Paran daðýndan
[geldi] Ebediyen Kutsal Olan. [Bene-Yisrael Sihon
1
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ve Og’un topraklarýný ele geçirdiklerinde, Tanrý’nýn]
Görkemi gökleri örttü ve ýşýðý yeryüzünü doldurdu
[zira Tanrý’nýn büyüklüðü o zaman herkesçe görüldü.
4 Bene-Yisrael gece vakti yolculuk ederken onlara
yol gösteren ateş sütununun saçtýðý] Aydýnlýk, [gündüz vakti mevcut olan] ýşýk gibiydi. Ona [=Yisrael’e]
ýşýnlar[la temsil edilen üstünlük ve egemenlik, Tanrý’nýn] Eli’nden [gelmişti] ve [Tanrý’nýn, Bene-Yisrael’e verilene kadar Gökler’de] gizli [olan On Emir
Levhalarý’nýn temsil ettiði] Kuvveti, orada[ yani Yisrael kampýnda]ydý.
5 Salgýn, [Kenaan uluslarýný telef etmek için Aron
Aberit’in] önünde gidiyordu ve [Aron’un oraya] gelişiyle ateş çýkýyor[ onlarý yakýyor]du. [Böylece Bene-Yisrael, Kenaan halklarýný, Tanrý’nýn Kuvveti’ni taşýyan
Aron Aberit sayesinde yenilgiye uðratabilmişlerdi.
6 Savaşlar bitip, Aron] Durduðunda, Ülke’yi [kabileler arasýnda paylaşmak üzere] ölçtüler. [Aron düşmanlarý] Gördüðünde, uluslarý yerinden oynatýyordu. Ezeli
daðlar paramparça oluyor, dünya[nýn kuruluşundan
beri mevcut olan] tepeler alçalýyordu [ayrýca sembolik
olarak, Tanrý, düşmanlarýn krallarýný maðlup ediyor,
Gökler’deki temsilci meleklerini etkisiz kýlýyordu. Bu
gösteriyordu ki] Dünyanýn gidişatý, O’na aittir [ve bu
gidişatta rol oynayan dünyevi ve semavi yöneticiler,
tamamen Tanrý’ya tabidir].
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[Sonralarý düşmanlar Bene-Yisrael’e üstün gelmeye
başladýysa da, elbette bu, hâşâ, Tanrý’nýn güçsüzlüðünden kaynaklanýyor deðildi. Zira işlenen] Günah nedeniyle gördüm [Erets-Yisrael’i fethetmek için gelen
düşman] Kuşan çadýrlarýný[; başka bir nedenle deðil!
Ne de olsa, Tanrý istediðinde, hâkim Gidon ben Yoaş
zamanýnda olduðu gibi, Yisrael’e saldýran] Midyan Ülkesi’nin çadýr bezleri titremişti [ve Tanrý’nýn saldýðý
panikle, düşmanlar birbirlerini öldürmüşlerdi!]
8 [Neden Halkýn’a sürgünde merhamet etmeyesin? Bene-Yisrael o kadar mý deðersiz? Geçmeleri için Yarden
nehrini kuruttuðunda Tanrý] Nehirlere mi kýzmýştý?
Öfken nehirlere karşý mýdýr? [Ya da Kýzýldeniz’i neden
yardýn?] Hiddetin denize karşý mýdýr? [Elbette hayýr!
Onlara olan sevgin nedeniyle yaptýn bunlarý ve onlara] Kurtuluş [saðlamak için sembolik olarak] Atýna,
savaş arabana bindin,
9 yayýný [kýlýfýndan çýkarýp] çýplak býraktýn. [Çünkü
Ülke’yi, Yisrael] Kabileler[ine vereceðine dair Atalar’a ettiðin] yeminleri söyleyen [ve dile getiren Sen,]
Ebedi’sin; [işte bu yüzden, Erets-Yisrael’i alabilmeleri için, çöl yolculuðu boyunca susuzluktan ölmesinler
diye mucizeler yaptýn ve] toprak nehirlerle yarýldý.
10 [Bene-Yisrael Arnon nehrine yaklaştýklarýnda] Seni
görüp titrediler daðlar [ve birbiriyle birleşerek, aradaki uçurumun maðaralarýnda saklanan düşmaný ezip
7
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imha ettiler. Mucizevi kuyudan gelen] Bir su akýntýsý
geçti [daðlarýn arasýndan ve] derin [sular, düşmanýn
kalýntýlarýný getirerek, halka kendileri için gerçekleşen mucize hakkýndaki] haberi verdi. [İşte o zaman,
herkes Tanrý’nýn muazzam mucizelerine şahit oldu ve
böylece] Yüce Elini kaldýrdý.
11 [Yeoşua’nýn Givon’a karşý yaptýðý savaş sýrasýnda]
Güneş ve ay [birlikte] durdu mekânlarýnda [yani gökyüzünde]. Senin oklarýnýn [metal uçlarýndan yansýyan] ýşýðýnda ilerlediler, mýzraðýnýn demirinin ýşýltýsýnda [onlarý Sen muzaffer kýldýn].
12 Gazapla adýmladýn Ülke’yi, öfkeyle harmanladýn
[harmanda döver gibi ezdin] uluslarý.
13 Halkýný kurtarmak için çýktýn, meshedilmişin [kral
Hizkiyau’yu, Asur kralýnýn acýmasýz kuşatmasýndan]
kurtarmak için. [Her] Başý ezdin kötünün evinde;
[kuvvetinin] temelini boynuna kadar çýrýlçýplak býraktýn. [Bedenle başý birleştiren boyun, bedeni kullanabilme gücünün kilit noktasýdýr. Sen, Asur ordusunu
can evinden vurdun ve] ebediyen [eski gücünü toparlayamadý.
14 Açýk kamplar[da oturanlarýn her birinin] başýný
[Asur kralý Sanheriv’in, hükümdarlýðýný simgeleyen]
kendi asasýyla deldin [yani, Yeruşalayim halkýný yenmeyi planlayan Sanheriv’in bu planýný geri çevirip ordusunu imha ettin]. Beni [dünyanýn dört bir ucuna]
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saçmak için fýrtýna gibi gelmişlerdi. [Ama] Neşeleri,
yoksulu gizli yerde yutmak için [gelen diðerleri] gibi
[yok oluşla sona erdi.
15 Zira Mýsýrlýlar Bene-Yisrael’i deniz kýyýsýnda sýkýştýrdýðý zaman] Atlarýnla [yani Onur Bulutlarýyla] denize
basmýştýn [ve] coşkun sular yýðýn [halinde toplanarak
yarýlmýştý. Böylece týpký Bene-Yisrael’i yok etmek için
neşe ve şevkle takip eden Mýsýr ordusunun, onlara yetiştikleri yerde yok olmasý gibi, Asur ordusu da, Yeruşalayim kapýlarýna kadar geldi ve orada Tanrý tarafýndan imha edildi].
16 [Bir şey] Duydum ve karným titredi, sesten [duyduðum korku nedeniyle] dudaklarým birbirine çarptý. [Sýkýntýdan] Kemiklerime çürüme geldi; [üzerinde
durduðum her] yerde titredim [ve bir türlü sakinleşemedim. Duyduðum şey şuydu: Sürgünden Erets-Yisrael’e dönüp] Rahat etmem, ýstýrap gününe rastlayacakmýş. Bana karşý bölükler halinde saldýran bir halký
[karşýlamak üzere] çýkacakmýşým [Erets-Yisrael’e.
17 Korkuyorum;] Çünkü [o zaman] incir [henüz] çiçek
açmýş olmayacak, asmalarda [henüz] ürün olmayacak,
zeytinin ürünü [henüz] zayýf [halde olacak] ve tarlalar [henüz] yiyecek üretmemiş olacak. [Tüm bunlar,
Yisrael’in o zamanki halini temsil ediyor; sürgünden
yeni gelmiş olan Yisrael, henüz savaşa hazýr, savaşmayý
bilen bir topluluk olmayacak. Zira] Aðýldan davar ke321

sildi ve ahýrda [henüz] sýðýr yok [yani sürgün boyunca
ulus o kadar azaldý ki, savaş gücü çok düşük olduðu
için, nasýl duracak bu kalabalýðýn karşýsýnda?]
18 Ama ben, Tanrý ile [O’nun desteðiyle] coşacaðým,
kurtuluşumun Tanrýsý ile neşeleneceðim.
19 Efendim Aşem’dir [benim gerçek] askeri gücüm. [O,
düşmanýmý kovalamam için,] ayaðýmý ceylanlar[ýnkiler gibi hafif ve hýzlý] kýlacak; [bu takipte, beni, Yeruşalayim’in çevresindeki] yüksek daðlarýmýn üzerine
bastýracak.
[Bu duayý, bestelediðim kendi] Melodimle [çalmasý
için, Levi bir] müzisyene [verdim].
***
Peygamber Habakkuk’un bu duasý, son derece özlü
bir dil içerdiðinden, çok farklý şekillerde anlaşýlabilir.
Nitekim otoritelerin pasuklar hakkýndaki açýklamalarý farklýlýklar göstermektedir. Biz farklý otoritelerin
fikirleri arasýnda gidip gelerek anlamý karýştýrmamak
için, çevirimizi sadece Metsudat Tsiyon’un açýklamasý
doðrultusunda zenginleştirip düzenledik.
Otoriteler arasýnda hangi pasuðun tam olarak neden
bahsettiði konusunda farklý görüşler olmasýna raðmen, herkesin ortak olduðu nokta, Habakkuk’un bu
duasýnýn, Yahudi ulusunun yaklaşmakta olan sürgü322

nü hakkýnda gördüðü bir vizyon sonrasýnda söylenmiş
olduðu ve duanýn satýrlarý içinde Tanrý’nýn Yisrael’e
çeşitli olaylarda büyük mucizeler yoluyla yakýnlýk gösterdiði ve her ne kadar günahlarý nedeniyle onlarý çok
zorlu bir sürgüne çýkarmak üzereyse de tarihin sonundaki Gog-Magog savaşýnda yine onlarýn yanýnda olacaðýnýn vurgulandýðýdýr.
Peygamber, sürgüne sebep olan Tanrýsal Öfke zamanýnda bile, Merhamet Özelliði’nin etki-li olmasý
için yalvarmaktadýr. Önce Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’i ele geçirdiði ihtişamlý yýllara deðinir. Tanrý,
daha sonra Yisrael’in günahkârlýðýna, Aram kralý Kuşan Rişatayim’in saldýrýlarý karşýsýnda Yisrael’i özel korumasýndan yoksun býrakmakla karşýlýk vermişse de,
Tanrý’nýn genel çizgisi, hâkimler dönemindeki liderlerden Gidon ben Yoaş’ýn Midyan ordusunu darmadaðýn ettiði zamanda olduðu gibi, Yahudiler’i koruma
şeklindeydi. Habakkuk, denizin yarýlmasý, nehrin kurumasý ve daðlarýn düzleşmesi gibi mucizelere deðinir.
Tüm bunlar elbette Tanrý nehirlere ve daðlara kýzgýn
olduðu için meydana gelmiş deðildir; sebep, Tanrý’nýn
Yisrael’e olan sevgisidir. Ve bu sevgisi nedeniyle gazabýný, Halký’na karşý gelen uluslarýn üzerine yaðdýrmýştýr.
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Ancak eski zamanlara ait bu güzel günler sonrasýnda,
Habakkuk, Yisrael için ön görülen gelecek karşýsýnda
korku ve titremeye kapýlýr. Yisrael sonunda sürgünden
geri gelecektir; ama geldiðinde Gog-Magog Savaşý ile
karşýlaşacaktýr.
Her şey ýssýz ve verimsiz olacaðýndan, sürgünden yeni
dönmüş zayýf Yisrael, doðal şartlar altýnda bu şartlarla
başa çýkamayacaktýr.
Yine de, Habakkuk, tüm güvenini Tanrý’ya yaslamak
durumunda olacaðý için sevinçle coşmaktadýr. Eski
günlerin merhametinin geri geleceðini ve ulusun, tüm
düşmanlarýyla başa çýkmasýný saðlayacaðýný bilmektedir.
Bu temalar, Şavuot bayramýyla ilişkilidir. Tanrý, Sinay’da Kendisi’ni ve hedeflerini Yisrael’in gözünün
önüne sermiştir ve bu hedeflere ulaşmak, Ulusu’nun
Tanrýsal görevini yerine getirmesine yardýmcý olmak
için, doða üzerindeki egemenliðini göstermiş, Yisrael’in yolundaki insan ya da deðil her türlü engeli ortadan kaldýrmýştýr.
Gelecekte, sürgün ve hüsran yýllarýnýn ertesinde, bu
rüyayý bir kez daha yakalamak imkânsýz görünecektir.
324

Ancak peygamber sözlerini, Tanrý’nýn Sözü’nün yerine geleceðine dair güvenini ifade eden büyük bir coşkuyla tamamlamaktadýr: Yisrael’in gerçek askeri gücü
Tanrý’dýr ve tüm ümidini O’na baðlamýştýr.
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Sözlük
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[çoð. : çoðul; tek. : tekil; f. : dişil; f. çoð. : dişil çoðul; kar.
: karşýt; kýs. : kýsaltma]
Not: Buradaki birçok madde, ilk üç kitaptaki sözlük
bölümlerinde de yer almaktadýr. Dolayýsýyla bu maddeler
hakkýnda, sadece temel tanýmlar vermekle yetinilmiş,
onlardan türeyen ve bu kitapta kullanýlmamýş başka birleşik sözcükler veya deyimler ise diðer kitaplarýn sözlük
kýsýmlarýnda verildiði için bu listeye dâhil edilmemiştir. Bu
tip maddelerin sonuna “BBS [=Daha fazla detay için
Bkz. Bereşit Sözlük]”, “BŞS [=Daha fazla detay için
Bkz. Şemot Sözlük]”, ya da “BVS [=Daha fazla detay
için Bkz. Vayikra Sözlük]” kýsaltmasý eklenmiştir.
Afarat Nedarim: Bkz. Neder
Aftara: “Muafiyet”. Şabat ve bayram gibi özel günlerde peraşasýnýn ardýndan okunan, Neviim [Peygamberler]
kitabýndan bir bölüm. Peraşa ya da özel günle paralel
konulardan seçilmişlerdir. Bunun sebebi, düşman
işgali sýrasýnda Tora okunmasýnýn yasak oluşu ve bunu
telafi etmek için Neviim kitabýndan, konuyla ilişkili bir
bölümün okunmasýdýr. Bu bölümler, o yasaklý dönem
içinde, haftanýn peraşasýný okuma konusunda, “muafiyet” saðlýyordu.
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Agala: (E-Gimal-Ayin-Lamed-E). “Kusturma; iðrendirme”. Kaplarýn yýkanýp 24 saat bekletildikten sonra
fokurdar derecede kaynayan suya daldýrýlmasý işlemi.
Eðer bir kap, sývýyla pişirme yoluyla Kaşerut açýsýndan
kullanýlmaz hale gelmişse, örneðin bu sütlü bir kapken
yanlýşlýkla etli için kullanýlmýşsa, aksi olmuşsa, ya da
içinde Kaşer olmayan bir yemek pişirilmişse bu yöntemle sýfýrlanabilir. Kil ya da porselen kaplar için bu
yöntem kullanýlamaz. Plastik kaplar, bu derece sýcaklýða dayanabiliyorsa bu şekilde sýfýrlanabilir.
Alaha: çoð. A1ahot. 1. Kural. “Alah – Gitmek”
kökünden gelir ve bu kurala göre “gidildiði; hareket
edildiði” manasýný verir. “Moşe Bene-Yisrael’e Pesah
Alahalarýný Pesah’ta, Şavuot Alahalarýný Şavuot’ta,
Sukot Alahalarýný Sukot’ta öðretirdi” (Torat Koanim).
2. Yahudi Kanunu. BBS.
Alaha Lemoşe Misinay: “Moşe’ye Sinay’da Verilmiş
Alaha”. Sözlü Tora’daki tüm detaylar Moşe’ye Sinay’da
verilmiştir. Bu detaylarýn neredeyse tümü Tora’nýn
açýklan-ma yöntemleri kullanýlarak, Yazýlý Tora’nýn
içinden türetilebilir. Ancak bazý istisnalara, Yazýlý
Tora’dan hiçbir gönderme yoktur. Bu istisnai kurallara Alaha Lemoşe Misinay adý verilir. Bunlar arasýnda
örneðin tefilin kutularýnýn siyah renkte ve küp şeklinde olmasý sayýlabilir (Rambam).
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Alel: “Methiye”. Roş Hodeş ve bayramlarda okunan
ve Tanrý’ya mehtiyeler içeren Teilim Perek 113-118
parçalarýndan oluşan dua.
Alel Agadol: “Büyük Alel”. Teilim 136’ya verilen bir
sýfat.
Hatsi Alel: “Yarým Alel”. Alel duasýnda, Teilim 115
ve 116’nýn ilk on birer pasuðunun atlandýðý Alel. Roş
Hodeş ile ilk gün hariç Pesah’ýn tüm günlerinde Hatsi
Alel okunur.
Gamar Alav Et AAlel: “Onun hakkýnda Alel’i bitirdi”. “Onu fazlasýyla övdü” anla- mýnda bir deyim.
Ama: çoð. Amot. 1. 48cm. [başka görüşlere göre 56
ya da 60cm.] uzunluðunda bir ölçü. (1 ama = 6 tefah).
Bkz. Şemot 25:10 açk. Farklý durumlarda farklý uzunluktaki ama ölçüleri kullanýlýrdý. 2. Dirsekle bilek
arasýndaki bölüme verilen isim. 3. Elin orta parmaðý.
BVS.
Amaapilim: “Cüretkârlar”. Zorluklara ve engellere
raðmen cesurca öne atýlanlar. Tora’da: casuslar nedeniyle işlenen günah sonrasýnda Tanrý’nýn halký çölde
dolaşmaya ve Erets-Yisrael’e girmemeye mahkûm
etmesine karşýlýk, yine de Erets-Yisrael’e gitmeye kalkan, ama Tanrý’nýn korumasý olmadýðý için imha edilen cüretkâr grup; bkz. 14:44-45.
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Amen: “Gerçektir; kesinlikle” anlamýndaki onay
sözcüðü. Bu sözcük “inşallah olur” anlamýnda deðildir.
“Emet – Gerçek” sözcüðüyle ayný kökten gelir ve tam
bir güven ifade eder. Bir dua ya da beraha sonrasýnda
“Amen” denmesi o duanýn “inşallah gerçekleşeceðine”
dair bir dileði deðil, o dua sonucunda Tanrý’nýn her
konuda en doðru kararý verip, en uygun sonucu getireceðine dair sarsýlmaz güveni yansýtýr. Bu, bazen
duanýn kabul edilmemesi şeklinde bile olabilir.
Amida: 1. Duruş; ayakta duruş. 2. Tüm dualarýn
merkezini oluşturan ve 19 berahadan oluşan dua ifade
eder. Amida, ayakta ve ayaklar bitişik bir şekilde söylendiði için bu ismi alýr. Mişna dilindeki adý “Tefila –
Dua”dýr; zira dualarýn en merkezi bölümü budur.
Amida, Anşe Keneset Agedola tarafýndan ilk meydana
getirildiðinde 18 berahadan oluşurdu. Bu sebeple
“Şemone Esre – On Sekiz” olarak da bilinir. İleri
dönemlerde halk içinde, düşmana karşý işbirliði yapan
kişiler yaygýnlaşýnca, düşmanýn başarýlý olmamasýný
dileme temasýna sahip “Lamalşinim Velaminim” berahasý eklenmiştir.
Anşe Keneset Agedola: Keneset Agedola Üyeleri.
Bkz. Keneset Agedola.
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Apikoros: “Kâfir”. Tora’yý ve Tanrý’yý inkâr eden ve
hayatýný kurallara baðlý olmadan yaşamak isteyen kişi.
Bu sözcük, Eski Yunan filozofu indeterminist
Epikuros’un isminden türemiştir.
Ar Abayit: “Tapýnak Daðý”. Yeruşalayim’de BetAmikdaş’ýn inşa edilmiş olduðu tepe.
Arbaat Aminim: ya da Arbaa Minim. “Dört Tür”.
Sukot bayramýnda sabah dualarý sýrasýnda kullanýlan
dört bitki türü: Etrog, Lulav, Adas, Arava. BVS.
Aron / Aron Aberit: “Antlaşma Sandýðý”. Tanrý’nýn
Moşe’ye vermiş olduðu On Emir levhalarýný içeren
sandýk; Yeoşua 3:6. “Ar on Aedut – Tanýklýk Sandýðý”
(Şemot 26:33) ya da “Aron Aşem – Tanrý’nýn Sandýðý”
(Şemuel I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. Şemot 25:10 v.d.
Arusa: Evliliðin İrusin aşamasýný geçmiş, ama henüz
Nisuin kýsmýný tamamlamamýş kýz. Bkz. İrusin; bkz.
Nisuin.
Arvit: Gecenin başý.
Tefilat Arvit: “Gece duasý”. Korban parçalarýnýn
Mizbeah’ýn üzerinde yakýlýşý gece boyunca yapýlabilirdi. Arvit duasý bu işleme denktir.
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Aşam-korbaný: “Suç Korbaný”. Bet-Amikdaş döneminde, bazý kategorilerdeki günahlarýn ya da istenmeyen durumlarýn onarýmý için getirilen korban; bkz.
Vayikra 5:1 v.d.; Vayikra 7:2 açk. [Aşam-korbanýnýn
getirilmesini gerektiren durumlar için bkz. Vayikra
5:20-26 açk.].
Aşam Taluy: “Muallaktaki/Askýdaki [günah için]
Aşam-korbaný”. Kasýtlý işlenmesi Karet cezasýný gerektiren bir günahý kasýtsýz olarak işleyip işlemediðinden
emin olma-yan bir kişi bu korbaný getirir (bkz. Vayikra
5:17-19 açk.).
Aşam Vaday: “Kesin Aşam-korbaný”. Beş durumda
getirilen Aşam-korbanlarýna verilen genel isim (bkz.
Vayikra 5:20-26 açk.).
Aşam Metsora: Bir metsoranýn, arýnma sürecinin bir
parçasý olarak getirmesi gereken Aşam-korbaný (bkz.
Vayikra 14:12).
Aşam Nazir: Bir nazirin, ölü nedeniyle tame olmasý
durumunda getirmesi gereken Aşam-korbaný (bkz.
6:12).
Aşem: (E-Şin-Mem). Tanrý’nýn İsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý’nýn İsmi’nin boş yere kullanýlmasý
ciddi bir yasaktýr; Tora, bunu yapan kişinin kolay kolay
temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (bkz. 20:7). Bu
sebeple Tanrý’nýn Dört Harfli İsmi, hiçbir şart altýnda
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aðza alýnmamalýdýr. Bu konudaki istisnalardan biri,
Bet-Amikdaş döneminde Koen Gadol’un Yom Kipur’da
yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý’nýn İsmi’ni olduðu
gibi telaffuz etmesidir. Yahudiler, buna baðlý olarak
dualarýnda bile Tanrý’nýn İsmi’nin geçtiði yerlerde
“A-do-nay – Efendimiz” sözcüðünü kullanýrlar.
Dualarda kullanýlan bu İsim de kutsaldýr ve günlük
konuşmalarda aðza alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük
konuşmalarda Tanrý’dan bahsedildiði zaman “Aşem
– İsim [Tanrý’nýn İsmi]” sözcüðü tercih edilmelidir;
bkz. Bereşit 2:4. [Not: Bu sözcük E-Şin-Mem harfleriyle yazýlýr. Dolayýsýyla “A” harfinden önce
{İbranice’deki E harfinin verdiði} gýrtlaktan gelen
hafif bir hava çýkýşý vardýr: [H]Aşem.]
Aşera: çoð. Aşerot ya da Aşerim. 1. Eski dönemde
Kenaan Ülkesi’ndeki yaygýn 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.
Aşera’nýn onuruna ahşap sütun ya da direkler dikilir,
ona yönelik ibadetler bunlarýn altýnda gerçekleştirilirdi. Bu aðaçlar da onun ismiyle anýlýrdý.
Aşkenazlar: İbranice “Aşkenaz – Almanya” sözcüðünden gelir. Orta ve Doðu Avrupa kökenli
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Yahudiler’e verilen isim.
Ata Kadoş: “Sen Kutsalsýn”. Amida’nýn, Tanrý’nýn
kutsiyetini dile getiren üçüncü berahasý.
Atarat Nedarim: Bkz. Neder.
Av Atuma: Bkz. Tuma.
Avi Avot Atuma: Bkz. Tuma.
Ayin Ara: “Kötü Nazar”. Ayrýntý için bkz. Şemot
30:12 açk.
Azara: 1. Avlu. 2. Bet-Amikdaş’ýn avlusu. BVS.
Baal: 1. Sahip; efendi. 2. Koca. 3. Eski Kenaani toplumlarýnda baş ilahýn ismi. Güneş tanrýsý ve topraða
bereket veren güç olduðuna inanýrlardý.
Baal Keri: Bedeninden sperma çýkmýş erkek. Bkz.
Vayikra 15:1-18 açk. [a]. BVS.
Bama: çoð. Bamot. 1. Yüksek yer. Platform. 2.
Üzerinde korban gerçekleştirmek için bir mizbeah kurulan yüksek yer (bkz. Vayikra 1:4 açk.). 3. Yüksek tepe.
4. Sinagogda Hazan’ýn durduðu nispeten yüksek yer
(Aşkenaz jargonunda). Sefarad jargonundaki “Teva”.
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Bamat Yahid: çoð. Bamot Yahid. “Bireysel Sunak”.
Mişkan ya da Bet-Amikdaş’ta bulunan merkezî
Mizbeah’ýn dýşýnda, insanlarýn bireysel olarak kendi
korbanlarýný gerçekleştirdikleri kişisel sunaklar. Bu
sunaklara, Mişkan zamanýnda bazý dönemlerde izin
verilmişti. Ancak Bet-Amikdaş inşa edildikten sonra
böyle sunaklarda korban gerçekleştir-mek yasaktý.
Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu
erkekse, behor ünvanýný alýr. Tüm behorlar Tanrý’ya
aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan oðullarý varsa,
kendisi için bunlarýn en büyüðü behordur. Mirastan,
diðer kardeşlere göre iki kat pay alacak olan budur.
Öte yandan, babanýn, her annenin behorunu da Pidyon
vererek kurtarma yükümlülüðü vardýr (bkz. Pidyon
=> Pidyon Aben). BVS.
Behor Beema: “Hayvanýn Behoru”; Şemot 11:5.
Tora’ya göre her dişi hayvanýn ilk doðan erkek yavrusu
da Tanrý’ya aittir; bkz. Şemot 13:12 v.d.
Behor-korbaný: Sýðýr ve davarýn behor hayvanlarýyla
getirilen korban. Bu hayvanlar Tanrý’ya aittir ve korban olmalarýný engelleyecek bir kusurlarý olmadýðý
takdirde korban olarak getirilmelidir (bkz. Vayikra
27:26; Şemot 13:12 ve 34:19; Devarim 15:19). Özel
bir kural olarak eşeklerin behorlarý da kutsal niteliðe
sahiptir ve korban olmaya uygun olmadýklarýndan, bir
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kuzu ile deðiş tokuş edilirler (bkz. Şemot 12:13 ve
34:20).
Bemezid: “Kasýtlý olarak”. Bir günahýn bilinçli ve
kasýtlý olarak işlenmesi. kar. Beşogeg.
Bene Noah: tek. Ben Noah. “Noah’ýn Çocuklarý”.
Tüm insanlýk. Bir Ben Noah, Noah’ýn Soyu İçin Yedi
Mitsva ile yükümlüdür ve bunlarý hakkýyla yerine
getirdiði takdirde Gelecek Dünya’da pay sahibidir.
Bkz. Bereşit Kitabý, Noah peraşasýnýn sonundaki açýklamalar.
Bene Yisrael: “Yisrael-çocuklarý”. Yaakov’un soyundan gelenlerin oluşturduðu ulus.
Beraha: çoð. Berahot. 1. Bereket duasý; mübarek kýlmak; 2. Tanrý’ya teşekkür, övgü vs. için söylenen sabit
metinli cümle/paragraf. 3. Bereket, şans, başarý; 4.
Hediye; Bereşit 33:11. “Kiduş – Kutsama”dan farklýdýr; bkz. Bereşit 2:3 açk. BBS. BVS.
Birkat Koanim: “Koenler’in Berahasý”. Koenler’in
halký mübarek kýlmak için söyledik-leri sözler; bkz.
6:22-26. Koenler bu sýrada ellerini kaldýrýp ayalarýný
halka çevirdikleri için “Nesiat Kapayim – Ayalarýn
Kaldýrýlmasý” olarak da bilinir.
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Berit Mila: “Sünnet Antlaşmasý”. Tanrý’nýn Avraam
ile yapmýş olduðu antlaşmanýn işareti olarak, sünnet
derisinin kesilmesiyle yapýlan işlem. Bkz. Vayikra 12:3
açk.
Berito Şel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn
Antlaşmasý”.
Beşogeg: “Hata Sonucu”. Bir günahýn hata sonucu,
niyet ve kasýt olmaksýzýn işlenmesi. kar. Bemezid.
Bet-Amikdaş: “Kutsal Ev”; “Kutsiyet Evi”.
Yeruşalayim’de iki kez inşa edilmiş ve yýkýlmýş olan
Tapýnak. I. Bet-Amikdaş, Kral Şelomo tarafýndan 2928
[MÖ 832] yýlýnda inşa edilmiş, Babil İmparatoru
Nevuhadnetsar tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda
yýkýlmýştý. II. Bet-Amikdaş 3408 [MÖ 352] yýlýnda
halkýn lideri Zerubavel, peygamberler Ezra ve Nehemya
tarafýndan inşa edildi ve Romalýlar tarafýndan 3828
[MS 68 – bazýlarýna göre MS 70] yýlýnda yýkýldý.
Maşiah geldiði zaman III. ve son Bet-Amikdaş, ebediyen ayakta kalmak üzere inşa edilecektir.
Bet-Din: “Yasa Evi”. 1. Mahkeme. 2. Her nesilde
Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun niteliðine
göre üç ya da daha fazla yetkili Haham’dan oluşan
sorumlu yargý kurulu. Bu kurul, kararlarýný Tora kanununa göre verir. Çok önemli olmayan anlaşmazlýklar337

da, taraflar anlaştýklarý takdirde, herhangi üç kişiyi
Bet-Din olarak tayin edebilir.
Av Bet-Din: “Bet-Din Başkaný”.
Bet Midraş: “Öðrenim Evi”. Tora öðrenilen mekan.
Sadece Midraş olarak da adlandýrýlýr.
Bikurim: (Bet-Haf-Reş-Yod-Mem). tek. Bikur. EretsYisrael’e özgü yedi tarým ürününün turfandalarý. Yedi
üründen aðaçta yetişen beş meyve her yýl Şavuot bayramýnda Bet-Amikdaş’a getirilirdi. Ayrýca yine Bikurim
sýnýfýnda, Pesah bayramýnda yýlýn ilk arpa hasadýndan
Omer, Şavuot’ta ilk buðday hasadýndan Şete Alehem
getirilirdi. BVS.
Boel Nida: Nida konumundaki bir kadýnla ilişkiye
giren erkek. Böyle biri kendine has bir şekilde tame
olur (bkz. Vayikra 15:24 açk.).
Buluşma Çadýrý: İbr. Oel Moed. Mişkan’a verilen
diðer bir isim. Bkz. Mişkan.
Daimi Korban: Bkz. Korban > Tamid-korbaný.
Deorayta: Ya da Mideorayta. “Tora’dan”. Bu Aramca
sözcük, belirli bir mitsvanýn doðrudan Tora’nýn met338

ninden öðrenildiðini belirtir. Krş. Derabanan. BŞS.
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 belirlenmiş olan kurallardan biri
olduðu anlamýna gelir. Krş. Deorayta. BŞS.
Diaspora: Erets-Yisrael dýşýndaki yerler.
Dinar: Eski dönemde kullanýlan bir para cinsi. 1
dinar = 1 zuz.
Duhan: Etrafýna göre daha yüksek olan ve üzerinde
ayakta durmak ya da oturmak için kullanýlan platform. 1. Bet-Amikdaş’ta Koen ve Leviler’in durduðu
platform. 2. Sinagoglarda, Ehal Akodeş’in hemen
önünde bulunan ve Koenler’in Birkat Koanim sýrasýnda
durduklarý yer. 3. Satýş tezgâhý; dükkân.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski
dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü. (1 efa = 3
sea = 10 omer). Günümüz ölçüleriyle yaklaşýk 22lt.
civarýndadýr. Başka görüşlere göre 39,6lt.
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Efod: Koen Gadol’un giydiði sekiz özel giysiden biri.
Ters giyilen bir önlük şeklindeydi ve omuz askýlarý
vardý; bkz. Şemot 28:6 v.d.
Ehal: 1. Saray; büyük ve görkemli yapý. 2. BetAmikdaş’a verilen isimlerden biri. Bet-Amikdaş’ýn,
Menora, Tütsü Mizbeahý ve Şulhan’ýn yer aldýðý Kodeş
bölümü.
Ehal Akodeş: Sinagoglarda, Sefer-Toralar’ýn yerleştirildiði dolaba verilen isim. Aşkenaz jargonunda Aron
Akodeş.
Ekdeş: 1. Kutsal obje. Bet-Amikdaş’ýn hazinesine
baðýşlanmýş para, eşya ya da hayvanlara verilen isim.
2. Bet-Amikdaş’ýn hazinesine verilen isim.
Ereg: “[Kýlýçla] Öldürme”. Tora’daki dört idam
cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te
İdam Cezasý.
Erets-Yisrael: “Yisrael Ülkesi”. Tanrý’nýn, Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði
ülke; Bereşit 15:18, 26:4, 28:13 vs.
Erev Rav: “Büyük Karýşým”. Mýsýr Çýkýşý sýrasýnda,
Yahudilik’in prensiplerini kabul ederek Bene-Yisrael’e
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katýlmýş olan ve farklý birçok ulustan oluşan grup; bkz.
Şemot 12:38.
Gan Eden: “Zarafet Bahçesi”. 1. Adam ve Hava’nýn,
yaratýlýşlarýnýn ertesinde yerleşti-rildikleri, fakat
günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereşit
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. İnom Vadisi. Burasý
Yeruşalayim’in güneyinde, putperestlerin, çocuklarýný
ateşte yakarak kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II
23:10. 2. Yahudi inancýna göre, kötülerin ruhlarýnýn
cezalandýrýlacaklarý yer. Cehennem sözcüðü Geinom ile
baðlantýlýdýr. BBS.
Gematriya: Harflerin sayýsal karşýlýklarý ile yapýlan
hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ; Yod = 10; Haf
= 20; Lamed = 30; … ; Kof = 100; Reş = 200; Şin
= 300; Tav = 400. BBS.
Geniza: 1. Gizleme, saklama. 2. Arşiv. Deðerli belgelerin saklandýðý yer. 3. Kutsal nitelikli kitaplarýn,
üzerinde Tanrý’nýn İsmi’nin ya da Tora sözlerinin yer
341

aldýðý belgelerin ve talit, tefilin, mezuza gibi kutsal objelerin yýprandýktan sonra yerleştirildiði dolap ya da
oda. Bu gibi kutsal şeyler çöpe atýlmaz, mezarlýkta özel
bir yere gömülür.
Ger: çoð. Gerim; f. Giyoret. 1. Yabancý. 2. Doðuştan
Yahudi olmayýp sonradan Yahudilik’i kabul etmiş bir
kişi. Böyle biri doðuştan bir Yahudi ile tamamen ayný
hak ve görevlere sahiptir. Genel olarak Ger Tsedek
olarak bilinir.
Ger Toşav: Putperestliði terk ederek, Erets-Yisrael’e
yerleşen ve Noah’ýn Soyu İçin Yedi Mitsva’ya uygun
yaşamayý üstlenmiş, Yahudi olmayan kişi.
Ger Şeker: “Sahte Ger”. Sadece çýkar amacýyla
Yahudi olmuş kişi.
Gera: Halkýn sayýmýnda kullanýlan şekelin (Şekel
Apekudim) 1/20’sine eşit madeni para.
Gezera Şava: “Eşit Kesim/Hüküm”. Tora’da iki farklý konunun, içlerinde geçen bir sözcük, sözcük grubu,
ayný kökten gelen sözcükler yoluyla birbirlerine baðlanmasýna dayalý olarak bu iki konunun eş kurallara
sahip olmalarý. Bu, Tora’yý açýklamak için kullanýlan
on üç türetim yönteminden biridir. Ancak bu, mantýða
deðil geleneðe baðlý bir yöntemdir. Başka bir deyişle,
iki konunun birbiriyle kuralsal baðlantý içinde olmasý,
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sadece ayný sözcük ya da ifadeyi içermelerine baðlý
deðildir. Bunun için köklü bir de geleneðin olmasý
gerekir.
Gezerat Akatuv: “Kitabýn Hükmü”. Tora’nýn herhangi bir açýklama vermediði ve genellikle mantýðýn
anlamakta zorlandýðý türdeki uygulamasal detaylara
verilen genel isim.
Giyoret: Bkz. Ger.
Goel: “Kurtarýcý”. 1. Yakýn akraba. Bir kurtarýcý,
yakýn bir akrabasýnýn satmýş olduðu arazisini onun
adýna geri satýn alma konusunda önceliklidir.
Akrabalýðýn derecesi ne kadar yüksekse, kurtarýcý olarak yetki önceliði de o kadar yüksektir (bkz. 25:25
açk.). 2. Ya da Goel Adam. “Kan Kurtarýcýsý”. Bir
yakýný cinayete kurban gitmiş olan ve bazý hallerde
intikam alma hakký olan kişi. Eðer cinayet kasýtlý
işlenmiş ve katil mahkeme sonucunda idam cezasýna
çarptýrýlmýşsa, bunu infaz etme görevi kan davalý bu
kişiye verilirdi. Eðer cinayet kasýtsýz işlenmişse, katil
sýðýnma hakký olan şehirde durduðu sürece koruma
altýndaydý. Ama oradan ayrýldýðý takdirde, kan davalý
olan Goel Adam’ýn onu öldürmeye hakký vardý (bkz.
Perek 35). 3. Maşiah için kullanýlan bir sýfat.
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Goel Yisrael: “Yisrael’in Kurtarýcýsý”. Tanrý’nýn bir
sýfatý.
Hagiga-korbaný: “Kutlama Korbaný”. Şaloş Regalim
bayramlarýnda gerçekleştirilen Şelamim-korbaný.
Haham: çoð. Hahamim. 1. Bilge; zeki. 2. Usta. 3.
Özellikle Sefarad jargonunda Yahudi din adamý, dini
lider. Aşkenaz jargonunda bunun karşýlýðý Rabi’dir.
BVS.
Hahamlarýmýz: Bu kitapta, Mişna ve Talmud dönemi Hahamlarý ifade etmek için bu sözcük kullanýldý.
Hala: çoð. Halot. 1. Ekmek ya da kek somunu. 2.
Şabat ekmeði. Bu, güzel, genelde örgülü şekil verilmiş
normal ekmektir [ama Şabat’ýn vazgeçilmez bir şartý
deðildir. Kaşerut’a uygun ve bütün olduðu sürece herhangi bir ekmek kullanýlabilir]. 3. Bet-Amikdaş döneminde açýlan hamurlardan ayrýlýp Koenler’e verilen
kýsým (bkz. 15:17-21). 4. Bunun anýsýna günümüzde,
belirli bir aðýrlýðýn üzerindeki hamurdan ayrýlýp yakýlan kýsým. Eðer hamurda en az 1514gr. un kullanýlmýşsa bir miktar ayrýlýp yakýlýr, ama beraha söylenmez.
Eðer 1560gr.dan fazla un kullanýlmýşsa bu işlem için
bir de beraha (Leafriş Hala) söylenir. Bu işlemde ayrýlacak parça için asgari bir miktar yoktur; çok küçük
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bir parçanýn ayrýlmasý bile yeterlidir (Sefer Yalkut
Yosef).
Hamets: “Ekşimiş; fermante olmuş; mayalanmýş”.
Fakat her türlü maya bu sýnýfa girmez. Bahsedilen, beş
tahýl cinsi olan buðday, arpa, çavdar, yulaf ve darýnýn
ya da bunlarýn [un gibi] türevlerinin su ile temasý ile
oluşan mayalanmadýr. Kurala göre un ve suyun birleşiminden itibaren 18 dakika boyunca yoðrulmadan
bekleyen bir hamur, artýk hamets sýnýfýndadýr. BŞS.
Hanuka: 1. Hizmete açýlýş; adanma; ihdas; Teilim
30:1. 2. II. Bet-Amikdaş dönemindeki Suriye-Yunan
işgali sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal
edilen Bet-Amikdaş’ýn, Haşmonay ailesine mensup
Makabiler’in liderliðindeki Yahudiler’in kazandýðý
zafer sonucunda temizlenip onarýlarak tekrar hizmete
açýlýşýnýn kutlandýðý bayram (MÖ 165). BetAmikdaş’taki Menora’nýn yanmasý için gereken saf yað
temin edilene kadar, bulu-nabilen ve sadece tek gün
yanabilecek miktarda olan yað, bir mucize sonucu
sekiz gün boyunca yanmýştýr. Bu mucizenin anýsýna,
25 Kislev tarihinden itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller yakýlarak bu bayram kutlanýr.
Has Veşalom: “Haşa!”, “Tanrý Korusun!”, “Kesinlikle
Hayýr!” anlamlarýna gelebilen bir deyiş.
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Haşmal: 1. Ateşin saf ve is ya da dumandan arýnmýş
öz parlaklýðý. 2. Bir melek türü. “Haş – Sessiz” ve
“Memalel – Konuşan” sözcüklerinin birleşimiyle, “sessizce konuşan” ya da “konuşan sessizlik”. Sözcük
“Hayot Eş Memalelot – Ateşten, Konuşan Yaratýklar”
sözlerinin sýkýşmýş hali olarak da görülebilir.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaş döneminde, bilmeden ya da kazara (bkz. Beşogeg) işlenen
bazý günahlarýn affý için getirilen korban; bkz. Vayikra
4:27 v.d. Bu korbanýn eti sadece uygun Koenler
tarafýndan yenebilir; bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý. BVS.
Hayot: tek. Haya. 1. İnsan haricindeki canlýlar. 2.
Yabani hayvan. 3. Tanrý’nýn Onur Tahtý’ný taşýyan
özel bir melek grubu. 4. Ruh; can. 5. Doðum yapan
kadýn. 6. Ebe.
Hazan: 1. Sinagog’da dualarý yüksek sesle okuyup
halka liderlik eden kişi. 2. Mişna’daki kullanýmýyla,
Sinagog’un genel işleriyle ilgilenen kişi. Günümüzdeki
kullanýmýyla Şamaş.
Henek: “Boðma”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te İdam Cezasý.
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Herem: 1. Bet-Din’in, günahkarlýðýyla ünlenmiş bir
kişiye verebileceði, cemaatten yalýtýlma cezasý. 2.
Kullanýmý ya da kendisinden yarar saðlanmasý yasaklanmýş mal. çoð. Haramim. 3. Bet-Amikdaş’a baðýşlanmýş olup, kullanýmý Koenler dýşýnda herkes için yasaklanmýş mal. 4. Yýkým; yok oluş; ölüm. 5. İðrenç ve
istenmeyen şey. BVS.
Hilul Aşem: “İsim’in İhlali”. Tanrý’nýn İsmi’nin
küçük düşmesine neden olmak. En aðýr günahlardan
biri (bkz. Vayikra 22:32 açk.).
Hok: çoð. Hukim. “Hüküm; Kanun”. 1. Üst kanun
koyucu organ/kişi tarafýndan belirlenmiş ve herkesin
uymasýný zorunlu kýlan kanun. 2. Tora’nýn herhangi
bir açýklama getirmediði, mantýkla açýklanmasý mümkün olmayan türdeki mitsvalar. 3. Gelenek olarak
başlamýşken, zamanla kanun haline gelmiş uygulama.
4. Doðada sabit olup deðişmeyen durum. 5. Sabit pay.
BVS.
Hol Amoed: Ya da Hulo Şel Moed. “Bayramýn Yom
Tov olmayan günleri”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki]
ve son [Diaspora’da son iki] günleri arasýnda kalan
günler. Ayný şe-kilde Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk iki]
gününü takip eden ve Şemini Hag Aatseret’e kadar
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olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak
olan bazý işler yapýlabilir. Fakat yine de normal bir gün
gibi davranýlamaz; sadece parasal kaybý engelleyecek
veya yemek hazýrlama amacýyla yapýlan işler yapýlabilir (bkz. Vayikra 23:8 açk.).
Homer: 1. Kil. 2. Madde. 3. Yýðýn. 4. Eski dönemde
sývýlar ve katýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü.
Hahamlarýmýz’ýn dilinde kor. (1 homer = 10 efa = 30
sea). Yaklaşýk 220lt. Başka görüşlere göre 395,5lt.,
490lt.
Hoşen: Koen Gadol’un sekiz özel giysisinden biri. Bu,
özel kumaştan, ikiye katlanýnca kare şeklini alan ve
üzerinde üç sýra halinde Yisrael’in on iki kabilesini
simgeleyen deðerli taşlarýn bulunduðu bir göðüs kaplamasýdýr; bkz. Şemot 28:15-30. Urim VeTumim bunun
içine yerleştirilirdi.
Huka: 1. Hok. Tora’nýn sebep belirtmediði ve
mantýðýn açýklayamadýðý türdeki mitsvalar. 2.
[Günümüzde] Anayasa.
Hukat Olam: “Ebedi Kanun”.
Hukat Atora: “Tora Hükmü”. Genel olarak Para
Aduma mitsvasý için kullanýlan taným.
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Hupa: 1. Evlilik töreni sýrasýnda, gelin ve damadýn
üzerine dört direk yardýmýyla gerilmesi âdet olan ve
ayný çatý altýnda birleşmeyi simgeleyen tente. 2.
Düðün.
İki Ekmek: Bkz. Şete Alehem.
İn: (E-Yod-Nun). Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Yaklaşýk 5lt. Başka bir görüşe göre 6,6lt. (1 in = 3 kav).
İrusin: Ya da Erusin. Nişan. Tora’nýn dilinde, nişan,
günümüzde olduðundan çok daha baðlayýcýdýr. Bu
törene Kiduşin adý da verilir. Söz konusu törenle,
kýzýn konumu deðişir ve o ana kadar hiçbir erkeðe
baðlý deðilken, tören sonrasýnda, damadýn resmi eşi
olur ve bu bað ancak erkeðin ölümü ya da boşanma
durumunda bozulabilir. Yine de İrusin, düðünün
tamamlandýðý anlamýna gelmez. Düðünün ikinci aşamasý olan Nisuin yapýlana kadar, ikisi yasal eş olmalarýna karşýn, karý-koca yaşamý süremezler; birbirlerinden ayrý evlerde yaşarlar. Eski dönemlerde, kýzýn çeyiz,
erkeðin de iş ve ev hazýrlýklarý yapabilmesi için ikinci
aşamaya kadar yaklaşýk bir yýllýk bir süre olurdu.
Günümüzde ise, her iki aşama ayný ortamda birbiri
ardýna gerçekleştirilir.
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İsaron: “Onda Bir”. 1/10 efa.
Kabala: 1. Alýş; verilen bir şeyi kabul etmek. 2. Alým
belgesi; makbuz. 3. Giriş izni; kabul. ör. ziyaretçi
kabulü. 4. Gelenek. Nesilden nesile, öðretmenden
öðrenciye, babadan oðula aktarýlan geleneði ifade
eder. Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Neviim kýsmýný
belirtir (Divre Kabala). 5. Tanrýsal sýrlara dair gelenek.
Kitabýmýzda, “Kabala” dendiðinde, bu mistik gelenek
kastedilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý, Rabi
Şimon Bar Yohay’a atfedilen Zoar’dýr. Kabala genel
olarak, doðaüstü dünyayý, Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri
ele alýr. 6. Korban işlemleri sýrasýnda, kullanýlacak
kanýn hayvanýn doðrudan boynundan bir kaba alýnmasý işlemi. BVS.
Kadiş: 1. Kutsal kýlma. 2. Aramca dilinde olup
Tanrý’nýn Yüceliði’ni vurgulayan ve dualarýn çeşitli
yerlerinde söylenen özel kýsým. BVS.
Kal Nidre: Bkz. Neder.
Kaporet: 1. Kapak. 2. Aron Aberit’in altýn kaplý üst
kapaðý; bkz. Şemot 25:17. BŞS.
Karet: çoð. Karetot. “Kesme”. Bu, ruhun manevi
kaynaðýndan kesilip atýlmasý anlamýna gelen üst düzey
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bir cezadýr. Bazý görüşlere göre bu ceza, gelecek dünyadaki payýn kaybedilmesi, zamansýz ya da çocuksuz
ölüm anlamýna da gelebilir. Bkz. Vayikra 7:20 açk.
BVS.
Kaşer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel
olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse de, örneðin bir
Şofar’ýn da Kaşer olup olmadýðý söylenebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya da [diðer şeyler için] Pasul. BŞS.
BVS.
Kaşerut: Yiyeceklerin Kaşer olma durumu. Bu konudaki kurallarýn tümü.
Kazayit: “Zeytin Kadar”. Hahamlarýmýz’ýn, yasaklar
ve tuma konularýnda “asgari yiyecek miktarý” olarak
tanýmladýklarý miktar. Bunun büyüklüðü hakkýndaki
görüşler 18-27gr. arasýnda deðişmektedir.
Kemitsa: Bir şeyden, ortadaki üç parmaðý avuç içine
bükerek oluşturulan boşluðu dolduracak kadar almak.
Bu miktar, yine Kemitsa olarak adlandýrýlan yüzük
parmaðýn isminden türevle Komets olarak adlandýrýlýr. Minha-korbanlarýnda yapýlan işlemlerden biri,
getirilenden bir Komets kadarýnýn Mizbeah’ta yakýlmasýydý.
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Keneset Agedola: “Büyük Meclis”. Büyük İskender
dönemine kadar olan Pers İmparatorluðu egemenliði
süresince, Yahudiler’in merkezi yasama organý. Keneset
Agedola’ya kadar dualar yapýlmasýna karşýn, sabit bir
form yoktu. Bu dönemden itibaren tüm dualar ve
berahalar için belirli ve kesin metinler belirlendi, derlendi ve kompoze edildi. Keneset Agedola ayný zamanda devleti ilgilendiren bazý düzenlemelere de imza
atmýştýr.
Anşe Keneset Agedola: “Büyük Meclis’in Üyeleri”.
120 kişiden oluşan kurulda, Ezra, Nehemya gibi peygamberler, Mordehay gibi devlet adamlarý, Şimon
Atsadik gibi üst düzey otoriteler vardý.
Keruv: (Kaf-Reş-Vav-Bet). çoð. Keruvim. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereşit 3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde
kanatlarýný geren iki çocuk yüzlü melek figürü; Şemot
25:20. BBS.
Ketoret: “Tütsü”. On bir koku maddesinin karýşýmýndan oluşan ve Bet-Amikdaş’ta Altýn Mizbeah’ýn üzerinde [Yom Kipur’da da Kodeş Akodaşim’in içinde] gerçekleştirilen tütsü. Bkz. Şemot 30:34-38.
Ketuba: Damadýn düðün sýrasýnda geline verdiði ve
ona yönelik tüm yükümlülüklerinin yazýlý olduðu evli352

lik antlaşmasýný içeren belge. BŞS.
Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ýn, Tora ve Neviim’den
sonra gelen üçüncü bölümü. Ketuvim, bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh, Şelomo Ameleh
gibi kutsal kişiler tarafýndan [ki aslýnda onlar da birer
peygamberdir], yine Ruah Akodeş ile yazýlmýş manzum,
dersler içeren, tarihi deðeri de olan kitaplardýr. Bu bölüm, Teilim, Mişle, İyov, Şir Aşirim, Rut, Eha, Koelet,
Ester, Daniel, Ezra, Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarýný içerir.
Kiduş Aşem: “Tanrý’nýn İsmi’ni Kutsal kýlma”. Tanrý’nýn emrini her şeyin, hatta yaşamýn bile önüne koymayý ifade eden davranýşlarla, insanlar içinde Tanrý’nýn ününü arttýrmak (bkz. Vayikra 22:32 açk.).
Kiduşin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný
“özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer kadýnlardan
farklý bir konuma sahip olur (bkz. İrusin). 2. Mişna’nýn
“Naşim – Kadýnlar” bölümündeki, evlilik kurallarýný
ele alan ünite.
Kikar: çoð. Kikarim. 1. [Bu kitapta geçen anlamýyla]
Eski dönemde altýn, gümüş gibi deðerli metaller için
kullanýlan bir aðýrlýk ölçüsü. 3000 şekele eşittir. Günümüzün ölçüleriyle bu 69,4kg.dýr. Bir kaynaða göre şe353

kel 7,17gr.a, kikar da 21,51kg.a eşdeðerdir. 2. [Ekmek
için] Somun. çoð. Kikarim ya da Kikarot. 3. Meydan.
Kiyor: Koenler’in el ve ayaklarýný yýkamakta kullandýklarý büyük su havuzu. Kiyor, Ulam ile Mizbeah
arasýndaki bölgede, biraz güneye doðru bir noktada
bulunurdu. Bu havuzdan, ayný anda on iki Koen’in yýkanabilmesi için on iki musluktan su çýkardý. Kiyor’un
yanýnda bir kuyu vardý ve Kiyor bu kuyuya indirilerek
doldurulurdu. Bkz. Şemot 30:17-21. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaş’ýn Planý.
Kodeş: 1. Kutsiyet. kar. Hol. 2. Kutsal yer. 3. Mişkan’da Buluşma Çadýrý’na, Bet-Amikdaş’ta ise Ehal’e
verilen isim. Burasý Kodeş Akodaşim’e göre daha düşük
kutsiyete sahipti.
Kodeş Akodaşim: “Kutsallar Kutsalý”; Şemot 26:33.
Bet-Amikdaş ve Mişkan’ýn en kutsal bölümü. Aron
Aberit burada bulunurdu. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Bet-Amikdaş’ýn Planý.
Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve
Bet-Amikdaş’taki özel hizmetlerin yanýnda, halký eðitme ve mübarek kýlma görevine sahip erkek. 2. [Diðer
inançlarla ilgili kullanýmda] Rahip; yüksek görevdeki
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kişi. BVS.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; 21:10.
Ayný zamanda “Koen Amaşiah – Meshedilmiş Koen”
(4:3) ve “Koen Aroş – Baş Koen” (Melahim II 25:18)
olarak da adlandýrýlýr.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan
her Koen.
Koen Maşuah Milhama: “Savaş İçin Meshedilmiş”.
Savaşta halký yönetmek üzere başýna kutsal yað dökülerek meshedilmiş ve özel yetki sahibi olmuş Koen.
Komets: Bkz. Kemitsa.
Kor: (Kaf-Vav-Reş) 10 efaya ya da 30 seaya eşit, bir
kuru hacim ölçüsü.
Bet Kor: Bir kor ürünün ekilebileceði genişlikteki toprak parçasý. Hahamlarýmýz’ýn verdikleri ölçüye
göre, bu 75.000 ama-karelik bir alandýr. Günümüzdeki
karşýlýðýyla yaklaşýk 23,5 dönüm.
Korban: çoð. Korbanot. “Karov – Yakýn” sözcüðüyle
baðlantýlýdýr. Tanrý’ya “yaklaşmayý” amaçlayan, bazen
hayvan kesimiyle, bazen pişirilen un işleriyle yapýlan
mitsva; bkz. Vayikra 1:2 açk. BVS.
Küçük Sanedrin: Bkz. Sanedrin > Sanedre Ketana.
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Laşon Ara: “Kötü Lisan”. Bir kişi, kurum, yer vs.
hakkýnda, [ona zarar vermeyecekse bile] olumsuz, ya
da [olumsuz olmasa bile] ona zarar verebilecek sözler
sarfetme yasaðý. Laşon Ara, söylenenler doðruysa bile
yasaktýr [zira doðru deðilse bu daha da kötüdür; iftiradýr].
Lehem Apanim: Her Şabat öncesinde pişirilerek, bir
sonraki hafta yenileriyle deðiştirilene kadar Mişkan
ve Bet-Amikdaş’taki Şulhan’ýn üzerine yerleştirilen 12
ekmek için kullanýlan isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði”
şeklindedir; bkz. Şemot 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.
Leşon Akodeş: “Kutsiyet Lisaný” ya da “Kutsal Lisan”. İbranice.
Libun: “Beyazlatma”. 1. Bir şeyin, beyazlaşana kadar temizlenmesi. 2. Bir metalin, akkor haline gelene
kadar ateşte ýsýtýlmasý. Metal bir kap doðrudan ateşte
ve sývýsýz kullaným sýrasýnda Kaşerut açýsýndan kullanýlamaz hale gelmişse, [örneðin her zaman et için kullanýlan bir ýzgaraya, ateş üstündeyken süt dökülmüşse]
onun sýfýrlanmasý için Libun işlemi yapýlýr.
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Log: çoð. Logim. Sývýlar için inin 1/12’sine eşit bir hacim ölçüsü. Yaklaşýk olarak 420-550ml.
Maamadot: 1. İlk dönem peygamberleri Koen ve Leviler’i “Mişmarot – Nöbetler” olarak adlandýrýlan yirmi dört nöbet grubuna bölmüşlerdi ve her hafta bu
gruplardan biri tüm Koen ve Leviler’i temsilen Bet-Amikdaş’ta görev yapardý (bkz. Vayikra 7:9 açk.). Bunlara paralel olarak, Koenler, Leviler ve Yisraeller’den
oluşan ve halkýn tümünü temsil eden Maamadot adlý
yirmi dört grup organize etmişlerdir. Bu gruplar görev
süreleri boyunca Bet-Amikdaş bölgesinin içinde bulunur, oruç tutup Tanah’tan kýsýmlarý öðrenirdi. 2. Hafta içindeki her gün için ayrý ayrý bölümler içeren öðrenim metinleri. Bu metinlerde, Tora, Neviim, Ketuvim,
Mişna ve Talmud’dan parçalar ve çeşitli dualar yer alýr.
Maaser: çoð. Maaserot. Çiftlik hayvanlarýndan, tüm
toprak ürünlerinden, şaraptan ve yaðdan ayrýlan onda
birlik bölüm; bkz. 18:24; Vayikra 27:30-32,. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için Teruma [%2] ayrýlýr, Leviler için olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kişinin, Tsedaka
gibi konularda kullanmak üzere kazancýndan ayýrmasý
gereken %10luk miktar.
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Maaser Min Amaaser: Ya da Terumat Maaser ya
da Ma’sar Maaser. Leviler’in, Bene-Yisrael’den aldýklarý Maaser’den ayýrarak Koenler’e verdikleri onda birlik bölüm. Bu, tarladan çýkan ürünün %0,98’lik bölümüdür.
Ma’sar Beema: “Hayvan Maaseri”. Sýðýr ve davardan
ayrýlarak korban olarak baðýşlan-masý gereken onda
bir. Yýlýn başýndan itibaren doðan her onuncu hayvan
verilirdi; Vayikra 27:32; Mişna – Behorot 9:1.
Maaser Rişon: “İlk Maaser”. Yukarýda tanýmý yapýlan Maaser (%9,8).
Maaser Şeni: 1. “İkinci Maaser”. Koenler’e Teruma,
Leviler’e de Maaser [Rişon] ayrýldýktan sonra kalan
%88,2’lik bölümden ayrýlan ikinci bir onda birlik pay
[%8.82]. Bu miktardaki ürün, Şemita döngüsünün 1,
2, 4 ve 5. yýllarýnda Yeruşalayim’e götürülüp, orada
– etraftaki halkla paylaşýlarak – tüketilmeliydi. Miktar çoksa ve yol uzunsa, bu ürünlerin parasal karşýlýðý
Yeruşalayim’e götürülmeli, orada bu parayla yiyecek
ve içecek satýn alýnmalý ve tüketilmeliydi; Devarim
14:22-27. 2. Mişna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”
bölümünde, Maaser Şeni’yi ele alan ünite.
Ma’sar Ani: “Yoksullar için ayrýlan Maaser”. Şemita döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda, Maaser Şeni olarak
ayrýlan ürünler, yoksullara daðýtýlmalýydý; Devarim
14:28-29; 26:12.
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Şenat Amaaser: “Maaser Yýlý”. Maaser Ani ayrýlmasý
gereken 3 ve 6. yýllar.
Maaserot: Mişna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”
bölümünde, genel olarak teruma ve maaser kurallarýný
ele alan ünite.
Malhuyot: “Saltanatlar”. Roş Aşana günü okunan
Musaf Amidasý içindeki üç ana bölümden ilki (bkz.
Zihronot ve Şofar > Şofarot). Bu bölümde, Tanrý’nýn
“Evrenin Kralý” olduðunu dile getiren pasuklardan
alýntý yapýlýr.
Man: Bene-Yisrael’in kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca yedikleri mucizevi yiyecek (bkz. Şemot 16:11 v.d.).
Mane: 1. Eski döneme ait bir aðýrlýk ölçüsü ve para
birimi. 2. Talmud döneminde 20 altýn dinar, 25 sela
[=şekel] ya da 100 zuza denk olan madeni para.
Yeş Lo Mane, Rotse Matayim: “Bir manesi [=yüz
zuzu] var, iki yüz istiyor”. İnsanýn doyumsuz doðasýný
tanýmlayan deyim.
Maror: “Acý otlar”. Pesah gecesi, Mýsýr esaretinin
acýsýný simgelemek için yenen acý otlara verilen genel isim. Genelde bu amaçla marul yapraðý kullanýlýr.
Bet-Amikdaş döneminde, Pesah-korbaný, maror ve mat359

sa ile birlikte yenirdi; bkz. Şemot 12:8.
Maşiah: “Meshedilmiş”. 1. Kutsal yaðla meshedilmiş
Koen (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
Maşiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla meshedilirdi.
BBS.
Maşuah Milhama: Bkz. Koen > Koen Maşuah Milhama.
Matsa: çoð. Matsot. Mayalanmamýş hamurun pişirilmesiyle yapýlan ekmek. Un ve su ile yapýlan normal
hamurun mayalanmamasý için, fýrýna verilmeden önce
yoðrulmaya 18 dakikadan fazla ara verilmemesi gerekir. Bet-Amikdaş’ta gerçekleştirilen Minhalarýn büyük
bölümü matsa niteliðindeki hamur işleriyle gerçekleştirilirdi. Bkz. Şemot 12:16 ve 29:2. BBS.
Melaha: çoð. Melahot. 1. İş 2. Şabat günü yapýlmasý
yasak olan iş kategorilerine verilen isim (bkz. Şemot
20:9-10 açk.). Bu işlerin büyük çoðunluðu, Yom Tov’da
da yasaktýr (bkz. Melehet Avoda). 3. Ürün. BŞS.
Melehet Avoda: “Çalýşma İşi”. Tora’nýn Yom Tov’da
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yapýlmasý yasak olan melahalar için kullandýðý terim
(bkz. 23:7 açk.). Çevirimizde kullandýðýmýz “bayaðý
melaha” ifadesi iyi deðil, zorda kalýnarak yapýlmýş bir
çeviridir.
Melika: Korban olarak getirilen bir kuşun, ensesine
týrnak batýrmak suretiyle öldürülmesi (1:15). BVS.
Menora: “Şamdan”. “Nur – Ateş” sözcüðünden gelir
ve ýşýk verici araçlara verilen genel isimdir. Bu kitaptaki özel Menora ismi, Mişkan ve Bet-Amikdaş’ta yer
alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýş yedi kollu şamdaný ve Tora metninde özellikle bu şamdanýn merkez
kolunu ifade eder; bkz. Şemot 25:31.
Merkava: “Savaş Arabasý”. 1. Atlarýn çektiði yolcu
arabasý. Fayton. 2. Peygamber Yehezkel’in bir vizyonunda gördüðü, Tanrý’nýn Savaş Arabasý; bkz. Aftarat
Şavuot – I.
Met Mitsva: “Ölü [İle İlgilenme] Mitsvasý”. Bir ölüyü
en kýsa zamanda topraða verme mitsvasý. Bu mitsva
özellikle, ölüyle ilgilenecek başka kimse olmadýðý zaman önem kazanýr. Böyle bir durumda, normal şartlarda ölülerle temastan uzak durmasý gerken Koenler
bile, bu ölünün ihtiyaçlarýyla ilgilenmekle yükümlüdür
(bkz. 21:1 açk.). Bir ölünün bu iyiliðin karşýlýðýný ver361

me ihtimali olmadýðý için bu çok üst düzeyde bir mitsvadýr. Öyle ki, “Tora öðrenimi ve Met Mitsva arasýnda
seçim yapma durumu söz konusu olduðunda, Met Mitsva önceliklidir” (Talmud – Megila 3b).
Metsora: “Tsaraat Hastasý”. Bkz. Vayikra Perek 1314. BVS.
Meturgeman: 1. Tercüman. 2. Eski dönemlerde büyük Hahamlar’ýn yanýnda görevli olup, Tora dersi sýrasýnda onun sözlerini halka yüksek sesle ve genişleterek aktaran kişi. 3. Eskiden sinagoglarda okunan Tora
sözlerinin, İbranice bilmeyen genel halk tarafýndan
anlaşýlabilmesi için, bunlarý halk o sýrada konuştuðu
dile, bazen Aramca’ya bazen de Yunanca’ya çeviren
görevli.
Mezuza: çoð. Mezuzot. 1. Kapý pervazý. 2. Hayvan derisine, belirli kurallara göre bir Sofer tarafýndan yazýlan
ve kapý pervazýna sabitlenen, Tora’dan iki bölüm: Devarim 6:4-9, 11:13-21. Mezuza evlerde [banyo, tuvalet ve balkon gibi bölümler hariç] her odanýn girişine,
evin ana girişine ve işyerlerine, genelde bir muhafaza
içinde, içeri girerken saðda kalacak şe-kilde sabitlenir.
Mida Keneged Mida: “Ölçüye Karşý Ölçü”. Kişinin,
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yaptýðý iyi ya da kötü davranýşlarýn karşýlýðýný, davranýşýn kendisiyle paralel bir şekilde almasý. Kýsasa kýsas. Tanrý insanlarý ödüllendirir ya da cezalandýrýrken
Mida Keneged Mida davranýr.
Midraş: çoð. Midraşim. 1. Öðrenim; derin araştýrma.
2. Tora ŞeBeal Pe’nin bir bölümü. Bu tipteki öðretiler,
Tora metninin düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen benzetme-ler, bazen de mantýk dýşý görünen
tanýmlar ve anlatýmlar kullanarak, bu şekilde belirli bir
mesaj, öðreti ya da yönlendirmeyi amaçlar. Midraşlar
genelde çok derindir ve uzmanlýk gerektirir. Zira konuya aşina olmayan kişi, Midraş’ýn sýradýşý anlatým ve
üslubundan çok yanlýş sonuçlara da varabilir. Fakat 1.
tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraş, “derin araştýrma”
ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan
türdeki öðretilerin toplandýðý derlemelere verilen genel isim. Örneðin Midraş Raba bu tipte bir derlemedir.
BŞS.
Mikve: çoð. Mikvaot. 1. Önemli miktarda suyun biriktiði yer. 2. Tora’nýn gerektirdiði şekilde bedenin
kutsal saflýða kavuşmasý için tümüyle daldýrýldýðý ve en
az 40 sea doðal su içermesi gereken özel havuz.
Mil: [Talmud’daki kullanýmla] 2000 amaya eşdeðer
uzunluk ölçüsü. Tahminen 960-1200m.
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Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeşitli şekillerde pişirildikten sonra geti-rilmesiyle yapýlan bir korban türü; Korban Minha (bkz. Vayikra Perek 2 ve 6:7-11). Farklý Minha türleri için bkz. Vayikra
2:1-10 açk. Hayvanlarla gerçekleştirilen bazý korbanlar
da yanlarýnda Minha ve Neseh ile getirilirdi (Nesahim).
3. Öðleden sonra, gün batýmýna kadar olan süre. BVS.
Tefilat Minha: “Minha Duasý”. Minha vaktinde yapýlan dua. Bu dua, akşama doðru gerçekleştirilen Tamid-korbanýna denktir.
Minhat Atamid: “Daimi Korbanýn Minhasý”. Bet-Amikdaş’ta her gün sabah ve akşam yapýlan Tamid-korbanýnýn yanýnda getirilen Minha; bkz. 28:5.
Minhat Havitin: “Tava İşi Minha”. Koen Gadol’un
her gün, ibadetin bir parçasý olarak, yarýsýný sabah
yarýsýný akşam getirdiði Minha-korbaný (bkz. Vayikra
6:13 açk.).
Minyan: “Sayý”. On yetişkin [=13 yaşýný doldurmuş]
Yahudi erkekten oluşan topluluk. Dualarýn, Tanrý’nýn
Kutsiyeti’ni vurgulayan, Kadiş, Keduşa gibi bölümleri
sadece minyan olduðu takdirde söylenebilir.
Mişkan: Bene-Yisrael’in, çölde inşa ettikleri portatif
Buluşma Çadýrý; bkz. Şemot 26:1. Bkz. BŞS.
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Mişmarot: “Nöbetler”. Bkz. Maamadot.
Mişna: çoð. Mişnayot. 1. Öðreti. 2. Tora Şebeal Pe’nin
Moşe Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarýlan
detay ve kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç
nesil Tanna tarafýndan düzenlendikten sonra, [kýsaca
Ribi olarak adlandýrýlan] Rabi Yeuda Anasi tarafýndan
derlenerek kitaplaştýrýlan öðretiler. Mişna, 2. yüzyýlýn
sonlarýna doðru tamamlanmýştýr ve Talmud’un temelini oluşturur. Mişna, altý “Seder – Düzen/Bölüm/Fasýl”dan oluşur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot]; her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek de
Mişnalar’a [Mişnayot] bölünür. 3. Mişna kitabýndaki
her bir kural. BBS.
Mita Bide Şamayim: “Gökler’in [=Tanrý’nýn] Eli’yle Ölüm”. Bu cezayý hak eden kişi, ölümü hak etmiştir
ve bunun ne zaman gerçekleşeceði Tanrý’nýn Takdiri’ne kalmýştýr. Bir açýklamaya göre bu, altmýş yaşýndan önce gerçekleşecek bir ölümdür.
Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz.
Şemot 24:12, Devarim 4:2 vs. Tora’daki mitsvalarýn
sayýsý 613’tür. 2. İyi ve doðru davranýş. Sevap. BBS.
BVS.
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Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “ ‘Yap’ Emri”. Tora’nýn
“yap” şeklindeki emri. Tora’da toplam 248 tane Mitsvat
Ase vardýr. Kitapta “pozitif emirler” ifadesi geçtiðinde,
bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.“
‘Yapma’ Emri”. Tora’nýn “yapma” şeklindeki emri. Tora’da toplam 365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Kitapta
“negatif emirler” ifadesi geçtiðinde, bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mizbeah: çoð. Mizbehot. Sunak. “Zevah – Hayvan
Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Mizbah Anehoşet: “Bakýr Mizbeah”. Mişkan’daki
büyük Mizbeah. Akasya aðacýndan yapýlmýş ve bakýrla
kaplanmýştý (bkz. Şemot 27:1 v.d.). Bet-Amikdaş’taki
ise taştan yapýlmýş, içi toprakla doldurulmuştu (bkz.
Şemot 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 mizbeaha verilen isim
(bkz. Şemot 30:1-10). Bu mizbeah Bet-Amikdaş ve Mişkan’daki Kodeş kýsmýnda yer alýrdý ve “Mizbah Aketoret – Tütsü Mizbeahý” olarak da adlandýrýlýrdý.
Modim: “Şükranlarýmýzý Sunuyoruz”. Amida’nýn,
Tanrý’ya şükranlarýn sunulduðu on se-kizinci berahasýný başlatan sözcük.
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Musaf: “Ek”.
Musaf-korbaný: Özel günlerde Tamid-korbanýna ek
olarak getirilen korbana verilen isim; bkz. 28:9 v.d.
Tefilat Musaf: “Ekleme Duasý”. Musaf-korbanýnýn
anýsýna, özel günlerde yapýlan dua. Ya da Tefilat Amusafin.
Nazir: f. Nezira, çoð. Nezirim, f. çoð. Nezirot. 1. Normal yaşamdan kendisini ayýrarak, ha-yatýný Tanrý’ya
adayan kişi. Bu kişi, şarap ve üzüm ürünlerinden uzak
durur, saçlarýný kesmez; bkz. 6:2 v.d.; Şofetim 13:1
v.d. Genelde bu tipte bir nederde bulunan kişi, kýsýtlý bir süre [çoðunlukla 30 gün] boyunca nazir olarak
kalýr. Ama tarihte tüm hayatýný nazir olarak geçirmiş
kişiler de vardýr (bkz. 6:4 açk.). 2. Seçkin, özel; Bereşit
49:26. 3. Mişna’nýn “Naşim – Kadýnlar” bölümünde,
Nazir ve Nezirut konularýný ele alan ünite.
Nezirut: Nazirlik.
Nedava: çoð. Nedavot. “Baðýş”. 1. Kişinin gönülden
ve karşýlýk beklentisi olmadan yaptýðý baðýş. 2. Fakire
verilen para baðýşý. 3. Bir Yahudi’nin, yükümlülük ya
da günah onarýmý amacýyla deðil, gönlünden koptuðu
için getirdiði korban. Kitapta “belirli bir baðýş” olarak
çevrilen Nedava sözcüðü, belirli bir hayvaný özellikle
göstererek onu baðýşlama konusundaki bir vaadi belir367

tir. O hayvan ölür ya da kaybolursa, bu vaatten kaynaklanan yükümlülük de ortadan kalkar. Bkz. Vayikra
22:18 açk.
Neder: çoð. Nedarim. “Vaat”. 1. Yeminle yapýlan ve
“filanca şey olursa, şunu şunu yapacaðým” şeklindeki
ya da yasak olmayan herhangi bir şeyi kendisine yasak
etmeyi amaçlayan söz; bkz. 30:3; Bereşit 28:20. 2. Bir
Yahudi’nin genel bir vaat olarak getirmeyi vaat ettiði
korban. Kitapta “genel bir vaat” olarak çevrilen neder
sözcüðü, doðrudan vaat sahibini baðlar. Dolayýsýyla
bir kişi örneðin [bir hayvaný açýkça göstermeden genel sözlerle] “bir Ola-korbaný getirmeyi üstleniyorum”
derse, sonradan getirmeye karar verdiði hayvan ölse
ya da kaybolsa bile, yükümlülüðü ortadan kalkmaz ve
o deðerde başka bir hayvan getirmelidir. Bkz. Vayikra
22:18 açk. BBS.
Afarat Nedarim: “Nederlerin Feshi”. Belirli şartlar
altýnda bir kýzýn nederinin babasý, bir kadýnýn nederinin
de kocasý tarafýndan feshedilmesi. Bkz. Perek 30.
Atarat Nedarim: “Nederlerin Çözülmesi”. Bir nederin yetkili bir Haham ya da üç kişiden oluşan bir BetDin tarafýndan iptal edilmesi. Bkz. Perek 30.
Kal Nidre: “Tüm Nederler”. Yom Kipur gecesi yapýlan ve Neder ve benzeri tüm baðlayýcý sözlerin iptalini
amaçlayan dua.
368

Neila: “Kilitleme”; “Kapanýş”. 1. Bir kapýyý ya da kapaðý anahtarla kilitleme. 2. Yom Kipur’da Minha’dan
sonra, gün batýmýna çok yakýn bir vakitte okunan ek
dua.
Ner Maaravi: “Batý Kandili”. Bet-Amikdaş’taki Menora’nýn, mucizevi olarak sürekli yanan kandili. Bkz.
Vayikra 24:2 açk.
Neseh: çoð. Nesahim. Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir içkinin [şarap ya da su] dökülmesi işlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; bkz. 28:7 vs.
BBS. Çoðul Nesahim sözcüðü bazý durumlarda birlikte
getirilen Minha ve Neseh’in her ikisini de kastedebilir.
Nisuh Amayim: “Suyla Yapýlan Neseh”. Sukot bayramý içinde özel olarak suyla gerçek-leştirilen Neseh
işlemi; bkz. Vayikra Kitabý, s. 532.
Nesua: Evliliðin Nisuin aşamasýný da geçmiş, tamamen evli bir kadýn. Bkz. İrusin ve Nisuin.
Neşama: çoð. Neşamot. 1. Ruh. 2. Nefes (Neşima).
3. İnsanýn yaşamý boyunca bedeninde barýnan ve ölümüyle Gerçek Dünya’da sonsuz yaşama geçen ebedi
manevi varlýk. BVS.
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Neviim: “Peygamberler”. Tanah’ýn, Tora ve Ketuvim
arasýnda yer alan ikinci bölümü. Peygamberler tarafýndan Ruah Akodeş ile yazýlan, hem tarihi, hem kehanetsel, hem de ahlaki kitaplarýn toplamý.
Neviim Rişonim: “İlk Peygamberler”. Bu bölüm, Yeoşua, Şofetim, Şemuel, Melahim kitaplarýný içerir.
Neviim Aharonim: “Son Peygamberler”. Bu bölüm, Yeşayau, Yirmeyau, Yehezkel, Oşea, Yoel, Amos,
Ovadya, Yona, Miha, Nahum, Habakuk, Tsefanya,
Hagay, Zeharya, Malahi kitaplarýný içerir.
Nevua: “Peygamberlik Ruhu”. 1. Bir peygamberin
sözleri. Bunlar bir kehanet, sembollerle dolu bir vizyon
ya da uyarý şeklinde olabilir. 2. Kehanet.
Nezira: Bkz. Nazir.
Nida: 1. Kadýnýn âdet görmeye başladýðý andan itibaren, bir mikveye dalarak arýnmasýna kadar olan süredeki tuma konumu. Bu süre boyunca çift fiziksel temas
anlamýyla ayrý durmalýdýr. Bu nedenle kadýn da bu süre
boyunca “uzaklaştýrýlmýş” anlamýna gelen nida sýfatýný
alýr “Taarat Amişpaha – Aile Saflýðý” olarak bilinen bu
kurallar, Yahudi ailesi için hayati öneme sahiptir (bkz.
Vayikra 15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.). 2.
Mişna’nýn “Taarot – Saflýk Kurallarý” bölümündeki,
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Nida kurallarýný ele alan ünite.
Me Nida: “Nida Suyu”. Tumat Met’in giderilmesi için yapýlan seremonide kýzýl bir ineðin külleriyle
karýştýrýlýp, arýnan kişinin üzerine serpilen arýnma suyu
(bkz. Perek 19).
Niduy: Bir kişinin, yapmýş olduðu kötü bir hareket
nedeniyle belirli bir süre için toplumdan uzaklaştýrýlmasý. Herem cezasý; bkz. Herem [1].
Nisuh Amayim: Bkz. Neseh.
Nisuin: “Evlilik”. İki aşamalý olan evlilik töreninin
ikinci aşamasý. Bu aşamanýn sonrasýnda, çift, karý-koca hayatý yaşamak üzere ayný evde yaşamaya başlayabilir; bkz. İrusin.
Notar: çoð. Notarot ya da Notarim. “Artýk”. Korban
etlerinin yenebilme süresi içinde yenmeyip arta kalan
parçalar. Bunlar yenemez ve yakýlýr.
Oel Moed: “Buluşma Çadýrý”. Moşe Rabenu’nun,
Aron Aberit için yapmýş olduðu Mişkan’ýn çadýr kýsmý.
Bet-Amikdaş’taki Ehal’e [ve Kodeş Akodaşim’e] denk
gelir. Moşe’nin Tanrý ile olan “buluşmalarý” burada
gerçekleşirdi; bkz. 7:89. Bkz. Mişkan.
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Ofan: 1. Tekerlek. 2. Bir melek cinsi.
Ola-korbaný: “Yükselen Korban”. Mizbeah üzerinde
[Koenler’in payýna düşen derisi haricinde] tamamen
yakýlan ve duman halinde “yükselen” korbana verilen
isim; bkz. Vayikra 1:3 açk.; bkz. Vayikra 6:2 açk. BVS.
Olat Tamid: “Tamid [amaçlý] Ola-Korbaný”; bkz. Tamid-korbaný.
Olat Reiya: “Görünüş [amaçlý Ola-Korbaný”. Bet-Amikdaş zamanýnda, Şaloş Regalim günlerinde her erkeðin Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a gelip Tanrý’nýn
Huzuru’nda “görünmesi” gerekirdi; Şemot 23:16 ve
34:20; Devarim 16:16. Bu sýrada getirilen Ola-korbanýna bu isim verilir.
Omer: (Ayin-Mem-Reş). Omer-korbaný. çoð. Omarim. “Demet”. 1. Pesah’ýn ikinci günü yýlýn ilk arpa ürünüyle Bet-Amikdaş’a getirilen Minha-korbanýna verilen
isim; “Omer Atenufa – Sallanan Demet” olarak da bilinir. 2. Eskiden kuru şeyler için kullanýlan ve efanýn
1/10’una eşit bir hacim ölçüsü. Farklý görüşlere göre
yaklaşýk 2,2-3,96lt. Omer-korbaný için kullanýlan arpa
miktarý da bir omerdi. BVS.
Onur Bulutlarý: İbr. Anane Akavod. Çöl yolculuðu
boyunca Bene-Yisrael’e eşlik ederek onlarý koruyan
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yedi buluta verilen isim. Bu bulutlarýn dördü, dört
yönden gelebilecek rüzgar ve diðer tehlikelere, bir tanesi yukarýdan güneş ve yaðmura karşý kalkan görevi
görü-yor, bir tanesi yürüdükleri yolu pürüzsüz hale getirip, zararlý hayvanlarý bertaraf ediyor, yedincisi de
önden giderek yol gösteriyordu.
Oşana Raba: Sukot’un yedinci ve son gününe verilen isim. Bu günle Yamim Noraim dönemi kapanýr
ve Tanrý katýndaki yargýnýn sonucu kesinleşir. Oşana
Raba gecesi boyunca uyanýk kalýp Devarim ve Teilim
kitaplarýný tamamen okuma adeti vardýr. Dua sýrasýnda merkezde tutulan Sefer-Tora’nýn etrafýnda yedi kez
tur atýlýr. Ayrýca bu günde beş söðüt dalýnýn sembolik
olarak yere vurulmasý eşliðinde bir metin okunur.
Otoriteler: Kitap boyunca, Tora’yý açýklayan otoriteler için bu tanýmlamayý yaptýk. İbranicesi Mefareşim
olan genel isim genelde yanlýş bir şekilde “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
öðrenmemiş olduðu bir şeyi, şahsi 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 bu373

rada da baðýmsýz deðildir ve geleneksel bilgilerle çatýşmamalý, fikirlerini önceki kaynaklara dayandýrmalýdýr.
Mefareş sözcüðünün yaklaşýk karşýlýðý, “açýklayýcý”dýr.
Para Aduma: “Kýzýl İnek”. Bir ölü ile temas ya da
ayný çatý altýnda bulunma nedeniyle tame konumuna
girmiş bir kişinin arýnmasý için yapýlan törende kullanýlan kýzýl inek; bkz. 19:1 v.d.
Parohet: “Ayýraç”. 1. Bet-Amikdaş ve Mişkan’da Kodeş ile Kodeş Akodaşim’i ayýran ayýraç (bkz. Vayikra
Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaş’ýn Planý; bkz. Şemot 26:31
v.d.).
Parsa: Bir uzunluk ölçüsü. 1 parsa = 4 mil = 8000
ama.
Pasuk: çoð. Pesukim. 1. [Tanah’ta] Cümle. 2. Tüm
Tanah için kullanýlan bir takma isim. ör. “Pasukta dendiði gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”. BBS.
Peraşa: Ya da Paraşa. çoð. Paraşiyot. 1. Sefer Tora’nýn
yýllýk okunuş döngüsünde, her hafta bir ya da iki tanesi okunan bölümler. Bamidbar kitabýnda 10 peraşa
mevcuttur: Bamidbar, Naso, Beaaloteha, Şelah Leha,
Korah, Hukat, Balak, Pinehas, Matot, Mase. 2. Tora’da, öncesi ve sonrasýndan belirgin boşluklar veril374

mek suretiyle ayrýlmýş her bir paragrafa verilen isim.
3. Bir kitabýn, kendi içinde konu bütünlüðüne sahip
bölümü. BŞS.
Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; bölüm; ünite. BBS. BVS.
Peruta: çoð. Perutot. 1. En küçük para birimi. 2. Eski
dönemde kullanýlan bir para birimi: 1 gümüş peruta =
1/640 şekel. Dolayýsýyla bu son derece küçük bir miktardýr. BVS.
Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýşý
anýsýna kutlanan bayram; bkz. 23:4; Şemot Perek 12
ve 13. “Hag Amatsot – Matsa Bayramý”, “Hag Aaviv – Bahar Bayramý”; “Hag Aherut – Özgürlük Bayramý” olarak da bilinir. Pesah 15 Nisan arifesinde başlar ve Erets-Yisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr.
Erets-Yisrael’de ilk ve son, Diaspora’da ise ilk iki ve son
iki günler Yom Tov’dur. Bu bayramýn en önemli özelliði
hamets maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn
yasak olmasýdýr. BBS.
Pesah Agadasý: İbr. Agada Şel Pesah. “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan ve Mýsýr Çýkýşý olaylarýný temel alan
anlatý.
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Pesah Sederi: İbr. Seder Lel Pesah. “Pesah Gecesi
Düzeni”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi, Pesah
Agadasý eşliðinde yapýlan düzenli ritüellerden oluşan
ziyafet.
Erev Pesah: “Pesah Arifesi”. Pesah’tan hemen önceki
gün. 14 Nisan.
Pesah-korbaný: İbr. Korban Pesah. Bet-Amikdaş döneminde Yahudi takvimine göre 14 Nisan tarihinde,
ilk yaşýndaki bir kuzu ya da oðlakla yapýlan korban
(bkz. Şemot Perek 12:2-12, 12:43-50). Buna Pesah
Rişon (İlk Pesah-korbaný) ya da Pesah Gadol (Büyük
Pesah-korbaný) adý da verilir.
Pesah Şeni: “İkinci Pesah-korbaný”. Çeşitli geçerli sebeplerle Pesah Rişon’u yapamamýş olanlar için, ondan
tam bir ay sonra, 14 İyar’da yapabilecekleri Korban Pesah; bkz. 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 [ve Bet-Amikdaş zamanýnda her yýl 14
Nisan öðleden sonra gerçekleştirilen Pesah-korbanýna]
verilen takma isim.
Pesah Midbar: Bene-Yisrael’in çölde yaptýðý ilk ve
tek Pesah-korbaný; bkz. 9:1 v.d.
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Peygamber: İbranice Navi. Yüksek manevi düzeylere
ulaşmýş ve bu sayede Tanrý’nýn kendisi ile temas kurmasýna hak kazanmýş kişilere verilen sýfat. Tanrý bu
kişiler aracýlýðýyla halka mesajlar ya da uyarýlar gönderebilir. Bu kişiler ayrýca gelecek ya da manevi dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihte, peygamberlik ruhuna (Nevua) hak kazanmýş çok sayýda
kişi olmuştur. Bunlarýn çok büyük bir bölümü kişisel
bazda Tanrý ile temas etmişlerdir. Bizlerin “peygamber” olarak tanýdýðý peygamberlerin ortak özellikleri
ise, Tanrý tarafýndan halka “tüm zamanlarý ilgilendiren” mesajlar vermek üzere görevlendirilmiş olmalarýdýr. Tanah’ta adý “peygamber” sýfatýyla geçen tüm peygamberler böyledir. Ancak tüm peygamberler onlarla
sýnýrlý deðildir ve Tanah’ta ismi geçmeyen de birçok
peygamber olmuştur.
Pidyon: “Fidye” ya da “Fidye Karşýlýðýnda Kurtarmak”. Bet-Amikdaş’a adanmýş canlý ya da cansýz mallarýn, üzerlerindeki “kutsal” etiketinden kurtarýlmalarý
karşýlýðýnda verilen parasal karşýlýk. Bu işlemle söz konusu mal üzerindeki kutsiyet, karşýlýk olarak verilen
paraya aktarýlmýş 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. BŞS.
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Pidyon Aben: “Oðul İçin Verilen Fidye” ya da “Oðulun Fidye Karşýlýðýnda Kurtarýlmasý”. Anne ya da babasý Koen ya da Levi ailesine mensup olmayan bir behorun, yaşamýnýn 31. gününde bir Koen’e 5 gümüş şekel
[= Talmud lisanýnda 5 sela] verilerek “kurtarýlmasý”
için yapýlan tören. Her behor Tanrý’ya ait olduðundan
kutsal işlere adanmýştýr. Fakat bu görevler Koenler tarafýndan yapýldýðý için, behor oðullarýn bu görevlerden
sembolik bir fidye ile azat edilmesi gerekir; bkz. Şemot
13:13 açk. Eski İstanbul geleneði 6 gümüş kaşýk verilmesi şeklindeydi.
Pigul: 1. İðrenç, bayat, zamaný geçmiş, bozulmuş vs.
2. Niyete baðlý nedenlerle geçersiz hale gelmiş bir korban (bkz. Vayikra 7:18 açk.).
Purim: Pers İmparatorluðu döneminde, Ester ve Mordehay’ýn liderliðindeki Yahudiler’in, başvezir Aman’ýn
buyruðuyla yok edilmekten, doðal görünen mucizevi
“rastlantýlar” sonucu kurtulmalarýnýn anýsýna, sursuz
şehirlerde 14 Adar, [Yeoşua zamanýnda] surlu olanlarda 15 Adar tarihinde kutlanan sevinçli bayram.
Artýk yýllarda bayram, ikinci Adar [=Veadar] ayýna
kaydýrýlýr. BVS.
Rabenu: Öðretmenimiz. Moşe için kullanýlan sýfat:
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“Moşe Rabenu”.
Reem: Uzun ve görkemli boynuzlarý olan bir hayvan.
Kimliði hakkýnda farklý görüşler vardýr (bkz. 23:22
açk.).
Retse: “İste”; “Razý Ol”. Amida’nýn, ibadetin tekrar
Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a dönmesi dileðini içeren on yedinci berahasýnýn ilk paragrafý.
Reviit: çoð. Reviiyot. “Dörtte bir”. 1/4 log. Yaklaşýk
105-137,6 ml.
Rişon Letuma: Bkz. Tuma > Rişon Letuma.
Roş Aşana: Yahudi takvimine göre yýlbaşý. Tişri
ayýnýn ilk gününde, bu vesileyle yapýlan bayram; bkz.
Vayikra 23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve
gelecek yýl ile ilgili kararlarýný belirler. BBS.
Roş Hodeş: çoð. Raşe Hodaşim. Yeni ayýn ilk günü;
bkz. Şemot 12:1 açk. Uygulamada, eðer bir ay, 29 günden oluşuyorsa, sonraki ayýn Roş Hodeşi, o ayýn ilk günüdür. Ama eðer ay 30 günden oluşuyorsa, sonraki
ayýn Roş Hodeş’i iki gündür: Biten ayýn son günü ve
başlayan ayýn ilk günü.
Erev Roş Hodeş: “Roş Hodeş Arifesi”.
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Ruah Akodeş: “Kutsiyet Ruhu”. 1. Şehina’ya verilen takma bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaşmýş bir insanýn, gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan
peygamberlik ruhundan biraz daha düşük bir yetenek.
[Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh kavramýyla bunun
ilgisi yoktur.]
Sanedrin: çoð. Sanedraot. [Eski Yunanca Synedrion
– “Konsey; meclis; danýşma kurulu” sözcüðünden] II.
Bet-Amikdaş dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden
oluşan kanuni merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in
en yüksek adli mercii. İsmini II. Bet-Amikdaş döneminde almýş olmasýna karşýn, Moşe Rabenu zamanýndan
itibaren her dönemde bir Sanedrin var olmuştur; bkz.
11:16-17; bkz. Şemot 3:16 açk.; Devarim 17:9. BBS.
Sanedre Ketana: Yani Küçük Sanedrin. 23 Sanedrin üyesinden oluşan ve idam istemli davalara bakan
mahkeme. Bet-Amikdaş’ta, Küçük Sanedrin’in toplandýðý iki yer vardý. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaş’ýn Planý.
Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý
günaha teşvik etmek, Tanrý’nýn yo-lundan uzaklaştýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde
onlara karşý savcýlýk yapmaktýr. Tam sözcük anlamý
“yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” şeklindedir. Ayný za380

manda cinlerin Aşmeday ya da Samael olarak bilinen
başkanýdýr. Ayný zamanda “Malah Amavet – Ölüm
Meleði”dir. Başka inançlardaki “Tanrý’ya baş kaldýran
ve O’na karşý savaşmak için insanlarý günaha teşvik
edip güç toplayan Şeytan” kavramý, Yahudilik dýşý bir
inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm melekler gibi
Tanrý’nýn bir kuludur ve temel işlevi, insanlarýn birer
robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr.
Sea: çoð. Seim ya da Sein. Eski dönemde hem sývýlar
hem de katýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Yaklaşýk 7,3-13,3lt.ye denktir.
Sefaradlar: İbranice “Sefarad – İspanya” sözcüðünden gelir. İspanya, Portekiz, Güney Avrupa ve Kuzey
Afrika kökenli Yahudiler’e verilen isim.
Sefer-Tora: Bkz. Tora > Sefer-Tora.
Sekila: “Taşlama”. Tora’daki dört idam cezasýndan
biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te İdam Cezasý.
Selihot: “Aflar”. tek. Seliha. Oruç günlerinde, sýkýntýlý
zamanlarda, özellikle de Elul ayýnýn başýndan Yom Kipur’a kadar olan dönemde yapýlan ve günahlar için
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Tanrý’dan af dileme şeklindeki içerikleri nedeniyle bu
şekilde adlandýrýlan dualar.
Semiha: (Sameh-Mem-Yod-Haf-E). 1. Yaslama. 2.
Destek; dayanak. 3. Onay. 4. Yan yana olma durumu.
5. Bir kişinin öðretmen ya da Haham olarak görev yapabileceðine tanýklýk eden onay belgesi; diploma. 6.
Korban olarak getirilen hayvanýn başýna elleri dayama
işlemi.
Sim Şalom: Amida’nýn, barýş dilekleri içeren on dokuzuncu ve son duasýnýn başý.
Simhat Tora: Bkz. Tora > Simhat Tora.
Sota: “Sapmýş [Kadýn]”. 1. Kocasýna ihanet ettiðine dair güçlü şüpheler olan bir kadýn; bkz. 5:11-31. 2.
Mişna’nýn, “Naşim – Kadýnlar” bölümündeki, Sota konumundaki bir kadýnla ilgili kanunlarý ele alan ünitesi.
Suka: çoð. Sukot. “Çardak”. 1. Genelde güneşten korunmak için kalas, aðaç dallarý, yaprak gibi malzemeler kullanýlarak yapýlan, geçici oturma amaçlý yapý. 2.
Yahudiler’in, Sukot bayramý öncesinde, Tora kanunun
belirlediði kurallar doðrultusunda evlerinin yanýnda,
[üstü tamamen açýk] balkonunda ya da çatýsýnda yap382

týklarý, üzerini aðaç dallarý ve yapraklarla kapadýklarý
ve bayramýn yedi gününü geçirmek için kullandýklarý
çardak. 3. Mişna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki,
Sukot bayramý ve ona baðlý kurallarý ele alan ünitesi.
Bkz. Sukot.
Sukot: “Çardaklar [Bayramý]”. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýşýndan sonra, çölde çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; bkz. Vayikra
23:34, 23:42. “Hag Aasif – Hasat Bayramý” olarak da
bilinir. 15 Tişri günüdür; bir önceki gece başlar ve 7
gün kutlanýr. Sukot’un en önemli özelliði, bir hafta boyunca Sukalar’da yaşanmasý ve bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda Arbaat Aminim ile sembolik
hareketler yapýlmasýdýr.
Şaa Zemanit: Bkz. Şaot Zemaniyot.
Şaatnez: “Yün-Keten Karýşýmý”. 1. Yün ve keten
karýşýmýyla dokunmuş kumaş (bkz. Vayikra 19:19
açk.). 2. Uyumsuz iki şeyin birleşimi için kullanýlan
deyim.
Şabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “işi
býrakmak”týr; bkz. Bereşit 2:1-3 açk. Bu günde melaha adý verilen yaratýcý karakterli 39 ana kategorideki
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işleri yapmak yasaktýr; bkz. Şemot 20:8 v.d. “[Bene-]
Yisrael iki Şabat’ý Alaha’ya göre kutlasalar, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – Şabat 118b). 2. Hafta; bkz. Vayikra 23:15. 3. İş yapmanýn yasak olduðu Yom Tovlar
için de kullanýlýr; bkz. Vayikra 23:15. 4. Şemita yýlý için
de “Şabat Yýlý” tanýmý vardýr; bkz. Vayikra 25:4. 5. Bu
yýla ait ürünler de bu şekilde tanýmlanabilir; bkz. Vayikra 25:6 açk. BŞS. BVS.
Şahrit: Ya da Şaharit. “Sabah”. BVS.
Tefilat Şahrit: “Sabah Duasý”. Sabah yapýlan Tamid-korbanýna denktir.
Şaloş Regalim: “Üç Bayram”. Üç Hac. [“Ayak” anlamýnda da olan] “Regel” sözcüðü “kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28) ve yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a gelerek
yaptýklarý bayramlarý ifade eder; krş. Şemot 23:14
ve 23:17. Bu üç bayram, Pesah, Şavuot ve Sukot’tur.
Bet-Amikdaş zamanýnda özel korbanlarýn yapýldýðý bu
bayramlar, günümüzde de özel dualarla kutlanýr. BŞS.
Şaot Zemaniyot: tek. Şaa Zemanit. “Zamansal Saatler”. Sabah güneşin doðuşundan, akşam batýşýna kadar
olan sürenin 12’ye bölünmesiyle elde edilen “saatler”.
Anlaşýldýðý üzere bu “saatler”, günün uzunluðuna baðlý
olarak deðişkenlik gösterir. Gün içinde özellikle dua
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saatlerinin belirlenmesinde bu saatler kullanýlýr.
Şavuot: İbranice “Şavua – Hafta” sözcüðünden,
“Haftalar [Bayramý]”. Pesah’ýn ikinci gününden itibaren sayýlan yedi haftanýn tamamlanýşýnýn ardýndan
kutlanan bayram; Devarim 16:9-10. Tora’nýn Sinay
daðýnda Bizzat Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e
ve-rildiði gündür (Talmud – Şabat 86b). Bu günde Bene-Yisrael Tanrý’ya baðlýlýk yemini etmiş, Tanrý da Bene-Yisrael’i Kendi Halký olarak alacaðýný bildirmiştir.
Bayramýn isminin sebebi, bu karşýlýklý yeminler [Şevuot] de olabilir. Bu bayram ayný zamanda [yýlýn ilk buðday hasadýnýn yapýldýðý dönemde olmasý nedeniyle]
“Hag Akatsir – Ürün Biçme Bayramý” ve [Bet-Amikdaş’a Bikurim’in getirildiði bayram olmasý nedeniyle]
“Hag Abikurim – Turfanda Bayramý” olarak da bilinir.
Bu günde, yýlýn yeni çýkan meyveleri Bet-Amikdaş’a
getirilirdi. Şaloş 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; barýnýş”týr; bkz. Şemot
25:5, 29:45. BBS.
Şehita: “Hayvan Kesimi”. Yahudi kanununa göre
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hayvanýn kesileceði býçaktan, kesiliş şekline kadar her
şey titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýş bir kesim, hayvaný
terefa yapmaya yetecektir. Şehita’da, hayvanýn boynu
– nefes ve yemek borularý [=Simanim] – omurgaya
kadar, býçaðýn bir gidiş-gelişiyle kesilmelidir. Hayvan
kesimi konusunda sadece Şehita diplomasý olan kişi
[=Şohet] yetkilidir. BVS.
Şekel: çoð. Şekalim. Eski dönemde, altýn ve gümüş
gibi deðerli metaller için kullanýlan bir aðýrlýk birimi.
Normal şekel 7,17-11,4gr. kadardýr. BVS.
Şelamim-korbaný: “Barýş Korbaný”. Kişinin, Tanrý’ya
teşekkür etmek veya bir neder ya da nedavayý ödemek amacýyla yaptýðý korban. Şelamim-korbanýnýn bir
bölümü Mizbeah’ta yakýlýr, çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; bkz. Vayikra Perek 3 açk. ve Vayikra 7:11-36. Normal şartlarda Şelamim-korbaný gönüllü
olarak getirilir. Ancak bayramlarda yapýlan zorunlu
Hagiga-korbaný da bir Şelamim-korbanýdýr.
Şelamim-kesimi: İbr. Zevah Şelamim. Şelamim-korbaný için kullanýlan başka bir isim. çoð. Zivhe Şelamim.
Şema: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluşturan parça. Sabah ve akşamleyin Şema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir;
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Devarim 6:7. Sabahleyin Şema söyleme vakti, Şaot
Zemaniyot’a göre günün ilk üç saatidir. Geceleyin ise
yýldýzlarýn çýkýşýndan itibaren söylenir. Şema üç paragraftan oluşur: Devarim 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar
15:37-41. BBS.
Şemini Hag Aatseret: “[Sukot’un başýndan sayýldýðýnda] Sekizinci [güne rastlayan] Durdurma/Toplanma/İmtina Bayramý”. Sukot’un yedi gününü takip
eden ve bu bayramý “durduran”; sona erdiren bayram;
29:35 (bkz. Vayikra 23:36 açk.). 22 Tişri tarihine rastlar ve [Erets-Yisrael’de] bu günde artýk Suka’da oturulmaz [Diaspora’da ise ilk gün oturulur ama beraha
söylenmez (Rambam)]. Erets-Yisrael’de tek gün kutlanýr ve ayný zamanda Simhat Tora kutlamasý yapýlýr.
Diaspora’da ise bayram iki gündür ve ilk gün Şemini
Hag Aatseret iken, Simhat Tora kutlamasý ikinci gün
yapýlýr.
Şemita: çoð. Şemitot. “Býrakma, terk etme, feragat
etme”. Tora’nýn emrine göre, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girişinden 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 (bkz. Vayikra Perek 25).
BVS.
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Şeni Letuma: Bkz. Tuma > Şeni Letuma.
Şerets: çoð. Şeratsim. 1. Fare, kertenkele, böcek, yengeç, kurbaða gibi, su ya da karada yaşayan küçük çaplý
hayvanlara verilen genel isim. 2. Tora’nýn listelediði
ve leşleri birer tuma kaynaðý olan, yani leşleri ile temas
eden kişi ya da nesnelere tuma aktaran sekiz tane küçük çaplý hayvan cinsi; bkz. Vayikra 11:29-30.
Şerets Amayim: “Sudaki Şerets”. Sularda yaşayan
böcek ve küçük hayvanlar.
Şerets Aof: “Uçucu Şerets”.
Tovel VeŞerets Beyado? “Elinde Şeretsle Mikveye
Dalýyor”. Bir yandan teşuva yapan, ama diðer yandan
ayný günahý işlemeye devam eden kişi için kullanýlan
deyim. Bir kişi elinde şerets leşi gibi bir tuma kaynaðý
olduðu sürece mikveye daldýðýnda bu dalýşla arýnamayacaðý açýk olduðu gibi, ayný şekilde günahýný terk etmemiş bir kişinin teşuvasý da gerçek bir teşuva deðildir.
Tier Et Aşerets: “Şeretsi Arýndýrdý”. “Hiçbir şekilde
kabul edilemeyecek bir davranýşý haklý gösterme gayretiyle binbir bahane uydurdu” anlamýna gelen bir deyim.
Şete Alehem: “İki Ekmek”. Şavuot bayramýnda, yeni
yýla ait ilk buðday hasadýyla pişiri-lerek Bet-Amikdaş’a
getirilen toplumsal Minha-korbaný. Bu, hamets ek388

mek olarak getirilen tek Minha türüdür (bkz. Vayikra
23:17). Lehem Bikurim olarak da adlandýrýlýr.
Şevarim: (Şin-Bet-Reş-Yod-Mem). “Kýrýklar”. Bir
Şofar ya da borazanla çalýnan kesik sesler. Bu ses üç
başa sahip Şin harfiyle temsil edilir zira üç kýsa sesten
oluşur (Tue-Tue-Tue).
Şiva Asar BeTamuz: “17 Tamuz”. Bu tarih, geçmişte birçok üzücü olaya sahne olmuştur. Hahamlarýmýz
bu sebeplerle söz konusu günü oruç günü olarak ilan
etmişlerdir. Talmud’da, bu tarihte gerçekleştiði söylenen beş olay listelenmiştir. [1] Moşe Sinay daðýndan inip Altýn Buzaðý’yý görünce, ilk On Emir levhalarýný kýrmýştýr (2448). [2] Mizbeah’ýn [2449 yýlýnda]
çölde hizmete açýlmasýndan itibaren, 890 yýl boyunca
Tamid-korbanlarý her gün sektirilmeden yapýlýrdý. I.
Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşý öncesinde, şehrin kuşatýlmasý
sebebiyle Tamid-korbanlarý durdurulmak zorunda kaldý. [3] II. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýndan önce Romalýlar Yeruşalayim surlarýnda gedik açmayý başardýlar.
I. Bet-Amikdaş döneminde de surlar buna yakýn bir
tarih olan 9 Tamuz’da düşmüştür. Oruç her iki olayý
da anma amacýndadýr. [4] Talmud (Taanit), Hanuka
olaylarýndan hemen önce Suriyeli vali Apostemos’un,
herkesin gözü önünde Sefer-Tora yaktýðýný kaydeder.
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[5] 3228 yýlýnda I. Bet-Amikdaş döneminde, kötü Yeuda kralý Menaşe, Bet-Amikdaş’ýn içine bir put yerleştirmiştir. II. Bet-Amikdaş döneminde Apostemos aynýsýný
yapmýştýr.
Şofar: çoð. Şofarot. Genelde koç boynuzundan yapýlan [ama sýðýr haricindeki başka hayvanlarýn boynuzundan da yapýlabilen], eski dönemde ordunun toplanmasý ya da bayramlarýn ilaný için kullanýlan üflemeli
alet. Roş Aşana bayramýnda Şofar çalmak, Tora’nýn bir
emridir (bkz. 29:1). Yom Kipur’da ise Şofar çalýnarak
yüce günün bitişi ilan edilir. Ayrýca Yovel yýlýnda da,
kölelerin serbest kalýşýný ilan etmek için ülke çapýnda
Şofar çalýnýrdý (bkz. Vayikra 25:9).
Şofarot: “Şofarlar”. Roş Aşana günü okunan Musaf
Amidasý içindeki üç ana bölümden üçüncüsü (bkz.
Malhuyot ve Zihronot). Bu bölümde, Tanah’taki Şofar
sesi temasýný içeren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Şohet: Bkz. Şehita.
Şulhan: çoð. Şulhanot. 1. “Masa”. 2. Mişkan ve Bet-Amikdaş’ta bulunan, altýn kaplama olup üstüne Lehem
Apanim’in yerleştirildiði masa; bkz. Şemot 25:23 v.d.
“Şulhan Apanim – Yüz Masasý” (4:7) ve “Şulhan
Amaarehet – Dizim/Sýralama Masasý” (Divre Ayamim
II 29:18) olarak da bilinir.
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Taanit: çoð. Taaniyot. “Eziyet”. 1. Oruç. Bedene,
onu yiyecek ve içecekten mahrum býrakarak yapýlan
eziyet. 2. Mişna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki,
özellikle yaðmur yokluðu sonucunda Sanedrin tarafýndan ilan edilen oruçlarý ve diðer türdeki oruçlarý konu
alan ünitesi. BVS.
Taarat Amişpaha: “Ailenin Saflýðý”. Yahudi ailesinin temelini saðlayan saflýk kurallarý. Bu kurallar, evin
hanýmýnýn âdet dönemine baðlýdýr ve âdet başlangýcýndan, kadýnýn mikveye dalmasýna kadar olan sürede
eşlerin fiziksel anlamda ayrýlýðýný gerektirir (bkz. Vayikra 15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.).
Tahanunim: tek. Tahanun. “Yakarýlar”. 1. Yakarýş;
merhamet dilekleri. 2. Normal günlerde Şahrit ve Minha dualarýnda Amida’nýn ardýndan okunan ve günahlar konusunda affedilme dileklerini içeren parça.
Tahaş: Tora’da sözü geçen ve derisinden Mişkan’ýn
üst örtülerinin yapýldýðý, ama tam kimliði kesin olmayan bir hayvan; bkz. Şemot 25:5.
Talit: Bkz. Tsitsit.
Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora Şebeal Pe için kullaný391

lan ve Mişna, Gemara, Tosefta, Midraşlarý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için
de kullanýlýr. BŞS.
Tame: f. Temea; çoð. Temeim; f. çoð. Temeot. kar.
Taor. 1. Bir tuma kaynaðýndan etkilenmiş kişi. Bkz.
Tuma. 2. Kaşer olmayan hayvan; Devarim 14:7. 3.
Kötü ve yozlaşmýş kişilere ve-rilen bir aşaðýlama sýfatý;
Yeşayau 52:1. BBS.
Teme Met: çoð. Temee Met. Ya da Teme Nefeş. Bir
ölüyle temastan ya da ayný çatý altýnda bulunmaktan
dolayý tame olan kişi.
Tamid-korbaný: “Daimi Korban”. Günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere yapýlan toplumsal Ola-korbaný. Bkz. 28:1-8; Şemot 29:38-44.
Tanah: TaNa”H. Tora, Neviim ve Ketuvim sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş sözcük.
Tanna: çoð. Tannaim. II. Bet-Amikdaş dönemi ve
sonrasýnda varlýk gösteren ve öðretileri Mişna’yý oluşturmuş olan Hahamlar’a verilen genel bir ünvan. BBS.
Tarşiş: Koen Gadol’un göðüslüðündeki taşlardan biri.
Bazýlarýna göre bu kristaldir. Bir kaynaða göre Tarşiş
ayný zamanda bir melek türüdür. Ayrýca eski zaman392

larda halký denizcilikle uðraşan bir yer de Tarşiş olarak
adlandýrýlýrdý.
Tefah: çoð. Tefahim. “Yumruk”. Ya da Tofah. Dört
parmaða denk uzunluk ölçüsü. Yaklaşýk 8-10cm. BVS.
Tefila: 1. Dua. 2. Amida. 3. Tefilinin iki parçasýndan
her biri.
Tefilat Şav: “Boş Dua”. Vakti geçtikten sonra yapýlan dua.
Bet Tefila: “Dua Evi”. Sinagog.
Tefilat Adereh: “Yol Duasý”. Uzun yola çýkýldýðýnda
söylenen kýsa dua.
Tefilat Vatikin: Sabahlarý güneşin doðduðu anda
söylenen Şahrit Amidasý.
Baal Tefila: “Dua Ustasý”. Profesyonel hazan olmayan, ama dua etmeyi ve yönetmeyi bilen ve bunu sadelikle, abartmadan ve uzun melodilerle deðil, halkýn
seveceði şekilde yapan kişi.
Ani Tefila: “Ben Duayým”. “Tüm benliðimle dua
ediyorum” anlamýnda bir deyim.
Tefila Osa Akol: “Dua Her Şeyi Yapar”. Hahamlarýmýz’ýn, duanýn önemi hakkýnda söyledikleri sözlerden biri.
Tefila Tseriha Kavana: “Dua, Konsantrasyon
[Okunduðunu Anlamayý] Gerektirir”.
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Şaare Tefila Enan Ninalin Leolam: “Dua Kapýlarý
Hiçbir Zaman Kilitlenmez”.
Tefilin: Şabat ve bayram günleri haricinde her gün
sabah duasýnda sol kola ve başa yerleştirilen; içinde
Tora’dan dört bölümün (Şemot 13:1-10, 13:11-16,
Devarim 6:4-9, 11:13-21) yazýlý olduðu parşömenler
bulunan, hayvan derisinden yapýlmýş iki siyah renkli
küp kutu. Bu kutulardan çýkan deri şeritler, kutularýn
yerleştirilmesini ve baðlanmasýný saðlar ve kendilerine
göre kurallara sahiptir. BBS.
Tehelet: 1. Bir mavi tonu. 2. Eskiden hilazon adý verilen bir deniz hayvanýndan elde edilen ve tsitsitin ipliklerinden birinin boyanmasýnda kullanýlan mavi boya.
Geniş bilgi için bkz. 15:38 açk.
Tehiyat Ametim: “Ölülerin Dirilişi”. İleride ölülerin
tekrar dirileceðine dair Yahudi inancý.
Tehum: çoð. Tehumim. Sýnýr; sýnýrla çevrilmiş alan.
Tehum Şabat: “Şabat Alaný”. Şehir dýşýnda 2000 ama
[yaklaşýk 1km.] uzaklýða kadar olan bölge. Şabat günü,
bunun dýşýna çýkmak yasaktýr; bkz. Şemot 16:29 açk.
Tekia: çoð. Tekiot. 1. Üflemeli çalgýlarda, ses çýkarmak için yapýlan üfleme. 2. Uzun ve düz Şofar sesi
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(Tuuuuuuuuuuue).
Tekiot Dim’umad: “Oturarak [Dinlenen] Çalýşlar”.
Roş Aşana’da halkýn oturmuş halde dinlediði otuz Şofar sesi.
Tekiot Dimyuşav: “Ayakta [Dinlenen] Çalýşlar”.
Roş Aşana’da halkýn ayakta dinlediði Şofar sesleri.
Telat Defuranuta: “Sýkýntý/Felaket Üçlüsü”. Şiva
Asar BeTamuz ile Tişa BeAv arasýndaki üç Şabat günü
okunan aftaralar. Bu aftaralarda peygamberlerin çok
sert ikaz ve azarlamalarý okunur.
Teme Met: bkz. Tame > Teme Met.
Temea: bkz. Tame.
Tenufa: “Sallayýş; Yukarý Kaldýrýş”. Çeşitli şeylerin
Tanrý’nýn Huzurunda “kutsal” konumuna geçmesini
simgeleyen bazý hareketlere bu isim verilir. Bkz. Vayikra 7:13 açk.
Terua: çoð. Teruot. 1. Kesik kesik çalýnan Şofar ya
da borazan sesi (Tu-tu-tu-tu-tu-tu...). 2. Coşku ve heyecan belirten yüksek ses.
Yom Terua: “Terua Günü”. Roş Aşana’nýn bir diðer
adý (bkz. 29:1).
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Teruma: çoð. Terumot. 1. “Baðýş”. Tam anlamýyla
“yükseltme; kaldýrma”; çünkü kutsal amaçlarla baðýşlanan bir eşya, alelade olmaktan çýkýp, daha yüksek bir
düzeye yükselmiştir; bkz. Şemot 29:27 açk. 2. Tarým
ürünlerinden ayrýlýp Koenler’e verilmesi gereken yaklaşýk %2 oranýndaki pay (bkz. Vayikra Perek 22). Buna
Teruma Gedola (Büyük Teruma) adý da verilir. 3. Genel olarak Tora’nýn [gerek tarým ürünlerinden, gerek
hayvanlardan gerekse de korbanlardan ayrýlýp] Koenler’e verilmesini emrettiði her türlü pay da bu isimle
adlandýrýlýr.
Terumat Maaser: “Maaser Baðýşý”. Leviler’in, halktan aldýklarý Maaser Şeni baðýşýndan ayýrýp Koenler’e
verdikleri onda birlik pay; bkz. Maaser > Maaser Min
Amaaser.
Terumat Adeşen: “Küllerin Kaldýrýlmasý”. Her sabah
Mizbeah’ýn üzerindeki kül yýðýnýndan bir miktar külün
kaldýrýlýp Mizbeah’ýn yanýna yerleştirilmesi işlemi (bkz.
6:3-4 açk).
Teşuva: çoð. Teşuvot. 1. Cevap. 2. Dönüş; geri geliş.
3. [Yahudi geleneksel dilindeki anlamýna göre:] Pişmanlýk duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek şeklindedir. “Teşuva yapmak/Teşuva’ya dönmek”
şeklinde kullanýlýr. BBS.
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Tevel: (Tet-Bet-Lamed). İçinden henüz teruma ve
maaser ayrýlmamýş olan tarým ürünlerine verilen ad.
Tevila: çoð. Tevilot. “Dalýş” ya da “daldýrma”. 1. Bir
nesnenin bir sývýya daldýrýlmasý. 2. Mikve ya da, deniz,
göl gibi doðal su kaynaklarýna tüm vücudu ya da herhangi bir eşyayý daldýrma işlemine verilen ad.
Tevilat Kelim: “Kaplarýn Daldýrýlmasý”. Yahudi olmayan birinden alýnmýş ya da Yahudi olmayan biri
tarafýndan imal edilmiş, metal ya da cam yiyecek eşyalarýnýn, Yahudi iyeliðine geçişini işaretlemek için
mikveye daldýrýlmasý.
Tevul Yom: “[Mikveye] O Gün Dalmýş Olan”. Tame
bir kişinin, mikveye daldýktan sonra, gün batýmýna kadar olan süre boyunca bulunduðu konum (bkz. Vayikra 7:7 açk.).
Tişa Beav: İbrani takvimine göre “9 Av”. Bu gün,
tarih boyunca Yahudiler için bir yas günü olarak bilinir. Bu günde meydana gelen felaketler sebebiyle Yom
Kipur’daki kurallara göre oruç tutulur. BBS.
Toda-korbaný: “Şükran korbaný”. Bu, Şelamim tarzý
bir korbandýr ve belirli durumlardaki şükran duygularýný ifade etme amacýyla getirilir (bkz. Vayikra 7:12
v.d. açk.).
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Tohaha: Ya da Toheha. “Sert İhtar / Azarlama”. 1.
Ceza, sýkýntý. 2. Tora’nýn, Bene-Yisrael’in Tora’ya uygun yaşamamalarý durumunda yüzleşmek durumunda
kalacaklarý ceza ve lanetleri listeleyen iki bölümüne
(Vayikra 26:14-46 ve Devarim 28:15-69) verilen ad.
Tokea: Ya da Baal Tokea. “[Şofar] Çalma Ustasý”.
Tora: 1. Yasa (bkz. Bereşit 26:5). 2. “Oraa – Eðitim/Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak “Öðreti”. 3.
Tanrý’nýn, Moşe Rabenu’ya dikte ettiði ve Bene-Yisrael’e verdiði, Yahudilik’in temel kitabý. Bereşit, Şemot,
Vayikra, Bamidbar ve Devarim kitaplarýndan oluşan
beşli. “Torat E-lo-im – Tanrý’nýn Yasasý” (Yeşayau
24:26), “Torat Moşe – Moşe’nin Yasasý” (Malahi 3:22),
“Torat Emet – Gerçek Yasa” (Nehemya 9:13) olarak
da bilinir. BBS.
Tora Şebihtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beş kitabý. Bazý
durumlarda tüm Tanah için de kullanýlýr.
Tora Şebeal Pe: “Sözlü Tora”. Moşe’nin, doðrudan
Tanrý’dan öðrenerek halka tüm detaylarýna kadar
açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar. Bkz. Talmud.
Sefer-Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi
üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple
ve belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu tomar.
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Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma döngüsünün tamamlanýşý sebebiyle yapýlan kutlama. Bu günde Tora’nýn son peraşasý olan Vezot Aberaha okunur ve hemen ardýndan ilk peraşa Bereşit’e
başlanýr. Şemini Hag Aatseret bayramýna dahildir ve
Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da
ise, ikinci günde kutlanýr; bkz. Şemini Hag Aatseret.
Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle
meşgul kişi kadar özgür insan yoktur” (Mişna – Pirke
Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan genel isim.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar.
Raşa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn tüm mitsvalarýný
yerine getiren; 2. Adaleti işleten; dürüst; 3. Haklý.
BBS.
Tsaraat: Bazý manevi eksiklikler nedeniyle ortaya çýkan ve cüzzam benzeri belirtileri olan rahatsýzlýk; bkz.
Vayikra 13:1 v.d.
Tsedaka: 1. Adalet, dürüstlük. 2. İhtiyaç sahiplerine yardým. Elindekiyle “adalet ve dürüstlüðe uygun bir
şekilde” ihtiyaç sahiplerine yardým etmek. BBS.
Tsits: Koen Gadol’un alnýna taktýðý ve üzerinde “Tan399

rý Adýna Kutsal” sözlerinin yazýlý olduðu altýn levha.
Bkz. Şemot 28:36-38.
Tsitsit: Dört köşeli elbiselerin köşelerine baðlanmasý
gereken iplik düðümleri ve saçaklar; 15:37 v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda dört köşesinde tsitsit olan bir dua şalý [“Talit Gadol – Büyük
Talit”] ve gün boyu giysilerin altýnda yer alan dört köşeli ve tsitsit baðlý bir iç kýyafeti [“Talit Katan – Küçük
Talit”] giyilir. Ama bunun dýşýnda, dört köşeli başka
elbiseler söz konusuysa, giymeden önce onlara da tsitsit baðlamak gerekir. Dört köşesi olmayan elbiseler ise
bundan muaftýr.
Tsom: “Oruç”. Yemek ve içmekten uzak durmak.
A-Tsom: “Oruç”. Baştaki “A” sesi [İngilizce’deki
“the” sözcüðüne denk olarak] İbrani-ce’de belirtme ve
özelleştirme anlamý verir. Bu sözcük belirli bir orucu,
yani Yom Kipur’u ifade eder; zira bu, Yahudilik’teki en
büyük oruç günüdür.
Tsom Gedalya: Ya da Tsom Gedalyau. “Gedalya
Orucu”. I. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlýşýnýn ardýndan Babil
imparatoru Nevuhadnetsar tarafýndan Erets-Yisrael’in
valiliðine atadýðý Gedalyau ben Ahikam’ýn, bir suikast
sonucu öldürülmesi anýsýna 3 Tişri tarihinde tutulan
oruç. Bu olayýn ardýndan Yahudiler’in neredeyse tümü
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Erets-Yisrael’den sürülmüştür.
Tu Beav: “15 Av”. Tarihte çeşitli mutlu olaylara sahne olan bir gün. Ayrýntýlar için bkz. 36:12 açk.
Tuma: Kişiyi Bet-Amikdaş’a girmekten ve kutsal nitelikli yiyecekleri yemekten alýkoyan manevi durum.
Bkz. Vayikra Perek 12’nin başýndaki açýklamalar. BBS.
BVS.
Avi Avot Atuma: “Büyükbaba Tuma”. Bir ceset. Bu,
en üst düzeydeki tuma kaynaðýdýr ve temas ettiði ya da
ayný çatý altýnda bulunduðu kişi ya da eşyalarý Av Atuma düzeyinde tame yapar.
Av Atuma: çoð. Avot Atuma. “Baba Tuma”. Birinci
derecede tuma kaynaðý. Böyle bir kaynak, temas yoluyla insan ve eşyalara tuma aktarýr ve onlarý Rişon Letumaderecesinde tame yapar. Örneðin, bir ölüyle temas
etmiş kişi, bir metsora, ya da bazý hay-vanlarýn leşleri
bu tipte tuma kaynaklarýdýr.
Rişon Letuma: “Tumadan Birinci Derecede Etkilenmiş Olan”. Bir Av Atuma’nýn temasý sonucu tame [ve
tuma kaynaðý] olmuş kişi ya da eşya. Bu derecedeki bir
tuma kaynaðý, temas halinde sadece yiyecek ve içecekleri tame yapabilir [insan ve eşyalarý ise yapmaz].
Şeni Letuma: “Tumadan İkinci Derecede Etkilenmiş
Olan”. Bir Rişon Letuma’nýn temasý sonucu tame olmuş
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yiyecek ya da içecek. Bu derecedeki bir tuma kaynaðý,
temas halinde teruma ya da kutsal nitelikli yiyecekleri
tame yapar [diðer yiyecek ve içecekleri ise yapmaz].
Tumat Met: “Ölü Tumasý”. Bir cesede temas ya da
onunla ayný çatý altýnda bulunmakla aktarýlan tuma.
Tumat Mikdaş Vekadaşav: “Bet-Amikdaş ve kutsallarýnýn tumasý”. Tame halde iken Bet-Amikdaş’a girme
ya da kutsal nitelikli bir yiyeceði yeme günahý.
Tumat Oalim: “Çadýr Tumasý”. Bazý tuma kaynaklarýnýn, ayný çatý altýnda bulunduklarý şeylere aktardýklarý türdeki tuma.
Tütsü Mizbeahý: bkz. Mizbeah > Mizbah Azaav.
Urim VeTumim: Koen Gadol’un göðsüne yerleştirilen Hoşen’in kat yeri içine konan, Tanrý’nýn Kutsal
İsimleri; bkz. Şemot 28:30 açk.
Viduy: “İtiraf”. 1. Gerçeði kabullenmek, eski bir hatayý, ona baðlý detaylarýyla açýklamak. 2. Kişinin günahlarýný itiraf ettiði duaya verilen isim.
Viduy Pe: “Aðýz İtirafý”. Sadece aðýzdan yarým yamalak yapýlan ama gerçek olmayýp pişmanlýk içermeyen
itiraf.
Yakýlan-korban: İbranice İşe. “Eş – Ateş” sözcüðüyle
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baðlýdýr ve korbanlarýn yakýlan kýsýmlarýný ifade eden
bir terimdir. Çevirimiz boyunca bu sözcüðü “yakýlan-korban” ifadesiyle karşýlamaya çalýştýk.
Yamim Noraim: “Heybetli Günler”. Elul ayý ile kendisini hissettirmeye başlayan, Roş Aşana ile devam
edip, on Teşuva gününü tamamlayan Yom Kipur’da
doruða ulaşan Tanrýsal yargý dönemi. Oşana Raba da
bu döneme dâhil kabul edilir.
Yeşiva: 1. Oturuş; 2. Toplantý; 3. Hahamlar’ýn Tora
öðrenimi ya da araştýrma amacýyla bir araya gelmeleri.
4. Tora öðrenilen okul. BBS.
Yetser Ara: “Kötü Dürtü”. İnsaný kötülüðe, zarar
vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha vs. teşvik eden
zayýf yaný; bkz. Satan.
Yetser Atov: İyi Eðilim. İnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teşvik eden yaný.
Yibum: Çocuksuz ölen bir erkeðin karýsýnýn, o erkeðin kardeşlerinden biri ile evlenmesi (Devarim 25:5
v.d.).
Yisrael: [Bu kitapta geçen anlamýyla] Koen ya da Levi
olmayan Yahudi.
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Yisreeli: Yisrael ulusuna mensup.
Yoledet: “Loðusa”. Yeni doðum yapmýş kadýn. Bu kadýn, doðan çocuðun cinsiyetine göre bir ya da iki hafta
boyunca, bir nida ile ayný düzeyde temea konumundadýr (bkz. Vayikra 12:2 açk.).
Yom Kipur: Ya da Yom Akipurim. “Kefaret/Onarým
Günü”; bkz. 23:26-32. Tişri 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 şeyler sürmek, eşlerarasý ilişkide
bulunmak, deri ayakkabý giymek ve yýkanmak yasaktýr” (Mişna – Yoma 8:1). BBS.
Yom Tov: “İyi Gün”. Bayram günü. Şaloş Regalim ve
Roş Aşana’da iş yapmanýn yasak olduðu günler. Şabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da “Ohel Nefeş – Yemek
İhtiyacý” için gereken işler yapýlabilir; Şabat günü yapýlamaz. BBS.
Yom Tov Şeni Şel Galuyot: “Sürgünlerin İkinci Yom
Tovu”. Her bayramda Diaspora’da kutlanan ikinci Yom
Tov’a verilen isim.
Yovel: Yedi Şemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda,
geçmiş 49 yýl içinde el deðiştirmiş tüm topraklar eski
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sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest
kalýr; bkz. Vayikra 25:10.
Zav: çoð. Zavim. “Anormal Bedensel Akýntýsý Olan
Erkek”. Geniş bilgi için bkz. Vayikra 15:1-18 açk.
Zava: “Anormal Kanamasý Olan Kadýn”. Geniş bilgi
için bkz. Vayikra 15:24-28 açk. BVS.
Zeret: 1. Serçe parmak. 2. Uzunluk ölçüsü olarak
“karýş”. Yarým amaya eşittir. Yaklaşýk 24-30cm.
Zihronot: “Hatýralar”. Roş Aşana günü okunan Musaf Amidasý içindeki üç ana bölümden ikincisi (bkz.
Malhuyot ve Şofar > Şofarot). Bu bölümde, Tanah’taki
“hatýrlama” temasýný içeren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Bunun nedeni, Roş Aşana’nýn, “Yom Azikaron – Hatýrlama Günü” olmasý ve Tanrý’nýn, insanlarý yargýladýðý
bu günde, yapýlan her şeyi “hatýrýna getirerek” tek tek
deðerlendirmesi.
Zuz: Eski dönemde kullanýlan bir madeni para. Kutsal şekel standartlarýna göre, şekelin dörtte birine eşdeðerdir.
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