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Agada
Önsöz
Pesah Sederi, Yahudiler'in büyük çoðunluðu tarafýndan yerine getirilen bir ritüeldir. Dahasý, diðer
bayramlardan farklý olarak, Pesah için hazýrlýklara haftalar öncesinden baþlarýz. Belki de bunun
sebebi, masada birkaç nesil bir arada oturup, bizden öncekilerin yüzyýllar boyunca aksatmadan
yaptýklarýný bildiðimiz bir aktarma sürecinin parçasý olmanýn keyfini çýkarýyor olmamýzdýr.
Pesah Sederi, her ne kadar "Anlatý" anlamýna gelen "Agada"nýn çevresinde toplanmýþsa da kýsmen
sessiz olan bir aktarma sürecidir. Birkaç yýl önce saygýdeðer Hahambaþýmýz Rabi Yitshak Haleva'nýn
yaptýðý bir konuþmada söylediði bir cümle, Seder'in gücünü ve Yahudiler'in Seder'le bu denli baðlý
olmasýný açýklar nitelikteydi: "Yahudi konuþmaz, sadece yapar ve çocuðu onu seyrederek ne
yapacaðýný öðrenir".
Seder gecesinde birçok hareketi sadece çocuklarýn merakýný uyandýrmak için yaparýz. Matsayý kýrýp
örtünün altýna gizler, durup dururken sokak kapýsýný açar, tepsiyi masadan bir süre çýkarýr sonra
tekrar yerine koyarýz… Tüm bunlar çocuðun ilgisini çekip soru sormasýný saðlamak içindir. Bu þekilde bir fýrsat yaratýp "sesli" anlatma sürecine gireriz.
Pesah Agadasý'ný "bir metin okuyup bitirme" þeklinde bir görev olmaktan çýkarabilmek ve
çocuklarýmýzý - ve kendimizi - konunun içine katabilmek için, öncelikle metni anlamamýz gerekir.
Bu açýdan Tora Grubu'nun desteðinde, bu kitabý hazýrlamaya koyulduk.
Kitap her ne kadar temelde Agada'nýn çevresinde oluþtuysa da, onu, Pesah ve özellikle bayram
hazýrlýklarý konusunda birçok genel bilgi içerecek þekilde hazýrlamaya gayret ettik. Kitabýn giriþinde
Pesah'tan önceki günlerde yapýlan hazýrlýklarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Sadece bir kurallar
dizisi vermek istemediðimiz için, bu kurallarý, Pesah konulu birçok açýklama ve düþünce içeren
yazýlarla süsledik. Ayný þekilde Seder'i, sembolleri, Agada metnini mümkün olduðu kadar geniþ ve
açýklamalý bir þekilde sunmaya çalýþtýk. Her paragraf için Ýbranice, Latin harfleriyle okunuþ ve
Türkçe çevirinin ardýndan, paragraf içindeki belli baþlý sözcük ya da ifadelerin geniþ açýklamalarýndan
oluþan bir bölümü, ardýndan da paragrafýn konusuyla baðlantýlý güncel ve pratik bakýþ açýlarýný
bulabilirsiniz. Ayrýca yeri geldiðinde Seder sýrasýnda nasýl davranýldýðýna dair rehber bilgiler ve
kurallara yer verilmiþtir.
Önemle belirtilmesi gereken nokta, bu kitabýn tamamen bir derleme olduðudur. Kendimizden herhangi bir þey katmadan, birçok kaynaktan alýntýlar yaparak bu kitabý ortaya çýkardýk. Kullandýðýmýz
kaynaklar þunlardýr:















"Hazon Ovadya" - Riþon Letsiyon AGaon Rabi Ovadya Yosef
"El Gid Para El Pratikante" - Rabi Nisim Behar
"Agada Þel Pesah" - Rabi Eliyau Kitov
"Passover Survival Kit" - Rabi Þimon Apisdorf [Aish Hatorah]
"Pesach Hagaddah - The Yosef Hayim Commentary" - Rabi Tom Meyer [Aish Hatorah]
"Agada Þel Pesah" - Ýþ Matsliah
"The Complete Passover Seder Table Companion" - Rabi Zalman Goldstein
"Agada Þel Pesah - Tehelet Mordehay" - Rabi Mordehay Elon
"Agada Þel Pesah - Nahalat Asar" - Rabi Þimþon Refael Hirsch
"Agada Þel Pesah - Ben Ýþ Hay" - Gaon Rabi Yosef Hayim
"Kiduþ Kitabý" - Bildirici Ailesi
"Haftanýn Peraþasý Pesah Broþürleri" - Haftanýn Peraþasý Grubu
Aish Hatorah web sayfasý: www.aish.com
Ohr Somayach web sayfasý: www.ohr.org.il.

1

Kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese;
kitabýn sponsorluðunu yapan Tora Grubu'na;
çalýþmanýn fikir babalarýndan Murat Bildirici'ye;
temel tasarýmý hazýrlayan Ýgal Asa'ya;
tasarýmý uygulayan Yavuz Osman Yýlmaz ve Tülay Yazan’a;
sponsorlar arasý koordinasyonu saðlayan Albert Asa'ya;
kitabýn baský çalýþmalarýnda tecrübesine baþvurduðumuz Jojo Kamhi'ye;
kaynak kitaplarý saðlamak için bize kütüphanelerini açan Rabi Gavriel Kleinerman, Rabi Mendy
Chitrik, Rabanit Rejin Haleva, amcam Þemuel Farsi; ayrýca Eli Mor ve Jojo Levi, Yosef Berkante
Seattle Sefarad Cemaati Onursal Hazaný Yitshak Azuz'a;
çalýþmalarýmda bana daima rahat bir ortam saðlayan, beni oðullarý gibi gören sevgili halam ve
eniþtem Mati-Jak Aþkenazi'ye
çeviriye nezaret eden saygýdeðer Ravým, Rabi Eliyau Koen'e;
kitabý hukuki yönden kontrol eden Av. Nedim Karako'ya;
kitabýn Yahudi kaynaklarýna uygunluðunu kontrol eden, saygýdeðer Hahambaþýmýz, Rabi Yitshak
Haleva'ya;
kitabý okuyucu gözüyle deðerlendirip yerinde uyarýlarda bulunan, ayrýca tüm çalýþanlar arasýndaki
baðlantýyý saðlayan Ester Asa'ya;
Teþekkürü bir borç bilirim.
Pesah'ý ve özellikle Seder'i konu alan böyle bir kitabý hazýrlama isteðimin temelinde, bu tecrübeyi,
tabiri caizse "tüm ateþiyle" yaþamýþ olmak yatýyor olsa gerek. Bu açýdan, bana yaþamým boyunca
Pesah'ý "Pesah gibi" yaþatmýþ olan ailemi sevgiyle kucaklýyorum. Ve elbette bana bereket dolu iyi ve
saðlýklý bir yaþam bahþettiði için Tanrý'ya sonsuz þükranlarýmý sunuyorum.
Bir Haham, Pesah gecesi masasýna fakir bir kiþiyi davet eder. Seder sýrasýnda fakir adam yanlýþlýkla
önündeki þarap kadehine çarpar ve þarap dökülerek hem masa örtüsünü hem de önündeki Agada
kitabýný lekeler.
Adamcaðýzýn, davetli olduðu yerde böyle bir durumla karþýlaþmaktan duyduðu rahatsýzlýðý sezen
Haham, adamý utandýrmamak için hemen elini uzatýr ve o da önündeki kadehi yanlýþlýkla (!) devirir. Misafirine doðru göz kýrparak "Sanki masa sallanýyor deðil mi?" der ve gülümseyerek ekler:
"Þarapla lekelenmemiþ bir Agada kitabý, gözyaþlarýyla ýslanmamýþ bir dua kitabýna benzer".
Bu hikaye bize bir fakire yardým etmenin ve onun utanmamasý için gereken her þeyi yapmanýn
önemi konusunda önemli bir ders vermektedir. Fakat onun yanýnda "ayrýlmaz ikili"yi de
hatýrlatmaktadýr: Agada ve þarap lekeleri. Elinizdeki kitabýn þarap lekeleriyle dolmasý dileðiyle;
							
												
											
Moþe Farsi
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Pesah'a Genel Bir Bakýþ

Pesah'ýn tarihçesi genel olarak iyi bilinir: Yahudiler
Mýsýr'da Paro'nun köleleriydiler, Tanrý'nýn
görevlendirdiði Moþe Rabenu'nun önderliðinde
mucizeler eþliðinde oradan çýktýlar, Sinay daðýnda
Tora'yý aldýlar ve çölde geçen 40 yýlýn ardýndan
Erets-Yisrael'e girdiler.

kurtulmasýný da simgeler.
Ýnsan ruhunun en derin özünde, bir Tanrýsallýk
kývýlcýmý vardýr - dolayýsýyla sonsuz ve sýnýrsýzdýr.
Fakat ruh, "Mýsýr'da sürgünde"dir - sonsuz
olmasýna karþýn, bu sonlu ve maddi dünyanýn
sýnýrlamalarýnýn içine hapsolmuþtur. Bir kiþinin
"Mýsýr"ý kendisini en çok bencil temel arzularda
gösterirken, bir diðeri ise zekanýn "mantýk!
mantýk!" diye baðýran sýnýrlarý içine mahkum olabilir.
Pesah,
sýnýrlamalarýmýzýn
ötesine
geçebileceðimiz ve yaþantýmýzýn her yönündeki
sonsuz
manevi
potansiyelimizin
farkýna
varabileceðimiz bir zamandýr.

Yahudiler için "Mýsýr", haritadaki bir yerden
fazlasýný temsil eder. Mýsýr için kullanýlan Ýbranice
sözcük olan Mitsrayim, "Metsarim - Sýnýrlamalar,
Darlýk ve sýkýntýlar" sözcüðüyle baðlantýlýdýr. Bu
açýdan, Yahudiler için "Mýsýr'dan Çýkmak" ifadesi
ayný zamanda insanýn kendi kiþisel potansiyeline
ulaþmasýný
engelleyen
sýnýrlamalarýndan

Gerçek Özgürlük
Tanrý Moþe'ye Bene-Yisrael'i
Mýsýr'dan
çýkarmasýný
emrettiði zaman, ona bu
çýkýþýn amacýný da açýk bir
þekilde belirtmiþtir: "Halký
Mýsýr'dan çýkardýðýn zaman,
bu dað üzerinde Tanrý'ya ibadet edeceksiniz" (Þemot
3:12). Baþka bir deyiþle, Sinay daðýnda Tora'nýn
alýnýþýna
kadar,
özgürlüðe
tam
olarak
kavuþulmamýþtýr.

Tanrý'nýn Torasý ve emirleri, gerçek özgürlüðe
ulaþmanýn anahtarýdýr. Bu, sadece fiziksel kölelikten deðil, ayný zamanda kendi sýnýrlayýcý inanç
ve davranýþlarýmýzdan da kurtulacaðýmýz türde
bir özgürlüktür. Tora bizlere, yaþamýn bize
sunduðu çeþitli tuzaklarý nasýl bertaraf edeceðimizi
gösterir ve bu dünyayý tüm insanlýk için nasýl bir
barýþ, uyum ve mutluluk mekaný haline
getireceðimizi öðretir.

Matsa ve Hamets
Pesah'ýn bir diðer ismi "Hag
Amatsot - Matsa Bayramý"dýr.
Pesah'ýn [Diaspora'da] ilk iki
gecesinde Matsa yememiz ve
evlerimizi bayram öncesinden,
bayram boyunca geçerli olacak þekilde tüm hamur ve tahýl
bazlý
mayalý
maddeden
arýndýrmamýz emredilmiþtir. Bu önemli mitsva,
özgürlüðün gerçek niteliði hakkýnda bizlere
önemli bakýþ açýlarý sunmaktadýr.

Hahamlarýmýz, Hamets yiyeceklerin "kabarmýþ"
doðalarýnýn, kibir ve gurur huylarýný simgelediðini
belirtirler. Öte yandan yassý olan Matsa tevazuu
temsil eder.
Tevazu, gerçek özgürlüðün baþlangýcý ve manevi
geliþimin temelidir. Sadece, kendi eksikliklerini
kabullenmiþ olup kendisini üstün bilgiye teslim
eden bir kiþi kendisini mevcut sýnýrlamalarýndan
kurtararak özgürlüðe kavuþabilir. Pesah'ta
Hamets'in kýrýntýsýný bile bulundurmamýz yasaktýr;
bu da kalbimizi her türlü kibir ve benmerkezcilikten arýndýrmamýzýn önemini simgeler. Matsalar'ý
yiyerek tevazu özelliðini içimize alýr ve özümseriz.

Mayalý yiyeceklerle (Hamets) Matsa arasýndaki
fark açýktýr: Ekmek mayalanmýþ ve kabarmýþtýr;
Matsa'nýn ise kabarmasýna fýrsat tanýnmamýþtýr.
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Kýzýldeniz'in Yarýlmasý
Pesah'ýn yedinci gününde,
Mýsýr'dan
fiziksel
kurtuluþumuzun tamamlanýþýný
iþa-retleyen olayý, Kýzýldeniz'in
yarýlýþ mucizesini anarýz. Mýsýr
savaþ arabalarýnýn yakýn takibi
karþýsýnda Bene-Yisrael Kýzýldeniz'e girmiþler ve Tanrý denizi
kuru toprak haline getirip, iki
tarafta sudan duvarlar oluþturarak onlarýn
geçiþine olanak tanýmýþtýr. Deniz daha sonra,
peþlerinden gelen Mýsýr ordusunun üzerine
kapanmýþ ve Bene-Yisrael Mýsýrlýlar'dan tamamen kurtulmuþlardýr.

altýnda kalan her þeyi gizlemesi gibi, maddi
dünya da, varlýðýný borçlu olduðu Tanrýsal manevi
kuvveti gizler. Denizin kuru topraða dönüþmesi,
evrenin Tanrý'dan ayrý olmadýðý ve aksine, O'nun
bir parçasý olduðuna dair gizli gerçeðin gözler
önüne seriliþini simgeler.
Çoðunlukla,
"Mýsýr'dan
çýktýktan"
sýnýrlamalarýmýzýn ötesine geçip maneviyatta bir
üst düzeye ulaþtýktan - sonra, kaba bir uyanýþý
tecrübe ederiz. Evet; belki Mýsýr'ý terk etmiþizdir;
fakat Mýsýr henüz bizi terk etmiþ deðildir; hala
içimizde bir yerlerdedir. Zira hayatý maddiyatçý
dünyanýn bir türevi olarak görme eðilimimiz sürmektedir. Bu açýdan, Tanrý'nýn sabit mevcu- diyetinin tam olarak farkýnda olana ve yaþantýmýzý
"deniz yarýlana" - kurtuluþumuz tamamlanana kadar bu yönde etkilemeye çabalamamýz gerekir.

Hahamlarýmýz, Kýzýldeniz'in yarýlýþýnýn, bir ulus olarak maneviyata olan yolculuðumuzun bir baþka
önemli aþamasýný temsil ettiðini belirtirler. Týpký
denizin sularýnýn bir örtü görevi görerek

"Size Mucizeler Göstereceðim"

Mýsýr'dan Çýkýþ tek bir günde gerçekleþmiþ deðil
midir?

Peygamber Miha'nýn dediði
gibi, Tanrý bir deklarasyonda
bulunmaktadýr: "Gelecekte
de, týpký Mýsýr'dan çýktýðýn
günlerde olduðu gibi size
mucizeler
göstereceðim!".
Mýsýr'dan Çýkýþ, gelecekte
Maþiah'ýn
geliþiyle
gerçekleþecek
olan
Son
Kurtuluþ'un bir prototipidir. O dönemde dünya
üzerinden tüm acýlar ve kölelik tamamen silinecektir.

Cevap, kurtuluþun aslýnda sürekli bir süreç
olmasýnda yatar. "Mýsýr"dan çýkýþýn ilk adýmlarý
sadece bir baþlangýçtýr. Hahamlarýmýz "Her nesilde ve her bir günde, kiþi kendisini Mýsýr'dan o gün
çýkmaktaymýþ gibi görmelidir" derler. Pesah'ýn
tüm dersleri günlük hayatýmýza uygulanmalýdýr:
Kendimizi kabalýk ve kibirden arýndýrýp tevazuua
sarýlmamýz, sanki Kýzýldeniz yarýlýyormuþçasýna
Tanrý bilincimizi derinleþtirmemiz ve Sinay'da
Tora'yý almýþ halka yaraþýr bir þekilde
davranýþlarýmýzý olumlu yönde deðiþtirmeye gayret etmemiz gerekir. Tora ve mitsvalara doðru
attýðýmýz her adým, bizi Maþiah dönemine

Hahamlarýmýz pasukta neden "Mýsýr'dan çýktýðýn
günlerde olduðu gibi" dendiðini sorgularlar.

Son Kurtuluþ
Rambam, Maþiah'ýn geleceðine dair inancý,
Yahudilik'teki 13 inanç prensibinden biri olarak
listeler. Yahudi kanunu üzerine yazdýðý eserinde,
Maþiah'ýn bir Tora otoritesi olacaðýný ve Yahudi
Ulusu'nu toplu halde Tora yaþantýsýna
yönelteceðini kaydeder. Bu kiþi sonunda
Yeruþalayim'deki Bet-Amikdaþ'ý tekrar inþa edecek, tüm sürgünleri Erets-Yisrael'e toplayacak
ve insanlýðý, açlýk, savaþ, kýskançlýk ve çekiþmenin
olmayacaðý yeni bir çaða sokacaktýr.

Pesah'ýn sekizinci günü,
geleneksel olarak, Maþiah'ýn geliþine yönelik ümitle
baðdaþtýrýlýr. O gün okunan
Aftara,
Peygamber
Yeþayau'nun, Maþiah dönemi ile ilgili ünlü kehanetlerini içerir: "Kurt kuzuyla barýnacak, leopar
oðlakla uzanacak … kimse ne kötülük yapacak
ne de yýkacak … çünkü yeryüzü, týpký sularýn
denizi örttüðü gibi, Tanrý bilinciyle dolu olacak".
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Ümit Ýþaretleri
Günümüzün karmaþa dünyasýnda bir kiþi "ani kurtuluþ"
kavramýný kabul etmekte
zorlanabilir. Fakat bu konuda
cesaret kazanabilmek için
Pesah'ýn tarihçesini göz önünde
bulundurmamýz
iþe
yarayacaktýr. O dönemde de,
dünyanýn en acýmasýz ve en güçlü ulusunun daha önce elinden tek bir köleyi bile kaçýrmamýþ
olan bir ulusun - elinde sefalet içinde kölelik
sü-rerken, kurtuluþ süratle gelmiþ ve göz açýp
kapayýncaya
kadar
özgürlüðümüze
kavuþmuþtuk.

olarak nitelendirdiði akýl almaz olaylara tanýk
ol-duk: Komünizm'in yýkýlýþý, Körfez Savaþý'nda
ger-çekleþen mucizeler, Yahudiler'in baský altýnda
olduklarý yerlerden kurtularak Erets-Yisrael'de
toplanýþý. Bu gibi olaylar, Maþiah'ýn yaklaþtýðýna
dair inancýmýzý güçlendirir niteliktedir.
Pesah'ýn son günü, Maþiah konusundaki içten
dualarýmýz için uygun bir gündür: "Ben, Maþiah'ýn
geliþine tam bir inançla inanýyorum. Ve gecikiyor
görünse bile, her halukarda, onun geliþini her
gün bekleyeceðim". Rambam'ýn açýkladýðý gibi,
bu, tüm insan ýrký için bir barýþ ve bolluk dönemi,
geçim derdinin ortadan kalkacaðý bir zaman
olacaktýr. "Bimera Beyamenu - Hýzla ve
Günümüzde [Gerçekleþsin]" - Amen.

Son dönemlerde, dindýþý liderlerin bile "mucizevi"

PESAH HAZIRLIKLARI

Nisan Ayý Ýle Ýlgili Kurallar
1. Pesah bayramý ile ilgili kurallar çok fazla
olduðu için, bu kurallarý öðrenmeye bayramdan
bir ay öncesinden baþlamak iyidir. Siz de bayrama bir ay kala, günde 15 dakikanýzý bu kurallarý
öðrenmeye, Pesah bayramý ile ilgili çeþitli
kaynaklarý okumaya ve Seder gecesini daha
anlamlý hale getirecek fikirler üretmeye ayýrýn.
2. Nisan ayý genel olarak Yahudiler için mutlu bir
aydýr. Mýsýr'dan Çýkýþ bu ayda gerçekleþmiþ, ertesi yýl Miþkan, Nisan ayýnýn baþýnda hizmete
açýlmýþ ve bunu takip eden 12 gün boyunca her

kabile baþkaný Miþkan'a törenler eþliðinde hediyeler getirmiþlerdir [Bu yüzden Roþ Hodeþ'ten
itibaren her gün, bu olayý konu eden peraþadan
bir bölüm okunur]. Bu bakýmdan bu ayýn tümü
içinde özür dualarý (Tahanunim) ve Tefilalar'daki
buna baðlý parçalar okunmaz. Ayný þekilde bu ay
boyunca oruç tutulmaz ve yas ifade eden
davranýþlarda bulunulmaz. Diðer yandan bir gelin
ve damat, düðün günlerinde oruç tutma
geleneðini uygulayabilirler. Zira düðün gününde
gelin ve damadýn tüm günahlarý affolur.

Birkat Ailanot - Aðaç Berahasý
2. Bu beraha yýlda sadece bir kez söylenebilir.
Bu çok deðerli bir beraha olduðu için bu fýrsatý
kullanmaya özen gösterilmelidir.
3. Normal þartlarda bu beraha þehir dýþýndaki
aðaçlar için söylenirse de, buna imkan yoksa
þehir içindeki aðaçlar görüldüðünde de söylenir.
4. Yenebilir türde meyve vermeyen aðaç için bu
beraha söylenmez. Beraha için, ayný türde bile
olsa iki farklý aðaç görülmüþ olmalýdýr.
5. Bu beraha kadýn, erkek, çocuk herkes
tarafýndan söylenir.

1. Nisan ayýnda en az iki meyve
aðacýnýn çiçek açtýðýný gören
kiþi þu berahayý söyler: "Baruh
Ata A-do-nay, E-lo-e-nu Meleh
Aolam, Þelo Hiser Baolamo
Davar, Uvara Vo Beriyot Tovot,
Veilanot Tovim, Leanot Baen
Bene Adam - Dünyasý'nda hiçbir
þeyi eksik etmeyen ve onda,
insanoðlunun yarar saðlamasý
için iyi canlýlar ve iyi aðaçlar
yaratan Sen, Tanrýmýz; Mübarek'sin".
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Þabat Agadol

ler.

Mýsýr'dan Çýkýþ, bir Perþembe
sabahý
gerçekleþmiþti.
Öncesindeki Þabat günü, yani
Nisan ayýnýn 10'unda, BeneYisrael'e her ailenin birer kuzu ya
da oðlak almalarý emredilmiþti.
Bu hayvanlar 14 Nisan akþam üstü
Korban Pesah olarak kesilip,
gecesine yenecekti. Mýsýrlýlar
Bene-Yisrael'e gelip bunu neden
yaptýklarýný sorduklarý zaman, Yahudiler onlara
þu cevabý verirler: "Tanrý Mýsýr'ýn tüm Behorlarý'ný
öldürecek. Bu da o gece Tanrý için yapacaðýmýz
korbandýr. Bu korbanlarýn kanýný alýp kapý
pervazlarýmýza süreceðiz ve bu beladan biz
etkilenmeyeceðiz". Bunu duyan Mýsýrlý Behorlar,
Paro'ya baþvurarak, Bene-Yisrael'in bu olay
gerçekleþmeden salýverilmelerini isterler. Fakat
Paro bu baþvuruyu reddedince Mýsýr'da bir iç
savaþ çýkar. Bu müca-delede birçok Mýsýrlý
hayatýný kaybeder. Kendi kendilerine bu denli
aðýr bir kayýp verdirdiklerini gören Mýsýrlýlar, bu
kez intikam için Bene-Yisrael'e saldýrmak ister-

Fakat Tanrý büyük Merhameti ile Yahudiler'i savunur
ve Mýsýrlýlar büyük rahatsýzlýk ve hastalýklarla
kýmýldayamaz hale gelirler. Tamamen güçten
düþen Mýsýrlýlar sonunda bu amaçlarýndan vazgeçerler ve bu þekilde Bene-Yisrael kurtulur. Bu
sebeple söz konusu Þabat, o gün gerçekleþen
"büyük" mucize sebebiyle "Þabat Agadol - Büyük
[mucizenin
gerçekleþtiði]
Þabat"
olarak
adlandýrýlýr.
Tüm cemaatlerde Yahudiler Þabat Agadol'da
si-nagoglarda toplanýp cemaatin Hahamý'nýn bayram hakkýnda anlatacaklarýný dinlerler. Pesah
Pazar gününe rastladýðý zamanlarda Haham,
Pesah ve kurallarýný konu alan bu konuþmasýný
bir önceki Þabat günü yapar; bu sayede halk
öðrendiklerini uygulamak için zamana sahip
olacaktýr. Bu durumda Pesah arifesine rastlayan
Þabat gününde de, cemaatin Hahamý, Seder
gecesiyle ilgili açýklamalarda bulunur. Bu günde
insanlarýn birbirlerini "Þabat Agadol Mevorah"
sözleriyle selamlamalarý güzel bir gelenektir.

KAÞER LEPESAH

Pesah bayramýyla ilgili belki de en önemli nokta,
bu bayrama özel Kaþerut uygulamalarýdýr.
Kaþerut yýl içinde de baþlý baþýna detaylý kurallarla dolu, beslenme hayatýný belirli bir düzene oturtan bir olgu iken, Pesah'ta bu durum daha da

karmaþýk hale gelebilmektedir. Bu bölümde
Pesah'la ilgili Kaþerut kurallarý üzerinde hafif bir
þekilde durulacaktýr. Bu konulardaki detaylar için
daima Hahamlar'a danýþmak büyük önem
taþýmaktadýr.

Hamets Nedir?
Hamets 'kabarmýþ' demek deðildir. Bir maddenin
Hamets olmasý için þu özellik gerekir:

Tora'nýn Mýsýr Çýkýþý'ndan
bahsettiði bölümde þu
sözcükleri okuruz:

Beþ tahýl maddesinden (buðday, arpa, yulaf, çavdar ve hahamlarýmýzýn kusmin adýný verdikleri
düþük kaliteli bir buðday cinsi) herhangi biri ya
da bunlarýn herhangi bir türevi [örneðin un], su
ile temasa geçmesinden itibaren hareketsiz olarak 18 dakika durduðu ve fýrýna verilmediði takdirde o madde Hamets olur. Pesah bayramý
baþlamadan önce, içinde Hamets'in kýrýntýsýný bile
barýndýran herhangi bir yiyecek maddesini evlerimizden, iþyerlerimizden, arabalarýmýzdan
uzaklaþtýrmamýz ve iyeliðimizden çýkarmamýz
gerekir. Hamets olduðu kesin olan yiyecek maddeleri arasýnda, ekmek, bisküvi, makarna, ayrýca
bira ve viski gibi malt bazlý içecekler sayýlabilir..

"…Mýsýr'dan - köle evinden
- çýktýðýnýz bu günü hatýrla
… Hamets yenmeyecektir
… Bu yedi gün boyunca matsa yenecektir.
Ýyeliðinde hamets görülmemeli; [ayný þekilde]
iyeliðinde - tüm sýnýrlarýnda - maya görülmemelidir…" (Þemot 13:3-7).
Bu pasuklardan, Pesah kutlamasýnýn merkezinde
"Matsa yenmesi" ve "kesinlikle Hamets yenmemesi ve bulundurulmamasý" yer almaktadýr.
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Kaþer LePesah Mutfak

kir.
3. Yýl içinde sýcak yiyecekler için kullanýlmýþ
seramik, toprak, porselen, melamin vs. kaplar,
Kaþer LePesah hale getirilemez.
4. Camdan yapýlmýþ her türlü kap, bardak
[örneðin, Duralex, Pyrex, Arcopal, Arcoroc vs.]
içine koyulan maddeleri özümsemez. Bu sebeple
sadece iyice yýkandýktan sonra bile Pesah'ta
sorunsuz olrak kullanýlabilir.
5. Sene
içinde
kullanýlan
ve
Pesah'ta
kullanýlmayacak olan mutfak takýmlarý güzelce
te- mizlendikten sonra, Pesah'ta hatayla
kullanýlma durumu ortaya çýkmamasý için
saklanýr.
6. Pesah'ta kullanýlabilmek için sýfýrlanmayý
gerektirmesine karþýn, bu iþlemden geçmeyen
kaplar, Pesah içinde soðuk yiyecekler için bile
kullanýlamaz.
7. Burada belirtilen iþlemlerin her biri Pesah arifesinden önce bitirilmelidir. Pesah'ta yenecek
yemekler de, sadece Pesah'a uygun kaplarda
piþirilmelidir.

Bir Yahudi evinde ideal olarak dört takým (etli;
sütlü; Pesah için etli; Pesah için sütlü) kapkacak
bulunmalýdýr. Ancak böyle bir durum her evde
bazý sebeplerden dolayý gerçekleþemeyebilir.
Buna karþýn bazý þartlar altýnda çözümler üretilebilir ve Pesah'ta, yýl içinde kullanýlan kapkacak
kullanýlabilir. Fakat bunun için bazý iþlemlerin
yapýlmasý ve þartlarýn saðlanmasý gereklidir.
1. Cam hariç her türlü kapkacak, üzerine konan
yemeklerin özelliklerini fiziksel olarak içinde
barýndýrýr. Bu sebeple etli, sütlü ya da Hamets
özelliklere sahip olur. Metal, sert plastik ve tahta
kaplarda bu özelliðin nötr hale getirilebilmesi
fiziksel olarak mümkündür.
2. Sadece metal, taþ, kemik veya tahta kaplar
Kaþer LePesah hale getirilebilir. Ayrýca kaynar
suya dayanýklý sert plastikler de sýfýrlanabilir.
Fakat sýcaða dayanýklý deðilse Pesah'ta kullanýla
maz ve ihtiyaç halinde yenisinin alýnmasý gere-

Yeni Kapkacak Ýçin Tevila
Yahudi olmayan birinden
metal ya da camdan yapýlmýþ
yeni yemek kaplarý satýn
alýndýðýnda, bunlarý kullanmadan önce "Tevila [Mikve'ye] Daldýrma Ýþlemi"
yapmak gerekir. Diðer maddelerden mamul kapkacak için bu iþleme gerek yoktur. Bu iþlem sadece Pesah için deðil tüm yeni kapkacak için
yapýlýr.

sýrada [normalde gereken] 360kg. su yoksa bile
"Tevilat Kelim - Kaplarýn Daldýrýlmasý" olarak bilinen
bu mitsva yerine getirilmiþ olur. Yine de en iyisi,
Tevila'nýn bir Mikve'de ya da denizde yapýlmasýdýr.
Tevila'dan önce kaplar iyice temizlenmelidir.
Þabat ve Yom Tov günleri Tevilat Kelim
yapýlmaz.
Kapkacak ve tencereler suyun içine daldýrmadan
hemen önce þu beraha söylenir: "Baruh Ata
A-do-nay… E-lo-e-nu Meleh Aolam, Aþer Kideþanu
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Tevilat Kelim - Bizleri
emirleriyle kutsayan ve bizlere kaplarý daldýrma
üzerine emir veren Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz;

Tevila'nýn geçerli olmasý için suyun tüm kabý
kaplamasý gerekir. Tevila iþlemi bir kuyu veya
akarsuda yapýlabilir. Tevila yapýlan havuzda o

Kaplarýn Sýfýrlanmasý
Yýl içinde yemekle baðlantýlý olarak kullanýlan
eþyalarýn Pesah'a uygun hale getirilmesi için
çeþitli yöntemler vardýr. Her durum kendi içinde

belirli bir yöntemi gerektirir ve her eþyanýn
sýfýrlanma yöntemi, kullanýþ þekline baðlýdýr.
Þimdi bunlarý kýsaca açýklayacaðýz. Her zaman

1.Libun:

Anlamý"Beyazlatma / Kor hale getirme"dir.
Genel kullanýmý doðrudan
ateþ üzerinde olan eþyalarýn
sýfýrlanmasý için bu yöntem
kullanýlýr. Örneðin, doðrudan
ateþte yapýlan þiþler, bazen
içlerine ekmek gibi Hamets
maddeler katýlarak kullanýlmýþ
olabildiðinden,
Pesah'ta
bu
halleriyle
kullanýlamazlar. Sýfýrlanmalarý için ateþte akkor
hale gelene ve kývýlcýmlar çýkana kadar bekletil-

melidirler.
Zira Hamets maddeyi içlerine çektilerse, bunun
sebebi herhangi bir sývý deðil doðrudan ateþ olduðundan, bundan arýnmalarý da yine ateþle gerçekleþir. Benzer þekilde, üzerinde ýzgara yapýlan teller, delikli metaller de Libun yoluyla sýfýrlanýr.
Her ne kadar fýrýn tepsileri ve kek piþirme kaplarý
da Libun gerektirse de, günümüzde bu kaplar
doðrudan kor hale getirici bir ateþte bozunuma
uðrayacaklarý için, en iyisi bunlarý Pesah boyunca
kapalý bir yere kaldýrmak ve Pesah için bu amaç-
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2.Agala: Anlamý“Kusturma"dýr. Normalde yemekleri
herhangi bir sývý içinde
pi-þirmekte kullanýlan kaplar
için bu yöntem uygulanýr.
Tencereler,
kýzartmada
kullanýlan tavalar, bunlarýn kapaklarý, tutamaklarý
Agala yöntemiyle sýfýrlanýr. Ayný þekilde gaz
ocaklarý da Agala yapýlýr. Fakat üzerlerine bir þey
[örneðin sac] konularak kullanýlacaklarsa, gerek
yoktur. Kalaylatmaya verilen tencerelere Agala
yapýlmasýna gerek yoktur. Fakat berahasýz olarak Tevila yapmak gerekir.

Etli ve sütlü kaplar ayrý olarak Agala
yapýlmalýdýr.
Agala yapýlacak kaplar iyice temizlenir. Yiyecek
artýklarýnýn birikebileceði tüm parçalar iyice ayrýlýp
temizlenmiþ olmalýdýr. Bunun ardýndan 24 saat
beklenir ve büyük bir kazanda su kaynatýlýr.
Büyükçe bir demir parçasý (örneðin büyük ve kalýn
bir çivi) ateþte kýzdýrýlarak bu suyun içine atýlýr ve
fokurdamasý saðlanýr. Daha sonra, Agala
yapýlacak kaplar, yemek takýmlarý vs. bir maþa
yar-dýmýyla suyun içine býrakýlýr. Maþa gevþetilerek kýsa bir süre bekletildikten sonra kap dýþarý
çýka-rýlýr ve böylece sýfýrlanmýþ olur. Agala yapýlan
kapkacak daha sonra soðuk suyla yýkanýr. Ama
yýkanmamýþsa bile Pesah'ta kullanmakta sakýnca
yoktur.

Her kabýn kapaðý vs. ile beraber Agala yapýlmasý
gerekir. Plastik tutamaðý olan kapaklar Agala
yapýlamaz. Býçaklarýn Agala yapýlmayýp, Pesah
için yenilerinin satýn alýnmasý geleneði vardýr.
Düdüklü tencere, kapak lastiði de dahil olmak
üzere Agala yapýlmalýdýr. Ancak en iyisi Pesah'a
özel bir düdüklü tencere sahibi olmaktýr.

Agala yapýlacak tencere büyükse ve kazana girmiyorsa o zaman tencere suyla doldurulup
kaynatýlýr ve Agala, içine kor halinde demirler
atýlarak yapýlýr. Suyun bu sýrada fokurdayarak
taþmasý saðlanmalýdýr.

3.Ýruy:

Anlamý "Dökmek"tir.
Bir nesnenin normalde Hamets
ile temasý, üzerine sýcak bir
sývýnýn
dökülmesiyle
gerçekleþmiþse, sýfýrlanmasý da
bu yöntemle gerçekleþtirilir.
Örneðin mermer mutfak tezgahý ve bulaþýðýn
yýkandýðý lavabonun Pesah'a hazýr hale getirilmesi için üzerine kaynar su dökülür. Bu su,
kaynatýlmak için kullanýlan kaptan direkt olarak

dökülmelidir. Kaynar suyun mermeri bozacaðýný
düþünen biri, isterse, Pesah için tezgahý Hamets
için kullanýlmamýþ bir alüminyum folyo ya da naylon örtüyle örtebilir ve bu yeterli olacaktýr.

4.Yýkama: Yýl boyunca
sa-dece soðuk yiyecek ve içecekler için kullanýlmýþ kaplar - örneðin
Kiduþ bardaðý, gümüþ kaplar,

hafif içecekler için kullanýlan bardaklar vs. - hangi
maddeden mamul olursa olsun, soðuk su ve
deterjanla iyice temizlendikten sonra Pesah'ta
kullanýlabilir.

Þabat günleri yemeði ýsýtmakta kullanýlan elektrikli ýsýtýcý (Plata) da Ýruy yöntemiyle Pesah'ta
kullanýlabilir hale gelir. Ayrýca Pesah boyunca
üzerinin alüminyum folyo ile örtülmesi doðru bir
yöntem olacaktýr.

Diðer Mutfak Eþyalarý
1. Fýrýn: Normal bir fýrýnýn içi iyice

yakýlarak bir saat beklenir. Bundan sonra fýrýn
Kaþer LePesah'týr. Bu, sadece fýrýnýn kendisi içindir. Ýçindeki tepsiler vs. için yukarýdaki iþlemlerden
uygun olaný yapýlmalýdýr.

temizlendikten sonra 24 saat hiç
kullanýlmadan bekletilir. Sonra boþ
olarak en yüksek derecede

2. Mikrodalga Fýrýn:

deðemeyeceði ýsýya yükseliyorsa, ya da içeriye
koyulan yiyecekler iyice kapatýlmadan tamamen
açýk bir þekilde ýsýtýlýyorsa Pesah'ta hiç kullanmamak daha doðrudur [Yan bir bilgi olarak; sadece
Pesah deðil, normal günlerde de, mikrodalga
fýrýnlar hem etli hem sütlü için kullanýlamaz.
Bunlardan biri tercih edilir. Örneðin fýrýnýn sadece
etliler için kullanýlmasýna karar ve-rilmiþse, o
fýrýnda sütlü bir yiyecek açýk olarak ýsýtýlamaz.
Fakat hiçbir açýklýða sahip olmayan ve mikrodalga fýrýna dayanýklý bir kabýn içine yerleþtirilerek
ýsýtýlabilir].

Isýtma gereci olarak sadece
dalgalar kullanan mikrodalga
fýrýnýn içi öncelikle iyice temizlenir. Sonra yarým bardak
suyun içine bir miktar temizlik maddesi koyularak bu bardak fýrýna yerleþtirilir ve birkaç dakika
suyun kaynamasý beklenir. Bu þekilde fýrýnýn iç
duvarlarý buharlarý emecektir. Bundan sonra
mikrodalga fýrýn Pesah'ta ýsýtma amacýyla
kullanýlabilir. Ancak fýrýn sýk olarak yemek piþirme
amacýyla kullanýlýyor ve iç duvarlar elin
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3. Bulaþýk makinesi: Öncelikle iyice temizlenmeli, ardýndan iç boþ olarak,
kaynar su ve uygun bulaþýk deterjaný ile bir kez çalýþtýrýlmalýdýr. Bunun ardýndan
Pesah'ta kullanýlabilir.

4. Buzdolabý:
Ýyice temizlendikten sonra Pesah'ta kullanýlabilir.

5. Masa örtüleri:
Sýcak yýkamadan sonra Pesah'ta kullanýlabilir.

6. Mikser:

Makinenin kendisinin, yemek artýðý biriken parçalarý söküldükten
sonra sadece sýcak su ve deterjanla yýkanmasý yeterlidir. Fakat ona baðlý olarak
kullanýlan býçaklar, taslar, kapaklar vs. her biri, yukarýdaki yöntemlerden uygun
olan biriyle sýfýrlanmalýdýr.

7. Blender: Mikserle ayný þekilde yapýlýr. Eðer cam bölümü varsa, Sefaradlar'a
göre sadece deterjanla yýkanmasý yeterlidir. Diðer bölümler de yukarýdaki
iþlemlerden uygun olanla sýfýrlanýr.

8. Kettle:

Sadece su ýsýtmak için kullanýlmýþsa sadece su ve deterjanla
yýkanmasý yeterlidir. Baþka þeyler için kullanýlmýþsa Agala yapýlýr.

9. Teflon tavalar:

Eðer sadece yaðla birlikte kullanýlýyorsa, Agala
yapýlýr. Fakat yaðsýz olarak kullanýlýyorsa Pesah için sýfýrlanamaz.

10. Yemek masasý:

Örtülü olarak kullanýlýyorsa, iyice temizlendikten sonra
üzeri temiz bir örtüyle örtülerek kullanýlabilir. Örtüsüz kullanýlacaksa, üzerine kaynar su dökülmelidir. Masanýn buna dayanamayacaðýný düþünen biri, temizleme ve
örtme yöntemini kullanýr.

11. Kitaplar: Kitaplarýn tek tek açýlýp kýrýntýlara karþý silkelenmesine gerek yoktur. Fakat sýklýkla yemek masasýnda kullanýlan kitaplar varsa örneðin Birkat Amazon (yemek sonrasý beraha) kitaplarý - iyice silkelenir.

12. Takma diþlerin: Ýyice temizlenmesi
bile, üzerlerine kaynar su dökmek de iyidir.

gerekir.

Ayrýca,

þart

olmasa

13. Diþ fýrçalarý: Soðuk suyla iyice yýkandýktan sonra Pesah'ta kullanýlabilir.
Fakat en iyisi Pesah için yeni diþ fýrçasý almaktýr.
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Kaþer LePesah Yiyecekler
Hamets olmayan herhangi bir maddede, çok az
da olsa Hamets karýþýmý varsa, bu karýþým hiçbir
tad deðiþikliðine neden olmasa bile, onu Pesah'ta
kullanmak, bulundurmak veya bundan yarar
saðlamak yasaktýr. Bayram baþlamadan önce
böyle bir karýþýklýk hata sonucu gerçekleþmiþse,
o zaman bu konuda bir Haham'a danýþýlmalý ve

öðretilene göre hareket edilmelidir.
Matsa'nýn ýslatýlarak yenmesinde herhangi bir
sorun yoktur. Zira Kaþer LePesah bir þekilde
piþtikten sonra bir yiyeceðin Hamets olma ihtimali yoktur. Bu sebeple Matsa kýrýklarýndan
Bimuelolar, Matsa unundan kekler vs.
yapýlabilir.

Pirinç ve Kurubaklagiller
Pirinç, kurufasulye, mercimek vb. bazý yiyecek maddeleri, Ýstanbul dahil olmak
üzere çeþitli cemaatlerde
yenmez. Bu yiyeceklerin
yukarýda yaptýðýmýz "Hamets"
tanýmýyla ilgili olmadýklarý
açýktýr. Fakat birçok Aþkenaz
cemaati ve Ýstanbul cemaatinin de dahil olduðu
bazý Sefarad cemaatleri, bu maddelerin

yukarýda belirtilen beþ tahýl maddesiyle karýþmýþ
olma ihtimallerinin yüksek olmasý sebebiyle
kullanýlmamalarýný uygun görmüþlerdir. Bu tip
yiyeceklerin kullanýlmamasýný öngören cemaatlere mensup kiþilerin, böyle bir karýþýklýk ihtimalinin bulunmadýðýndan emin olunduðu zaman bile,
bu maddeleri Pesah içinde yememeleri gerekir.
Buna karþýn, Hamets maddelerden farklý olarak
bunlarý evden ya da iyelikten çýkarmaya gerek
yoktur; Pesah boyunca evde tutulabilirler.

Ýlaçlar ve Temizlik Maddeleri
1. Pesah'a uygunluðu kontrol edilmeden üretilmiþ olan
ilaçlar, içlerinde Hamets
karýþýmý olma ihtimali varsa
bile, (1) [Yaþam tehlikesi
olmamasýna raðmen] Hasta
biri için kullanýlacaksa ve
(2) Güzel tada sahip deðillerse Pesah'ta
kullanýlabilir. Fakat güzel tada sahip pastil, þurup
gibi ilaçlar, içlerinde Hamets karýþýmý olmadýðýndan
kesin olarak emin olunmadýðý takdirde, sadece

yaþam tehlikesi içinde olan bir hasta için
kullanýlabilir.
2. Hastalýk deðil, sadece geçici bir baþaðrýsý vs.
söz konusuysa, Hamets karýþýmý içerme ihtimali
olan bir ilaç Pesah'ta kullanýlmamalýdýr.
3. Hamets karýþýmý içerse bile, "bir köpeðin bile
yemesine uygun olmayan" maddeler, örneðin
sabun, deterjan gibi her türlü temizlik maddesi,
[Pesah'ýn Yom Tov olmayan günleri için] ayakkabý
boyasý, kozmetik ürünleri, parfüm ve esanslar
Pesah'ta kullanýlabilir ve bulundurulabilir.

Ne Yiyebiliriz?
Pesah'ta doðal olan her türlü
yiyecek [yukarýda belirtilen
tahýllardan biri ya da türevi
olmamak ve Hamets özelliði
taþýmamak kaydýyla] yenebilir. Ýþlenmemiþ et, balýk,
yumurta, her türlü sebze, meyve, [üretim yerlerinde sadece bu maddelerin üretiliyor olmasý ve
kapalý ambalajda satýlmasý kaydýyla] kahve, çay,
þeker, yað, tuz; ayrýca kabuklu iþlenmemiþ
yemiþler (kabuklu yer fýstýðý ya da kabuklu fýndýk
gibi) bunlar arasýndadýr (fakat kavrularak
iþlemden geçmiþ çekirdek, fýstýk vs. karýþýklýk
ihtimali sebebiyle Pesah'ta yenmemelidir).

Ýþlenmiþ her türlü yiyecek maddesi için kesin olarak "Kaþer LePesah" ibaresini arayýn. Birçok
iþlenmiþ yiyecek maddesi herhangi bir kontrol
altýnda imal edilmediði için, her ne kadar Hamets
özelliði taþýmasý beklenmiyorsa bile, "Safek Þüphe" sebebiyle yenmemelidir.
Yukarýda sayýlan iþlenmiþ maddeler dýþýnda, üzerinde "Kaþer LePesah" ibaresi olmayan hiçbir
yiyecek maddesi, Pesah süresince ne yenmeli ne
de bulundurulmalýdýr. Bu, hiçbir þekilde Hamets
olamayacak bir yiyecek maddesi bile olsa denetim altýnda yapýlmadýðý için Kaþer LePesah
deðildir. Hamets yeme riskini göze almak yerine
bir haftalýk fedakarlýk yapmak tercih edilmelidir.

Kaþer LePesah Hakkýnda Son Bir Söz…
Pesah'a özel Kaþerut kurallarý, yýl içinde Kaþerut kurallarýna uyan bir kiþi için bile karmaþýk olabilir.
Burada yazýlý olan bilgilerle yetinmeyip, size en yakýn Rabi'ye danýþmanýz tavsiye olunur. Pesah
bayramýnýn en uygun biçimde geçirilmesi, bu þekilde mümkün olacaktýr.
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Evin Hamets'ten Arýndýrýlmasý
Pesah bayramý süresince
evde
Hamets
madde
bulundurulmamasý için bayram öncesinde evler, arabalar vs. inceden inceye temizlenmelidir.
Özellikle
Pesah'tan önceki akþam
"Bedikat Hamets - Hamets
Kontrolü" yapýlmadan önce
bu temiz-liðin sona ermiþ olmasý gerekir.
Pesah'a aslýnda bir gece önce Bedikat Hamets ile
baþlanýr.
Tüm
amaç
evden
Hamets'in
çýkarýlmasýdýr. Hamets'ten kurtulmak istememizin sebebi nedir? Bu hareketle neyi hatýrlarýz?
Hamets neyi simgeler?
Her þeyden önce bunun tarihi bir nedeni vardýr:
Bene-Yisrael, Mýsýr'dan çýkacaðýný ve kabaca ne
zaman çýkacaðýný biliyordu. Bu sebeple her türlü
hazýrlýðý yapmýþtý. Eþyalarý vs. her þeyleri
toparlanmýþtý. Hazýrlamadýklarý tek þey, taze olarak hazýr olmasýný istedikleri ekmeklerdi.
Hamurlarýný açtýlar; fakat gerçekten de bu konuda hazýrlýksýz yakalanmýþlardý. Mýsýrlýlar BeneYisrael'i Mýsýr'ý terk etmeye zorladýklarý zaman,
olan ekmeklere oldu. Bene-Yisrael Mýsýr'dan
mayalanmamýþ hamur çýkarmak zorunda kaldýlar.
Bu olayýn anýsýna bir hafta boyunca evimizde
Hamets bulundurmaz ve yemeyiz.
Sembolik olarak Hamets'in kabalýk ve kibiri
simgelediðini daha önce belirtmiþtik. Farklý bir
açýklama da Talmud tarafýndan verilmektedir:
Hamets, Yetser Ara'yý (Ýnsanýn Kötü Eðilimi) simgeler. Zira her ikisi de kendi kendisini besler.
Hamets bir madde, bekledikçe þiþer; Yetser Ara

da kendisine uyuldukça güçlenir. Bu konuda birbirlerinin aksini simgeleyen iki kelime "Hamets"
ve "Matsa"dýr. Bu kelimelerin harf açýlýmý
þöyledir:
HaMeTS = Het + Mem + TSadik
MaTSA = Mem + TSadik + E
Dikkat edilirse iki kelimede Mem ve TSadik harfleri ortak iken, ayrýlýða sebep olan harfler ise
“Het"=
ve "E"=
dir. Ýbranice alfabesini
tanýyan kiþiler, bu iki harfin, "E"deki ufak boþluk
haricinde þekil olarak ayný olduklarýný bilir.
Dolayýsýyla Hamets ve Matsa arasýnda (hem felsefik hem de fiziksel olarak) çok küçük bir fark
mevcuttur. Týpký "Kötü" ile "Ýyi" arasýndaki ince
çizgi gibi.
Bedikat Hamets sýrasýnda güçlü bir ýþýk yerine
mum ýþýðýndan ve bir tüy parçasýndan yararlanýrýz
(tüy parçasý þart deðildir). Bu þekilde iþe kendimizi daha çok veririz. Ayný þekilde kendimizi
kontrol ettiðimiz, özeleþtiri yaptýðýmýz zaman
inceden inceye araþtýrma yapmamýz gereklidir.
Bu ince araþtýrma sonucunda bir problem
bulduðumuz zaman, bunu zorla deðil, nezaketle
gideririz. Týpký küçük Hamets parçalarýnýn tüyle
toplanmasý gibi.
"Bedika - Kontrol / Araþtýrma" sözcüðü Yahudi
eðitiminin temelini oluþturur. Seder boyunca bu
kavram devamlý olarak karþýmýza çýkar.
Yahudilik'te içtenlikle sorulduðu sürece "saçma
soru" þeklinde bir kavram mevcut deðildir.
Dolayýsýyla, Pesah'ýn verdiði en önemli derslerden
biri de, Yahudilik'in temellerinden bir tanesinin
araþtýrma ve soruþturma olmasýdýr.

Bedikat Hamets
1. Evin hanýmýnýn 18gr.dan
küçük on adet ekmek parçasýný
evin çeþitli yerlerine yerleþtirmesi
ve bunlarýn aranmasý gelenekselleþmiþtir. Ancak bu parçalar
kaðýda sarýlmalý ve etrafa
Hamets yayýlma olasýlýðý bertaraf
edilmelidir. Diðer aile fertleri de "mum ýþýðýnda"
bu parçalarý toplarlar.
2. Bu iþlemden önce ev sahibi þu berahayý
[sadece Ýbranice olarak] söyler:
"Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam,
Aþer Kideþanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Biur
Hamets - Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere
Hamets'i yok etmeyi emreden, Kainatýn Kralý
Sen, Tanrýmýz; Mübarek'sin".
Kendisine yardýmcý olacak kiþiler varsa berahayý
dinleyerek "Amen" cevabýný verirler ve iþe koyulurlar.
3. Beraha söylendikten sonra kontrole baþlayana kadar konuþulmaz. Kontrol sýrasýnda da
sadece konuyla ilgili þeyler konuþulmalýdýr.
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Ancak baþka þeyler konuþulduysa bile dönüp
beraha tekrarlanmaz.
4. Berahayý söylemeyi unutup kontrole baþlayan
biri, kontrol süresince berahayý söyleyebilir.
5. Tek beraha ile birden çok ev kontrol edilebilir.
Bu sebeple evi bitirdikten sonra arabaya
geçildiðinde ayrýca beraha söylenmez.
6. Bu iþlemin mum ýþýðýnda yapýlmasý önem
taþýr. Zira zayýf mum ýþýðýnda küçük Hamets
parçalarý daha rahat görülecektir. Aramada
kullanýlan mum, iki alevin birbirine deðmeyeceði
þekilde olmalýdýr. Tek fitil tercih edilir. Küçük
delikler ve çatlaklarý aydýnlatmak için elektrikli
küçük el fenerleri kullanýlabilir.
7. Evin her yeri, her köþesi, [genelde Hamets
girme olasýlýðýnýn olmadýðý] tuvalet ve banyo haricindeki her odasý, balkon, [kendisine aitse]
bahçe, özellikle mutfak, dolaplar ve buzdolabý
kontrol edilmelidir. Elbiselerin ise yýkanmýþ
olmalarý yeterlidir. Kitaplarýn arasýný tek tek
kontrol etmeye gerek yoktur.

Bitul Hamets
1. Hamets'in bir deklarasyonla "yok" ilan edilmesine Bitul Hamets denir. Bu amaçla, geceleyin
arama bittikten sonra þu sözler hem Aramca
hem de Türkçe söylenmelidir:
"Kal Hamira Deika Birþuti, Dela Hazite Udla
Biarte, Leeve Batel, Vehaþiv Keafra Deara “Sýnýrlarým içinde bulunan, görmediðim ve yok
etmediðim her türlü hamets ve mayalý madde

iptal olsun ve topraðýn tozu gibi sayýlsýn".
Bunun Türkçe söylenmesi ve söyleyen tarafýndan
anlaþýlmasý önemlidir.
2. Bu deklarasyon yapýldýktan sonra evdeki
bulunamamýþ Hamets maddeler bile yok sayýlýr.
Bu andan itibaren toplanmýþ ekmek parçalarý
dýþýnda eve Hamets girmemelidir.

Biur Hamets
1. Hamets'in aktif olarak yok edilmesi gerekir.
Bu iþlem Hamets'i kýrýntýlara ufalayýp rüzgara
savurmak, denize atmak gibi þekillerde
yapýlabilirse de, genel uygulama, yakma
þeklindedir.
2. Akþam toplanan ekmek parçalarý kapalý bir
kapta tutularak ertesi sabah "Biur Hamets Hamets'in Yok edilmesi" saatinden önce ev
sýnýrlarý dýþýna çýkarýlýr ve [bazý geleneklere göre,
Þemini Hag Aatseret gününden beri evin
kapýlarýndaki mezuzalara takýlý olan söðüt (Arava)
dallarý ile birlikte] tamamen yakýlýr. Biur Hamets
saatini Hahamlar'dan ya da Hahambaþýlýk'ýn
çýkardýðý cep takviminden öðrenebilirsiniz.
3. Yakma iþleminin ardýndan þu cümle Aramca
ve Türkçe okunur:

ilk iki ya da son iki günü veya Þabat içinde
gerçekleþtiði takdirde, üzeri kapatýlýr ve Þabat ya
da Yom Tov'un bitmesi beklenir. Sonra ev dýþýna
çýkarýlarak
yakýlýr.
Keþif
Yom
Tov'da
gerçekleþmediyse Hamets hemen yakýlýr.

"Kal Hamira Deika Birþuti, Di Hazite Udla Hazite,
Deviarte Udla Biarte, Leeve Batel, Vehaþiv Keafra
Deara - Sýnýrlarým içinde bulunan, gördüðüm ya
da görmediðim, yok ettiðim ya da etmediðim her
türlü hamets ve mayalý madde iptal olsun ve
topraðýn tozu gibi sayýlsýn".

Öðrencileri "Ama Rabi" diye tepki gösterirler.
"Hepimiz biliyoruz ki Rusya þu anda Türkler ve
Avusturyalýlar'la savaþ halinde. Bahsettiðiniz
maddelerin bulundurulmasý kesinlikle yasak!
Düþman ülkelerden bunlarý getirenler çok aðýr bir
þekilde cezalandýrýlýyor!"

4. Hem aramadan sonra hem de Hamets'in
yakýlýþý sýrasýnda yapýlan deklarasyon, ev sahibi
tarafýndan yapýlmalýdýr. Ancak onun yerine eþi,
ya da tayin ettiði baþka bir kiþi de yapabilir. Bu
durumda söz konusu elçi, "sýnýrlarým" yerine
"Filan kiþinin sýnýrlarý" demelidir.
5. Pesah'ý evinde geçirmeyecek olan biri, Biur
Hamets ile ilgili yapmasý gereken asgari iþleme
dair bilgi almak için bir Haham’a baþvurmalýdýr.
6. Biur Hamets saatinden sonra Hamets ile her
türlü iliþki kesilir. Hamets yemek de bu saatten
önce bitirilmeli, diþler iyice fýrçalanmalýdýr. Hamets
temizliðinde kullanýlan süpürgeler vs. de yýkanmýþ
olmalýdýr.
7. Pesah bayramý içinde yolda Hamets - örneðin
bir ekmek parçasý - gören kiþi, onu
kaldýrmamalýdýr.
8. Pesah baþladýktan sonra evde gözden kaçmýþ
bir Hamets madde bulunursa, bu keþif bayramýn

Fakat Rabi yine de ýsrar eder ve öðrenciler köyde
tütün, ipek ve Hamets aramaya koyulurlar.
Akþama doðru Rabi Levi Yitshak'a dönerler ve
elleri boþ deðildir. "Buyrun sayýn Rabi" derler.
"Ýstediðiniz gibi; birçok tütün ve ipek bulduk.
Ama itiraf etmeliyiz ki tek kýrýntý bile Hamets
bulamadýk".

18. yüzyýlda bir Rus köyü olan Berdiçev'de
yaþamýþ olan Rabi Levi Yitshak'la ilgili oldukça
güzel bir olay anlatýlýr.
Erev Pesah'týr ve Rabi Levi Yitshak öðrencilerini
bir araya toplar. Onlara þöyle bir talimat verir:
"Gidip Berdiçev'deki tüm Yahudi evlerini dolaþýn
ve bulabildiðiniz tüm Türk tütünlerini, tüm
Avusturya ipeklerini ve tüm Hamets maddeleri
bana getirin".

Rabi Levi Yitshak gözlerini göklere kaldýrýr ve
konuþur: "Ey Ulu Tanrým! Rus Çarý ordusunu
sýnýrlara ve kasabalara yaymýþ durumda. Bir milyon silahlý asker, düþman ürünlerine karþý
çýkarýlan yasaðý delenleri tutuklamaya hazýr bekliyor. Diðer yandan Sen Tanrým; Tora'da, Pesah
için evlerimizi Hamets'ten arýndýrmamýzý söyleyen
sadece dokuz tanecik sözcük yazdýn. Halkýn
Yisrael ne kadar deðerli gör! Her þeye raðmen,
Mitsvalarýn'ý titizlikle yerine getiriyorlar!"
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Üzerinden Pesah Geçmiþ Hamets
Pesah günlerinde kendi iyeliðinde Hamets madde
bulunduran kiþi, Tora'nýn "evlerinizden mayayý …
tamamen ortadan kaldýrmýþ olmalýsýnýz" (Þemot
12:15) emrini ihmal etmiþ, ayrýca "Ýyeliðinde
hamets görülmemeli; [ayný þekilde] iyeliðinde tüm sýnýrlarýnda - maya görülmemelidir" (Þemot
13:7) yasaðýna karþý gelmiþ olur.

Bu sebeple Hahamlarýmýz, Pesah bayramý içinde
Yahudi iyeliðinde kalmýþ Hamets maddeleri
yemeyi veya bunlardan yarar saðlamayý, Pesah
sonrasý için bile yasaklamýþlardýr. Bu bakýmdan,
Pesah sonrasýndaki haftalar içinde Hamets yiyecekler yenmeden önce bunlarýn Pesah'ta Yahudi
iyeliðinde bulunmadýðýndan emin olmak gerekir.

Önemli bir not…
Bazý evlerde Pesah çýkýþýnda yemek üzere
Pesah'ýn son günü Hamets yiyeceklerin
hazýrlanmasý son derece yanlýþ bir uygulamadýr.
Bu uygulamada birden çok yasak ihlal edilmektedir ve bunlar arasýnda "Bal Yerae Uval Yimatse
- [Pesah süresince Yahudi Ýyeliðinde, Hamets]

Görülmemeli ve Bulunmamalýdýr" yasaðý vardýr.
Pesah'ýn sekiz günü tamamlanmadan, Hamets'e
sahip olunmamalý, eve Hamets sokulmamalýdýr.
Ne de olsa "Pesah çýkýþýnda mutlaka ekmek ya
da baþka bir Hamets madde yenmelidir" diye bir
kural yoktur.

Hamets Satýþý
Normal þartlarda, Pesah gelmeden önce evdeki
Hamets maddelerin doðal olarak tüketilmiþ
olmasýna gayret edilmelidir. Fakat bazý durumlarda bu mümkün olamayabilir ve Pesah gelmesine
karþýn evde Hamets kalmýþ olabilir. Bu gibi
durumlarda ekonomik kayba uðramamak için,
Hamets satýlarak, Pesah bayramý süresince
Yahudi olmayanlarýn iyeliðine geçirilebilir.
Hamets'in satýlmasý ile ilgili kurallar çok karma-

þýktýr. Bu nedenle bu tip satýþlar mutlaka
Hahambaþýlýk aracýlýðýyla yapýlmalýdýr. Bu amaçla,
ne yapýlacaðýný öðrenmek için en geç Pesah'tan
iki gün öncesinden Hahamlar'a baþvurmak gerekir. Zira bu satýþ Pesah arifesinde Biur Hamets
saatinden sonra yapýlamaz. Bu zamana kadar
satýlmamýþ Hametsler üzerinde Yahudi iyeliði
otomatik olarak iptal olur ve bunlar bir daha
kullanýlamaz. Ev dýþýna çýkarýlmalýdýr.

Taanit Behorot
1. Bir kiþinin ilk doðan çocuðu erkek ise, "Behor"
ünvanýna sahiptir. Mýsýrlýlar'a verilen on tane belanýn
sonuncusu, Mýsýr'da insandan hayvana kadar tüm
Behorlar'ýn ölmesiydi. Bu bela sýrasýnda BeneYisrael, Pesah korbanýnýn kanýný kapý kiriþ ve
pervazlarýna sürmüþ ve Tanrý bu evlerin üzerinden
"atlamýþtý". Ýbranice'de "Pasah" kelimesi "atladý"
veya “merhamet etti” anlamýndadýr. Bayrama
ismini veren olay da budur. Bu olayýn anýsýna bir
þükran belirtisi olarak Behorlar, Erev Pesah'ta
(Pesah Arifesi'nde) oruç tutarlar.
2. Ýster babanýn ister annenin ilk çocuðu olsun,
Bar-Mitsva olmuþ her Behor, Pesah'tan önceki gün
oruç tutmakla yükümlüdür. Ýlk doðmuþ bayanlar
ise oruç tutmazlar.
3. Bir Behor rahatsýzsa; sadece basit bir göz
aðrýsýndan muzdaripse bile bu oruçtan muaftýr.
Ayrýca, evliliðini takip eden ilk yedi gün içinde bir
damat, sünnetin gerçekleþtiði gün çocuðun babasý,
Sandak (Berit Mila sýrasýnda bebeði tutan kiþi) ya
da Moel (sünneti yapan kiþi) konumundaki kiþiler
de bu oruçtan muaftýrlar.
4. Oruç, akþam yýldýzlarýn çýkýþ saatine kadar tutulur ve Pesah Kiduþu ile bozulur.
5. Behor olan küçük bir çocuk için [kendisi Behor
deðilse bile] babasý oruç tutmalýdýr. Baba da Behor
ise çocuðun yerine orucu annesi tutabilir; fakat
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buna zorunlu deðildir. Ancak anne bir kez oruç tuttuktan sonra, oðlu Bar-Mitsva olana kadar her yýl
bu yükümlülüðü üstlenmiþ sayýlýr [ve bundan vazgeçmek isterse Atarat Nedarim yapmalýdýr].
6. Herhangi bir mitsva için yapýlan yemekle bu
oruç bozulabilir ve oruç, sonuna kadar tutulmuþ
sayýlýr. Örneðin bir Berit Mila (sünnet) töreninden
sonra verilen yemekle oruç bozulabilir ve oruç
tutulmuþ sayýlýr. Bu tipteki baþka bir örnek de
Talmud'un herhangi bir bölümü bittiði zaman için
geçerlidir. Bir kiþi, Talmud'un bir bölümünü
öðrenmeyi bitirdiðinde bunun þerefine bir "Seudat
Mitsva - Mitsva Ziyafeti" verilir. Bu yemek sýrasýnda
da oruç bozulabilir. Bu sebeple cemaatin Hahamlarý,
belirli bir Talmud bölümünü öðrenerek, bu bölümü
Taanit Behorot gününde bitirirler. Orada bulunan
her Behor [ya da küçükse, onun yerine oruç tutan
babasý ya da annesi], son bölümü dinledikten
sonra orucunu bozabilir ve orucu tamamen tutmuþ
sayýlýr. Fakat o sýrada orada bulunmayan bir kiþi,
orucunu bozmak için akþam söylenecek olan
Kiduþ'u beklemek zorundadýr.
7. Eðer Erev Pesah Þabat'a rastlýyorsa, Þabat
günü oruç [Kipur haricinde] tutulmadýðý için, o yýl
Taanit Behorot Perþembe gününden tutulur. Eðer
Erev Pesah Cuma gününe rastlýyorsa, oruç her yýl
olduðu gibi o gün tutulur.

Erev Pesah - Pesah Arifesi
1. Her türlü temizlik,
týraþ vb. iþlerin öðleden
önce tamamlanmasýna
gayret edilmelidir. Fakat
bir kiþi fýrsat bulamadýðý
takdirde, bunlarý öðleden
sonra da yapabilir.
2. Erev Pesah'ta Matsa
yenmemelidir. Bunun
sebebi akþam Seder
sýrasýnda Matsa'ya "Þeeheyanu" berahasýnýn söylenecek olmasýdýr. Bu yasak, Erev Pesah sabahý
güneþin doðuþuyla baþlar.
3. Erev Pesah'ta Matsa'dan ya da Matsa unundan yapýlmýþ ve Matsa'nýn þeklini taþýmayan
piþmiþ yiyecekler (kek, bimuelo vb.) bir önceki
gün piþirilmiþ olmasý kaydýyla yenilebilir.
Günbatýmýndan iki saat öncesinden itibaren bu
yiyecekler de yenmemelidir.
4. Erev Pesah'ta, akþam Seder sýrasýnda iþtahýn
kapanmamasý için çok yemek yememek adettir.
5. Pesah bayramý onuruna güzel ve lezzetli
yemekler hazýrlamak için elden gelen yapýlmalýdýr.
Týpký Þabat için olduðu gibi, bayramlarý da gereken þekilde karþýlamak bir mitsvadýr.
6. Pesah'ta çok yeþillik yediðimiz için, Erev
Pesah'ta bunlarý yaprak yaprak çok dikkatli bir
þekilde kontrol etmek gerekir. Zira bilindiði gibi
yeþilliklerde çok böcek bulunur ve böcek yemek
çok ciddi bir yasaktýr.
7. Erev Pesah'ta þarap, Matsa ve sebze satýn

alma imkaný olmayan Yahudiler'i arayýp
ihtiyaçlarýný temin etmeye gayret etmek gerekir.
8. Erev Pesah'ta sinagoga gitmeden önce, evde
masanýn hazýr ve iyice düzenlenmiþ olmasý gerekir.
9. Pesah için et satýn alýndýðýnda, "Bu et Pesah
içindir" denmemelidir. Onun yerine "Bu et bayram
içindir" denir.
10. Þabat günü yapýlmasý yasak olan þeylerin
yapýlmasý Yom Tov'da da yasaktýr. Fakat yemek
amaçlý iþler yapýlabilir. Bu amaçla bir ateþ
yakýlabilse de, bu, yoktan yaratýlamaz. Yom Tov
öncesinden yakýlmýþ bir ateþten yararlanýlarak
baþka bir ateþ yakýlabilir. Bu sebeple Pesah
baþlamadan önce uzun ömürlü birkaç mum
ayarlanmalý ve bayram baþlamadan biri
yakýlmalýdýr. Bayram Þabat'a rastlamadýysa, o
gün içinde bu ateþten yararlanýlarak baþka
ateþler yakýlabilecektir. Ancak Þabat'a rastladýysa
bu ateþten hiçbir þekilde yararlanýlamaz.
11. Eðer bayram Þabat’a rastlýyorsa, kandiller
bayram baþlamadan yakýlýr. Ýkinci gün Þabat ise
ayný þekilde yani birinci gün daha bitmeden
akþamleyin yakmak gerekir. Þabat deðilse,
Kiduþ’tan önce yakýlýr. Bayram içinde yakýlan
kandillerin, önceden yanan bir ateþten
yararlanýlarak yakýlmasý gerekir. Kandiller
yakýldýðýnda söylenecek dua:
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam, Aþer
Kideþanu Bemitsvotav, Vetsivanu Leadlik Ner
Þel (Þabat) ve Yom Tov.

Ýruve Tavþilin
Yom Tov'da yemek piþirmek her ne kadar mümkünse de, eðer Yom Tov'un
bitiminde hemen Þabat
baþlayacaksa, o günden
Þabat
için
yemek
piþirilemez. Bunu mümkün
kýlmak için "Ýruve Tavþilin Yemek Karýþýmý" adý verilen bir iþlem yapýlýr. Burada, yapýlmasýna bayramdan önce baþlanmýþ bir yemek hazýrlama
iþleminin devam ettirilmesi söz konusudur.
Böylece bayramda Þabat günü için hazýrlýk
yapýlmamýþ sayýlýr.

"Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam,
Aþer Kideþanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mitsvat
Eruv - Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Eruv
(karýþým) emrini veren, Kainatýn Kralý Sen,
Tanrýmýz; Mübarek'sin".

Ýruve Tavþilin þu þekilde yapýlýr: "Bayramdan
önce" en az "Kazayit" miktarýnda (27gr.) bir parça
piþmiþ yemek ve ekmek kenara ayrýlýr [fakat söz
konusu bayram Pesah olduðu için, ekmek deðil
iki bütün Matsa kullanýlacaktýr]. Ardýndan þunlar
okunur:

Yom Tov'da Þabat için yemeði piþirdikten sonra
bunlar yenebilir. Ama en iyisi bunu Þabat akþamý
yemektir.
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"Beden Eruva Yee Þare Lana Laafuye, Ulvaþule,
Ulatmone, Ultakone, Uladloke Þeraga, Ulmebad
Kol Tsorkana Miyom Tov Leþabat - Bu karýþým
ile, Þabat günü için her türlü gereksinimimizi
Yom Tov'dan yapmamýz, fýrýnda ya da tencerede
piþirmemiz, [sýcaklýðýn korunmasý için] üzerini
örtmemiz, kandilleri hazýrlayýp yakmamýz mümkün olsun".

Erev Pesah Þabat'a Rastlýyorsa
Pesah'ýn ilk günü Pazar'a
rastlýyorsa, Erev Pesah'ýn
Þabat'a denk gelmesi bazý
farklý uygulamalar gerektirir.
Önce de belirtildiði üzere,
Erev Pesah'ta, sabahýn erken
saatleri haricinde, ne Hamets
þeyler, ne de [güneþin
doðuþundan itibaren] Matsa
yenebilir. Diðer yandan Þabat gününün kutsiyeti,
bu gün içinde - akþam, sabah ve öðleden sonra
olmak üzere - üç tane Seuda'nýn (öðün)
gerçekleþtirilmesini gerektirir. Ve bir Seuda'yý
"Seuda" yapan þey, ekmek yemektir. Oysa Erev
Pesah Þabat'a rastlayýnca, ekmek yemek sorun
teþkil etmektedir. Dolayýsýyla Hahamlarýmýz, bu
Seudalar'ýn Hamets açýsýndan sorun yaratmamalarý
için bazý uygulamalarý öngörmüþlerdir.
En geç Cuma sabahýna kadar, mutfaklar Kaþer
LePesah þekilde organize edildikten sonra, Þabat
ve ayrýca bayramýn ilk gününde yenecek yemekleri Kaþer LePesah olarak piþirmek gerekir.
Alaha'ya göre Þabat akþamý ve Þabat sabahýnýn
erken saatlerinde hala Hamets yenebilmesine
raðmen, burada kullanýlacak Hamets kaplardan
ve Hamets yemek artýklarýndan dolayý, en iyisi
bu Seudalar için tamamen Pesah'a uygun yemekler piþirmektir.
Ayrýca, her ne kadar Þabat günü genelde en iyi
yemek takýmlarýnýn kullanýlmasý tercih edilmeliyse de, Pesah öncesinde çaðýmýzýn kolaylýklarýndan
bir kez faydalanarak, tek kullanýmlýk plastik
yemek takýmlarýný kullanmak tavsiye edilir.
Böylece Þabat baþlamadan, Hamets'le olan iliþki
büyük ölçüde kesilecek ve Seudalar kafa
rahatlýðýyla gerçekleþtirilebilecektir. Bundan
sonra tek sorun, yemekte kullanýlacak ekmek
olacaktýr.
Þabat gecesi yapýlacak Seuda'da normal ekmek
yerine, tercihan pide benzeri, kýrýntý yapmayan
ekmek türleri kullanýlýr. Bunlarýn da iki adet ve
tam olmasý gerekir; eðer çok yenmeyecekse
küçük olmalarý tercih edilir. Yemek yenirken
özen gösterilmeli ve ekmek parçalarýnýn örtü
sýnýrlarýnýn dýþýna çýkmamasýna gayret edilmelidir. Yemek bittikten sonra, masa örtüsü dikkatlice çöpün içine silkelenir, ekmek artýklarý 18gr.
dan daha az aðýrlýkta olacak küçük parçalara
ayrýlarak çöpe atýlýr. Yerler de etrafta Hamets
kalma olasýlýðýna karþý süpürge ya da fýrçayla
kuru olarak süpürülür. Tüm artýklar ve çöpler bir
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torbaya koyulur, apartman görevlisi çaðrýlarak
kendisine teslim edilir ya da onun tarafýndan
alýnmak üzere kapý önüne býrakýlýr. Eðer normal
yemek takýmlarý kullanýlmýþsa [Þabat günü sünger kullanýlamayacaðýndan] plastik bulaþýk teliyle yýkanýp kurulanýr ve Pesah sebebiyle,
kullanýlmayacaklarý bir yere kaldýrýlýr.
Þabat sabahý Hamets yemek için en son vakit
erken bir saat olduðu için erken saatte dua edilip
2. Seuda’yý, Biur Hamets zamanýnda bitmiþ olacak þekilde ekmekle gerçekleþtirmek gerekir.
Eðer bulunulan yerde erken saatte Tefila organize edilmemiþse, Biur Hamets zamanýnda genel
olarak Sinagog’da bulunulduðu için, Þabat'ýn ikinci Seudasý'nda ekmek kullanmak artýk söz konusu deðildir. Dolayýsýyla sabah Seudasý ve tabii
öðleden sonraki Seuda (Seuda Þeliþit) tamamen
Kaþer
LePesah
kaplar
ve
yemeklerle
gerçekleþtirilir. Ancak bu günde normal Matsa
da yenemeyece-ðinden, Seuda iki ekmek ya da
iki normal Matsa ile gerçekleþtirilemez. Bunun
yerine, un ve [su yerine] meyve suyu, þarap, bal,
yumurta vs. ile üretilmiþ Matsalar (Matsa Aþira)
ya da Bimuelos kullanýlabilir. Ama bunlara Amotsi
deðil Mezonot berahasý söylenir. Seuda Þeliþit,
gün batýmýndan iki saat öncesine kadar yenmelidir.
Þabat gününün kutsiyetinden ötürü, gün bitmeden, Pesah gecesi hazýrlýklarý yapýlamaz ve sofra
kurulamaz. Þabat sona erdikten sonra erkekler
sinagogda Arvit duasýný okurlarken, ev hanýmlarý
"Baruh Amavdil Ben Kodeþ Lekodeþ - Kutsal ile
kutsalý birbirinden ayýran [Tanrý] Mübarektir"
sözlerini söylerler ve sonra bayram sofrasýný kurmaya baþlarlar.
Pesah gecesi Seder'de kullanýlacak olan Haroset,
piþmiþ yumurta, ateþte yakýlmýþ kuzu kolu,
kereviz yapraðý ve marulun Cuma gününden
hazýrlanmalarý gerekir. Özellikle yeþilliklerin iyice
yýkanýp böceklere karþý sýký þekilde kontrol edilmesi
ve
bunun
da
Cuma
gününden
gerçekleþtirilmesi önemlidir.
Bedikat Hamets, Perþembe'yi Cuma'ya baðlayan
gece, güneþin batýþýndan sonra mum ýþýðý ile
yapýlýr. Ardýndan ilk Kal Hamira deklarasyonunda
bulunulur. Toplanan ekmek parçalarý Cuma
sabahý saat 10:00 civarýnda yakýlýr. Fakat ikinci
Kal Hamira deklarasyonu, Þabat sabahý Biur
Hamets vaktinden önce yapýlýr.

Seder
Kýsayollar her zaman insanýn
kolayýna gelir. Zira hem
zamandan, hem çabadan,
hatta bazen de paradan
tasarruf saðlar. Diðer yandan kýsayollar oldukça
yanýltýcý da olabilirler. Evet;
trafiðin en týkalý olduðu zamanda arka yoldan
kaçmak ya da Shakespeare'nin tüm eserlerini
her biri üçer sayfalýk özetler halinde veren bir
kitaptan yutmak (!) kulaða hoþ gelebilir - fakat
kýsayollarý hiçbir zaman özel hayatýnýzda

kullanmayýn. Ne eþinize, ne çocuklarýnýza ve
elbette ne de kendinize karþý.
Eðer aradýðýnýz þey gerçekten kendinizi
geliþtirmek, daha derin iliþkiler, kiþisel bütünlük
içinde bir yaþam ise kýsayollara yer yoktur.
Sadece Seder - yani "Düzen" - gerçekten iþe
yarayacaktýr. Derin yaþam, el çabukluklarý
diyarýnda yeþermez. Hiçbir çocuk, yetiþkinliðe,
gençliðe uðramadan adým atamaz; ve hiçbir
yetiþkin iç olgunluða, düzenli ve cesur bir kiþisel
geliþim yolculuðuna çýkmadan ulaþamaz.

Kral Ziyafeti
Pesah'ýn ilk iki gecesi evlerimizde Seder yaparýz.
Bu, coþkulu olduðu kadar ciddi de bir kutlamadýr.
En iyi yemek takýmlarýmýz, masa örtülerimiz,
Kaþer kýrmýzý þaraplarýmýzla kurduðumuz kral-

lara yaraþýr sofrada, 2448 [MÖ 1312] yýlýnda
gerçekleþmiþ olan Mýsýr'dan Çýkýþ'ý tekrar yaþarýz.
Bir yandan da tüm dünyaya kesin barýþý getirecek olan Son Kurtuluþ'un geliþi için dua ederiz.

Atalarýmýzýn Ýzinde
Seder'de herkes kendisini Mýsýr'dan çýkan sanki
kendisiymiþ gibi hissetmelidir. Atalarýmýz Avraam,
Yitshak ve Yaakov'la baþlarýz, Bene-Yisrael'in
sürgündeki acýlarýný, kölelik döneminin sýkýntýlarýný
bir kez daha hatýrlarýz. Tanrý’nýn, yaptýklarý sebebiyle Paro ve Mýsýr halkýna On Bela gönderdiði
zamaný yaþar, atalarýmýz Mýsýr'dan çýkýp Kýzýldeniz'in

içinden geçtikleri zaman bir anlamda onlara
katýlýrýz. Tanrý'nýn, sularý, Bene-Yisrael'in geçmesine olanak tanýmak için yararken ve sonrasýnda
bir anda Mýsýr ordusunun üzerine ka- patýrken
Kendisi’ni açýða çýkaran kuvvetli Eli'ne tanýk oluruz. Seder, iþte tüm bunlarý bize saðlayan interaktif bir kutlamadýr.

Seder Hazýrlýklarý
Hýzlý Alýþveriþ Listesi
Ailemiz ve konuklarýmýz için
zengin bir yemek hazýrlamanýn
yanýsýra, Seder'deki mitsva
niteliðindeki uygulamalarý yerine getirmek için gereken bazý
malzemeleri unutmamak gerekir. Bunlar arasýnda (elbette)

Matsa, Marul, Haroset vs. vardýr. Aþa-ðýda da
açýklanacaðý üzere, bunlarýn her biri, Seder
sýrasýnda özel bir öneme sahiptir. Bu sebeple,
standart bayram yemeðine ek olarak; þu maddeleri Pesah öncesinden edinmek önem taþýr:

Herkese yetecek kadar. Pesah
gecesi "Matsa yeme" mitsvasýný
yerine getirmekte, sadece un ve
su
ile
yapýlmýþ
Matsalar
kullanýlabilir.
Diðer
sývýlarla
yoðrulmuþ Matsalar ise mitsva
için geçerli deðildir. Pesah gecesinde, Kazayit adlý ölçü ön plandadýr. Bu, 27gr.
karþýlýðýnda bir ölçüdür. Seder'de Motsi-Matsa

sýrasýnda 2, Koreh sýrasýnda 1 ve Afikomin olarak 1 Kazayit kadar Matsa yemek gerekir (istisnai durumlara, Seder sýrasýnda verilen
açýklamalarda deðinilecektir). Makine iþi normal
bir Matsa, yaklaþýk 30gr.dýr. Hesap bunlar göz
önünde tutularak yapýlýr. Mümkün olduðu kadar
çok sayýda bütün ve hiç kýrýðý olmayan Matsa
bulundurmaya özen gösterilir.

Matsa:
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Þarap:
Bu gece kiþi baþýna dört tam
kadeh þarap içilmelidir. Þarap
yerine Kaþer LePesah üzüm suyu
kullanýlabilir. Üzüm suyu

evde hazýrlanacaksa, bunun bayramdan önce
Yahudiler tarafýndan yapýlmasý ve sadece
Yahudiler'ce dokunulmasý gerekir. Bu, üzüm
suyu ve türevleriyle ilgili özel bir kuraldýr.

Kereviz Yapraðý:

Herkese küçük birer parça yeterlidir. Kereviz yapraðý
bulunamamýþsa, baþka bir sebze kullanýlabilir.

Yanmýþ bir kuzu bacaðý: Pesah korbanýnýn anýsýna Seder tepsisine
yerleþtirmek için Pesah'tan önce bir küçük kuzu bacaðý alýnmalý ve tamamen
yakýlmalýdýr.
Bir yumurta: Tepsi için bir tane. Haþlanmýþ, katý ve kabuklu halde.
Marul: Seder'deki Maror bölümünde 1, Koreh bölümünde de 1 Kazayit olmak üzere, kiþi baþýna 2
Kazayit miktarýnda marul bulundurulmalýdýr. Marulun bayram öncesinden böceklere karþý çok sýký
bir þekilde kontrol edilmesi gerekir.

Haroset:

Genel olarak siyah kuru üzüm ezmesi olarak yapýlýr. Bazýlarý ise bunu, elma, armut,
ceviz, þarap, hurma vs. ile karýþým olarak hazýrlarlar. Seder tepsisinde bundan bir kase yeterlidir.

Seder'deki Mitsvalar

Pesah Sederi'ni sadece sembolik olarak kutlamakla yetinilmemelidir. Seder sýrasýnda yapýlan
her bir fiziksel davranýþ, derin öneme sahiptir ve
Seder'in gerçekten anlamlý ve manevi bir tecrübe
halini alabilmesi için bunlarýn, kuralýn gerektirdiði
þekilde yerine getirilmesine özen gösterilmelidir.

1. Matsa yemek.
2. Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmak. Bu, Agada'nýn
okunuþu ve çevresinde oluþan sohbetlerle
gerçekleþtirilir.
3. Dört kadeh þarap veya üzüm suyu içmek.
4. Maror - acý otlar (Marul) - yemek.
5. Tanrý'ya övgüler içeren Alel duasýný söylemek.

Seder'deki ana mitsvalar þunlardýr:

Matsa Þemura
Þemura sözcüðü "korunmuþ;
gözetilmiþ" anlamýndadýr. Buna
göre, buðday, hasat anýndan
itibaren, suyla hiçbir þekilde
temas etmemesi, nemli ortamda bulunmamasý konusunda
titizlikle kontrol altýnda tutulur.
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Matsalar bu buðdaylardan, Hahamlar'ýn sýký
kontrolü altýnda üretilir. Seder gecesinde, hasat
anýndan itibaren gözetilmiþ, Matsa Þemura kullanmak en iyisidir. Fakat bulunamýyorsa, o zaman
üretim aþamasýnda sýký kontrol altýnda ve sadece
su ve unla üretilmiþ olan Matsalar da
kullanýlabilir.

Mýsýr'dan Çýkýþ'ý Anlatmak:
Gerçekte Seder'in en önemli
bölümü budur. Mýsýr'da
yaþananlar, mucizeler ve
kurtuluþla
ilgili
olaylar
anlatýlýr,
tartýþýlýr
ve
sorgulanýr. Her ne kadar
Agada'nýn belirli bir metni ve
gidiþatý varsa da Yahudilik'le
ilgili her konudan tutun,
özgürlüðün ne anlama geldiðine kadar birçok
konuyu tartýþmaktan kendinizi alýkoymayýn.
Peki ama; Mýsýr Çýkýþý'ný anlatmak neden bu
kadar önemlidir?
Hahamlarýmýz, insanoðlunun diðer tüm canlýlardan
en önemli farkýnýn, "konuþma gücü" olduðuna
dikkati çekerler. Nitekim, Tora'nýn Aramca çevirisi, Tanrý'nýn ilk insanýn vücuduna "bir yaþam ruhu
üflemesi"ni, "konuþma yeteneði" olarak açýklar.
Konuþma, inþaat ve yapý konusunda bir araçtýr.
En basitinden; Tanrý evreni "On Söz" ile yaratmýþtýr
(örneðin; Tanrý "ýþýk olsun" dedi).

Seder gecesinde, konuþma yeteneðimizi, gecenin en merkezi bölümü için kullanýrýz: Pesah
olayýný anlatmak. Kaldý ki, "Pesah" sözcüðü de
"Pe - Aðýz" ve "Sah - Konuþmak" kelimelerinin
birleþimi olarak görülebilir. Baþka bir deyiþle,
Pesah'ýn merkezinde, "aðzýn konuþmasý" vardýr.
Diðer yandan "Paro" sözcüðü "Pe - Aðýz" ve "Ra Kötü" kelimelerinin birleþiminden oluþur ve "kötü
aðýz" anlamýna gelir. Zira konuþmak, inþa etme
özelliðine sahip olduðu kadar, yýkýcý da olabilir.
Nitekim dedikodu ve iftiralar, aileleri ya da
toplumlarý parçalama etkisine sahiptir.
Pesah'ta, konuþma yeteneðimizi "insanlýðý inþa
etme" amacý için kullanýrýz. Zira Pesah olaylarý
hakkýnda tartýþmak, aile bireylerini ve farklý
nesilleri birbirlerine kenetleyecek iletiþimi,
baðlantýyý ve teþviki saðlar. Bu sayede 3300 yýlý
aþkýn süredir nesilden nesile aktarýlarak canlýlýðýný
koruyan kollektif kimliðimiz, týpký bir meþale gibi
çocuklarýmýza güvenle aktarýlabilir. Gecenin geç
saatlerine kadar oturur, esaretten kurtuluþumuzu
anlatýrýz; özgürlüðün neþesini hem tadar hem de
paylaþýrýz.

Agada Hakkýnda Kýsa Bilgi:
Pesah Agadasý, Tanaim döneminde
Erets-Yisrael'de
oluþmaya baþlamýþtýr ve
Miþna'da (Pesahim 10) bahsi
geçen
ritüellere
göre
düzenlenmiþtir. Anlaþýldýðý
kadarýyla II. Bet-Amikdaþ
döneminin sonlarýnda [MS 1.
yy. ortalarýnda] bile halkýn
sabit bir Agada metni yoktu
ve Tosefta'da açýklanan (Pesahim 10) Pesah
gecesi Seder kutlamalarýnýn temelini, Alel
duasýnda
söylenen
Teilim
parçalarý
oluþturuyordu.
Daha sonralarý bile, Agada'nýn þekli ve içeriði
konusunda Talmud bilginleri arasýnda farklýlýklar
vardý. Ancak Geonim döneminde, (6. ve 7. yy.)
Babil'deki büyük akademilerde, Agada bugün
bildiðimiz formuna ulaþmaya baþlamýþtýr. Bu
dönemden sonra, Erets-Yisrael'deki form yavaþ
yavaþ kaybolmuþ ve Babil'de kabul edilen son
Agada metni yaygýn hale gelmiþtir. Kahire'de
bulunan Geniza'da Erets-Yisrael'e özgü Agadalar'dan örnekler bulunmuþtur.
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Agada'nýn metni söz konusu olduðunda, birçok
farklý cemaat arasýnda çok büyük farklýlýklar yoktur. Her cemaat, kabul edilmiþ metni kullanmýþ
ve çok küçük farklýlýklar ya da eklemeler
yapmýþtýr. Temel iþlevi "O gün çocuðuna
anlatacaksýn" (Þemot 13:8) emrini yerine getirmek olan Agada'nýn içeriði daha çok insanlarý,
Seder'e katýlanlarý ve iþlevi sebebiyle özellikle
çocuklarý hedeflediði için, her cemaat kendi
kullandýðý dilde açýklamalar ve ilham verici notlar
eklemiþtir. Ayný zamanda kurallar ve gelenekler
de popüler dil kullanýlarak Agada metinlerine
katýlmýþtýr.
Agada evlerde gerçekleþtirilen bir kutlamada
kullanýldýðýndan, kitaplarda þekiller, insan resimleri, Tora'dan bazý sahnelerin temsili görüntülerinin bulunmasýna karþý çýkýlmamýþtýr. Bu, dua
kitaplarýnda resim bulunmasýnýn insanýn dua
sýrasýndaki
konsantrasyonunu
olumsuz
et-kilediðini söyleyerek bunu yasaklayan
Rotenburg'lu Rabi Meir'in cemaati için bile
doðrudur.

Dört Bardak Þarap:
Yahudi kültürü, kurallar dahilindeki eðlenceyi
ve mutluluðu getiren
her
türlü
hareketi
cesaret-lendirir. Aþýrýya
kaçmadan þarap içmek,
mutluluðun sembolü ve
ateþleyicisidir. Fakat
her türlü vesilede þarap
içmek bir "seçenek" iken, Pesah'ta herkesin dört
bardak þarap içmesi "emredilmiþtir".
Bu konuda birçok sebep verilmiþtir. Ýþte bunlardan dört tanesi:
a. Dört kadeh, Agada'da sözü edilen dört deðiþik
karakterdeki çocuðu temsil eder.
b. Tanrý'nýn Mýsýr'dan Çýkýþ'ý tanýmlarken
kullandýðý dört ifadeyi simgeler: "[1] Sizi Mýsýr'ýn
yükü altýndan çýkaracaðým ve [2] sizi onlarýn
[köleleþtirici] iþlerinden serbest kýlacaðým. [3]
Sizi [büyük bir] güç gösterisi ve sert yargýlar
eþliðinde özgürlüðe kavuþturacaðým. [4] Sizi
Kendim'e Halk olarak alacaðým" (Þemot 6:6-7).
c. Bene-Yisrael'in, her türlü asimilasyona
raðmen Mýsýr'da terk etmedikleri dört özelliklerini
sembolize eder:
1. Ýsimlerini hiçbir zaman Mýsýr isimleriyle
deðiþtirmediler.
2. Dillerini deðiþtirmediler ve hep Ýbranice
konuþtular.
3. Ahlak çöküntüsü yaþayan bir toplum
içinde ahlaki deðerlerini korudular.

4. Giyiniþ tarzlarýný deðiþtirmediler.
d. Bene-Yisrael Mýsýr'da toplamda 210 yýl
kalmýþlardýr. Bunun da sadece son 86 yýlý aðýr
kölelik ve eziyetle geçmiþtir. Çýkýþ sýrasýnda ise
Tora'da þöyle bir pasuk okuruz: "Bene-Yisrael'in,
Mýsýr'da [da] oturduklarý yaþantý [süresi] 430
yýldýr" (Þemot 12:44). Agada'da da okuduðumuz
üzere, Tanrý Avraam'a Mýsýr köleliðinden
bahsetmiþ ve 400 yýllýk bir sürgünü bildirmiþtir.
Fakat Tanrý bu süreyi, yaþamý boyunca sürgün
gibi yaþamýþ olan Yitshak'ýn doðumundan
baþlatmýþtýr. Avraam'a verdiði bu bildiri ise,
Yitshak'ýn doðumundan tam 30 yýl önce vuku
bulmuþtur. Sonuç olarak pasukta bahsedilen
430 yýl, bu bildiriden itibaren sayýlmaktadýr ve bu
süre içinde baþka yerlerin yanýnda "Mýsýr'da da"
yaþanmýþtýr.
Gerçekte Bene-Yisrael'in, Tanrý'nýn Avraam'a
bildirdiði 400 yýllýk sürenin tümünü kölelikle
geçirmesi gerekirdi. Yukarýdaki pasukta ise
bunun bile üstüne çýkýlmakta, Bene-Yisrael'in
köleliðinin 430 yýl olmasý gerektiði ima edilmektedir. Oysa Tanrý onlara merhamet ederek hesabý
farklý bir þekilde yapmýþ ve sadece son 86 yýlda
kölelik olmasýný saðlamýþtýr.
430 sayýsý, 86'nýn tam beþ katýdýr. Bu durumda
Tanrý, plandaki 5 tane 86 yýllýk köleliðin, 4 tanesini Merhameti'yle iptal etmiþtir. Biz de bunun
þerefine dört bardak þarap içeriz. 86, ayný
zamanda “Kos-Bardak” sözcüðünün de sayýsal
deðeridir.

Yiyip Ýçerken Sola Doðru Kaykýlmak
Þarap içerken ve Matsa
yerken sol tarafa doðru
hafifçe yaslanmak, geceye ait mitsvalardan biridir. O kadar ki; bazý noktalarda bunu yapmamak,
yeme ya da içme hareketini tekrarlamayý bile gerektirir. Bu hareket artýk köle
olmadýðýmýzý ve yemeklerimizi zenginlerin yaptýðý gibi rahat bir þekilde
yeme hakkýna Pesah günü kavuþtuðumuzu
hatýrlatýr.
Maror ve kereviz yapraðýný yerken bu hareket
yapýlmaz; zira bu ikisinin simgeledikleri arasýnda
kölelik de vardýr. Bu gecede, ekonomik durumu
iyi olmayan kiþilerin de yemek yerken uzanmalarý
özellikle gerekir. Sebep? Çünkü hali vakti yerinde
olan kiþilerin rahat davranmalarý normaldir.
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Fakat her türlü zorluða raðmen Pesah Sederi'ni
gerçekleþtiren bir kiþinin, zenginlik ve rahatlýk
ifade eden bu hareketi yapmasý, Talmud
tarafýndan, ümidin en büyük simgesi olarak
tanýmlanýr.
Çoðu zaman zenginlikle özgürlük bir tutulur. Bu
fikrin ardýnda "Ne kadar zengin olursam o kadar
baðýmsýz olurum" düþüncesi vardýr. Seder gecesinde sol tarafýna yaslanan fakir kiþi, bu görüþü
boþa çýkarmaktadýr: Özgürlüðünüzü belirleyen,
sahip olduklarýnýzýn çokluðu deðil, onlarla ne
yaptýðýnýzdýr. Servetiniz ne kadar çok ya da az
olursa olsun, eðer baþkalarýna yardým amacýyla
ve anlamlý çabalarýn uðruna kullanýlýyorsa, bir
özgürlük aracý haline gelir. Ve aksine, eðer servet, insanýn kendi eðilimlerine düþkünlüðünü
besleyen oyuncaklardan oluþan geniþ bir kolleksiyon biriktirmekte kullanýlýyorsa, o zaman elde
edilen her yeni þey, özgürlüðü kýsýtlayan yeni bir
kelepçe çifti halini alacaktýr.

Seder Tepsisi
Seder masasýnýn ortasýna
büyük bir tepsi yerleþtirilir. Bu
tepsi herhangi bir þekilde ya da
herhangi bir maddeden yapýlmýþ
olabilir. Birçok kiþi bu tepsileri
kendileri dizayn ederler.
Tarihin ilk interaktif kutlamasý olan Pesah dene-

yimi, bizlere, akla durgunluk verecek miktarda
obje ve imajdan oluþan bir dizi sunar. Bu dizinin
elemanlarýnýn her biri, tüm Seder tecrübesinin
içinde yer alan potansiyelin bir nüansýna yönelik
düþünce ve duygularýmýzý þekillendirir. Seder tepsisindeki her bir öðe, Pesah, Yahudi olmak ve
kendimiz hakkýnda daha derin bir anlayýþa sahip
olabilmemiz için dikkatimizi uyandýrýr.

Tepsi aþaðýdaki þekilde düzenlenir:

Üç Bütün Matsa
Haþlanmýþ Yumurta
Marul
(Maror)
Kereviz Yapraðý
(Karpas)

Yanmýþ Kuzu Kolu
(Zeroa)

Haroset

1. Üç Matsa: Tepsiye hiçbir kýrýðý olmayan üç bütün Matsa yerleþtirilir. Yahudiler üç alt gruba
ayrýlýrlar: Koenler: Bet-Amikdaþ'taki günlük aktivitelerden sorumlu olan manevi liderler; Leviler:
Koenler'e yardýmcý olan ve halk içinde Tora öðrenimini yaygýnlaþtýrmakla görevli öðretmenler; ve
Yisrael: Yahudi Ulusu'nun büyük kýsmýný oluþturan geri kalan halk.
Tepsiye koyulan her Matsa parçasý, bu gruplardan birini simgeler. Mesaj; farklýlýklar içinde birliðin
mümkün olduðu üzerinedir. Hepimizin farklý yetenekleri, fonksiyonu, uzmanlýk alaný olmasýna karþýn,
sonuç olarak hepimizin Yahudi Ulusu'nun ortak amaçlarý için birlik içinde olmasý büyük önem taþýr.

2. Kuzu Kolu:

Yanmýþ kol, Mýsýr'dan çýkýlan gece ilki yapýlan, ayrýca Bet-Amikdaþ var olduðu
sürece her yýl 14 Nisan günü öðleden sonra aksatýlmadan yerine getirilen ve Seder gecesinde yenen
Pesah Korbaný'nýn anýsýnadýr. Tüm ailelerin Pesah için Yeruþalayim'e gelmeleri ve Pesah korbanýný
burada yaptýklarý Seder'de yemeleri bir yükümlülüktü.
Kuzular, sadýk bir þekilde çobanlarýnýn ardýndan giderler. Bene-Yisrael de böyledir. Baþkalarý,
yaþamlarýný yönlendirmek için insanlara, makinelere ve sosyal hareketlere güvenirken, Yahudiler
tarihin her döneminde, her þeyin üzerinde Tanrý'yý takip etmeyi istemiþlerdir.

Bazý cemaatlerde bunun yerine bitki tohumlarý koyulmasý gelenektir. Çünkü "kol" anlamýndaki "Zeroa"
ile "tohum" anlamýndaki "Zera" ayný kökten gelir.

3. Haþlanmýþ Yumurta: Yumurta yaþam döngüsünü simgeler. Bir cenaze töreninin ardýndan
verilen yemekte baþrolü yumurtanýn oynamasýnýn sebebi de budur. Baþka bir bakýþ açýsýyla yumurta Bene-Yisrael'i simgeler. Týpký yumurtanýn piþirildikçe sertleþmesi gibi, Bene-Yisrael de zor zamanlarda birbirlerine daha çok kenetlenirler.
Üçüncü ve en saðlam açýklama da, yumurtanýn, Korban Hagiga'nýn anýsýna olduðu yönündedir.
Korban Hagiga, Bet-Amikdaþ zamanýnda yapýlan, bayrama özel bir korbandý. Diðer iki bayram olan
Sukot ve Þavuot'ta da yapýlmasýna karþýn, Korban Hagiga'nýn Pesah'ta farklý bir özelliði vardý.
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Bu da, Pesah Korbaný'nýn yenmesiyle sonuçlanan Seder'in ana yemeðini oluþturmasýydý. Bu korbanýn
anýsýna yumurtanýn seçilmesinin sebebi, yumurtanýn kolay bulunabilir ve kolay piþirilir bir yiyecek
olmasýdýr. Yumurta bu yönüyle tüm Yahudi bayramlarýný simgeler. Zira sýký hazýrlýklar gerektiren
bayramlar da, hem herkesin kolayca ulaþabileceði hem de algýlanmak için ustalýk gerektirmeyen
birer geliþim potansiyeli içerir.

4. Maror: Genelde "acý otlar" anlamýndadýr ve Marul olarak belirlenmiþtir. Bene-Yisrael'in Mýsýr'da
çektiði acýlarýn hatýrasýna masaya konulur. Marul yendiðinde aðza önce lezzetli gelir, fakat ardýndan
hafif acý bir tad býrakýr. Bu da Mýsýr'daki köleliðin öncesinde Bene-Yisrael'in Mýsýr'daki rahat yaþantýsýný
hatýrlatýr.
Baþka bir düzeyde, buradaki acýlýk, yaþamýn tuzaklarý bizi gitmememiz gereken yönlere sürüklediðinde
yaþadýðýmýz iç savaþýn getirdiði acýlýktýr.

5. Karpas:

Kereviz yapraðý tuzlu suya ya da [Kaþer LePesah] sirkeye batýrýlarak yenir. Birçok
otoriteye göre bunun tek amacý, bu garip harekete þahit olan çocuklarý soru sormaya yönlendirmektir. Zira bu, her gün yediðimiz yemeklerde yaptýðýmýz olaðan bir hareket deðildir. Diðer
yandan tuzlu su, gözyaþýný simgelediðinden, acýyý simgeleyen Karpas daha derin bir anlam
kazanmaktadýr.
Eski dönemlerde en iyi ziyafet ve banketlerde iþtah açýcý olarak sebze ikram edilirdi. Pesah gecesinde her Yahudi, aristokrat bir ailenin üyesidir. Týpký sarayýnda bulunan bir kral gibi, statü ve servet
sahibidir. Seder tepsimizi, muhterem bir zenginlik simgesi olan Karpas'la süsleyerek, Yahudilik duygusunun, asalet duygusu ile paralel olduðunu ifade ederiz.

6. Haroset:

Bu karýþým tad olarak çok güzelse de, görüntü olarak çamuru andýrýr ve BeneYisrael'in kölelik sýrasýnda harç ve tuðlalar içindeki aðýr çalýþma koþullarýný hatýrlatýr. Ayný zamanda,
o zor þartlarda bile Yahudi ailesinin bir arada tutulmasý için her türlü fedakarlýðý gösteren annelerin,
ruh hallerini temsil eder. Fiziksel olarak karamsar, duygusal olarak tatminkar…

7. Bazý kiþiler tuzlu suyu ya da sirkeyi, tepsinin tam ortasýna koyarlar. Bu, kölelik sýrasýnda dökülen
gözyaþlarýnýn anýsýnadýr. Çoðunlukla ise, tepsinin ortasýnda Maror bulunur ve tuzlu su ya da sirke
tepsinin yanýndadýr.
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Seder'in Programý

1.

Kadeþ - Kiduþ'un Okunmasý

2.

Urhats - Ellerin Yýkanmasý

3.

Karpas - Kereviz Yapraðý

4.

Yahats - Matsa'nýn Bölünmesi

5.

Magid - Agada'nýn Okunuþu

6.

Rohtsa - Netilat Yadayim - Ellerin Yýkanmasý

7.

Motsi - "Amotsi" Berahasý

8.

Matsa - Matsa'nýn Yenmesi

9.

Maror - Maror'un Yenmesi

10.

Koreh - Sandviç

11.

Þulhan Oreh - Bayram Yemeði

12.

Tsafun - Afikomin'in Yenmesi

13.

Bareh - "Birkat Amazon - Yemek Sonrasý Beraha"

14.

Alel - Alel'in okunmasý

15.

Nirtsa - Seder'in sonu
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KADEÞ
Kadeþ… Salyendo de arvit kuando s'eskurese,
inçiran los vazos de vino, i diran Kiduþ
Karanlýk basýnca söylenen Arvit duasýndan çýktýktan sonra,
herkes þarap bardaðýný doldursun ve Kiduş okunsun.

Kutsama
Seder, bayramýn kutsiyetini ilan eden Kiduþ duasýyla baþlamaktadýr. Bu, bir bardak
þarapla yapýlýr ve söz konusu bardak Seder gecesinde sol tarafa yaslanarak içilen
dört bardak þarabýn ilkidir. Kiduþ'ta þarap kullanýlmasýnýn sebebi, bu içkinin özellikle neþe ve mutluluðu simgelemesidir.

 Seder'in gerektirdiði dört bardak þarabýn ilki Kiduþ'la içilecektir. Küçük çocuklar için bile küçük
birer bardak ayarlanmalýdýr.
 Kiduþ sýrasýnda [ve Seder boyunca þaraba önem verildiði her zaman] Matsalar'ýn üstü örtülü olmalýdýr.
 Kiduþ'u evin reisi ya da büyüðü okur ve diðerlerini "Hova'dan Çýkarmaya" yani yükümlülüklerini yerine getirmeye konsantre olur. Dinleyenler de Hova'dan çýkmaya konsantre olmalý, berahalarda
"Ba ruh U Uvaruh Þemo" söylememeli; ama bitimlerinde "Amen" diye cevap vermelidirler.
 Kiduþ'u söyleyen kiþi kelimeleri yutuyorsa, diðerleri Kiduþ'u onunla birlikte sessizce söylerler.
 Kiduþ sýrasýnda, engelleyici bir durumu olmayan herkes ayakta durur.
 Herkes kadehini iki elle alýr ve sað eline geçirir. Bunun ardýndan Seder'i yöneten kiþi Kiduþ'a
baþlar; diðerleri ellerinde kadehle dikkatli bir þekilde dinlerler.
 Kiduþ'un sonundaki Þeeheyanu berahasý söylenirken, Matsa ve Maror da akýlda tutulmalýdýr.
 Kiduþ'tan kadýnlar da sorumludur ve dolayýsýyla orada okumayý bilen erkek olmadýðý takdirde, bir
kadýn diðerlerinin yükümlülüðünü yerine getirebilir.
Not: Yeþil renkle iþaretlenmiþ olan parantez içleri sadece Þabat ise okunur.
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Þabat ise:

Þabat deðilse buradan baþlanýr:

Sýradaki bölüm, sadece Seder gecesi Þabat çýkýþýna (yani Cumartesi gecesine) rastlýyorsa
okunur. Bayramdan önce yakýlmýþ olan bir mumun ýþýðýnýn týrnaklardaki yanýsmasýna ve
avuç içindeki gölgesine bakýlarak "Bore Meore Aeþ" berahasý söylenir:

Þeeheyanu berahasý her iki gece ve her durumda söylenir:
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[Þabat ise:

[Þabat ise:

Yom Aþiþi Vayhulu Aþamayim Veaarets Vehol
Tsevaam. Vayhal, E-lo-im, Bayom Aþevii
Melahto Aþer Asa. Vayiþbot Bayom Aþevii
Mikol Melahto Aþer Asa. Vayvareh E-lo-im Et
Yom Aþevii Vaykadeþ Oto, Ki Vo Þavat Mikol
Melahto Aþer Bara E-lo-im Laasot]

Altýncý gün. Gökyüzü ve yeryüzü, ve onlarýn tüm
öðeleri tamamlandý. Tanrý, yedinci günle, yapmýþ
olduðu iþi tamamladý ve yedinci günde, yapmýþ
olduðu tüm iþini býraktý. Tanrý yedinci günü mübarek
kýldý ve onu kutsal ilan etti; çünkü Tanrý, yapmak
üzere yaratmýþ olduðu tüm iþini, bu günde býrakmýþtý]
(Bereþit 1:31-2:3).

Þabat deðilse buradan baþlanýr:

Savri Maranan; [diðerleri: LeHayim!]

Ýzninizle Üstadlar; [diðerleri: Hayata!]

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam
Bore Peri Agefen.

Baðýn meyvesini yaratan Evrenin Kralý, Sen,
Tanrýmýz; Mübareksin.

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam Aþer Bahar Banu Mikol Am,
Veromemanu Mikol Laþon, Vekideþanu
Bemitsvotav, Vatiten Lanu A-do-nay E-lo-enu Beaava [Þabat ise: Þabatot Limnuha
U]Moadim Lesimha, Hagim Uzmanim
Lesason, Et Yom [Aþabat Aze Ve]Et Yom
Hag Amatsot Aze Veet Yom Tov Mikra
Kodeþ Aze. Zeman Herutenu [Beaava]
Mikra Kodeþ, Zeher Litsiat Mitsrayim. Ki
Vanu Vaharta Veotanu Kidaþta Mikol
Aamim [Þabatot U]Moade Kodþeha
[Beaava Uvratson] Besimha Uvsason
Ýnhaltanu. Baruh Ata A-do-nay Mekadeþ
[Aþabat Ve] Yisrael Veazemanim.

Bizi tüm Tanrýtanýmaz halklar arasýna seçip,
bütün söylemlerinde yücelterek buyruklarýyla
bizi kutsal kýlan Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz;
Mübareksin. Ey Tanrýmýz; bize sevgiyle [dinlenmek için Þabatlar'ý] sevinç için bayram günlerini, neþe için özel vakitleri; örneðin [Bu Þabat
gününü ve] bu Matsa Bayramý gününü - kutsal
ilan edilmiþ bu günü - baðýmsýzlýðýmýzý
kutladýðýmýz bu zamaný, Kutsal ilan edilen bu
günü [sevgiyle] ve Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn hatýrasý
olarak verdin. Zira Tora'yý bize vererek tüm
halklar arasýndan bizi seçtin, bizi kutsadýn,
[Þabatlar'ý ve] kutsal bayramlarýný, [sevgi ve
istekle,] sevinç ve neþeyle miras olarak bize verdin. [Þabat'ý ve] Yisrael'i ve özel vakitleri kutsayan Sen; Mübareksin.

[Sýradaki bölüm, sadece Seder gecesi Þabat çýkýþýna (yani
Cumartesi gecesine) rastlýyorsa okunur. Bayramdan önce
yakýlmýþ olan bir mumun ýþýðýnýn týrnaklardaki yansýmasýna
ve avuç içindeki gölgesine bakýlarak "Bore Meore Aeþ"
berahasý söylenir:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam
Bore Meore Aeþ.

Ateþin ýþýðýný yaratan Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz;
Mübareksin.

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam
Amavdil Ben Kodeþ Lehol, Uven Or Lehoþeh
Uven Yisrael Laamim, Uven Yom Aþevii Leþeþet
Yeme Amaase. Ben Keduþat Þabat Likduþat
Yom Tov Ývdalta, Veet Yom Aþevii Miþeþet
Yeme Amaase Ýkdaþta. Veivdalta Veikdaþta Et
Ameha Yisrael Bikduþateha. Baruh Ata A-donay, Amavdil Ben Kodeþ Lekodeþ].

Kutsal olan ile olmayaný, ýþýkla karanlýðý, Yisrael ile
diðer uluslarý, yedinci günle altý iþ gününü birbirlerinden ayýran Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz;
Mübareksin. Þabat'ýn kutsiyetiyle bayramýn kutsiyetini birbirinden ayýrdýn ve yedinci günü, altý çalýþma
gününden kutsal kýldýn. Ayrýca Halkýn Yisrael'i
diðerlerinden ayýrdýn ve kutsadýn. Kutsalla kutsalý,
yani Þabat ve bayramý birbirinden ayýran Sen;
Mübareksin.]

Þeeheyanu berahasý her iki gece ve her
durumda söylenir:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam,
Þeeheyanu Vekiyemanu, Veigianu Lazeman Aze.

Bizi yaþatan, ayakta tutan ve bu zamana eriþtiren
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
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 Kiduþ bitiminde herkes - konuþmadan - yerine oturur ve sola doðru yaslanarak þarabýný içer.
 Masa etrafýndaki erkek-kadýn herkes, bu yaslanma konusunda uyarýlmalýdýr. Sola yaslanmak özgür
lüðün simgesidir ve gecenin gerektirdiði bir ritüeldir. Soluna yaslanmayan, sadece arkasýna ya da
saðýna yaslanan bir kiþi, yükümlülüðünü yerine getirmemiþ sayýlýr, o yüzden kadehini doldurup bir
kez daha içmelidir.
 Bardaðýn tümünü bitirmek en iyisidir. Ancak büyükse, en azýndan çoðunluðu içilmelidir. Kiþi, içtiði
miktarý bir kerede bitirmeye gayret etmelidir.
 Gün içinde oruç tutmuþ bir kiþi, çok açsa, bunu bastýrmak için az miktarda meyve yiyebilir. Fakat
midesini doldurmamalýdýr. Zira Matsa ve Maror'u iþtahla yemek gerekir.

URHATS
Urhats… Se lavaran las manos i non diran beraha,
por ke non var a komer ayinda Matsa
Herkes elini yýkasýn, fakat beraha söylemesin; çünkü henüz
Matsa yemeyeceðiz

Agada ile ilgili yapýlan açýklamalarda, Seder sýrasýnda, masada bulunan çocuklarýn
dikkatini iyice çekmek için birçok garip hareketin yapýldýðý söylenir. Urhats da bu
kategoriye giren bir ritüeldir. Kýsacasý amaç çocuðunuza soru sordurmaktýr:
"Neden?!!"
Peki ya gerçekten sorarsa?! O zaman þu cevabý verebilirsiniz: Elbette ki bu gelenek
rastgele ortaya çýkmamýþtýr. Bu hareket, Bet-Amikdaþ zamanýnda uygulanan bir
geleneðin hatýrasýna yapýlmaktadýr: Manevi temizlik kurallarý, týpký ekmek ya da
Matsa yemeden önce olduðu gibi, bir yiyeceði bir sývýya batýrýp yemeden önce ellerin
ritüele uygun biçimde yýkanmasýný gerektirir. Ve Seder'in sýradaki aþamasýnda kereviz yapraðý sirke ya da tuzlu suya batýrýlacaktýr.
Otoriteler arasýnda Bet-Amikdaþ döneminde geçerli olan bu kuralýn günümüzde de
geçerli olup olmadýðý konusunda görüþ ayrýlýðý vardýr. Uygulama, bu gerekliliðin
halen geçerli olduðu kabul edilerek yapýlmaktadýr. Fakat diðer görüþ de göz önüne
alýnarak, boþ yere beraha söyleme tehlikesini bertaraf etme amacýyla Netilat
Yadayim berahasý söylenmez [ekmek ve Matsa konusunda ise fikir birliði
olduðundan, bunlar yenmeden önceki yýkamada beraha söylenir].
 Evin reisinden baþlayarak, masada bulunan herkes - berahasýz olarak - Netilat Yadayim
yapmalýdýr.
 Genelde adet, su dolu bir kap ve akan suyun toplanacaðý bir leðenin masaya getirilmesidir.
Mutfaktaki lavaboda bir kapla yýkanmak da mümkün olmasýna raðmen, en azýndan evin reisinin
masada yapmasý iyidir.
 Netilat Yadayim'den önce, elde yüzük gibi engelleyici bir þey varsa çýkartýlýr. Yara sebebiyle
çýkarýlamayacak bandaj söz konusuysa bandaj dýþýnda kalan yerler yýkanýr.
 Netilat Yadayim þu þekilde yapýlýr: Su dolu bir kap sað elle kaldýrýlýp sol ele geçirilir. Sað eli tamamen ýslatacak þekilde iki kez su döküldükten sonra, iki kez de sol ele su dökülür. Daha sonra eller
birbirlerine oðuþturularak kurulanýr.
 Leðende biriken su masada tutulmaz ve lavaboya dökülür.
 Ellerin yýkanmasýyla, birazdan yenecek Karpas arasýnda, konu haricinde konuþmalar yaparak ya
da baþka bir þekilde ara vermemeye özen gösterilmelidir.

26

KARPAS
 Herkes bir parça kereviz yapraðý (Karpas) alýr. Karpas, tuzlu suya ya da [Kaþer LePesah] sirkeye
bandýrýlýr ve yenmeden önce herkes birlikte "Bore Peri Aadama" berahasýný [sadece Ýbranice olarak] söyler ve ara vermeden yer.
 Alýnan kereviz yapraðýnýn 18gr.'dan daha az miktarda olmasýna dikkat edilmelidir. Zira bunun
üstündeki bir miktar, yemeyi bitirdikten sonra ikinci bir beraha gerektirir.
 Seder'den önce kontrol edilmiþ olmasýna karþýn, kereviz yapraðý ele alýndýðýnda bir kez daha böcek
ihtimaline karþý gözden geçirilmelidir. Mümkünse dal kýsmý tercih edilir; zira burada böcek pek
bulunmaz.
 Beraha söylenirken, Seder'in devamýnda yenecek olan [ve normal þartlarda ayný berahayý gerekti
ren] Maror da düþünülmelidir. Bu sayede Maror yeneceði zaman ayrýca beraha söylenmeyecektir.
 Berahayý Seder'i yöneten kiþi söyler ve diðerlerini Hova'dan çýkarýr. Berahayý söyleyenin dinleyenleri
Hova'dan çýkarmaya, dinleyenlerin de bu berahayla Hova'dan çýkmaya konsantre olmalarý gerekir.
Dinleyenler "Amen" demelidirler. Seder'i yöneten kiþi kelimeleri yutuyorsa, herkes kendi içinden
söyler ve "Amen" demez.
 Karpas yenirken sola doðru yaslanma yükümlülüðü yoktur. Fakat isteyen yapabilir.

Karpas… Tomaran la ojika de el apyo, i entinyiran en el
vinagre…i antes de komerla diran:
Herkes bir kereviz yapraðý alsýn ve sirkeye bandýrsýn … ve
yemeden önce þöyle desin:
Topraðýn meyvesini yaratan Evrenin Kralý, Sen, Tanrý'mýz
Aþem; Mübareksin.
Baruh Ata A-do-nay, E-lo-e-nu Meleh Aolam, Bore Peri
Aadama

L'Apéritif
Burada, medeni insan olmanýn farkýný vurgulamaktayýz. Çok aç olmamýza ve önümüz
yiyecekle dolu olmasýna raðmen, midemizi doldurmak yerine kereviz yapraðý ile yetiniyor ve yüzümüzü buruþturmayý tercih ediyoruz!
Her ne kadar Karpas herhangi bir sebze ile yapýlabilse de, burada birçok kiþi kereviz
yapraðý kullanmayý tercih eder. Nitekim KaRPaS, tam olarak KeReViZ ile ayný sözcüktür. Birçok otorite, baharý ve tekrar geliþmeyi simgeleyen yeþil sebzeleri ve çoðunlukla
yapraklarý tavsiye eder. Tuzlu su [ya da bulunabiliyorsa Kaþer LePesah sirke], uzun
kölelik yýllarý boyunca döktüðümüz gözyaþlarýný hatýrlamak içindir. Ancak týpký "Urhats"
gibi, bu bölüm de daha çok çocuklarýn ilgisini çekmek ve onlara "Ama neden??" dedirtmek içindir.
"Karpas" sözcüðünü analiz eder ve dört harfine ayýrýrsak, "verme" kapasitemizi nasýl
geliþtirebileceðimiz konusunda temel niteliðinde bir derse ulaþýrýz. KaRPaS sözcüðü,
Kaf, Reþ, Pe ve Sameh harfleriyle yazýlýr. Ýbranice'deki tüm harflerin birer anlamý
vardýr. Bu dört harfin anlamý da þöyledir:





Kaf = Avuçiçi
Reþ = Yoksul (Raþ)
Pe = Aðýz
Sameh = Destek
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"Karpas" sözcüðünün ilk harfi elin avucunu, ikincisi de yoksul bir kiþiyi ifade eder. Bu
iki harf/sözcük bir araya geldiðinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik açýk bir ele sahip
olmamýz gerektiði mesajýný verir.
Peki ya bir kiþinin imkanlarý sýnýrlýysa ve baþkalarýna bir þeyler verebilecek durumu
yoksa? Bu tipteki bir durum için ise, "Karpas"ýn ikinci yarýsý rehberlik etmektedir. Pe
harfi "aðýz", son harf ise "destek" anlamýndadýr. Kýsacasý Karpas bize kuvvetli bir mesaj
vermektedir: Evet, belki maddi olarak insanlara bir þeyler vermemize imkan býrakmayan
bir durumda olabiliriz. Fakat sözlerimizle "her zaman" bir þeyler verebiliriz. Nezaket ve
ilgi dolu sözler. Anlayýþ ve sempati içeren sözler. Herhangi bir sebepten dolayý yoksul
duruma düþmüþ bir kiþiyi canlandýracak ve cesaretlendirecek sözler. Ýþte bu, maddi olarak yapacaðýmýz yardýmlardan çok daha büyük bir "destek" anlamýna gelecektir.
Karpas sözcüðü tersten okunduðunda Sameh[60] harfi ve "PaReH - Direnç Kýrýcý"
sözcüðü þeklinde ayrýlabilir. Bene-Yisrael Mýsýr'dan "Þiþim Ribo - Altmýþ Tane
Onbin[=600.000]" yetiþkin erkekle çýkmýþtýr. Bunlarýn hepsi Mýsýr'da "bedensel dirençlerini kýrýcý iþlerde" çalýþtýrýlmýþlardý [Pareh].
Karpas'ý tuzlu suya batýrýrýz. Tuzlu suyun, Mýsýr'da dökülen gözyaþlarýný hatýrlattýðýný
daha önce belirtmiþtik. Yahudiler her ne kadar esaretin getirdiði gözyaþlarý içinde yüzer
hale gelmiþse de, "verme" özelliklerini yitirmemiþlerdi. Kendi hallerine ah vah çekerek,
durumlarýný daha da kötüleþtirmek yerine, "vericilik" özelliklerini bir bayrak gibi yükselterek, onurlarýný korumayý baþarmýþlardý.

YAHATS
Yahats…Tomaran las tres matsot þemurot.
La d'en medyo partiran medya por medya.
La medya meteran entre las dos;
i la otra medya debaþo de los manteles, para Afikomin
Üç tane matsa alýnsýn. Ortadaki ikiye bölünsün. Bir parça
diðer ikisinin arasýna koyulsun. Diðeri de Afikomin olarak
masa örtüsünün altýna yerleþtirilsin.

Burada, "fakir ekmeði" olarak tanýmlanan Matsa'nýn taþýdýðý anlamý vurgulamaktayýz.
Fakir bir kiþi hiçbir zaman bir sonraki yemeðinin nereden ve ne zaman geleceðini bilemez. Bu sebeple her zaman, ilerisi için bir parça yiyecek saklar. Matsa'nýn ikiye bölünüþü
ayný zamanda Kýzýldeniz'in, Bene-Yisrael'in geçiþine imkan vermek için ayrýlmasýný da
hatýrlatýr.
Çok yaygýn olan uygulamalardan bir tanesi Seder'i yöneten kiþinin Afikomin parçasýný
masa örtüsü altýna saklamasýdýr.

28

Çocuklar bu parçayý Seder boyunca almaya çalýþýr ve bunu baþarýnca da geri vermek
için bir hediye sözü ister. Babalar dikkat! Þüphesiz, çocuklarý uyanýk tutmak için bundan daha etkili bir yol yoktur.
Bazý geleneklerde, Afikomin bir bez ya da havluya sarýlýr ve küçük bir çocuðun omzuna
yerleþtirilir. Bu da Mýsýr'dan Çýkýþ sýrasýnda Bene-Yisrael'in bir önceki gece yedikleri
Matsalar'ýn artýklarýný paketleyerek omuzlarýna yerleþtirmelerini anma amaçlýdýr.
Pasukta dendiði gibi: "Halk, hamurunu henüz mayalanmamýþken - [ayrýca] artýklarýný giysilerine sarýlý bir þekilde omuzlarýnýn üstünde götürdü" (Þemot 12:34).

 Üç tane bütün Matsa alýnýr. Ortadaki Matsa, elle, eþit olmayan iki parçaya ayrýlýr. Parçalardan
küçük olaný diðer iki bütün Matsa'nýn arasýna yerleþtirilir. Büyük olaný ise, yemeðin sonunda
Afikomin olarak yenmek üzere masa örtüsünün altýna koyulur.
 Matsa býçakla ya da baþka bir araçla deðil, elle kýrýlmalýdýr. Zira Matsa "fakir ekmeði"dir.
 Kabalistik bir geleneðe göre, Matsa "Dalet" ve "Vav" harflerinin þekillerinde kýrýlýr. Vav þeklindeki,
büyük olan parçadýr ve Afikomin için saklanýr. Dalet þeklindeki ise diðer iki tam Matsa'nýn arasýna
yerleþtirilir. Fakat elbette herkes Kabalistik geleneðe göre davranmak zorunda deðildir.
 Üç Matsa'dan biri zaten kýrýksa, ortaya yerleþtirilmek üzere o seçilir.
 Sadece iki saðlam Matsa varsa bile, bunlardan biri Yahats için kýrýlýr ve Agada'dan sonraki Amotsi
tek Matsa ile yapýlýr.
 Ýleride Matsa, Koreh ve Afikomin bölümlerinde yenen Matsa'nýn belirli bir asgari miktardan (27gr.)
fazla olmasý gerekir. Yine de Yahats için aile baþýna bir üçlü yeterlidir. Matsa yendiðinde her bireye
bu Matsalar'dan parçalar verilir ve kendileri baþka bir Matsa'yla gereken miktarý tamamlarlar.
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				MAGÝD
Magid…. Ýnçiran los vazos de vino i diran la Agada
Þarap kadehleri doldurulsun ve Agada okunsun
 Þarap bardaklarý ikinci kez doldurulur ama þarap içilmez.
 Agada’nýn okunuþu sýrasýnda evin reisinin – masada çocuk olmasa bile – “Çocuðuna anlatacaksýn” 		
mitsvasýný yerine getirmeyi amaçlamasý önemlidir.
  Agada’nýn hep bir aðýzdan söylenmesi güzel bir gelenektir, ancak okuyamayanlar dinlediði sürece 		
zorunlu deðildir. Ayrýca okunanlarýn herkes tarafýndan anlaþýlmasý önem taþýr. Bu sebeple Ýbranice 		
bölümlerin ardýndan tercümesini okumak doðru olacaktýr. Ayrýca “Mýsýr’dan Çýkýþ” konulu her türlü 	
sohbeti gece boyunca yapmak asýl amaç olmalýdýr. Seder’in gerçek ideali, sadece Agada metninin 		
okunmasý deðil, metnin bu tip sohbetleri baþlatmasýdýr.
 Agada’nýn okunuþu sýrasýnda konuyla ilgili olmayan konuþmanýn yapýlmamasýna özen gösterilmelidir.
 Ýlk paragraf okunmadan önce masadaki tepsinin ya da kýrýk matsanýn elde tutulmasý, ayrýca “ihtiyacý     	
olan herkesin gelebilmesi” için sokak kapýsýnýn açýlmasý gelenektir.

Bivilu Yatsanu Mimitsrayim…
A Lahma Anya, Di Ahalu Avatana Beara
Demitsrayim. Kal Dihpin Yete Veyehul.
Kal Ditsrih Yete Veyifsah. Aþata Aha;
Leþana Abaa Beara Deyisrael. Aþata Aha
Avde; Leþana Abaa Beara Deyisrael Bene
Horin.

Mýsýr’dan telaþla çýkmýþtýk…
Bu, atalarýmýzýn Mýsýr Ülkesi’nde yedikleri
fakir ekmeðidir. Aç olan herkes gelsin ve
yesin. Ýhtiyacý olan herkes gelsin ve Pesah’ý
kutlasýn. Bu yýl buradayýz. Gelecek yýl ise
Erets-Yisrael’de olacaðýz. Bu yýl köleyiz.
Gelecek yýl ise Erets-Yisrael’de özgür insan
lar olacaðýz.

Agada’nýn ilk paragrafý Ýbranice deðil, Aramca’dýr. Bunun sebebi, bir dönem Yahudileri’nin günlük
yaþamda kullandýklarý dilin Aramca oluþudur. Dolayýsýyla amaç, okunaný anlamaktýr. Buna karþýlýk, son
cümle “Leþana Abaa…” kýsmen Ýbranice’dir. Bu, sürgündeki bir halkýn baðýmsýzlýðýna kavuþarak EretsYisrael’e gitmek isteyiþini yansýtan bir cümle olduðundan, anlaþýlan Agada’nýn derleyicileri, yerel halkýn
bunu anlamasýndan ve Yahudiler’in baþlarýnýn derde girmesinden çekinmiþlerdir. Fakat açýklamalardan
da anlaþýlacaðý üzere, “buradaki kölelik” ve “Erets-Yisrael’deki özgürlük” kavramlarý, yüzeysel anlamda
ifade ettiklerinden farklý anlamlar da taþýmaktadýr.
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Mýsýr’dan
telaþla çýkmýþtýk
Atalarýmýzýn
Mýsýr’da yedikleri

Tüm Seder’in merkezinde bu Çýkýþ olduðu için, Agada bu sözlerle açýlmak
tadýr.
Yaygýn olarak “matsa”nýn sadece Mýsýr’dan Çýkýþ’ýn hemen ardýndan hamu
run mayalanmamýþ olmasý sebebiyle yendiði düþünülür. Oysa Mýsýr’dan
çýkmadan önce bile matsa iki þekilde gündemdeydi. Öncelikle matsa, sindi
rimi güç olduðu için, insaný tok tutan bir yiyecek maddesidir (Abudaram;
Malbim). Bu sebeple Mýsýrlýlar kölelerine yiyecek olarak matsa verirlerdi.
Ýkinci olarak, Mýsýr’dan çýkmadan önceki gece, Tanrý’nýn emri üzerine BeneYisrael, Pesah korbanýnýn etini matsa ve acý otlarla yemiþlerdi (Þemot 12:8).

Ya da “Eziyet Ekmeði”; “Fakirlik Ekmeði”. Bu sözler, Yahats bölümünde
matsayý neden ikiye bölüp masa örtüsü altýna sakladýðýmýzý açýklamak
tadýr. Kölelik zamanýnda atalarýmýz da böyle yaparlardý. Zira yarýn ne
yiyeceðinden emin olmayan bir kiþi, elindeki yiyeceðin bir kýsmýný ayýrýp
saklar (Raþbam). Ayrýca normal ekmek gibi kabarmýþ olmayan matsa,
durumu sebebiyle kalbi kýrýk, mütevazi olan fakir bir kiþiyi simgeler.
“Lahma Anya – Fakir Ekmeði” ifadesinin sayýsal karþýlýðý (Lamed[30] +
Het[8] + Mem[40] + Alef[1] + Ayin[70] +Nun[50] + Yud[10]+ Alef[1] =)
210’dur. Bu, Bene-Yisrael’in Mýsýr’da  geçirdikleri toplam yýl sayýsýdýr. Bu
yýllarýn, [Yaak ov’un en son ölen oðl u Levi’nin vefatýyla baþlay an] son
116’sýnda Bene-Yisrael Mýsýr’da “misafir”den, “yabancý”ya dönüþmüþler, [Moþe Rabenu’nun ablasý
Miryam’ýn doðumuyla baþlayan] son 86 yýl ise kölelik ve eziyetle geçmiþtir. Fakat “misafir” konu
mundayken ve dolayýsýyla rahatken bile, Bene-Yisrael sürgünde olduklarýnýn bilincindeydiler. Ve
210 yýllýk sürgünde yenen en iyi yemek bile, Lahma Anya [=210] statüsündedir (Rabi Hida).

Fakir ekmeðidir

Aç olan herkes gelsin

“Madem þimdi de sürgündeyiz; o zaman Mýsýr’dan çýkmanýn bize ne yararý
var?” deme. Çünkü Mýsýr sürgünü kesin ve belirlenmiþ bir sürgündü.
Fakat þimdiki sürgünün sonunu yakýnlaþtýrmak bizim elimizde. Bunu da
insanlararasý iliþkilerimizi üst düzeyde tutarak gerçekleþtirebiliriz. Bu
yüzden; aç olan herkes gelsin… (Hatam Sofer). Yahudi olmayan fakirler
de gelsin. Çünkü bizim için barýþ önemlidir (Yaavets). Mýsýr’dan çýktýklarý
sýrada Bene-Yisrael de aynen böyle diyorlardý: “Kim açsa gelsin bize
katýlsýn. Kölelikten yeni çýkmýþ olabiliriz; ancak gelecek yýl Erets-Yisra
el’de hür insanlar olacaðýz” (Raþbam).

Ýhtiyacý olan herkes

Ýlk planda açlýk giderilmiþtir. Þimdi de karný aç olmamasýna karþýn, Pesah
Sederi’nin gerektirdiði matsa, dört bardaklýk þarap, marul, haroset gibi
malzemelere ihtiyacý olanlara seslenilmektedir. Dahasý, bazý durumlarda
bir kiþi bizden yardým istediðinde, içimizden ister istemez o kiþinin buna
gerçekten uygun bir durumda olup olmadýðýný merak ederiz. Agada,
Pesah Sederi söz konusu olduðunda bu gibi düþüncelere yer olmadýðýný ve
karþýmýzdaki kiþinin buna uygun olup olmadýðýna dair bir deðerlendirme
yapmadan, “herkesin” gelip Pesah’ý bizle kutlamak üzere çaðrýlmasý
gerektiðini belirtmektedir. Böylelikle; bir kiþinin uygun olup olmadýðýna
bakmayan bizler, Tanrý’dan da, bizi, hak edip etmediðimize bakmadan
kurtarmasýný isteme hakkýna sahip oluruz (Kol Yeuda).

Bu yýl buradayýz…
köleyiz

Bet-Amikdaþ ayakta olmadýðý sürece, biz Yahudiler tam olarak özgür
sayýlmayýz. Dolayýsýyla halen ideal konumumuzdan uzaktayýz. Dahasý, þu
anda mitsvalarý yaptýðýmýz zaman bile, bunu birer “köle” gibi yapýyoruz;
mitsvalara yönelik sevginin ýþýðý yüzümüzde okunmuyor. Fakat gelecek
yýl mitsvalarý “hür insanlar” gibi, bir oðulun babasýna sevgiyle hizmet
etmesi gibi yapacaðýz (Tiferet Þelomo).
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Gelecek yýl Erets
Yisrael’de hür insanlar
olacaðýz

Bu sözleri, masamýza davet etmiþ olduðumuz ihtiyaç sahibi kiþileri rahat
latmak için söylüyoruz. Zira bu yýl her þey yolunda olmayabilir; fakat
Tanrý’nýn yardýmýyla gelecek yýl Maþiah gelecek ve kimse bir baþkasýna
muhtaç olmayacaktýr.
Hahamlarýmýz “[Yahudiler geçmiþte] Nisan ayýnda kurtarýlmýþlardý;
gelecekte de Nisan ayýnda kurtarýlacaklardýr” demiþlerdir (Talmud – Roþ
Aþana 11a). Fakat Mýsýr’dan Çýkýþ ne kadar süratli ve ani bir þekilde ger
çekleþmiþse, gelecekteki kurtuluþ da o kadar basamaklar halinde ve
yavaþça gerçekleþecektir.

Neden Matsa?

Seder’in daha en baþýnda, Pesah’ýn merkezi sim
gesinin matsa olduðunu görmekteyiz. “100 kiþi
ye sorduk… Neden matsa?”… Bu araþtýrmada
alýnacak cevaplarýn büyük bölümünde size;
“Yahudiler Mýsýr’dan büyük bir telaþla çýktýlar;
ekmekleri kabarmaya vakit bulamadý. O yüzden
matsa…” denecektir. Gerçekten de Tora,
Mýsýrlýlar’ýn Bene-Yisrael’i büyük bir baskýyla kov
duklarýný belirtmektedir (Þemot 12:39). Fakat bu
açýklamada bir sorun vardýr. Madem bu kadar
telaþla çýktýlar, Mýsýr’daki atalarýmýz neden saba
ha kadar Seder yaptýlar? Ve bilin bakalým o gece
Seder’de ne yediler? Matsa! Oh? Eðer bizim mat
sa yememizin sebebi, onlarýn telaþýysa, onlar o
gece – yani çýkmadan önce! – neden matsa
yemiþlerdi?!
Ýleride de göreceðimiz gibi, matsa çoktan bir sim
geydi. Yahudiler’in ertesi gün telaþla çýkýþý da bu
simgenin bir devamýydý. Öncelikle matsanýn
neden Pesah’ýn merkezi dersi olduðunu anla
yalým. Matsa, bulabileceðiniz en temel “ekmek”
cinsidir. Bir hamuru yoðururken 18 dakikadan
fazla hareketsiz býrakýrsanýz, ya da o hamura
maya eklerseniz, hamur mayalanmaya baþlar –
kabarýr. Bu kabarma bir insanýn kendi içindeki
kabarýklýðý simgeler. Buradan, özgürlüðün teme
lindeki kavramlardan birinin “egoyu geri çek
mek” olduðunu öðrenmekteyiz. Bu elbette hiç
egonuz olmamasý gerektiði anlamýna gelmemek
tedir. Ne de olsa yýlýn geri kalanýnda ekmek yeme
hakkýmýz vardýr! Fakat Pesah, temelimize geri
dönebileceðimiz, tüm ekler ve fazlalýklar olmadýðý
zaman tam olarak ne istediðimizi anlayabileceði
miz bir zamandýr.
Matsa bize kendimizi gerçekten kontrol etmemiz
gerektiðini öðretir. Tüm lüksler bir yana
býrakýldýðýnda bizim hayattan “temel olarak” ne
istediðimizi, ne beklediðimizi gösterir. Elbette bu,

lüksün yanlýþ bir þey olduðu anlamýna gelmez.
Eðer iki güzel yeni arabaya ihtiyacýnýz olmadýðýný
ve gerektiðinde eski arabayla idare edebileceði
nizi biliyorsanýz ve çocuklarýnýzýn herhangi bir
arabadan daha önemli olduðunun bilincindeyse
niz – öyleyse iki güzel yeni araba sahibi olmanýzda
bir sorun yoktur. Zira her þey yerli yerindedir.
Diðer yandan eðer arabalar sizin için “çok önem
li” hale gelirse, o zaman çocuðunuz arabaya hafif
bir çamur deðdirdiðinde çýlgýna dönmeniz hiç
sürpriz olmaz. Eðer ekler ve fazlalýklarýn
hayatýmýzýn “merkezinde” olmalarý gerektiðine
karar verirsek, onlar gözümüzü her þeye karþý
karartmayý çok iyi becerirler. Ýþte böyle bir
durumda egomuz yolumuzu keser ve biz, neyin
gerçekten önemli olduðunu görmekten aciz duru
ma geliriz.
Pesah, tüm bunlardan baðýmsýz olabileceðimiz
bir zamandýr. Matsanýn mesajý, “temel öncelikle
rimize” geri dönmemizin gerekli olduðudur. Neyin
“gerçekten önemli” olduðuna odaklan! Bu sebep
le Seder masasýnda yaptýðýmýz ilk þey, yarým
matsayý elimizde tutarak “Bu, atalarýmýzýn Mýsýr
Ülkesi’nde yedikleri fakir ekmeðidir” demektir.
Matsa yemiþlerdir; çünkü Mýsýr ülkesindeyseniz,
o zaman hapistesinizdir. Ve buradan çýkabilme
nin tek yolu, neyin gerçekten önemli olduðunu
bilmektir. Peki çaðýmýzda “bizim” hapishanemiz
nedir? Egomuz, fiziksel ve maddi arzula-  rýmýz.
Bizi sürekli kapanýna kýsan, iþte bunlardýr.
Yahudi kanunu, Seder öncesindeki sabah, tüm
hametsin yakýlmasýný gerektirir. Bazý kiþiler, ken
di karakterlerindeki boþluklarý ve hatalarýný bir
kaðýda yazýp, hametsle birlikte yakmayý adet
edinmiþlerdir. Fikir açýktýr: Pesah’ta bizim görevi
miz, “her türlü” hametsten arýnmak, bizi þiþiren,
kabartan egomuzdan sýyrýlarak, kýsýldýðýmýz
kapandan kaçabilmektir (Rabi Tom Meyer).
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Özgürlüðe Bir Bakýþ
ki özgürlük temasý yatmaktadýr. Kýsacasý akranýn
özgür deðilse, sen kendini özgür sayamazsýn!
Zira özgürlük, ekonomik durumun deðil, “kiþili
ðin” bir yansýmasýdýr. Bir yanda, masasýnda bir
yabancý oturduðu zaman huzursuzlukla kývranan
þiþkin bir zengin olabileceði gibi, diðer yanda elin
deki tek þeyi “fakir ekmeði” olmasýna karþýn,
hala mutlu olan ve bu sýnýrlý yiyeceðini bir baþ
kasýyla yarý yarýya paylaþmayý bilen bir fakir ola
bilir.

Seder’i aç ve fakir kiþilerin ihtiyaçlarýna duyarlýlýk
içeren sözlerle açmamýz sadece bir nezaket
gösterisi deðildir. Bu, çok önemli bir mitsva olan
Tsedaka ile bile ilgili deðildir. Çünkü eðer konu
Tsedaka olsaydý, fakirleri neden “fakir ekme
ði”ne çaðýralým ki? Onlarý doðrudan bayram
yemeðine (Þulhan Oreh) davet etmemiz gerekirdi!
Bu noktada, fakirler konusunun, Pesah bay
ramýnda, diðer tüm bayramlardan daha belirgin
olduðunu hatýrlamamýz gerekir. Halk, fakirleri
sadece dört bardak þarap içebilmeleri deðil,
Pesah gecesinin özel kuralý olan “Krallar gibi uza
narak yemek yemeleri” konusunda da göz önün
de bulundurmalýdýr. Gerçekten; bu “uzanma”nýn
fakirler için anlamý nedir? Birçok fakirin, ertesi
sabah güzel bir kahvaltý yapabilmeyi, Pesah
gecesinde kýrýk sandalyelerinin üstünde yana
kaykýlarak bir þeyler yemeye tercih edeceði
açýktýr!

Bu sebeple, birbirimizi, birlikteliðin özgürlük
demek olduðu konusunda   tam bu noktada –
Tanrý’nýn bizler için yaptýðý mucizeleri anlatma
dan hemen önce – eðitmemiz, özellikle anlamlýdýr.
Dahasý, bunu “burada ve köleyken”, yani henüz
“Erets-Yisrael’de ve özgür” deðilken bilmemiz
önem taþýr. Çünkü bazen ne yazýk ki, özellikle
“Erets-Yisrael’de ve özgürken”; insan kendi özel
çitinin içine kapanýp, kendi ilgisiz özgürlüðünün
“özgürlük” olduðu yanýlgýsýna kapýlabilmektedir
(Tehelet Mordehay).

Hafets Hayim açýklar: Pesah gecesi fakirlerle ilgi
li özel kuralýn temelinde de, gecenin merkezinde

Köleyiz?
Bu yýl hepimiz köleyiz. Gelecek yýl ise Erets-Yisra
el’de hür insanlar olacaðýz. “Nasýl yani?! Ben
kendimi hiç de köle gibi hissetmiyorum? Üstelik
artýk Erets-Yisrael bizim için bir hayal deðil! Bir
çok Yahudi orada yaþýyor?!”

deðil, manevi bir ideali vurgulamayý amaçlamak
tadýr. Bu ideal, birlikte çalýþan ve birbirini kolla
yan Yahudiler’in oluþturduðu bir ulustur.
“Bu yýl köleyiz” – o ideale biraz uzak kalmýþ
durumdayýz. Fakat eðer bunu düzeltme konu
sunda gerçekten çaba gösterirsek, o zaman
gelecek yýl Pesah geldiðinde, hepimiz Erets-Yis
rael’de ve özgür olabiliriz (Rabi Tom Meyer).

Böyle mi dediniz? Size bir haber: Agada’yý yazan
Rabiler de Erets-Yisrael’de yaþýyorlardý! Fakat
onlar bile “gelecek yýl Erets-Yisrael’de” demeyi
garipsemediler. Zira bu sözler coðrafik bir yeri

Geçmiþten Geleceðe
“Ben acýktým… Tüm Agada’yý gerçekten oku
mamýz gerekiyor mu?”
Agada’yý okumak, bir “uyku öncesi hikaye” oku
maktan oldukça farklýdýr. Agada’nýn okunmasý,
insanýn içinde gömülü olan “Ben nereden gel
dim? Kökenim ne?” þeklindeki özleme hitap
eder. Bugünümüz, sarsýlmaz bir þekilde geçmiþi
mize baðlýdýr. Bunun bir sonucu olarak, kendi
köklerimiz konusunda sadece rastgele ve sal
lantýlý bilgilere sahip olmak, kendi iç yabancýlaþ
mamýza katkýda bulunmaktan baþka bir iþe yara
mayacaktýr. Tarihi olmayan bir çocuk, yer ve

amaç arayýþý içinde olan bir çocuktur.
Pesah Sederi, en azýndan bizleri, kendi çocuk
larýmýza köklülük ve aidiyet, kimlik ve yön verme
konusundaki sorumluluðumuzla yüzleþtirmekte
dir. Çocuklarýmýza “Bu Agada – bu destan – senin
destanýndýr” mesajýný veririz. “Bu olaylar senin
tarihindir. Ve bu ulus, senin ulusundur. Ayný
þekilde, Agada’da verilen fikir ve düþünceleri cid
diye almak, sana düþmektedir. Bunlar senin
mirasýn, senin ailenin hazinesidir”. Agada bize,
biz de ço
cuk
larýmýza iþ
te bun
larý söyle
riz: “Bu
senin geçmiþin ve bugünündür. Ve geleceðinin
temelidir” (Rabi Þimon Apisdorf).

Pesah, sizin ve ailenizin, “Yahudi Kimliði” konusundaki duyarlýlýðýnýzý güçlendirecek yollarý
düþünmek için belki de en uygun zamandýr. “Yahudi olma”yý daha anlamlý kýlmayý saðlama
konusunda sizin yapabileceðiniz neler vardýr?
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     Ma Niþtana paragrafý okunmadan önce ortadaki tepsi bazý cemaatlerde çocuklarýn dikkat ve ilgisini çekmek için masadan uzaklaþtýrýlýr.
Eski dönemlerde, Seder sýrasýnda herkesin önünde birer küçük yer masasý bulunurdu. Seder’in
baþlangýcýnda bu masalarý kaldýrýp kenara koyarlardý. Amaç çocuklarý þaþýrtýp ilgilerini çekmek ve
“Daha yeni oturmadýk mý? Niye masayý kaldýrýyorsunuz?” diye sormalarýný saðlamaktý. Bugün de, Seder
tepsisini masadan kaldýrýp ayný etkiyi saðlamayý amaçlarýz; bir yandan da paragrafýn konu aldýðý yarým
matsayý elimizde tutarýz (Atsaa LaSeder). Çocuk sormazsa, biz sorarýz ve cevap veririz: “Tanrýmýz’ýn,
Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda atalarýmýz için yaptýðý mucizeleri anlatmadan, yemek yememiz uygun deðildir” (El
Gid Para El Pratikante).
Bazý cemaatlerde evin reisi Seder tepsisindeki Matsalar’ý bir peçeteye sarar ve sað eline alýp sol omzuna
koyar. Ardýndan þu pasuðu okur: “Miþarotam Tserurot Besimlotam Al Þihmam. Uvne Yisrael Asu Kidvar
Moþe... - Halk... [yiyecek] artýklarýný giyisilerine sarýlý bir þekilde omuzlarýnýn üstünde götürdü. BeneYisrael Moþe’nin söylediðine göre hareket etmiþlerdi...” (Þemot 12:34-35).
Sonra ailenin diðer fertleri ile aralarýnda aþaðýdaki diyalog geçer. Diyalog sýrayla herkes için tekrarlanýr.
Son olarak çocuklar odadan çýkarlar, ellerine birer sopa alýp, omuzlarýna Afikoman bohçasý alarak
kapýyý týklatýrlar.
-    Nereden geliyorsunuz?
-    Mýsýr’dan.
-    Nereye gidiyorsunuz?
-    Yeruþalayim’e.
-    Yanýnýzda ne var?
-    Matsa ve Maror.
-    Peki ne istiyorsunuz?
-    Merak ediyoruz: Bu gece diðer gecelerden ne þekilde farklý?…
Dolayýsýyla bu paragrafý en küçük çocuðun okumasý ve buradaki dört soruyu onun sormasý gelenektir.
Soru gelmediði takdirde, ailenin çocuða bu sorularý “sordurmasý”yoluna gidilir. Küçük çocuklarýnýzla bu
küçük piyesi canlandýrmak Seder’e renk katabilir.
     Soruyu masadaki çocuklar sorar. Çocuk yoksa, eþi sorar. Tek baþýnaysa bile, kendi kendine sorar.

Bu gece, diðer gecelerden ne þekilde farklý
ki
 Her gece bir kez bile bandýrmazken, bu
gece iki kez bandýrýyoruz?
 Her gece Hamets veya Matsa yerken,
bu gece sadece Matsa yiyoruz?
 Her gece çeþit çeþit yeþillikler yerken,
bu gece Maror yiyoruz?
 Her gece ister oturarak, ister yaslanarak
yer ve içerken; bu gece hepimiz sola
yaslanýyoruz?

Ma Niþtana Alayla Aze Mikol Alelot
 Þebehol Alelot En Anu Metabelin
Afilu Paam Ahat. Vealayla Aze Þete
Peamim?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Hamets
Umatsa. Vealayla Aze Kulo Matsa?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Þear
Yerakot. Vealayla Aze Maror?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Veþotin
Ben Yoþevin Uven Mesubin. Vealayla Aze
Kulanu Mesubin?
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Bu gece, diðer gecelerden
ne þekilde farklý

Her gece bir kez bile
bandýrmazken

Bu gece iki kez
bandýrýyoruz?

Bu gece sadece Matsa
yiyoruz

Gecenin özelliði, her geceden farklý davranýþlarda bulunmamýzdýr. Bu
davranýþlarda gerçekten soru sormayý gerektiren ise, bu farklý
davranýþlarýn, birbirleriyle çeliþkili görünmesidir. Dolayýsýyla burada
dört uygulamayla ilgili sorularýn dýþýnda, bu uygulamalar arasýndaki
çeliþki de baþlý baþýna bir sorudur.

Söz konusu “bandýrma”dan kasýt, bir bitki alýp bir sývýya bandýrmaktýr.
Bu, eski zamanlarda zenginlerin ziyafetten önce iþtah açmak üzere
yaptýklarý bir þeydi. Dolayýsýyla söz konusu “bandýrmak” bir zenginlik
ve özgürlük ifadesidir. Buna karþýn normal zamanlarda zenginler bile
bir kez bandýrýrken, fakirlerin bir kez bile bandýrmasý söz konusu
deðildi.

“Önce kereviz yapraðýný sirke ya da tuzlu suya, daha sonra da marulu
Haroset’e” bandýrýyoruz. Soruyu çocuðun sorduðu düþünülürse bir
sorun vardýr: Bu noktaya kadar sadece ilk bandýrýþ gerçekleþmiþtir.
Çocuk marulun Haroset’e bandýrýlmasýna henüz tanýk olmamýþtýr. O
zaman ikinci bandýrýþý nereden bilmektedir? Tepsiden… Çocuðun dikkatini çekmekte kullanýlan tepsi, marul ve Haroset’i içermektedir.
Dolayýsýyla bu bir tahmindir. Öte yandan, Talmud’a göre bu sorular,
büyükler içindir de. Çocuk sormadýðý takdirde sorularý büyükler sorup
onun ilgisini uyandýrmaya çalýþýrlar [ve onlar ileride ikinci bandýrýþýn
yapýlacaðýný bilmektedirler] (Raþbats). [Özgürlük/Zenginlik: 1 –
Esaret/Fakirlik: 0].

Her gece Hamets bir madde, özellikle de normal ekmek, ya da istersek
Matsa yerken, bu gece sadece Matsa, yani fakir ekmeði yiyoruz. Bu,
öncekinin aksine, fakirlik ve kölelik temasý içeren bir uygulamadýr.
Üstelik özgürlüðümüzü kutladýðýmýz bir gecede, esareti simgeleyen
bir yiyecek yemenin nesi mantýklý? [Özgürlük/Zenginlik: 1 – Esaret/
Fakirlik: 1].

Bu gece Maror yiyoruz
Her gece istediðimiz türde ve büyük olasýlýkla lezzetli yeþillikler yerken bu gece – hem de bir kutlama gecesinde – özellikle acý yeþillikleri
tercih etmemizin sebebi ne? Bu da olumsuz tema içeren bir uygulamadýr
[Özgürlük/Zenginlik: 1 – Esaret/Fakirlik: 2]
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Bu gece hepimiz sola
yaslanýyoruz

Yiyip-içme sýrasýnda sol tarafa yaslanmak (Eseva), rahat, zengin kiþinin
keyfini gösteren bir harekettir. Dahasý, özellikle þarap içerken ve Matsa
yerken soluna yaslanmamýþ bir kiþi, kuralýn gerekliliðini yerine getirmemiþ
olur ve bir kez daha ve sola yaslanarak yemelidir. Bu da yaslanmanýn gece
için önemli bir uyugulama olduðunu gösteriyor [Özgürlük/Zenginlik: 2 –
Esaret/Fakirlik: 2].

Bu paragrafta okuduðumuz dört soru Miþna’dandýr (Pesahim 10:4). Fakat
oradaki listede sola yaslanmakla ilgili olan soru yoktur. Zira   Miþna döneminde insanlar yemeklerini her zaman yer sedirlerinde yediklerinden, yaslanmak onlar için yýl içinde de yaptýklarý bir þeydi. Miþna’daki dördüncü soru, “her gece ister
piþmiþ, ister ýzgara, ister haþlanmýþ et yerken, bu gece sadece ateþte çevrilerek piþirilmiþ et       
yiyoruz” þeklindedir. Çünkü Miþna’da isimleri geçen Hahamlar’ýn çoðunun döneminde BetAmikdaþ vardý ve Pesah korbaný yeniyordu. Bu korbanýn özelliði de, sadece bu þekilde piþirilebilmesiydi. Günümüzde Pesah korbaný olmadýðýndan, bu soru yoktur (Vilna’lý Gaon).

Çocuklar

Magid’in kalan bölümü bu paragrafýn cevaplanmasýna yöneliktir. Bu gece soru sorma görevi
bize de ait olduðuna göre, bu bölümün çocuklara
söyletilmesinin ne gibi bir amacý olabilir? Sebebin
bir bölümü, Mýsýr’daki kölelik ve ardýndan özgürlüðe kavuþmamýz sýrasýnda çocuklarýn oynadýðý
kilit roldur. Paro, Bene-Yisrael’in daha fazla
çoðalmalarýný engellemek amacýyla çocuklarýn
öldürülmelerini emretmiþti. Daha sonralarý Moþe,
Paro’dan halkýn serbest býrakýlmasýný istediðinde

Paro, çocuklarý anne-babalarý ile salývermeyi
reddetmiþti. Belki de çocuklarýmýza bu denli göz
di-  kilmesi yüzünden, bizler de çocuklarýmýzýn
“bizim” çocuklarýmýz olarak kalmasýna bu kadar
önem vermekteyiz. Seder’in hedefinin bir sonra
ki nesil olmasý bu açýdan hiç sürpriz deðildir.
Dolayýsýyla özellikle, bu paragrafta belirtilen
farklýlýklarý vurgulayan sorularýn sorulmasý, çok
önemlidir.

Sorular… Sorular…

Ortalama bir öðretmen, sýnýfta “konsantrasyon”
istediði zaman, aðzýndan þu sözler dökülür:
“Evet arkadaþlar; þimdi sessizlik istiyorum. Soru
sorulmasýn”. Fakat Agada hiç de ayný fikirde
deðildir: “Bu gece özellikle bazý farklýlýklar
yaratýlarak, çocuklarýn bunu fark etmeleri ve
soru sormalarý teþvik edilmelidir” (Rambam).
Agada da bunu yapmaktadýr. Bu paragrafta,
masa baþýnda bulunan herkesin, ve özellikle
çocuklarýn, gecenin ayrýlmaz birer parçasý olabil
meleri için bir tür kampanya ilaný söz konusudur.
Bu gecenin sloganý: “çocuklar… soru sorun… ne
kadar sorabilirseniz sorun”dur.
Paragrafýn bizzat çocuklar tarafýndan okunmasý,
hatta giriþte bir tür diyalogla çocuklarýn teatral

olarak konuya ýsýndýrýlmasý da ne kadar isabetli
dir! Gecenin temasý eðitimdir. Eðitimin temeli de
sorudur. Baþka bir deyiþle, eðer soru olmazsa,
bu sadece eðitimde bir eksiklik deðildir; eðer
ben, çocuðuma soru sordurma konusunda özen
göstermezsem, bu gecenin gerektirdiði mitsvayý
yerine getirmem de mümkün olmaz! Bu da çýkýþý
anlatma mitsvasýnýn ne kadar farklý bir deðeri
olduðunu göstermektedir. Mýsýr köleliði sýrasýnda
doðan çocuklarý öldürmekten, birkaç beladan
sonra direnci kýrýlýnca “Çölde ibadet etmeye siz
gidin çocuklar kalsýn” demekten hiç çekinmeyen
Paro’ya önemli bir mesaj vermekteyiz: Senin
önemsiz saydýðýn küçüklerimizin hayatýmýzdaki
yerini gör! (Tehelet Mordehay).
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Ebeveyne Hitap
Ýnsanýn hayvandan farkýný sorsak, “Ýnsan soru
sorar” cevabý hiç de yanlýþ olmayacaktýr. Bir
bebeðin, dünyaya geldiði zaman ilk tepkisi,
kuþkusuz “Bu ne?”dir. Ýnsanýn ruhu, etrafýnda
olup biteni anlamak ister ve “Bu ne?” sorusu –
dudaklarý bunu telaffuz etmeyi öðrenmeden bile
önce – bebeðin kalbinde sürekli canlýdýr. Sadece
gözlerindeki ifadeyi anlayabilsek, bakýþýndaki
hayreti okuyabiliriz. Çocuðun tüm benliði, sadece
ve sadece sorudur; dünya üzerindeki ilk
yýllarýndaki hýzlý öðrenebilmesinin sebebi de,
kafasýnda durmak bilmeden oluþan sorulardýr.
Bil ki, çocuðun aðzý, sürekli soru soran benliðinin
aracý haline geldiði anda, çocuðun sürekli soru
soracaktýr ve sürekli “Bu ne?” demekten
yorulmayacaktýr. Sen de ona cevap vermekten
hiçbir zaman yorulma.
Bilgiye susamýþlýðý, onun benliðinin ne kadar
saðlýklý olduðunu gösterir. Ve onun açlýðýný
ekmekle nasýl gideriyorsan, ayný þekilde ve ayný
düzeydeki dikkat ve özenle, onun bilgiye olan
susamýþlýðýný da gider – ona istediðini saðla.
Biliyorsun; her gün çocuklarýmýza yemeklerini
vaktinde vermeye özen gösteririz. Öyleyse, soru
soran benliklerini neden doyurmayalým? Neden
öðrenmeyelim; neden çocuðumuzun dokunmak
isteyecekleri þeyleri önce kendimiz tanýmayalým?
Çünkü ancak bu þekilde, çocuklarýn sorularýný
doðru bir þekilde cevaplayarak onlara
öðretebiliriz!
Sakýn tüm bunlarýn ebeveynlerin deðil öðretmenlerin iþi olduðunu öne sürerek, her þeyi çocuðun
okul günlerine erteleme! Gel ve çocuklarýn ben
liklerinin yeþerdiði okula birlikte girelim.
Evlerindeyken sorduklarý sorulara ebeveynlerin
den cevap alabilmiþ olan mutlu çocuklarýn,
diðerlerinden farkýný hemen göreceksin. O
çocuklarýn “Bu ne?” sorularý hiçbir zaman boþa
gitmemiþ, babalarý – ve özellikle anneleri, kendi
leriyle sohbet etmiþ, bilgiye olan susamýþlýklarýný
gidermiþlerdir. Mutludurlar! Bu mutlu çocuklarýn
anneleri, asýl mutluluðu çocuklarýyla arkadaþlýk
etmelerinde bulmuþlar, zamanlarýný, kendi
çocuklarýnýn
öðretmenliðini
yaparak
“deðer”lendirmiþlerdir. Onlarýn oðullarý ve kýzlarý,
yetiþkin birer erkek ve kadýn olacaklarý zaman,
onlarý süsleyecek baþarýlarýn okuldan kaynaklanacaðýný düþünme. Çünkü bunu, anneleri
nin arkadaþlýðýnda edindikleri erken eðitime
borçlu olacaklardýr! Okula girdiðinde, çocuklarýna
ayýrmak için yeterli vakti ya da onlarla ilgilenecek
hali veya anlayýþý olmayan ebeveynlerin
çocuklarýný da hemen ayýrt edeceksin. Aslýnda
onlarýn benliði de kendi zamanlarýnda sorularla
doluydu. Fakat cevap almaya layýk görülmedikle
ri için, artýk soru sormaktan da vazgeçtiler – ta ki

çevrelerine ve olaylara tamamen duyarsýz hale
gelene kadar. Bu þekilde kendilerine farklý
eðilimler de edindiler. Fakat bunlar, öðrenme
arzusundan çok uzak þeylerdi. Böyleleri bir þeyi
öðrenebilmek için yýllar yýlý okula gidip gelirler;
fakat ebeveynlerinin ihmali ile kaçan fýrsata hiç
bir zaman tekrar sahip olamayacaklardýr.
Bu sebeple, çocuðun sana soru sorduðu zaman,
çok sorduðunda ya da sýk sorduðunda, bu sana
zor gelmesin. Ona azarlayarak deðil, yerinde
cevaplar vermeyi bil. Yerinde cevaplar! Sakýn
onun gözlerini saçma hikayeler ve boþ laflarla
boyama. Sana senin bilmediðin, onun henüz
anlayamayacaðý, henüz bilmesi gerekmeyen ya
da genelde bilinmeyen bir þey sorarsa bile, onun
çocuksu ve sýnýrlý anlayýþýný doyurabilecek düzey
de cevaplar verebilmeye alýþ. Ona insanoðlunun
her þeyi tam olarak bilemeyebileceðini de söyle.
Çünkü bu da çok önemli bir bilgidir – her þeyi
bilemeyeceðini bilmek! Fakat sakýn onun benliðini
boþ þeylerle besleme; baþkalarýnýn da onun
benliðini boþ þeylerle beslemesine izin verme.
Çocuðun sana yakýn olsun. Çocuðunun benliði
için saðlýklý havanýn bulunduðu yer – Yahudi baba
ve Yahudi anne – senin bulunduðun yerdir.
Diðer yandan; çocuklarýmýzýn Yahudi eðitimi söz
konusu olduðunda tüm bunlar daha da büyük
önem kazanmaktadýr. Yaþamýmýzý þekillendiren
Tanrý’dýr; ve bizlere, hayatýmýzý üzerlerine inþa
ettiðimiz gerçekleri ve doðrularý ileten O’dur.
Fakat Tanrý bu gerçek ve doðrularý sadece zeka
sal olarak kavrayýp dudaklarýmýzla kabul
edeceðimiz birer teori olarak vermiþ deðildir.
Algýmýza kazýdýðý tüm gerçekler ve hayatýmýzda
varolmasýný emrettiði tüm doðrular için aktif
davranýþlar belirlemiþtir. Gerçekleri kavrayabil
memiz ve doðrularý görebilmemiz için kalplerimizi aydýnlatýp yenileyecek olanlar, iþte bu
davranýþlardýr. Zira söz konusu gerçek ve
doðrularýn doðalarýný, ancak bu hareketlerle ger
çekten keþfedebiliriz. Bunlar bir kitapta öylesine
yazýlmýþ bir grup inanç prensibinden ibaret
deðildir. Aksine tüm varoluþumuzun, yaþamýmýzýn
ve yaptýklarýmýzýn temelleridir. Ve Yisrael’in ruhu
bir nesilden diðerine ancak ve ancak söz konusu
aktif davranýþlarla aktarýlabilir. Ýþte – ebeveyn,
çocuðunun gözleri önünde bunlarý bizzat yerine
getirirken, çocuk yaklaþýp ona sormaktadýr: “Bu
ne?” Tam o sýrada, tüm bunlarý sevinçle yerine
getirmekte olan babasýndan cevap aldýðý anda, o
çocuk da tüm bu gerçek ve doðrularýn bir parçasý
haline gelecektir. Çünkü artýk çocuk için bu mits
valar, söz konusu gerçek ve doðrular için bir
tanýk halini alacaktýr. Artýk o çocuk da Yahudi
kollektif benliðinin bir parçasýdýr (Rabi Þimþon
Refael Hirsch).
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 Tepsi masaya geri getirilir.
 Agada okunuþu boyunca matsanýn üstü açýk tutulur. Þarap kadehinin ele alýndýðý bölümlerde ise,
önce matsa örtülür, kadeh býrakýlýnca yine açýlýr.

Avadim Ayinu Lefaro Bemitsrayim,
Vayotsienu A-do-nay E-lo-e-nu Miþam
Beyad Hazaka Uvizroa Netuya. Veilu Lo
Otsi Akadoþ Baruh U Et Avotenu
Mimitsrayim, Adayin Anu Uvanenu, Uvne
Vanenu, Meþuabadim Ayinu Lefaro
Bemitsrayim. Vaafilu Kulanu Hahamim,
Kulanu Nevonim, Kulanu Yodeim Et
Atora, Mitsva Alenu Lesaper Bitsiyat
Mitsrayim. Vehol Amarbe Lesaper Bitsiyat
Mitsrayim, Are Ze Meþubah.

Mýsýr'da

Paro'ya

Köleydik ve Tanrýmýz
Aþem bizi oradan çýkardý

Mýsýr'da Paro'ya köleydik ve Tanrýmýz
Aþem bizi oradan zor kullanarak ve büyük
bir güç gösterisiyle çýkardý. Ve Kutsal-VeMübarek-Olan Tanrý, atalarýmýzý Mýsýr'dan
çýkarmýþ olmasaydý; biz, çocuklarýmýz ve
torunlarýmýz, hala Mýsýr'da Paro'ya baðýmlý
köleler olacaktýk. Bu yüzden, hepimiz bilge,
hepimiz anlayýþ sahibi ve hepimiz Tora'yý
bilen kiþiler olsak bile, Mýsýr'dan Çýkýþ
olayýný anlatmak, üzerimize bir görevdir. Ve
Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmayý çoðaltan her
kiþi, övgüye layýktýr.

Kölelerin kaçmasýný olanaksýz kýlan zorlu bir ülkede.

Sert ve acýmasýz bir hükümdar olan Mýsýr kralýna / firavuna.

Ayný gecenin baþýnda köleler iken, sonunda özgürlüðümüze kavuþtuk.
Bu sebeple, bu gecenin temasýnda da bazý ritüeller esareti, bazýlarý da
özgürlüðü temsil edecek þekildedir.
Bu çýkýþ sonrasýnda Paro'nun köleleri olmaktan çýkarak, Tanrý'nýn
kullarý haline geldik. Tora'nýn mitsvalarýný yerine getirme
yükümlülüðümüzün kaynaðý budur. Bu, bir önceki paragraftaki, gecenin farkýný sorgulayan soruya bir tür cevaptýr: Bu da Tanrý'nýn bir
emri ve biz bu emirlerden sorumluyuz. Anlamasak bile (Maase Nisim).
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Tanrý, atalarýmýzý çýkarmýþ
olmasaydý, hala Paro'ya baðýmlý
köleler olacaktýk

Bu yüzden "Tüm bunlar atalarýmýn baþýna gelmiþ. Ben orada
deðildim; beni ilgilendirmiyor’ deme”. Paragrafýn baþýnda
Tanrý'nýn Mýsýr'dan sadece "atalarýmýzý" deðil, "bizi" çýkardýðýný
söylememizin sebebi budur.

[1] Paro bizi kendi isteðiyle serbest býrakmýþ olsaydý, özgürlüðümüz tam
olmayacaktý. Zira her zaman Paro'ya þükran borcu hissedecektik ve bu bizi
ezikliðe götürecekti. [2] Tanrý bize, isyan edip kurtulma gücü vermiþ olsaydý,
bu kez kurtuluþumuzu kendi gücümüze baðlayacaktýk. Bu da "[kendi gücümüz  bile olsa] Tanrý'dan baþka bir güce güvenmek" fikrinden kaynaklanacaktý.
Oysa bu, Paro'nun temsil ettiði bir dünya görüþüdür. [3] Mýsýr'dan hiçbir
þekilde çýkmamýþ olsaydýk, artýk dönüþü olmayan bir asi- milasyonun
kurbaný olacak ve bir ulus olarak adýmýz dünya sahnesinden silinecekti. Zira
atalarýmýz da Mýsýr'dayken Mýsýrlýlar'ýn geleneklerini be- nimsemiþlerdi,
hatta aralarýnda putlara tapanlar bile vardý.

Bilge

Ýbranice Haham. Tora bilgisine hakim. Ya da ileride bahsi geçen dört
çocuk içinde Raþa deðil de Haham.

Anlayýþ sahibi
Ýbranice Navon. Mitsvalarýn anlamlarýyla iþlevlerini kavramýþ, her þeyi
bir üst nesilden öðrenmiþ ve kendi zekasýyla kavrayabilecek konumda.
Navon, Haham'dan daha üstündür. Zira bilgiyi iþleme ve yeni bilgilere
ulaþma yeteneðine sahiptir.

Mýsýr'dan Çýkýþ olayýný
anlatmak, üzerimize bir
görevdir

Mýsýr'dan Çýkýþ'ý
anlatmayý çoðaltan

"Hepimiz Mýsýr'dan Çýkýþ olayýný zaten biliyoruz. Dahasý, Çýkýþ'ýn temel
amacý Tora'yý almamýzdý. Yani bu baþlý baþýna bir amaç deðil, bir
araçtý. Öyleyse her yýl tekrar tekrar bundan bahsetmemize ne gerek
var?" deme. Çünkü sadece bizim gibi basit kiþiler deðil, bilge, anlayýþ
sahibi ya da Tora'yý yutmuþ kiþiler için bile, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
anlatýlmasý Tora'nýn 613 emrinden birisidir (Raþbats; Abudaram).

Yani kendi mantýðýyla daha da çok sonuç ve ders çýkarabilen; dahasý
bu geceyle yetinmeyip, bu olaydan yýlýn diðer zamanlarýnda bahseden
herkes, övgüye layýktýr (Sefat Emet). Bu sebeple Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
hatýrlanmasý tek cümleyle de yapýlabilen bir þey olmasýna karþýn, bu
Seder'i yapýyor ve konuyu iþleyen Agada'yý okuyoruz.
Daha ileride de göreceðimiz üzere Mýsýr'da Levi kabilesi kölelik
yapmamýþtýr. Koenler de bu kabileye mensupturlar. Ayrýca Yahudiliði
sonradan kabul etmiþ kiþiler (Ger) de elbette kölelikle doðrudan ilgili
deðildirler. Fakat Agada "herkes" diyerek, bu üç gruptaki kiþilerin bile
bu mitsvada pay sahibi olduklarýný vurgulamaktadýr.

39

Dillerin Özgürlüðü
"Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmak", sadece Çýkýþ sýrasýnda
meydana gelen olaylarý öðrenip her yýl ayný
þeyleri tekrarlamak deðildir. Amaç bu olaylarýn
üzerinden tekrar tekrar geçip, sürekli yeni bir
þeyler keþfetmeye çalýþmaktýr. Bu olayýn bu
kadar önemli olmasýnýn sebebi, onun Yahudi ta- 
rihi ve bilincinde bir temel oluþudur. Dolayýsýyla
konunun tekrar tekrar incelenmesi, bu olaya her
keresinde deðiþik bir açýdan yaklaþarak biz ve
bugün için anlamlý olacak sonuçlar türetmektir.
Bunun temelinde ise, fikir teatisi vardýr. Agada,

iþte bunu yapan kiþinin, övgüye layýk bir kiþi
olduðunu belirtmektedir.
Büyük Kabala ustasý Rabi Þelomo Luria (Aari
Zal), "Pesah" sözcüðünün buna gönderme
yaptýðýný belirtir. Bu sözcük "Pe - Aðýz" ve "Sah - 
Konuþmak/Anlatmak" kelimelerinin birleþimi ola
rak görülebilir. Bu açýdan, Seder gecesinde Mýsýr
Çýkýþý'dan bahsetme mitsvasý o kadar büyüktür
ki, dillerimiz bile bu sýrada "özgürlüðe
kavuþmaktadýr". [Ýlk þarap kadehi de belki buna
yardýmcý olmaktadýr!]

Asgari Müþterek
Hahamlarýmýz, Seder masasý etrafýnda çok farklý
karakterlerde insanlarýn oturacaklarýnýn bi-  lin
cindeydiler. Bazý kiþiler, masada bulunan bilgili,
zengin, rütbeli ve Yahudi kültürü çok geniþ
insanlarýn varlýðý karþýsýnda kendilerini yetersiz
ve rahatsýz hissedebilirler. Bu açýdan, Ma Niþtana
paragrafýndaki sorulara cevap verme yolculuðuna
baþlamak için, herkesin eþitlendiði bir noktayý
vurgulamak belki de en doðru yoldur. Zira o bil

gili, zengin, rütbeli ve kültürlü kiþilerin de, masa
daki diðer normal insanlarýn da atalarý, "hepsi"
Mýsýr'da Paro'nun kölesiydi. Bu sebeple, ne o
önemli kiþiler kendilerini diðerlerinden üstün, ne
de basit insanlar kendilerini diðerlerinden düþük
seviyede görecektir. "Biz, he-pimiz, Mýsýr'da
Paro'nun köleleriydik. Ve Tanrý oradan hepimizi
çýkardý".

Gerçek Özgürlük
Ýbranice "Paro" sözcüðünün tam anlamý [Lifroa
kökünden] "düzeni bozmak, ipini koparmak,
yabana kaçmak" þeklindedir. Dolayýsýyla Paro,
kontrolden kurtulup, ruhu - maneviyatý - boðmak
isteyen hayvansal dürtüyü simgeler.
Her insan özgür olmayý ister. Fakat "özgürlük"
sadece hoþunuza giden politik lidere oy verebil
mek anlamýna gelmez. Gerçek özgürlük, kiþinin
kendisini tanýmasý, kontrol edebilmesi ve tam
olarak ne istediðini bilmesi demektir. Ancak
Agada buna hayati öneme sahip bir faktör ekle

mektedir: "Ve Kutsal-Ve-Mübarek-Olan Tanrý,
atalarýmýzý Mýsýr'dan çýkarmýþ olmasaydý…" Baþka
bir deyiþle bunu tek baþýna yapmanýz mümkün
deðildir. Özgürlüðe ulaþabilmeniz için, size
doðrudan yardým vagonlarýný göndermesi gere
ken Biri vardýr -  Tanrý! Özgürlük yoluna
çýkabilirsiniz ama sizi o yolda baþarýya ulaþtýracak
olan Tanrý'dýr. Ayný þekilde, Tanrý bizi de çýkarmýþ
olmasaydý, halen "Paro"nun -  hayvani dürtülerin
-  etkisi altýnda olacak, vücudumuzun esiri olup,
fiziksel arzularýmýzýn kölesi olarak kalacaktýk.

Duyarlýlýk
Paragrafýn sonunda söylenenler kafa karýþtýrýcýdýr.
Bir kiþi bilge, anlayýþ sahibi ya da Tora'yý bilen biri
bile olsa ne fark eder? Bir kiþinin bunlardan biri
olmasý onu Tora'nýn herhangi bir mitsvasýndan
muaf kýlmayacaðýna göre, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
anlatýlmasý emri de elbette onun için de geçerli
dir. Bunu ayrýca vurgulamaya ne gerek vardýr?
Belki de burada farklý bir mesaj söz konusudur.
Bu gecenin merkezinde, hissetmek, duyumsa
mak, anlatmak, araþtýrmak olduðu için, bu durum
bilgili kiþiler için bir tür sorun oluþturmaktadýr.
Zira bir konuda çok bilgili olan bir kiþi için, onu
tekrarlamak ve yeni þeyler keþfetmek çok zor
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dur. Baþka bir deyiþle bazý zamanlarda, yeni bil
gilere ulaþmayý engelleyen, bilginin ta kendisidir.
Öyle ya; zaten bilen biri, artýk soru sormaz.
Konuyu anlamýþ biri için, öncelikle çocuklarýn ilgi
sini çekmek için belirlenmiþ ritüeller, anlamsýz
hale gelir. O, elinde bir baston, sýrtýnda bohçayla
odaya girme tiyatrosunu oynayacak kadar "toy"
deðildir… Agada ise tam bu noktaya
deðinmektedir: Bilgeysen, anlayýþ sahibiysen,
Tora'da uzmansan bile - bu özelliklerini bir kena
ra bak ve týpký bir çocuk gibi merak et, soru sor,
araþtýr -  ve gerekiyorsa tiyatro oyna (Tehelet
Mordehay).

Sürgünde Özgürlük
Mýsýr'dan çýkmýþ olmamýza karþýn, tarihin ileri
dönemlerinde baþka sürgünler de yaþadýk. II.
Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýnýn ardýndan çýktýðýmýz sür
gün hala devam etmektedir ve bir Bet-Amikdaþ
olmadýðý sürece devam edecektir. Madem hala
sürgündeyiz, nasýl olup da bir zamanlar
kavuþtuðumuz özgürlüðü "kutlayabili- yoruz"?

zenginliðim sayesinde edindiðim bilgi ve eðitimim
ayný þekilde duruyor. Bu yüzden bir zamanlar
zenginleþtiðim tarihi kutlamamdan daha doðal
bir þey olamaz".

Fakir ve cahil bir kiþiye bir gün talih güler ve
adam bir anda zengin olur. Kendisine özel
öðretmenler tutar ve bu sayede oldukça bilgili
hale gelir. Fakat bir süre sonra zenginlik, geldiði
gibi ani bir þekilde gider; adam tekrar fakirleþir.
Buna raðmen, zamanýnda zengin olduðu o günü
her yýl kutlamayý ihmal etmez. Ýnsanlar ona
sorarlar: "Yine eski günlerindeki gibi fakirleþtin.
Neyi kutluyorsun ki?". Onlara cevap verir: "Evet;
belki paramý kaybettim. Fakat bir dönemlik

Tekrar sürgünlere, pogromlara dönmüþ
olduðumuz zamanlarda bile, bir zamanlar Tanrý'nýn
bizi Mýsýr'dan çýkarmýþ oluþunu kutlayarak, bu
çýkýþýn ertesinde aldýðýmýz Tora'nýn, onun saye
sinde Tanrý'nýn Halký oluþumuzun hiçbir zaman
eskimediðini kendimize hatýrlatýrýz. Çünkü bu
gerçek, sürgünde olduðumuz zamanlarda bile
yok olmamýþtýr. Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn bize kazandýrdýðý
manevi düzey, ebediyen bizimle olmaya devam
edecektir. Bu sebeple, sürgün zamanýnda bile
"Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmayý çoðaltan kiþi, övgüye
layýk" olduðunu kanýtlayan bir davranýþ içindedir
(Divre Þaul).

Maase Berabi Eliezer, Verabi Yeoþua,
Verabi Elazar Ben Azarya, Verabi Akiva,
Verabi Tarfon, Þeayu Mesubin Bivne
Berak, Veayu Mesaperim Bitsiyat Mitsrayim
Kol Oto Alayla, Ad Þebau Talmideem
Veameru Laem: Rabotenu Ýgiya Zeman
Keriat Þema Þel Þahrit.

Rabi Eliezer, Rabi Yeoþua, Rabi Elazar
Ben Azarya, Rabi Akiva ve Rabi Tarfon,
Bene-Berak'ta yaslanmýþlar, tüm gece
boyunca Mýsýr Çýkýþý'ný tartýþýyorlardý. Ta
ki öðrencileri gelip onlara "Öðretmenlerimiz;
sabah Þemasý'ný söyleme vakti geldi" diyene
kadar.

Agada'nýn aktardýðý olay, II. Bet-Amikdaþ'ýn MS 68 yýlýnda yýkýlýþýyla 132 yýlýnda Bar Kohba isyanýn
baþlamasý arasýndaki yýllardan birinde gerçekleþmiþtir. Burada isimleri geçen Hahamlar, gençliklerinde
II. Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýna þahit olmuþlar ve Roma Ýmparatorluðu'nun bu dönemde Yahudiler'e çektirdiklerine de maruz kalmýþlardýr. O yýl Pesah kutlamasý için, Rabi Akiva'nýn þehri olan Bene-Berak'a
gelmiþlerdir. Diðer Hahamlar'dan Rabi Eliezer, Rabi Yeoþua ve Rabi Tarfon'un, geçmiþte Rabi Akiva'nýn
öðretmenliðini yapmýþlardýr. Buna raðmen, onlar Rabi Akiva'ya gitmiþlerdir.  
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Rabi…

Agada, bir önceki paragrafta söylediðine bir örnek vermektedir.
Bu paragrafta bahsi geçen Hahamlar, birer Tana'dýr [öðretileri,
Rabi Yeuda Anasi'nin Sözlü Tora'nýn temel prensiplerini derleyerek oluþturduðu eseri Miþna'da (2. yy. sonlarý) kayýtlý olan
Hahamlar'dýr]. Kendileri, dönemlerinin en büyük insanlarýydýlar
ve buna karþýn, sabaha kadar Mýsýr'dan Çýkýþ üzerinde verimli bir
tartýþma yapmýþlardýr. Onlarýn düzeyinde bilgiye sahip olan kiþiler
bile, anlatacak, öðrenecek ve tartýþacak bir þeyler bulabildiklerine
göre, bizlerin de elbette gidecek çok yolu vardýr. Ama önemli olan
yolu tamamlamak deðil, o yolda doðru yönde yürümek ve
"ilerlemek"tir.

Bene-Berak'ta yaslanmýþlar
Kurala göre bir öðrenci, öðretmeninin önünde yaslanamaz. Bu
saygýsýzlýk gibidir. Fakat eðer kendi evinde oturuyorsa, o zaman ev
sahibi olduðundan buna hakký vardýr. Rabi Akiva da, kendi
öðretmenlerinin önünde olmasýna karþýn, ev sahibi olduðu için
yaslanmýþtýr.

Tüm gece boyunca
Gecenin ilk yarýsýnda Seder'i ve gereken mitsvalarý tamamlamýþlar,
ikinci yarýsýnda da Çýkýþ'la ilgili tartýþmalarýna devam etmiþlerdir.
Bene-Yisrael de benzer þekilde, Mýsýr'dan çýktýklarý gecenin ilk
yarýsýnda Pesah korbaný ile ilgili mitsvalarý yerine getirmiþler, ikinci yarýsýnda da çýkýþla meþgul olmuþlardýr (Raþbam; Ritba; Zevah
Pesah).

Ta ki öðrencileri
gelene kadar
Kiþi, kendisini, bayram günü uyuma zevkinden mahrum etme
hakkýna sahip deðildir. Buna karþýn, bahsi geçen Hahamlar, konuya
o kadar dalmýþlar ve mitsvaya yönelik sevgileri, heyecanlarý o denli
yüksektir ki, gecenin geçtiðini fark edememiþlerdir bile (Maaral).

Sabah Þemasý'ný
söyleme vakti
Sabah Þema'yý okuma vakti, tan yeri aðarýp, kiþinin, arkadaþýný
yaklaþýk iki metrelik bir uzaklýktan tanýyabileceði kadar ýþýk olduðu
zamandan baþlar ve gündüzün ilk dörtte birinde sona erer. Mýsýr'dan
Çýkýþ'ý anlatma emrinin vakti ise gecedir ve sona ermiþtir. Dolayýsýyla
Hahamlarýn, artýk onu býrakýp Þema söylemeleri gerekmektedir.
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Sadece Bir Gece…

"Ýyi vakit geçirdiðinizde, zaman su gibi akýp
gider". Çok kullanýlan bir kliþe olmanýn yanýnda,
bu cümle, psikologlarýn gerçekten de araþtýrýp
tasdik ettikleri bir gerçektir. Bir aktivite ne kadar
anlamlý, heyecanlý ve ilginçse, vakit o kadar
çabuk geçmiþ gibi görünür. Aksi de doðrudur.
Bir an için þunu hayal edin: Hayatýnýz boyunca
karþýlaþmayý umacaðýnýz en hayranlýk uyandýran
uzaylýyla buluþtunuz ve ayrýlmak üzeresiniz.
Aranýzda bir diyalog gerçekleþmiþ ve siz, bu
üstün zekaya sahip kiþinin, yaþam ve evrenin
tüm düzeyleri hakkýnda derinlemesine bilgiye
sahip olduðunu keþfetmiþsiniz. Uzaylý, ayrýlma

hediyesi olarak size bu bilgileri içeren bir kitap
býrakýyor. Fakat bir özelliði var bu kitabýn: Tam
yirmi dört saat sonra puf! - ortadan kaybolacak.
Þimdi kendinize sorun: Önünüzdeki yirmi dört
saatin ne kadarýný televizyon seyretmeye, uyumaya, yemek hazýrlamaya ya da yemeye ayýrmayý
düþünürsünüz?
Agada budur. Yahudi mevcudiyeti, yaþam ve
hepsinden çok özgürlükle ilgili birçok düzeyde
mesaja sahip bir kitap. Ve sahip olduðunuz tüm
zaman, sadece bir gece (Rabi Þimon Apisdorf).
Paragraftaki
Hahamlarýmýz
iþte
bunun
farkýndaydýlar.

Entellektüel…

Her yýl Pesah'ý kutluyoruz ve her yýl Agada'yý hem
okuyor hem de tartýþýyoruz. Bu durumda yetiþkin
çaða eriþtiðimizde, Agada'yý detaylý bir þekilde
öðrenmiþ olmamýz gerekir. Bu bizim gibi basit
kiþiler için doðruysa, yukarýda ismi geçen Rabiler
için de elbette doðrudur. Onlar Mýsýr'dan Çýkýþ ile
ilgili gerek yüzeysel, gerek derin, gerekse de
mistik olsun, her türlü detayý mutlaka öðrenmiþ
olmalýdýrlar. Öyleyse onlarý sabaha kadar ayakta
tutan, zamanýn farkýna varamayacak hale  geti
rip sabahý ettirecek kadar manalý olan þey
nedir?
Agada bize bir ipucu vermektedir: Rabiler, Mýsýr
Çýkýþý'ndan bahsettikleri bu sohbet sýrasýnda
"yaslanmýþlardý". Bu, yukarýda da belirtilen, Pesah
gecesine özgü mitsvalardan biri olan Eseva'dýr.
Bu mitsvanýn amacý, özgürlük hissini daha pratik
bir þekilde tatmaktýr. Rabiler'le ilgili anlatýlan, fel
sefi kavramlar ya da tarihi fikirler üzerine verilen
basit bir üniversite-tarzý nutuk deðil, çok önemli
saydýklarý bir tecrübenin parçasý olma ve onu
tekrar yaþama konusunda bir gayrettir.
Yahudilik'teki "entellektüel" kavramý tam olarak
budur: Gerçek entellektüel için, fikirler birer zeka
oyunundan ibaret deðildir, yaþam için birer
araçtýr. Bilgelik ciddiye alýnmalý ve "uygulanmalýdýr".
Fikirler, zihinsel bir dosyalama dolabýna sakla
mak ve akþam partilerinde etraftakileri
eðlendirmek için deðildir. Fikirlerin amacý bizleri
deðiþtirip, geliþmemize katkýda bulunmaktýr.
Fikirler "gerçek"tir.
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Yeni bir fikir, yeni "realiteler" anlamýna gelir.
Gerçek bir entellektüel, yeni bir fikri anladýðý
zaman, eski yaþam tarzýný yaþamaya devam
edemez. Anladýðý o yeni fikrin gerektirmelerini
kendi yaþamýna uygulamadýðý sürece rahat edemez.
Bizlerin de Agada'yý, sadece ilginç bir tarih dersi
ya da hoþ bir ailevi toplanma vesilesi deðil,
"uygulanmasý gereken bir araç" olarak algýlamasý
gerekir. Her kavramýn, her olgunun, her fikrin,
yaþamýnýzý deðiþtirme ve geliþtirme konusunda
potansiyeli mevcuttur. Her bir cümleye "Bu beni
neden ilgilendiriyor; benim için neden hayati
deðere sahip?" düþüncesinin vereceði heyecanla
bakmamýz gerekir.
Bu bakýþ açýsýyla, sadece Agada deðil, yaþamýn
tümü bambaþka bir anlam kazanacaktýr. Zira her
gün yeni fikirlerle karþýlaþýrýz. Entellektüel için,
her bir diyalog, kendine has bir potansiyele ve
hayata anlam katacak fikirlere gebedir. En basit
görünen konu, bir kiþinin hayatýný tümüyle
et-kileyebilecek çok derin bir yana sahip olabilir.
Öðrenmeye gayret ettiðiniz ve dersler çýkarýp
bunlarý uyguladýðýnýz takdirde, yaþam muhteþem
bir tecrübe halini alacaktýr.
Seder'de -  ve hayatýn diðer sahnelerinde -  yeni
bir fikir duyduðunuz, yeni bir bilgi edindiðiniz
zaman, sadece "aha… bu ilginç" demenin ötesine
geçin. Eðer söz konusu fikir ya da bilgi "doðru"
ise kendinize sorun: "Ben bunu kendi hayatýma
nasýl uygularým?"…. ve uygulayýn.

Dinlemek
Þema Yisrael -  Dinle
Yisrael! Yahudiler olarak,
Tanrý'nýn varlýðýna dair
bilgimiz "duyma" deðil
"görme" duyumuzun bir
sonucudur. Ölümünden
önce, Moþe Rabenu da
halka böyle demiþtir: "Sadece Aþem'in Tanrý
olduðu ve bir baþkasýnýn varolmadýðý, sana gösterilerek bildirildi" (Devarim 4:35). Fakat Tanrý
bunu sadece bir dönemde - halkýn inanç temelini
attýðý zaman yapmýþtýr. Mýsýr'dan Çýkan nesil,
Tanrý'nýn doðaya tamamen hakim olduðuna ve
onun istediði gibi kullandýðýna, "görerek" þahit
olmuþtur. Kýzýldeniz'in kendileri için yarýldýðýna,
gökten kendileri için yiyecek yaðdýðýna tüm bir
halk, tüm bir yaþam boyunca þahit olmuþtur - 

Amar Rabi Elazar Ben Azarya,
Are Ani Keven Þivim Þana Velo
Zahiti
Þeteamer
Yetsiyat
Mitsrayim Balelot Ad Þederaþa
Ben Zoma. Þeneemar: "Lemaan
Tizkor Et Yom Tseteha Meerets
Mitsrayim Kol Yeme Hayeha".
"Yeme Hayeha" - Ayamim, "Kol
Yeme Hayeha" - Alelot.
Vahahamim Omerim "Yeme
Hayeha" - Aolam Aze. "Kol
Yeme Hayeha" - Leavi Limot
Amaþiah.

görerek. Fakat bundan sonra "görme" duyusu,
yerini "duyma"ya, "dinleme"ye býrakmýþtýr. Bundan
sonra Tanrý Yisrael'e "gör" deðil, "Dinle Yisrael"
diyecektir. Tanrý varlýðýný bir kez ve tartýþmaya
açýk olmayacak þekilde gösterdikten sonra, gele
cek nesillere aktarýmla Yahudi inancýnýn temeli
atýlmýþtýr. Tanrý ile ilgili inancýmýz, ne doðadan ne
de tarihten "türettiðimiz", boþ bir inanç deðildir.
Tarih bize Tanrý'nýn varlýðýný "bilmemizi"
saðlamaktadýr. Bundan sonraki inancýmýz,
Tanrý'nýn zaten bildiðimiz varlýðýna deðil, sözlerini
tutacaðýna, yaptýðý her þeyde adil davrandýðýna,
tarihin belirli bir seyir izlemesini saðladýðýna ve
bunu, bizim anlamadýðýmýz Kendi'ne özgü yollarla
gerçekleþtirdiðine yöneliktir. Bu inanç, dinleye
rek olabilir. Bu yüzden: "Þema Yisrael!" (Rabi
Samson Raphael Hirsch).

Rabi Elazar Ben Azarya þöyle dedi: "Yetmiþ yaþýnda
gösteren biri olmama karþýn; Ben Zoma açýklayana
kadar, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn, geceleri de anýlmasý
gerektiðine dair kanýt bulmak bana nasip olmamýþtý".
Ben Zoma'nýn kanýt olarak getirdiði pasukta þöyle
denmektedir: "Mýsýr Ülkesi'nden çýktýðýn günü,
hayatýnýn bütün günleri hatýrlaman için…" (Devarim
16:3). Ben Zoma'ya göre, pasukta "Hayatýnýn günleri" denseydi, bu sadece gündüzleri ifade ederdi;
"Hayatýnýn bütün günleri" denerek geceler de
katýlmaktadýr. Hahamlar ise þöyle derler: "Hayatýnýn
günleri" denseydi, bu sadece bu dünyayý ifade ederdi;
"Hayatýnýn bütün günleri" ifadesi Maþiah Dönemi'ni
de dahil etmek içindir.
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Rabi Elazar Ben Azarya
Dönemin "Nasi - Baþkan"ýydý. Bu, Miþna döneminde, Sanedrin'in ve
dolayýsýyla tüm toplumun baþýnda bulunan Haham'a verilen isimdir.
Rabi Elazar Ben Azarya, üstün Tora bilgisinin yaný sýra, Ezra Asofer'in
soyuyla olan baðlantýsý sebebiyle önemli bir aileye mensuptu. Ayrýca
çok zengindi ve paraya ihtiyacý olmadýðý için bu görevi layýkýyla yerine getirme açýsýndan uygun bir kiþiydi.

Yetmiþ yaþýnda
gösteren biri

Kendisinden önceki Nasi olan Raban Gamliel görevden alýndýktan
sonra, bu göreve Rabi Elazar Ben Azarya getirilmek istenir. Fakat bu
görevin gerektirdiði bilgi düzeyine ulaþmýþ olmasýna karþýn, henüz 18
yaþýnda olduðu için görevi kabul etmek istemez. Gençliðinin, diðer
büyük Hahamlar'ýn yanýnda onu güç duruma düþürebilecek olmasý
onu rahatsýz eder. Otorite kurmakta güçlük çekeceðini hisseder. Bu
konuyu eþine danýþmasý gerektiðini belirtir. Eþi de onunla ayný
endiþeyi paylaþmaktadýr: "Senin beyaz sakalýn bile yok ki!" der. Fakat
o gece bir mucize olur. Sakalýnda onsekiz adet beyaz sakal kümesi
oluþur. Bu, onun bu göreve uygun olduðuna dair Tanrýsal bir iþaret olarak kabul edilir. Rabi Elazar Ben Azarya artýk yetmiþ yaþýnda birinin çehresine sahip
olmuþtur (Talmud - Berahot 28a). Ramban'a göre, Rabi Elazar Ben Azarya, Tora öðreniminde
çok ileri boyutlara ulaþtýðý için, yüzünde yetmiþ yaþýndaki bir kiþinin bilgeliði vardý. Üçüncü
bir açýklama ise Kabala kökenlidir. Büyük Kabala ustasý Ari Zal, Peygamber Þemuel'in ruhunun Rabi Elazar Ben Azarya'nýn vücudunda reenkarne olduðunu belirtir. Þemuel 52 yaþýnda
ölmüþtü. Rabi Elazar Ben Azarya'nýn 18 yaþýyla birlikte, toplam 70 yaþa ulaþýlmaktadýr.

Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn, geceleri de anýlmasý

Tora, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn her gün telaffuz yoluyla hatýrlanmasýný emreder. Bu mitsva, Þema'nýn son paragrafýndaki son cümlenin söylenmesiyle yerine getirilir. Þema'nýn son paragrafý, ayný zamanda Tsitsit
mitsvasýný da içermektedir. Bu mitsvanýn yerine getiriliþ vakti gündüzdür. Geceleyin Tsitsit yükümlülüðü yoktur. Dolayýsýyla Þema'nýn
son paragrafýný geceleyin okumaya gerek olmayabilir. Ancak Rabi
Elazar Ben Azarya, kendi hocalarýndan öðrenmiþ olduðu bilgi
doðrultusunda her gün Þema'nýn son paragrafýnýn "geceleri de"
okunmasý gerektiðini, zira burada Mýsýr'dan Çýkýþ'tan da bahis olduðunu
belirtmektedir ve ona göre, Mýsýr'dan Çýkýþ, sadece Pesah gecesinde
deðil, yýlýn diðer tüm geceleri de anýlmayý gerektiren bir olaydýr. Fakat
Tora'da, bu bilgisini dayandýrabileceði bir yer bulamamýþtýr. Ta ki;

Ben Zoma açýklayana kadar
Ben Zoma, kendi döneminin en önde gelen "Darþan - Tora'ya son derece hakim olup, pasuklardan sonuçlar çýkarabilen araþtýrmacý"sýydý. Bir Haham herhangi bir konuda bir kural söylediði
zaman, bu kuralý mutlaka kendisinden önceki bir kaynaða dayandýrmalýdýr. Yani kendi kafasýndan
bir kural üretemez. Rabi Elazar Ben Azarya da, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn geceleri de anlatýlmasý konusundaki geleneksel bilgisini desteklemek için, Ben Zoma'nýn açýklamasýný kullanmaktadýr.
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Hayatýnýn bütün
günleri

Ben Zoma, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn geceleri de anýlmasý gerektiðini öne
sü-rerken, diðer Hahamlar bu görüþte deðildirler. Ben Zoma kendi
görüþünü desteklemek için, "Kol Yeme Hayeha - Hayatýnýn bütün günleri"
ifadesi üzerinde durmaktadýr. Tora'da fazla ya da gereksiz hiçbir sözcük
yoktur. Dolayýsýyla fazla gibi görünen her sözcük, bir kuralý ima etme
amaçlý olmalýdýr. Bu ifadede de, sadece "Hayatýnýn günleri" denmesi, Mýsýr'dan
Çýkýþ'ýn yaþam boyu aktif bir þekilde anýlmasý gerektiðini anlamamýza
yeterli olurdu. Ancak Tora, fazla görünen "Kol" sözcüðünü kullanmaktadýr.
Bu sözcük Türkçe'ye "tüm" ya da "her" olarak çevrilebilir. Ben Zoma,
görüþüne destek olarak bu sözcüðü göstermektedir. Buna göre, "hayatýnýn
günleri" ifadesi, sadece "gündüzleri" ifade edebilirdi. Fakat Tora "Kol - Tüm" sözcüðünü kullanarak "günlerin tümünü - yani gündüzleri ve geceleri" kurala katmaktadýr. Diðer Hahamlar da  
"Kol" sözcüðünün fazla olduðuna ve gerçekten de bir þeyleri iþaret ettiðine katýlmaktadýrlar.
Fakat onlara göre "hayatýnýn günleri" ifadesi bu dünyadaki günleri ifade edecekken, Tora "Kol
- Her" sözcüðüyle "hayattaki her bir günü - yani hem bu dünyadakileri hem de gelecek dünyadakileri" kurala dahil etmektedir.
Bu açýklama, Ben Zoma ve diðer Hahamlar'ýn, kendi mevcut bilgileri doðrultusunda, Tora'nýn
bir pasuðuna getirdikleri açýklamayý ele almaktadýr. Fakat "mevcut bilgileri"nin temelinde ne
vardýr?

Ben Zoma ve Diðer Hahamlar Arasýndaki Görüþ Ayrýlýðý
Analiz: Yirmeyau kitabýndaki bir pasuk, Maþiah
Dönemi ile ilgili olarak þöyle demektedir: Bu yüzden; "iþte günler yaklaþýyor" diyor Tanrý. "Bundan
böyle 'Bene-Yisrael'i Mýsýr'dan çýkaran Tanrý' deðil;
'Bene-Yisrael'i kuzey ülkesinden kurtaran Tanrý'
denecek" (Yirmeyau 16:14-15). Ben Zoma'nýn
ekolüne göre, bu pasuk, Maþiah Dönemi'nde
Mýsýr Çýkýþý'nýn hükmünün kalkacaðý ve dolayýsýyla
o zaman bu olayýn anýlmasýna artýk gerek
olmayacaðý þeklindedir (Mehilta; Bo 16). Diðer
Hahamlar ise, bu olayýn her zaman canlý kalacaðý,
söz konusu pasuðun ise, sadece Maþiah
Dönemi'ndeki kurtuluþun Mýsýr Çýkýþý'ný gölgede
býrakacaðýndan söz ettiði görüþün-dedirler.
Ancak Mýsýr Çýkýþý halen her þeyin temeli olmaya
devam edeceðinden, anýlmasýna da devam edil
melidir.

Tanrý'ya rahatlýkla hizmet edebilecektir.

Görüldüðü üzere, Ben Zoma'ya göre Maþiah
Dönemi, dünyada büyük bir devrim anlamýna gel
mektedir. Diðer Hahamlar'a göre ise, Maþiah
Dönemi, bizim dünyamýzýn, genel olarak ayný
þartlar altýnda bir devamý niteliðinde olacak, tek
fark olarak, Yahudiler sürgün ve yabancý kültür
lerin boyunduruðu altýndan tamamen çýkarak

Görüþlerin ayrýldýðý diðer nokta da gecelerdir.
Diðer Hahamlar'a göre, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn anýlmasý,
kurtuluþ tecrübesinin bir ifadesidir. Dolayýsýyla
son kurtuluþun gerçekleþeceði Maþiah Dönemi
buna uygun olmasýna karþýn, [karanlýk olduðu
için umutsuzluk, kölelik ve eziyeti simgeleyen]
geceler buna uygun deðildir. O yüzden Çýkýþ,
geceleri anýlmamalýdýr. Ben Zoma ise, Çýkýþ'ýn
anýlmasýnda, geçmiþ bir kurtuluþtan güç alýp,
gelecekteki kurtuluþlar için ümitlenebilme temasý
olduðu görüþündedir. Bu açýdan, Maþiah dönemi
son kurtuluþ olacaðýndan, bu konuda ayrýca bir
ümide gerek yoktur. Fakat sürgünü ve
umutsuzluðu simgeleyen geceler, elbette bu
ümit için en uygun zamanlardýr. Sonuç olarak,
Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn özellikle bu dünyanýn zorluklarýna
ýþýk tutmasýnýn daha önemli olduðu ve Ben Zoma
ile Hahamlar arasýnda görüþ ayrýlýðýna sebep olan
pasuðun da "bizim dünyamýz" için kullanýlmasý
gerektiði yönünde karar çýkmýþtýr. Dolayýsýyla
Alaha, Ben Zoma'ya göre belirlenmiþtir. Bu yüz
den Þema'nýn son paragrafý geceleri de okunur
(Atsaa Laseder).

Pratik Sonuç 1: Ben Zoma, pasuktan yola çýkarak,
Mýsýr'dan Çýkýþ'a her sabah ve her akþam bir
dakika ayýrýp bunu düþünmemiz gerektiðini
kanýtlamýþtýr. Neden? Çünkü her ne kadar, ilk ay
olan Nisan'da kutladýðýmýz Pesah, yýllýk bayram
döngüsünün baþýný iþaretliyor ve bu baþlangýcý
çok doðru bir þekilde yapýyorsak [yani bizim
özgürlüðümüzü kýsýtlayan þeyin aslýnda kendi

ego takýntýmýz olduðunu kavramamýza yardýmcý
oluyorsa] da; yýlýn gidiþatý içinde bunu unutmamýz
iþten bile deðildir. Bu yüzden Tora þöyle demek
tedir: Bu denli önemli bir kavram söz konusu
olduðunda, her gün, hem sabah hem de akþam
buna yoðunlaþmak için bir dakika ayýrmaya
deðer.
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Öte yandan diðer Hahamlar gelip baþka bir kav
rama dikkatimizi çekmektedirler. Tora'nýn bu
sözleri, Maþiah Dönemi'ni de konuya katmaktadýr.
Baþka bir deyiþle Maþiah geldiði zaman, günü
müzü etrafta boþ oturup kahve içerek
geçireceðimiz fikrine kapýlmamalýyýz. O zamanda
bile geliþmeye ve kendi üzerimizde çalýþmaya
devam edeceðiz. Evet; Maþiah döneminde bu

biraz daha kolay olacaktýr; zira ego adlý canavar,
etkisini biraz kaybedecektir. Herkes Tanrý bilinci
ne ulaþacak, dünyaya peygamberlik geri gele
cektir. Fakat Maþiah geldiði zaman bile geliþmeye
devam etmemiz gerekeceðini unutmamalýyýz. Bu
belki, kendimizi "þimdi" geliþtirmenin ne kadar
önemli olduðu hakkýnda bize bir fikir verebilir
(Rabi Tom Meyer).

Pratik Sonuç 2: Yaþam irili ufaklý engellerle dolu
dur. Nereden geldikleri belli olmayan, beklenme
dik engeller, kaba insanlar ya da tavýrlar…
Reddedilen bir baþvuru, verilmeyen bir terfi,
sevdiðiniz biriyle anlamsýz bir hýrgür… Elbette
bunlarýn hiçbiri felaket deðildir; fakat bir araya
toplandýklarýnda, yaþamýmýzýn geceleri haline
gelebilirler.

daki anlarý hatýrla. Ve her þeyi doðru görüþ açýsý
içinde tutmanýn önemini hatýrla. Bu küçük engel
ler, sadece “küçük” engellerdir… Trajedi
deðildirler. Dahasý, birçok sorun, aslýnda kýlýk
deðiþtirmiþ birer fýrsattýr. Bunu unutma ve bir
kaç karanlýk gecenin, yaþamýnýn güzelliklerini
gölgede býrakmasýna izin verme.

Ben Zoma, bu gibi durumlarla geceleri bile nasýl
baþa çýkýlabileceði ve baþlý baþýna özgürlük
hakkýnda bir ipucu vermektedir: "Hatýrlaman
için". Hayatýnýn zaferlerini hatýrla. Sana daha yük
sek bir bilinç düzeyi saðlayan o zirve konumun

Ben Zoma önemli bir mesaj vermektedir:
Özgürlüðünü geceleri bile hatýrla. Mýsýr'dan çýkýþýn
sýrasýnda ayaðýn bir yere çarparsa, durup ahlayýp
puflama - koþmaya devam et (Rabi Þimon
Apisdorf).

Baruh Amakom
Baruh U
Baruh Þenatan Tora Leamo Yisrael
Baruh U

Tanrý  Mübarek'tir;
O Mübarektir.
Yisrael'e Tora'yý Veren Tanrý, Mübarektir;
O Mübarektir.

Keneged Arbaa Banim Dibera Tora: Ehad
Haham; Veehad Raþa; Veehad Tam;
Veehad Þeeno Yodea Liþol.

Tora, dört tip çocuða hitap etmiþtir: Biri
Bilge, biri Asi, biri Basit/Saf ve biri   
Sormayý Bilmeyen.

Tanrý
Burada "Tanrý" için kullanýlan Ýsim Makom'dur.
Bu sözcüðün tam anlamý "yer / mekan"
þeklindedir. Tanrý'nýn bu Ýsim'le anýlmasýnýn bir
sebebi, O'nun istisnasýz her yerde mevcut
oluþudur. Makom Ýsmi'nde ayrýca ilginç bir
durum söz konusudur: Bu Ýsmin sayýsal deðeri,
Tanrý'nýn Dört-Harfli-Ýsmi'nin harflerinin
sayýsal deðerlerinin kareleri toplamýna eþittir.
Bu paragrafý anlamanýn baþka bir yolu da, Tora'nýn veriliþiyle kurulabilecek baðlantýdýr. Buna
göre Makom sözcüðü, normal anlamýyla "yer" olarak algýlanýrsa, paragraf þu þekilde de anlaþýlabilir:
Tora'nýn verildiði "yer" (Sinay daðý); Tora'yý veren Tanrý; verdiði Tora ve verdiði halk olan BeneYisrael; her biri mübarektir.
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Tora dört tip çocuða
hitap etmiþtir

Tora metninin dört yerinde, bir çocukla babasý arasýnda Mýsýr'dan Çýkýþ'ý
konu alan olasý konuþmalara yer verilmektedir:
 "Ýleride çocuðun sana 'Tanrýmýz Aþem'in size emretmiþ olduðu bu tanýklýklar, kanunlar ve kurallar nedir?' diye sorduðu zaman…"(Devarim
6:20).

"Çocuklarýnýz size 'Bu ibadetin size ne yararý var?' diyeceklerdir"         
(Þemot 12:26).
 "Ýleride çocuðun sana 'Bu ne?' diye sorduðunda…" (Þemot 13:14).
 "O gün çocuðuna anlatacak, 'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda, Tanrý, benim
için [tüm mucizeleri] iþte bunun uðruna yaptý' diyeceksin" (Þemot 13:8).
Yüzeysel bir bakýþla, bu pasuklarýn hepsinin konusu ortaktýr: Mýsýr Çýkýþý (iki ve üçüncü sorularda da genel baðlam Mýsýr Çýkýþý'dýr). Dolayýsýyla sadece birine yer vermek yeterli olurdu.
Fakat Tora dört farklý söylem kullanarak, bir ulusun tamamen homojen olmadýðýný ve yeni nesildeki çocuklarýn farklý karakterlere sahip olacaðýný öðretmektedir. Sýradaki paragraflar, bu tipleri inceleyecektir.
Çocuk

Mýsýr'daki zulmün ve Yahudilere eziyet kararlarýnýn çoðunda, hedef
çocuklardý. Mýsýrlýlar öncelikle Bene-Yisrael'i çok sýkýþtýrarak, düzgün bir
aile hayatý sürmelerini engellemeyi denemiþlerdi. Bu þekilde onlarýn
çoðalmalarýnýn önüne geçeceklerdi. Fakat özellikle kadýnlarýn fedakarlýðý
ve inisiyatifi ellerine almalarýyla bu yolda baþarýlý olamadýlar; BeneYisrael çoðalmaya devam etti. Ýkinci aþamada Paro, Ýbrani ebelere
doðmakta olan çocuklara bakmalarýný, erkekse öldürmelerini emretmiþti.
Gizlice verilen bu emre ebeler uymayýnca, Paro bu kez açýk bir emirle,
doðan tüm erkek çocuklarýn nehre atýlarak öldürülmelerini emretti.
Bunun dýþýnda Midraþ'ýn anlattýðý akýl almaz vahþeti de gözden kaçýrmamak
gerekir. Bene-Yisrael'in yetiþtiremediði günlük tuðla kotalarý, bebeklerin Mýsýrlýlar tarafýndan öldürülerek tuðlalarýn yerine koyulmalarýyla tamamlanýyordu. Cüzzam
hastalýðýna yakalanan Paro'nun iyileþme reçetesi ise, küçük çocuklarýn taze kanlarýnda banyo
yapmaktý.
Bu sebeplerden dolayý Tora tüm bayramlar ve tüm mitsvalarýn üzerinde en çok Seder gecesinde
çocuklarýn dikkatini çekmeyi, onlarý eðitmeyi ve Yahudilik’in bir parçasý olarak kalmalarýný
garantilemeyi amaçlamaktadýr.

Dört Çocuk
Bu paragrafta tam dört kez "Mübarek" sözcüðü
geçmektedir. Bunlarýn her biri, paragrafta sözü
geçen dört çocuktan birine denk gelir.
Tanrý'nýn "Makom - Yer / Mekan" olarak
tanýmlanmasý, O'nu anlama konusunda çok derin
bir aþamadýr. Tanrý'dan "Mekan" þeklinde bahse
derek, gerçekte Tanrý'nýn dünyada var olmadýðýný,
aksine "dünyanýn Tanrý'da var olduðunu" belirt
mekteyiz. Zira "Tanrý dünyadadýr" dediðimiz anda,
Tanrý'yý, örneðin bir sinagog, dað tepesi ya da
güzel bir konçerto gibi "fiziksel bir mekanla"
sýnýrlamýþ oluruz. Diðer yandan "dünya Tanrý'dadýr"
dersek, O'nun tüm evreni, Kendi Maneviyatý ile
ayakta tuttuðunu, var ettiðini belirtmiþ oluruz.
Bu derin düþünce, "Haham - Bilge" oðula uygun
dur. Haham, Tanrý'nýn her zaman tam olarak
orada olduðunun bilincindedir. Her þey bir anlam
da Tanrý'nýn omuzlarý üstündedir ve her þeyi kut
siyetle bezeyen O'dur.
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"Raþa -  Asi" oðul ise sadece "O Mübarek'tir"
demektedir. Bu oðul, Tanrý'dan "üçüncü tekil
þahýs" kullanmak suretiyle bahsetmektedir.
Kendisini dýþarýda tutmakta, Yahudilik'e soðuk
bir mesafeden bakmayý tercih etmektedir.
"Tam - Basit/Saf", Tanrý'nýn Bene-Yisrael'e Tora'yý
veriþinden bahsetmektedir. Tanrý'nýn sonsuz
Gücü'nü, Yahudi tarihi ve büyük olaylar çerçeve
sinde hissetmiþtir. Týpký Yeruþalayim'deki "Kotel
Amaaravi - Batý [Aðlama] Duvarý"na geldiðinde
"burada kendimi bir baþka hissediyorum" diyen biri gibidir. Fazla bilgili deðildir; ama
ilgilidir.
Sonra da dördüncü oðul -  "Þeeno Yodea Liþol"
devam eder: "O Mübarektir". "Soru sormayý bile
bilmeyen" bu oðul, Raþa ile ayný tanýmý
kullanmaktadýr. Belki isyankar deðildir…. Ama
kayýtsýzdýr. Ýlgisizdir. Bu açýdan Raþa'ya yakýndýr
(Rabi Tom Meyer).

Yaþam Kýlavuzu
Agada'nýn bu paragrafý açýkça Tanrý'yý ima etme
sine karþýn, doðrudan "Tanrý" sözcüðünü kullan
mamakta, ya Makom takma ismini ya da "O"
zamirini tercih etmektedir. Tanrý'nýn Ýsmi'nin bir
bakýma ikinci planda tutulmasýnýn amacý, bu
paragrafta baþka bir noktayý öne çýkarmaktýr.
Agada burada özellikle Tanrý'nýn "Tora'yý Yisrael'e
verdiðini" vurgulamaktadýr. Ýbranice'de "Natan - 
Verdi" ile "Matana - Hediye" sözcükleri ayný kök
ten türemiþlerdir. Þunu düþünün: Çocuðunuza
vermeyi isteyeceðiniz en büyük hediye ne olur
du? Zenginlik mi? Sevgi mi? Bilgelik mi?
Tora bir tarih kitabý deðildir. Bir kanun, etik ya
da felsefe kitabý da deðildir. Ýbranice Tora sözcüðü
"talimat" anlamýndadýr ve bu isim, Tora'nýn tam

olarak ne olduðunu açýklamaktadýr. Sevgi ve
arkadaþlýk için, evlilik ve ebeveynlik için, kiþisel
özgürlükler için, maneviyat için, evrensel deðerler
ve insani anlayýþ için, insanýn kendisini tanýmasý,
Yahudiliði'nin farkýnda oluþu ve sahip olduðu
potansiyele ulaþmasý - tüm bunlarla ilgili talimat;
Tora'dýr. Tora iþte tam bu sebeple "Torat Hayim
- Yaþam Talimatý" olarak tanýmlanýr.
Çocuðunuza saðlýklý bilgelik ve olgunlukla
geliþtirilmiþ bir öðüt verme þansýnýz olsaydý,
bunu yapmaz mýydýnýz? Tanrý da tam olarak
bunu yapmýþtýr. Tüm bilgelik ondadýr ve onu
"Tora" halinde çocuklarýna vermiþtir (Rabi Þimon
Apisdorf).

Herkes Ýçin Tora
Tüm eðitim alanlarýnda, belirli bir basamaksal
düzen söz konusudur. Baþlangýç düzeyi, orta ve
ileri düzeyler. Baþlangýç düzeyindeki birinin, ileri
düzeydekilerin okuduðu kitaplarý anlamasý
düþünülemez bile. Ancak Tora için bu söz konusu
deðildir. Ayný kitaptan az bilen de çok bilen de

okuyup kendisine yönelik bir þeyler çýkarabilir.
Bu da Tora'nýn en önemli özelliklerinden birisidir.
Agada bu sebeple, Tora'nýn, düzeylerinden
baðýmsýz olarak, dört karakterdeki çocuða da
hitap ettiðini vurgulamaktadýr (Brisk'li Rabi
Hayim).

"Biri"
Agada burada bariz bir þekilde fazladan sözcük
ler sarfetmektedir. Bize sadece "Dört oðul
þunlardýr: Haham vs." diyebilirken, her oðuldan
önce "Ehad -  Biri" sözcüðünü kullanmaya özen
göstermektedir. Bu da her çocuðun kendi içinde
"biri" olduðunu vurgulama amaçlýdýr. Kral Þelomo
"Her çocuðu kendisine uygun yolla eðitmelisin"
demiþtir. Bu, her çocuðun özel ve eþsiz özellikle
re sahip olduðu, dolayýsýyla her birine, kendisine
uygun þekilde hitap edilmesi gerektiði anlamýna
gelmektedir. Çocuklarýmýz bizlerin basit birer
kopyasý deðildirler. "Nasýl çocuk yetiþtirmeli?"

konulu bir kitabýn bir sayfasýndan fýrlamýþ da
deðillerdir. Her çocuk için bir þey kesinlikle
doðrudur: Onun sahip olduðu özel potansiyel bir
baþkasýnda kesinlikle yoktur. Ve bu potansiyeli
besleyip parlatmak biz anne-babalarýn görevidir.
Çocuðunuzdaki eþsiz noktayý keþfetme görevi
size düþer. Bunu bulun, tanýmlayýn, besleyin, tak
dir edin, övün, sevin ve en önemlisi, ona hitap
edin. Seder gecesi: Çocuklarýnýza yoðunlaþmak
için bundan daha uygun bir zaman yoktur (Rabi
Þimon Apisdorf).

Birde Dört
Ehad sözcüðünün sayýsal karþýlýðý (Alef[1] +
Het[8] + Dalet[4] =) 13'tür. Bu paragrafta tam
dört kez kullanýlan sözcük, dolayýsýyla (4 x 13 =)
52 sayýsýna ulaþmaktadýr ki, bu "Ben - Oðul /
Çocuk" sözcüðünün sayýsal karþýlýðýdýr (Bet[2] +
Nun[50] = 52). Agada önemli bir mesaj vermek
tedir: Bazý durumlarda dört tip çocuk farklý
vücutlarda olmak zorunda deðildir. "Tek bir
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çocuk" bile, çeþitli zamanlarda bu dört karakter
den her birini gösterebilir (Tehelet Mordehay).
Onun sonuçta hangi etikete sahip olacaðý ise,
içindeki bu mücadelede hangi karakterin baskýn
geleceðine göre belirlenecektir. Her durumda
bizim için en önemli olan nokta, dört farklý karak
terdeki çocuðun da, Pesah gecesi masada tek
bir çatý altýnda bulunmasýdýr.

Bilge çocuk ne der? "Tanrýmýz Aþem'in
size emretmiþ olduðu bu tanýklýklar, kanunlar ve kurallar nedir?".
Sen de ona Pesah uygulamalarýndan bahset: Pesah korbanýndan sonra Afikomin
yenmez.

Haham Ma U Omer: Ma Aedot Veahukim
Veamiþpatim, Aþer Tsiva A-do-nay E-lo-enu Ethem?
Af Ata Emor Lo Keilhot Apesah: En
Maftirin Ahar Apesah Afikomin.

Haham'ýn sorusu: "Ýleride çocuðun sana 'Tanrýmýz Aþem'in size emretmiþ olduðu bu tanýklýklar, kanunlar
ve kurallar nedir?' diye sorduðu zaman…" (Devarim 6:20).

Tanýklýklar

Kanunlar

Ýbranice Edot. Bunlar, belirli bir þey ya da olayýn canlý tutulmasý amacýný
taþýyan mitsvalardýr. Bir kiþi bu tipteki bir mitsvayý yerine getirdiði
zaman, mitsvanýn temelindeki þey ya da olayýn gerçek olduðuna dair bir
"tanýklýk" yapmakta olduðundan bu isim verilir. Örneðin Þabat, Tanrý'nýn
evreni yoktan yarattýðýna dair tanýklýk öðesi içerir. Pesah gecesiyle ilgili
olan kurallar içinde de "matsa", atalarýmýz Mýsýr'dan çýktýðýnda
hamurlarýnýn mayalanmaya vakit bulamamasýnýn, "maror" (acý otlar) da
kölelik sýrasýnda çekilen acýlarýn anýsýnadýr.

Ýbranice Hukim. Bunlar, nedenlerini insan mantýðýnýn açýklayamadýðý
türdeki mitsvalardýr. Elbette Tanrýsal bir mantýk vardýr; ama bizim bunu
anlamamýz mümkün deðildir. Bir kral emir verdiði zaman, emri alan kiþi
sebepleri sorgulamadan bunu yerine getirmesi gerektiðini bilir. Bu tip
mitsvalar da ayný þekilde, sebepleri anlaþýlmasa da, sýrf Krallar Kralý
Tanrý tarafýndan verildiði için yerine getirilirler. Böyle mitsvalara örnek
olarak Kaþerut kurallarý verilebilir. Pesah kurallarý içinde, Pesah
korbanýnýn "kemiklerinin kýrýlmadan yenmesi"ne dair gereklilik (Þemot
12:46), bir Hok'tur.

Kurallar
Ýbranice Miþpatim. Tam anlamýyla "yargýlar" demektir. Bunlar, insan
mantýðýnýn açýklamakta güçlük çekmeyeceði türdeki kurallardýr. Örneðin
hýrsýzlýk yasaðý, herkesin anlayacaðý türde bir mitsvadýr. Pesah kurallarý
içinde, Pesah korbanýnýn "sünnetsiz biri tarafýndan yenmesini yasaklayan" kural, bir Miþpat'týr. Zira Bene-Yisrael'in Mýsýr'dan çýkabilmesi için
yerine getirmesi gereken iki mitsva, Pesah korbaný ve sünnetti (Berit
Mila). Sünnetin eksikliði, Mýsýr'dan çýkýþý imkansýz kýlacaktý.
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Tanrýmýz Aþem'in size
emretmiþ olduðu
Bir sonraki paragrafta, Asi çocuk "ikinci tekil þahsa yönelik konuþtuðu
için" eleþtirilmektedir. Oysa burada Bilge çocuðun da benzer bir þekilde
"size" dediðini görmekteyiz. Ýkisi arasýndaki fark, Bilge çocuðun ayrýca
"Tanrýmýz" vurgusunu yapmasýdýr. Bu þekilde belirli bir merkezde (Tanrý)
birleþen bir topluluðun parçasý olduðunu kabul etmektedir. "Size" demesinin sebebi ise, onun hala bir çocuk olduðu için henüz mitsvalardan
sorumlu hale gelmemiþ olmasýdýr. Büyüklerini görüp, tüm bu kurallarý
neden yerine getirdiklerini merak etmektedir.

Sen de ona Pesah
uygulamalarýndan bahset
Bilge çocuðun sorusu iki farklý þekilde anlaþýlabilir. [a] Genel olarak
tanýklýk, kanun ve kurallarý yerine getirmemizi gerektiren kaynak nedir?
[b] Özellikle Pesah'la ilgili olan tanýklýk, kanun ve kurallar nelerdir?
Agada'nýn cevabý ikinci þekle yöneliktir. Baþka bir deyiþle çocuðun sorusu, genel bir soru deðil, özellikle Pesah'la ilgilidir. Bu sebeple cevabý da
Pesah'ýn uygulamalarý üzerine vermektedir.

Afikomin
Bu sözcük Aramca "Apiku Mine Metika - Tatlý Yiyecekler Çýkarýn [=Getirin]" ifadesinin
kýsaltmasýdýr. Genel olarak, ana yemekten sonra aðzýn tatlý kalmasýný saðlama amaçlý meyve ya
da tatlýlarý ifade eder.

Pesah korbanýndan
sonra Afikomin yenmez

Bet-Amikdaþ döneminde, Pesah gecesi iki tane korbanýn eti yenirdi.
Bunlarýn biri, Pesah'tan baþka Þavuot ve Sukot'ta da yapýlan "Korban
Hagiga - Bayram Korbaný", diðeri de sadece Pesah'a özgü bir korban           
olan "Korban Pesah - Pesah Korbaný"dýr. Pesah gecesi, bu korbanlardan, önce Korban Hagiga, sonra Korban Pesah yenmelidir. Bilge
çocuðu þaþýrtan þeylerden biri de budur. Madem bu gece Pesah, o
zaman öncelik Pesah korbanýna verilmelidir. Neden Bayram korbaný
önce yenmektedir? Agada, bu soruya cevap verirken, Pesah korbaný
ile ilgili temel bir kuralý aktarmaktadýr: Pesah korbanýndan sonra
Afikomin bile yenmez. O yüzden yenecek her þeyin, Pesah korbanýndan
önce bitirilmesi gerekir.
Pesah'la ilgili sayýsýz kural olmasýna karþýn, Bilge çocuða cevap için neden özellikle bu seçilmiþtir?
Bu kural, Pesah'la ilgili tüm kanunlarýn en son bölümünü baþlatmaktadýr. Baþka bir deyiþle, bu
kurala gelene kadar, diðer tüm kurallarýn öðrenilmiþ olmasý gerekir. Kýsacasý Agada'nýn söylediði
þudur: "Ona Pesah uygulamalarýndan bahset ve [en son kurala olan] 'Pesah korbanýndan sonra
ayrýca Afikomin yenmez' [kuralýna kadar gel]". Zira Bilge çocuk, detaylý sorusuyla ilgisini ve
öðrenme konusundaki isteðini göstermektedir. Bize düþen de bu isteði ye-rine getirmektir.
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Tada Varma Sanatý
Dünyanýn herhangi bir yerine yapýlan bir turistik
gezi, yanýnýzda orasýyla ilgili kalýcý bir þey
getirmediðiniz takdirde anlamlý olur mu? Resim
yok, film yok, bir hatýra eþyasý yok, bir posta
kartý ya da baþka bir þey… Sadece gidip görmek
gezmek, ama hiçbir þeysiz gelmek… Deðer
miydi?
Belki de yaþadýðýmýz her þeyi bir þekilde, bir
resim ya da filmle kayýtlara geçirme konusunda
ki hevesimiz, önemli miktarda þeyden fedakarlýk
anlamýna geliyordur. Örneðin bir fotoðraf maki
nesi ya da kameranýn arkasýndaki yerimizi
aldýðýmýz anda, çektiðimiz sahne ile hiçbir iliþkimiz
kalmamakta olduðunu fark ediyor muyuz acaba?
Çektiðimiz resmin bir parçasý olmadýðýmýzý?
Afikomin'le ilgili kural, yani "bir þey bittiði zaman,
bitmiþtir" kuralý, bir þeyin tadýna varma konusun
daki kayýp manevi sanata gönderme yapmaktadýr.
Bu sanat, bir tecrübenin ayrýlmaz bir parçasý
olmamýzý saðlayan bir duyumsama tekniðidir.
Yahudilik'teki "tada varma" sanatý, duyularýmýza
ince ayar yapmayý ve bu sayede, yaþadýklarýmýzý

Raþa Ma U Omer: Ma Aavoda
Azot Lahem?
"Lahem" - Velo Lo.
Ulfi Þeotsi Et Atsmo Min Akelal,
Kafar Baikar. Af Ata Ake Et
Þinav, Veemor Lo: Baavur Ze
Asa A-do-nay Li Betseti
Mimitsrayim.
"Li" - Velo Lo. Veilu Aya Þam,
Lo Aya Nigal.

görsel, iþitsel ve onlara eþlik eden diðer tüm duy
gularla tamamen özümsememizi gerektirir. Bu
özümseme hem düþünce ve fikirlerde, hem de iç
dürtüler ve onlarýn kaynaklarýnda gerçekleþmelidir.
Dansý ve neþeyi deneyimlemek. Müziði,
gözyaþlarýný, sevgiyi ve içimizde yarattýklarý
yakýnlýk duygusunu hissetmek. Her gün ve her
an, bilinçli bir þekilde yaþamý kutlamak ve
attýðýmýz her deneyimsel adýmýn bütünlüðünü
saðlamak.
Seder'in bitiminde, Yahudi kanunu, Afikomin'den
sonra baþka bir þey yemememizi emretmekte
dir. Bu, bir “tada varma" gecesidir: Fikirler, duy
gular ve görüntüler. Anne-babalarýn öðrettiði,
çocuklarýn öðrendiði ve hep birlikte geliþim
saðladýðýmýz bir gecedir bu. Bunun sizin bir
parçasý olmasýna izin verin. Bu özgürlük gecesi
nin tadýna varýn. Bunu yaptýysanýz, iþte o zaman
masadan ayrýlabilirsiniz. Hatýralarla deðil,
fotoðraflarla deðil -  ama farklý bir insan olarak.
Farklý bir Yahudi olarak. Ve bunu hiçbir zaman
unutmayacaðýnýzdan emin olabilirsiniz (Rabi
Þimon Apisdorf).

Asi çocuk ne der? "Bu ibadetin size ne yararý var?"
"Size" diyor. Yani ona deðil!
Kendisini toplumun dýþýna çýkardýðý için inancýmýzýn
temelini inkar etmiþtir. Sen de onun diþini körelt ve
ona þöyle söyle: "Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda, Tanrý,
benim için tüm mucizeleri iþte bunun uðruna yaptý"
(Þemot 13:8).
"Benim için" diyeceksin. Yani onun için deðil!
Çünkü eðer orada olsaydý kurtarýlmayacaktý.
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Raþa'nýn Sorusu: "Çocuklarýnýz size 'Bu ibadetin size ne yararý var?' diyeceklerdir" (Þemot 12:26).
Bu ibadetin size ne
yararý var?

Ýnancýmýzýn temelini
inkar etmiþtir

Diþini körelt

Çocuðun asiliði, sorusundaki iðneleyici ifadeyle kendisini göstermektedir. Raþa, sorusunda özellikle "size" diyerek sanki bu emirler kendisini
baðlamýyormuþ gibi bir tavýr takýnmakta, kendini toplumdan ayýrarak,
onlarýn kutlamalarýna katýlmamaktadýr. Raþa ile ilgili belki de çok önemli bir ayrýntýyý, Tora'nýn metninde görmekteyiz. Dahasý sorusunda
Tanrý'dan hiç bahsetmemekte, sanki bu uygulamayý birileri uydurmuþ
gibi bir tavýr takýnmaktadýr (Þibolet Aleket). Üstelik burada bir soru bile
yoktur; nitekim Raþa'nýn bunu sorduðu deðil "söylediði" vurgulanmaktadýr:
"Bu ibadetin size ne yararý var?' diyeceklerdir". Kýsacasý onun fikri bellidir; amacý bir þeyler öðrenmek deðil, sadece alay etmek ve Tanrý'nýn
emirlerinin baðlayýcý olmadýðýný öne sürmektir (Hukat Apesah). Haham
ve Tam ise içtenlikle "sormaktadýrlar".

Zira mitsvalarýn yararýný inkar eden, mitsvalarý Veren'i de inkar etmiþ
demektir (Mahzor Vitri).

Asi çocuk keskin dillidir. Bu tavrýný yüzüne vururcasýna bir cevap verilecektir. Belki o zaman hatasýný anlayacaktýr.

"Diþi köreltmek" ayný zamanda bir kiþiyi yemekle imrendirip ona bu
yemeði vermeme yönünde bir deyimdir. Raþa, Pesah korbanýna bakýp
þöyle demektedir: "Nedir tüm bu yaptýðýnýz? Bir hayvan alýp korban diye
kesiyor, piþiriyorsunuz. Tanrý için tüm bunlarýn önemli olduðunu mu
sanýyorsunuz? Bunlar boþ formalite. Hayatýnýzý küçük detaylarýn peþinde
geçiriyorsunuz. Benim ise kalbim temiz; bu gibi uygulamalara ihtiyacým
yok!". Fakat Pesah korbaný yapýlýp ateþ üzerinde çevrildiði ve kokusu Raþa'nýn da burnuna
ulaþtýðý zaman, ona bir lokma bile verilmeyecektir. Zira Tora'nýn temellerini inkar eden ve
böylece Göklerdeki Babasý'na yabancýlaþan bir kiþinin, Pesah korbanýnda payý yoktur (Þemot
12:43).
Sadece diþleri - yani aðzý - kötü. O yüzden sadece onlarý körelt. Çocuðun kendisi ise ileride
mutlaka doðru yolu bulacaktýr. Çünkü kalbi, aðzý gibi deðildir.

Benim için
Raþa kendisini toplumun dýþýna çýkardýðý için, kendisine verilen cevap da
buna uygun olarak verilmektedir. "Benim için; ama senin için deðil!
Çünkü, öne sürmekte olduðun görüþü ortaya atan ilk kiþi sen deðilsin.
Senin gibi düþünenler Mýsýr'da bile vardý. Ve iþte tam olarak bu
düþüncelerinden dolayý, Mýsýr'dan kurtarýlmayý hak etmediler". Kurtuluþa
inanmadýklarý ve Mýsýr toplumuna tam olarak asimile olduklarý için
kurtarýlmayý hak etmeyen büyük miktarda Yahudi, dokuzuncu bela olan
karanlýk sýrasýnda ölmüþtür.

Ýþte bunun uðruna

Raþa'ya verilen cevap, bir anlamda onun iddialarýný çürütme amacýndadýr:
"Sen tüm bunlarýn birer formalite olduðunu öne sürüyorsun ama, bilmen
gerekir ki, Tanrý beni Mýsýr'dan tüm bu formaliteleri yerine getirmem Matsa ve Maror yemem, Pesah'ýn diðer kurallarýna uygun davranmam için çýkardý".
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Dönüþüm

Agada Raþa'nýn "diþini köreltmemizi/çýkarmamýzý"
öðütlemektedir. Burada kullanýlan kelime "Þinav
-  [Onun] Diþi"dir. Baþka bir bakýþ açýsýyla, Þinav
kelimesi ayný zamanda (Raþa sözcüðünün) Þin'i
þeklinde de anlaþýlabilir. Yani "Raþa" (Reþ + Þin +
Ayin) kelimesindeki "Þin" harfinin çýkarýlmasý
öðütlenmektedir. Bu yapýldýðýnda karþýmýza çýkan
kelime "Rea (Reþ + Ayin) - Dost"tur. Diðer bir
deyiþle Agada, Raþa'ya saldýrmak bir yana, onun
la arkadaþ olmamýzý istemektedir. Bu þekilde
Raþa'yý Tora'ya yaklaþtýrmak  mümkündür.
Fakat her þey bununla da bitmemektedir. Bir kez
daha tekrarlayacak olursak, Agada'nýn istediði
"Raþa'dan Þinav'ý çýkarmamýz"dýr. Bu kelimelerin
sayýsal deðerlerine bir göz atalým:
Raþa = (Reþ[200] + Þin[300] + Ayin[70] =) 570
Þinav = (Þin[300] + Nun[50] + Yud[10] +
Vav[6] =) 366
Raþa'dan Þinav'ý çýkarttýðýmýzda; 570 - 366 = 204
kalýr. Öte yandan,
Tsadik = (Tsadik[90] + Dalet[4] +Yud[10] +
Kuf[100] =) 204  !

Agada bize muhteþem bir mesaj vermektedir.
Raþa'dan Þinav'ý [=Þini'ni] çýkartýrsanýz ve onunla
bir yandan arkadaþ olup, bir yandan da fikirleri
nin ne kadar yüzeysel ve yersiz olduðunu ona
gösterirseniz, o zaman onun içindeki olumsuz
yön yok olacak ve Raþa, bir Tsadik'e
dönüþecektir.
Rabi Menahem Mendel Schneerson "sað elle
yaklaþtýrýp sol elle itmek" diye bir deyim kullanýrdý.
Hatalý davranýþlar içinde olanlarýn bu hatalarýný
yok saymamak ve "itelemek" gerekir. Gerekirse,
Agada'daki gibi bir yöntemle, doðrudan bir cevap
vermek yerine, bu tavrýnýn sonuçlarý konusunda
uyarý niteliðinde genel bir ifade kullanýlmalý,
konunun önemi sebebiyle bazý þeylerin hoþ
görülemeyeceðine dair kararlýlýðýmýz vurgulanmalýdýr.
Fakat bu itiþ bile, [güçsüzlüðü simgeleyen] sol
elle yapýlmalý, gerçek bir sevgi ve dostlukla
davranýlmalýdýr. Öte yandan, her durumda onu
kuvvetli sað elimizle kendimize yaklaþtýrmamýz
büyük önem taþýr.

Tam Ma U Omer: Ma Zot?
Veamarta Elav: Behozek Yad, Otsianu
A-do-nay Mimitsrayim Mibet Avadim.

Saf çocuk ne der? "Bu ne?"
Sen de ona þöyle söyle: "Tanrý bizi Mýsýr'dan
- köle evinden - zor kullanarak çýkardý".

Tam'ýn Sorusu: "Ýleride çocuðun sana 'Bu ne?' diye sorduðunda…" (Þemot 13:14).
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Zor kullanarak

Bu ifadenin tam çevirisi "El kuvvetiyle" ya da "Kuvvetli bir Elle" þeklindedir.
Bu elbette figüratif bir kullanýmdýr. Tanrý'nýn fiziksel herhangi bir yönü yoktur; fakat Tora sýklýkla insan dili kullanýr.

Tanrý'nýn "zor kullanarak" çýkarmasý  iki farklý þekilde anlaþýlabilir. Birincisi
ilk bakýþta açýktýr: Tanrý Mýsýrlýlar'a karþý belalar yoluyla zor kullanmýþtýr ve
onlarý Bene-Yisrael'i serbest býrakmaya zorlamýþtýr. Ancak ifadenin alternatif bir anlamý olabilir: Tanrý'nýn Mýsýrlýlar'ýn baþýna getirdiði belalar sebebiyle, artýk Bene-Yisrael'in Mýsýr'da kalmasýna bir an bile tahammülleri kalmayan Mýsýrlýlar, Bene-Yisrael'e karþý zor kullanarak, onlarý büyük bir baskýyla kovmuþlardýr
(Þemot 12:39). Baþka bir deyiþle Tanrý, Bene-Yisrael'in kurtuluþunu bile düþmanlarýnýn aracýlýðýyla
yapmýþtýr. Bunun önemli sonuçlarý vardýr. Bene-Yisrael Mýsýr'dan rahatça çýkmýþ olsalardý, bunu
milli bir zafer olarak görme hatasýna düþüp, Tanrý'nýn bu olaylardaki rolünü göz ardý edebilirlerdi.
Fakat bu mümkün olmamýþtýr. Bene-Yisrael'in özgürlüðe kavuþmalarý bile kendi kontrolleri dýþýnda
gerçekleþmiþtir. Ekmeklerinin mayalanmaya fýrsat bulamamasýnýn açýk sebebi budur. Bu da bize
Matsa'nýn hatýrlattýðý bir baþka konuyu göstermektedir: Köleliðiniz elinizde deðildi; kurtuluþunuz
da iradeniz dýþýnda gerçekleþti. Bu sebeple zafer sarhoþluðuna kapýlmayýn (Rabi Samson Raphael
Hirsch).

Devamlýlýk Sýrrý
Tam, þu soruyu sormaktadýr: "Nasýl olmuþ da,
böylesine þiddet ve savaþ dolu bir dünyada, bir
millet olarak varlýðýmýzý nesiller boyunca devam
ettirebilmiþiz? Tüm çektiklerimiz karþýsýnda nasýl
oluyor da bir araya gelip sevinçli bir kutlama
yapabiliyoruz?" Bu çocuða kýsa, ama onun için
çok anlam ifade eden bir cevap veririz: "Tanrý bizi
Kuvvetli bir Elle Mýsýr'dan çýkardý." Zira bu tipteki
bir soru karþýsýnda entellektüel bir mantýk yürüt

memiz söz konusu deðildir. Dünyanýn dört bir
yanýna daðýlmýþ bir ulusun yok olmadan tarih
sahnesinde tutunabilmesi, sadece ve sadece
"Kuvvetli Bir El" sayesinde gerçekleþebilir. "Tam"
hiçbir ümit vaad etmeyen bir dünyada, devamlýlýðý
sorgulamaktadýr. Ona verilecek en iyi cevap,
"Kuvvetli El"in tarihi ve olacaklarý yönlendirdiðidir.
Bu, onun için en tatmin edici cevap olacaktýr.

Basit Olabilmek
"Bu ne?"… Basit bir çocuktan gelen basit bir
soru.
"Yaakov çadýrlarda oturan basit (Tam) biriydi"
(Bereþit 25:27). Tora, Atamýz Yaakov'dan "basit
biri" olarak söz etmektedir. Diðer yandan, gele
neklerimiz, Yaakov'un oturduðu söylenen
"çadýrlarýn", birer bilgelik çadýrý olduðunu öðretir.
Yahudi bilinci içinde, Yaakov, kendisini tüm kal
biyle Tora'nýn derin bilgeliðine  adayan kiþiyi sim
geler. Gariptir -  bir yandan "basit"tir; diðer yan
dan en olaðanüstü bilgedir.
Çocuðunuz size "bir metal neden mýknatýsa
yapýþýr?" gibi basit bir soru sorduðu zaman ne
söyleyeceksiniz? Ya da þöyle bir soruya ne dersi
niz: "Yazýn neden kar yaðmýyor?". Çocuklarýmýzýn
gözünde ulaþýlmaz ve son derece bilgili olan biz
ler, çoðunlukla bu "hoþ" sorular karþýsýnda sakla
nacak yer aramaya baþlarýz. "Ben birazdan geli
yorum" deriz can havliyle. Birden aklýmýza, etme
miz gereken çok acil bir telefon gelir! "Bu arada
televizyonu açýp belgesel kanalýný seyretmeye ne
dersin?"

Çocuklarýmýza verecek çok fazla cevabýmýz
olmamasýnýn sebebini aslýnda biliyoruz. Çünkü
içimizden onlarýn çok yakýnda yapmasýný
dilediðimiz þeyi biz çoktan yapmýþýzdýr - soru sor
maktan vazgeçmek. Ne büyük trajedi.
Gençliðimizin getirdiði ilgiyi, basitliðimizi,
saflýðýmýzý, masumiyetimizi, entellektüel anlamda
üst düzeyde olma uðruna kaybetmiþiz!
Yaakov, Hahamlarýmýz tarafýndan doðruluðun
simgesi olarak tanýmlanýr. Yaakov bir yandan
askeri bir strateji uzmaný, bir yandan da insanlarýn
kiþiliklerini okuyabilen bir bilgeydi. Bir lider, bir
idealist, bir bilgelik kulesi - ve buna raðmen hala
"basit biri".
Kafanýzý ve herhangi bir hedefe yönelik isteðinizi
toparlarsanýz, siz de doktora sahibi olabilirsiniz.
Fakat çocuklarýnýzýn en zorlu sorularýný cevapla
yabilecek misiniz? "Gökyüzü neden mavi?" deðil;
ama "Sevginin gerçek olduðunu nasýl anlayabili
rim?" -  ya da "Ýnsanlar aðlarken neden gözyaþý
dökerler" deðil; ama "Yalan söylemek kimseye
zarar vermediði zamanlarda bile yanlýþ mýdýr?"
gibi çetrefilli sorulara?
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Tora'nýn tüm bilgeliðinin Yaakov tarafýndan öðrenilebilmesinin temelinde, onun en iyi ve en zeki
olmasý deðil, onun "bu kadar basit olabilmesi"
yatar. Kendisine bahþedilmiþ tüm zekasýna
karþýn, hayatýn basit þeyleri karþýsýnda hayret
edebilmeyi, ya da sorulara cevap arama konu
sundaki gösteriþsiz çabasýný terk etmiþ olsaydý,
emin olun, Yaakov da belki akýllý biri olurdu - ama
bilge olamazdý. Albert Einstein'in söylediði gibi:

Veþeeno Yodea Liþol, At Petah Lo.
Þeneemar: "Veigadta Levinha Bayom Au
Lemor; Baavur Ze, Asa A-do-nay Li
Betseti Mimitsrayim".

"Yaþamda tecrübe edebileceðimiz en güzel þey,
gizemli olandýr… Bu duyguyu kendisine yabancý
gören, herhangi bir þey için durup merak edeme
yen, onun karþýsýnda þaþkýn bir huþu duymayan
kiþi, ancak bir ölü kadar iyidir - çünkü gözleri
artýk kapanmýþtýr"
Ne dersiniz; belki de "Bu ne?", pek de basit bir
soru deðildir… (Rabi Þimon Apisdorf).

Sormayý Bilmeyen çocuða konuyu sen aç.
Tora'da söylendiði gibi: "O gün çocuðuna
anlatacak, 'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda,
Tanrý, benim için tüm mucizeleri iþte bunun
uðruna yaptý' diyeceksin" (Þemot 13:8)

Þeeno Yodea Liþol'un Sorusu: Yok!
Tora "O gün çocuðuna anlatacak, 'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda, Tanrý, benim için [tüm mucizeleri] iþte
bunun uðruna yaptý' diyeceksin" (Þemot 13:8) derken, soru gelmeden yapýlan bir açýklamadan bahsetmektedir.

Sormayý bilmeyen

Bu çocuðun soru sormamasýnýn sebebi, hiçbir þey bilmemesi deðildir.
Zira öyle olsaydý sadece "bilmeyen" olarak adlandýrýlýrdý. Dolayýsýyla
çocuk bir þeyler bilmektedir. Fakat ya ilgisiz olduðu için sormamaktadýr
- ve bir bakýma Raþa'nýn yolundan ilerlemektedir; ya da kafasýný soru
sormaya yöneltememektedir. Her iki durumda da iþ büyüklere
düþtüðünden - "konuyu sen aç".

Hahamlarýmýz, bu çocuðun Raþa'dan bile kötü durumda olduðunu belirtirler. Zira Raþa'nýn tüm derdi, üzerinden sorumluluk atmaya çalýþmaktýr.
Bu da onun bir sorumluluðu gerçekten hissettiðini göstermektedir. Oysa
Sormayý Bilmeyen çocuk herhangi bir þeyi "seçme" konumunda bile
deðildir.
Kiþi bilmediði seçenekleri seçemez. Bilgisiz olduðu konularda yorum yapamaz; soru soramaz.
Bu da, eðitim göz önüne alýndýðýnda en olmamasý gereken durumdur. Özellikle Yahudi
eðitiminde soru sormadan ilerlemek neredeyse imkansýzdýr. Ancak, bu durumdaki kiþiler bile
eðitim açýsýndan ihmal edilmemeli ve "vazgeçilebilir" olarak nitelendirilmemelidir. Böyle bir
kiþi karþýsýnda önceliði almak ve nezaketle olaylarý, kurallarý, kültürü, onun anlayabileceði
dilde anlatmak gerekir. Agada tecrübesinden kimse alýkonulamaz.
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Ýbranice At Petah. Sen için kullanýlan sözcük At'týr. Ýbranice'de bu, bir
bayana yönelik söylenen "sen" sözcüðüdür. Erkek için ise Ata kullanýlýr.
Fakat "aç" için kullanýlan sözcük Petah ise bir erkeðe hitap etmektedir.
Bayana hitap etseydi 	Pithi denmesi gerekirdi. Dolayýsýyla, çocuðun
eðitiminde anne ve babaya ortak bir görev düþmektedir. Bu görevlerini iþ
bölümüyle yerine getirirler. Baba, daha çok bilgi ve mantýk üzerine eðitim
verirken, anne, kendi güçlü yaný olan duygu konularýndaki eðitimi saðlar.  
Soru sormayý bilmeyen çocukta anneye yönelik kullanýmýn öncelikli oluþun
dan (At), bu hassas çocuðun eðitiminde önceliðin duygusallýkta olduðunu görmekteyiz (Rabi
Leib Gorbitz).
Sen aç

At sözcüðü, alfabenin ilk harfi olan Alef ve son harfi Tav ile yazýlýr. Petah sözcüðü de ayný
zamanda "açýklýk" ifade eder. Baþka bir deyiþle, Sormayý Bilmeyen çocuðun önünde tüm bilgi
kapýlarý "Alef'ten Tav'a kadar açýlmalýdýr" (Sanz'lý Rabi Hayim).

Çocuðuna anlatacaksýn
Çocuklarýnla küçüklüklerinde konuþmayý ihmal etmemelisin. Çünkü
küçükken verilen eðitim her zaman kalýcýdýr ve bu eðitimi saðlam bir
þekilde verdiðin, çocuðunu Tora ve Tanrý inancý yönünde eðittiðin takdirde, ileride seni üzecek davranýþlarda bulunmayacaðýndan emin olabilirsin.

Dört Çocuk ve Dört Nesil

Rabi Yitshak Schneerson Dört Çocuðu çaðdaþ
Yahudi toplumuna benzetir. "Haham", kültürün,
aktarmanýn, bilginin, kýsacasý Yahudilik'le ilgili
her þeyin sembolü olan büyükbabayý simgeler.
Her türlü zorluða raðmen benliðini, kimliðini ve
kültürünü korumayý baþarabilmiþ ve onu oðluna
aktarmýþtýr.
Ancak oðlu kendisiyle ayný fikirde deðildir. Çaðdaþ
görüþün etkisi altýnda, ulusal deðerlere bu kadar
önem vermenin Yahudilik için gereksiz ve zararlý
olduðunu, bunun yerine diðer topluluklarla
birleþerek asimile olmanýn gerekliliðini savunur.
Aslýnda görünüþte o da "asimilasyona karþý"dýr.
Fakat kendi deðerlerini terk etmenin ve baþka
toplumlarýn deðerlerini benimsemenin bir "asimi
lasyon" deðil, sadece "entegrasyon" olduðunu
iddia etmektedir. Oysa bu, asimilas-yonun - 
baþkalarýna "benzeme"nin ta kendisidir. "Raþa"
kategorisi iþte bu oðulu simgeler.
"Tam", böyle bir babanýn oðludur. Bir yanda her
þeyiyle Yahudiliðe baðlý olan büyükbabasýný ilgiy
le izlemekteyken, diðer yanda Yahudiliðin ve
Yahudi kimliðinin yararsýz hatta zararlý olduðunu
iddia eden babasý karþýsýnda þaþkýnlýða

düþmüþtür. Hangisini takip edeceðini bilemez.
Babasý gibi eðitilmemiþtir. Kalbi büyükbabasýndan
yana olmasýna karþýn, babasýnýn yolu ona bir
yerde cazip gelmektedir. Böylesine kafasý
karýþmýþ olan üçüncü neslin çocuðu, dördüncü
nesilde "Þeeno Yodea Liþol" olarak karþýmýza
çýkar. Artýk büyük büyükbaba yaþamamaktadýr.
Dördüncü neslin elinde, sadece her þeye karþý bir
büyükbaba [Raþa] ve ne yapacaðý konusunda
kararsýz bir baba [Tam] vardýr. Doðruyu, gerçeði
görme ihtimali çok azalmýþtýr. Dolayýsýyla kendi
ne özgü bir yaþam tarzý tutturur.
Onun çocuðu olan beþinci nesilden ise Agada'da
söz edilmemektedir. Zira beþinci neslin,
Yahudilik'le olan baðlantýsý artýk kesilmiþ ve bu
çocuk tamamen asimile olmuþtur.
Bu senaryo her ne kadar çok acýklýysa da, günü
müzde çok fazla rastlanan, inkar edilemez bir
olgudur. Belki de bunun çözümü, öncelikle böyle
bir sorunun varlýðýný kabullenmek ve ne olursak
olalým, ister "Tam" ister "Þeeno Yodea Liþol"; bir
"Haham"ýn yardýmýyla, beþinci neslin oluþumundan
önce bu gidiþatý engellemektir.
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Dört Çocuk ve Dört Soru
Pesah Sederi, "dört" sayýsý etrafýnda dönmekte
dir. Bu açýdan, dört çocukla, Agada'nýn baþýnda
geçen dört soru arasýnda bir tür baðýn olduðunu
görmek pek þaþýrtýcý olmayacaktýr. Ama nedir bu
bað?
Haham'a verilen cevap, Pesah korbanýndan sonra
Afikomin yenmeyeceði üzerinedir. Bet-Amikdaþ
döneminde, 14 Nisan günü, yani Pesah arifesin
de Pesah korbaný yapýlýr ve bunun eti akþamleyin
Seder'de en son yiyecek olarak yenirdi.
Günümüzde Bet-Amikdaþ yýkýlmýþ olduðundan,
yemeðin en sonunda, bunun anýsýna Afikomin
olarak bir parça Matsa yeriz. Bu, Ma Niþtana
paragrafýndaki dört sorudan Matsa ile ilgili olana
denk gelmektedir. Diðer geceler Hamets ya da
Matsa; ne istiyorsak onu yeriz. Fakat bu gece
sadece Matsa yiyoruz. Çünkü bu gece, kendimi
ze dönmenin zamanýdýr. Bilgeliðin temelinde bu
gerçeði anlamak yatar. Tüm arzularýný ve dürtü
lerini bir kenara býrakýp neyin gerçekten önemli
olduðunu düþünebilmesi için, insan bilge olmalýdýr.
Ýþte bu, Haham'ýn tavrýdýr. O da her þeyi bir kena
ra býrakmýþtýr ve Pesah kurallarýnýn nasýl
yapýlacaðýný, detaylý bir soruyla merak etmekte,
araþtýrmaktadýr.
Öte yandan, Raþa bize sýkýntýlý anlar geçirtmekte
dir. Her þeyle alay etmekte, "Hayat kýsa; günü
yaþa. Hiçbir þeyin önemi yok; Yahudi olup olma
mak da benim hiç umurumda deðil" demektedir.
Sorusu bile soru deðildir. Sadece laf atmaktadýr
ve sizin bir cevap vermemeniz için dua etmekte
dir.
Sýralamada Raþa neden son sýraya yerleþtirilmemiþtir? O dört çocuðun en kötüsü deðil
midir? Agada'nýn derleyicisi, onu neden Haham'ýn
yanýna yerleþtirmiþtir? Sebep açýktýr. Raþa,
tartýþmaktadýr. Mücadele etmektedir. Belki bizim
sevmediðimiz fikirlere sahiptir; ama en azýndan
karþýnýzda
konuþacaðýnýz,
fikir
düellosu
yapabileceðiniz birisi vardýr. Raþa tamamen tetik
tedir ve sürekli düþünmektedir. Bu da önemli bir
þeydir. Zira eðer tartýþma sonucunda onun fikrini
deðiþtirmeyi baþarýrsanýz, Raþa bir Haham'a
dönüþecektir! Raþa burada listelenmiþtir. Çünkü
o, Yahudiler'in ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ona
ulaþmak ve doðrularý anlatmak ise bizim görevi
mizdir.
Bu da bizi, Ma Niþtana'daki Maror'la ilgili soruya
götürmektedir. Raþa, acýlýðý simgeler. Acýdýr;
çünkü hayatýný bedensel arzular üzerine "anlam"
peþinde geçirmektedir. Yüzeyde "Tanrý'ya kimin

ihtiyacý var ki? Bana güzel evimi þýk spor arabamý
verin yeter" demektedir. Dahasý ona bakýp çok
mutlu olduðuna dair bahse bile girebilirsiniz.
Fakat hayatýnýn aslýnda ne kadar acý olduðunu
görmek için, onunla bir süre yaþamanýz gerekir.
Acaba eþi ve çocuklarý ona saygý göstermekte
midirler?
Arzularýn peþinde koþmak acý bir tuzaktýr. Bu
sebeple Pesah'ta Maror yeriz ve yüzümüzü
buruþturup "ýyh!" deriz. Çünkü arzularýn peþinde
koþmanýn tadý böyledir. Sefil ve acý…
Tam sadece "bu ne?" diye sormaktadýr. Cevabý
da Tanrý'nýn bizi Kuvvetli Eli ile Mýsýr'dan çýkardýðý
þeklindedir. Peki kimdir bu Tam? Yani "Basit"
çocuk? Bazý resimli Agada kitaplarýnda, Tam'ý
simgeleme amacýnda olan, elinde zar zor tuttuðu
kaþýðý indirirken, çenesinden çorba damlayan
boþ bakýþlý çocuk resimleri görebilirsiniz. Oysa
Tam, "aptal" ya da "geri zekalý" demek deðildir.
Tam, basit, sakin, gösteriþsiz, saf, yalýn demek
tir. Bir entellektüel deðildir -  o sadece basittir.
Bu, Yahudilik hakkýnda çok bilgisi olmasa bile, en
azýndan doðru þekilde davranmayý isteyen bir
Yahudi'dir. Yardým kurumlarýna baðýþta bulunur,
baþkalarýný düþünür, naziktir, iyi kalplidir - fakat
yapýlan bazý þeylerin nedenini bilmemektedir.
Bunun eðitimini almamýþtýr - ama yine de yapar.
Basittir.
Bu da dört sorudan "bandýrma" ile ilgili olanla
baðlantýlýdýr. "Bu gece iki kez bandýrýyoruz".
Neden? Çocuklarýn ilgisini çekmek için. Çünkü
Tam'ýn, aleladelikten sýyrýlýp yeni þeyler öðrenme
konusunda ilhamlandýrýlmasý için, bir deðiþikliðe
þahit olmasý gerekir. Tam, bir cenazeye katýlýp - 
kýsa bir an için bile olsa -  kendisine "Yaþamýn
anlamý ne?" sorusunu soran kiþidir. Antisemitizm
görüyorsa ve para yardýmcý olacaksa, hemen
çek defterini çýkaracaktýr. Erets-Yisrael'e gider
ve "oh… burada kendimi bir baþka hissediyorum"
der. Seder'deki garip bandýrma geleneðini sorgu
lar. Çünkü deðiþiklikler, düþünmeyi saðlayan
tetikçilerdir.
Ýlk bandýrmayý gözyaþýný simgeleyen tuzlu suya
yaparýz. Gerçekten de, Tam'ý genelde harekete
geçiren deðiþiklik, antisemitizmdir. Tüm
Yahudiler'i bir arada tutan en önemli þey,
düþmanlarýdýr. Bu Yahudi tipi iyi olmak istemek
tedir; fakat eðitimli olmadýðý için sadece tecrübe
ler tarafýndan harekete geçirilmektedir - genelde
acý tecrübeler. Üçüncü çocuk budur.
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Dördüncü çocuk soru sormasa da, ona "Mýsýr'dan
çýkýþým sýrasýnda, Tanrý, benim için [tüm mucizeleri] iþte bunun uðruna yaptý" diyoruz. Ama bu,
Raþa'ya verdiðimiz cevabýn aynýsý deðil mi?!
Neden?
Bu dördüncü çocuk, duyarsýzdýr. Düþünmemektedir ve herhangi bir þey umurunda da deðildir.
Ona Raþa'ya verilen cevabýn aynýsý verilir; çünkü
duyarsýzlýðýn, nefret ve reddetmeye dönüþmesi
çok kolaydýr. Yahudilik'in "duyarsýzlýk, kötülüðün
bir yüzüdür" demesinin sebebi budur. Bu çocuðun
listede en sona yerleþtirilmesinin sebebi de
budur. Eðer çözümün bir parçasý deðilseniz, o
zaman sorunun bir parçasýsýnýzdýr.
Bu çocuk, dört sorudan "yaslanmak"la ilgili olanla
baðlantýlýdýr. Seder gecesi özgürüzdür; dolayýsýyla
bu fýrsatý, anlam arayýþý için kullanmamýz gerekir.
Oysa duyarsýz çocuk arkasýna yaslanmýþtýr ve
hiçbir þey umurunda deðildir. Ýki yöne de gidebi

lir. Deðiþip duyarlý hale gelebilir, ya da sýrtýný
vurup uyuyabilir.
Günümüzde Yahudiler'in önemli bir bölümüyle
ilgili en büyük sorun, onlarýn duyarsýzlaþmýþ
olmalarýdýr. Artýk herhangi bir þeyi ne gerçekten
umursamaktadýrlar ne de herhangi bir þeyi dinle
mek istemektedirler.
Gerçekte hepimiz, bu dört çocuðun, dört Yahudi
tipinin birleþimiyizdir. Bir yere kadar hepimiz ger
çekten anlam arayýþý içindeyizdir -  araþtýrýp
düþünmekteyiz. Buna karþýn, bazý zamanlarda,
hayata tam ters yönden bakýp, isyan ederiz, her
þeyi alaya alýrýz, arzularýmýzýn esiri oluruz. Böyle
durumlarda bizleri uyandýran, ya bir gün batýmý,
ya da bir acýdýr. Ancak o zaman durup düþünür
ve deðiþme yolunda adým atarýz. Bazý zamanlar
da ise duyarsýzlýðýmýz had safhadadýr. Hiçbir þey
yokmuþ gibi öylesine yürür dururuz… Ýçimizdeki
dört çocuðun özeti budur… (Rabi Tom Meyer).

Agada bu noktada, çocuklara Mýsýr Çýkýþý'nýn anlatýlmasýný emreden "O gün çocuðuna anlatacak,
'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda, Tanrý, benim için [tüm mucizeleri] iþte bunun uðruna yaptý' diyeceksin"
pasuðunu irdeleyerek, bu anlatýmýn tam olarak ne zaman yapýlmasý gerektiðine dair sonuç
çýkarmaktadýr.

"Veigadta Levinha"
- Yahol Meroþ Hodeþ?
- Talmud Lomar "Bayom Au".
- Ý Bayom Au, Yahol Mibeod Yom?
- Talmud Lomar "Baavur Ze".

"Çocuðuna anlatacaksýn".
- Roþ Hodeþ'ten itibaren olabilir mi?
- Hayýr; Tora "O gün" diyor!
- Madem "O gün", öyleyse gündüz olabilir mi?
- Hayýr; Tora "Bunun uðruna" diyor!

"Baavur Ze" - Lo Amarti, Ela Þematsa
Umaror Munahim Lefaneha.

"Bunun uðruna" - yani ancak Matsa ve
Maror önünde dururken.

Bu paragraf, bizi tekrar Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn mümkün olduðu kadar detaylý anlatýlmasý ile ilgili mitsvaya
geri getirmektedir.
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Roþ Hodeþ'ten

O gün

Gündüz olabilir mi?

Bunun uðruna

Ay Baþlangýcý'ndan. Yani Nisan ayýnýn ilk gününden. Agada'nýn sorusu
þudur: Tanrý, çýkýþla ilgili son hazýrlýklara iliþkin emirleri Moþe Rabenu'ya
Roþ Hodeþ Nisan'da vermiþtir (Þemot 12). Bunlarýn içinde Pesah korbaný
ile ilgili emir vardý. Fakat onun öncesinde, kurtuluþ ayý ve dolayýsýyla
Bene-Yisrael'in bir ulus oluþunu iþaretleyen ay olacaðý için, Nisan ayýnýn
"yýlýn ilk ayý" olacaðý bildirilmiþtir. Dolayýsýyla kurtuluþ güneþi Nisan
ayýnýn baþýnda ýþýmaya baþlamýþtýr. Acaba bu yüzden Mýsýr Çýkýþý'nýn
anlatýlmasý konusundaki mitsvanýn yerine getiriliþi de Roþ Hodeþ
Nisan'da olabilir mi? (Raþbam; Orhot Hayim; Raþbats).

Agada bu soruya, pasuktaki ifadeyle olumsuz cevap vermektedir: Bu
mitsvanýn yerine getirilmesi, özellikle "o gün" - yani Pesah'taki korban,
Hamets iptali gibi uygulamalarýn gerçekleþtirildiði günde [14 Nisan'da]
yapýlmalýdýr (Raþi).

Rabi Elazar Ben Azarya'nýn konuþmasýný içeren paragrafta da
gördüðümüz gibi, Ýbranice'de "gün" sözcüðü, pekala sadece "gündüzü"
ifade edebilir. Agada dolayýsýyla bu ihtimali sorgulamaktadýr. Bunu
sorgulamasý için iyi bir sebebi de vardýr: Pesah korbaný Seder'den önceki gün, 14 Nisan'da öðleden sonra yapýlýrdý [ama eti, geceleyin Seder
sonunda yenirdi]. Dahasý, Hamets iptali de 14 Nisan günü sabahtan
yapýlýr.

Agada bir kez daha pasuktan alýntý yaparak, bunun gündüz olamayacaðýný
öðretmektedir. Sebep açýktýr: Bir kiþinin, Mýsýr Çýkýþý'ný anlatýrken
"bunun uðruna" demesi gerekiyorsa, mutlaka ortada "bu" diye gösterilebilecek elle  tutulur bir þeylerin olmasý gerekir. Bu da Pesah kutlamasýnýn
merkezindeki Seder vakti olmalýdýr; baþka bir deyiþle Matsa ve Maror
önünde  dururken. 			

"Anlatacaksýn" sözcüðünün Ýbranice karþýlýðý Veigadta'dýr; ki bu, Agada
sözcüðünün temelidir. Onkelos'un yapmýþ olduðu Aramca çeviride, bu
sözcüðün karþýlýðý Uthave'dir. Ýlginç olan nokta bu Aramca sözcüðün, baþka yerlerde "göstereceksin" kelimesinin karþýlýðý olarak da kullanýlmasýdýr. Dahasý günümüz Ýbranicesi'ne girmiþ
olan Havaya sözcüðü de bu Aramca kelimeden gelir ve "insanda derin olumlu izler býrakan bir
deneyimi" ifade eder. Kýsacasý Agada öyle bir havada gerçekleþtirilmelidir ki, katýlan herkes
bundan kendi payýna düþen heyecan ve tatmini saðlamalýdýr.
Matsa ve Maror önünde
dururken

Yani geceleyin. Bet-Amikdaþ zamanýndaki versiyon "Pesah korbaný,
Matsa ve Maror önünde dururken" þeklindeydi. Günümüzde BetAmikdaþ olmadýðý için korban da olmadýðýndan, sadece Matsa ve   
Maror'dan bahsedilmektedir.

Bu ifade bir kiþinin bu mitsvayý sadece bir þeyler anlatarak yerine
getiremeyeceðini, aksine, aktif bir þekilde Pesah mitsvalarýyla meþgul
olmasý gerektiðini öðretmektedir. Aksi takdirde neyi gösterecektir? Bu
sebeple kiþi, söylemeli ve yapmalý, konuþmalý ve kurallarý yerine getirmelidir. Matsa'dan bahsetmektedir - ve Matsa önündedir.
Ayný þekilde diðer mitsvalar. Dolayýsýyla Tora'nýn "anlatma"dan kastý, "anlattýklarýný ayný
zamanda uygulamak"týr.
“Yine de Bet Amikdaþ dönemini ilgilendiren bir soru akla gelmektedir”: Anlatma konusu da
neden Pesah korbaný kesilirken yapýlmamaktadýr? Çünkü korbanla ilgili iþlemler arasýnda bu
önemli mitsva kaybolup gidecektir. Anlatma rahat bir ortamda gerçekleþemeyecek, çocuklar
soru soramayacak, soru sorulduðu zaman da doyurucu cevaplar alamayacaklardýr. Bu sebeple
en iyi zaman "Matsa ve Maror önünde dururken"dir (Þela).
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Uygun Zaman

Her ne kadar mitsvanýn yerine getirilmesi konu
sunda Tora bize özellikle Pesah gecesini vurgulu
yorsa da, bu paragrafta Agada'nýn "Roþ Hodeþ'ten
itibaren olabilir mi?" þeklindeki sorgusu oldukça
yerindedir. Zira Pesah'la ilgili düþünmeye en
azýndan iki hafta öncesinden baþlamak gerekir.
Seder gibi, önemli etkilere sahip bir tecrübeye,
hiçbir hazýrlýk olmadan girmek ne kadar doðrudur?
Biraz düþünürsek; Seder bizlere bir insan ve bir
Yahudi olarak özümüzü öðreten bir tecrübedir.
Acaba
hiçbir
hazýrlýk
yapmadan
bunu
baþarabilmeyi gerçekten umabilir miyiz?!
Dolayýsýyla Nisan ayý baþladýðý zaman, her gün
kýsa bir zamaný özgürlük hakkýnda düþünmeye
ayýrmakta fayda vardýr. Önceliklerim neler? Beni
yüksek ideallerden alýkoyan þeyler neler? Bu
konuda neler yapabilirim?
Yahudilik'te zaman ve mekanýn kutsiyeti diye bir
kavram vardýr. "Mekanýn kutsiyeti", Tanrý'nýn,
Varlýðýný daha kuvvetli bir þekilde hissetmemizi
saðlayan yerler içindir. Bunun anlamýný
Yeruþalayim'de bulunmuþ olanlar çok iyi bilir. Bir
karý-kocanýn birbirlerine, komþularýna olandan

daha açýk olmasý gibi, Tanrý da Yeruþalayim'de
daha açýktýr; Varlýðý'ný daha kuvvetle hissettirir.
Þehre girdiðinizde özel bir þeyler hissetmenizin
sebebi budur. Ve "Kotel Amaaravi - Batý Duvarý"na
geldiðinizde, bu en üst düzeye çýkar. Bunu
tanýmlamak mümkün deðildir. Herkes hisseder
bunu. Sakýn kendinizi deli sanmayýn. Hissettiðiniz,
Tanrý'dýr.
"Zamanýn kutsiyeti" de vardýr. Tanrý, her bayram
da farklý manevi güçleri hissetmemizi saðlar.
Pesah, özgürlük vaktidir. O gün, sizi baðlayan
tüm baðlarý koparabildiðinizi hissedersiniz. Ve
iþte tam bu sebepten dolayý, yapýlmasý gerekeni
tam vaktinde yapmanýz gerekir. Ayýn baþýndan
itibaren bir hazýrlýk dönemine girilir. Bet-Amikdaþ
döneminde, Seder'den önceki öðleden sonra
Pesah korbaný kesilirdi. Bu, insanýn hayvansal
yanýnýn kontrol altýna alýnýþýný simgeler. Ve sonun
da Seder vakti gelir. Gerçek zaman, ihti- yacýnýz
olan tüm araçlarýn önünüzde olduðu zamandýr.
Matsa ve Maror. Bu zamandan iyi yararlanýn.
Çünkü manevi güçlerin havada dolaþtýðý zaman
budur (Rabi Tom Meyer).

Seçenekler

Her ne kadar "fakir ekmeði" olarak adlandýrýlsa
da, Matsa ayný zamanda, çýkýþ sýrasýndaki sürati
hatýrlattýðýndan, özgürlüðü de simgeler. Diðer
yandan Maror, acýlýðý ve esareti temsil eder. Eðer
Agada'yý mantýklý bir þekilde "Özgürlüðün Kitabý"
olarak baþlýklandýrsaydýk, o zaman aklýmýza þu
soru takýlabilirdi: Bir kiþinin, özgürlüðün karakte
ri hakkýnda bir þeyler öðrenmesi için en uygun
zaman nedir? Cevap gelir: "Matsa [özgürlük] ve
Maror [esaret] - her ikisi de önündeyken".
  Gün boyunca iþinizde üst üste sýkýntýlar ve
hayal kýrýklýklarý yaþadýnýz. Eve yorgun argýn gel
diniz ve çocuðunuz sizden futbol topuna en iyi
nasýl vurulduðunu öðrenmek istiyor.
  Arkadaþlarýnýzýn konser için fazla bileti var;
fakat sizin çalýþmanýz gerekiyor.

  Bir kiþi, gözünüze kestirdiðiniz park yerini
sizden önce kaptý.
  Kocanýz zor bir gün geçirmiþ gibi görünüyor.
Ama siz, kendi gününüzün çok daha aðýr
olduðundan eminsiniz.
Düþüncelerimizi, duygularýmýzý, sözlerimizi,
davranýþlarýmýzý ve tepkilerimizi kontrol etmek ve
yönlendirme konusundaki seçeneklerimizin
farkýnda olmak, özgürlüðün ön þartýdýr. Bazýlarý
"büyük" olan, ama genelde pek de öyle olmayan
bu seçenekler, her zaman karþý karþýya
olduðumuz gerçeklerdir. Tüm zamanlarda önü
müzde durmaktadýrlar ve bir bakýþla hepsi,
özgürlükle esaret arasýndaki seçimin birer türevi
dirler (Rabi Þimon Apisdorf).
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Bu noktada, Agada "anlatma" iþlemine baþlamaktadýr.

Mitehila Ovede Avoda Zara Ayu
Avotenu. Veahþav Kervanu Amakom
Laavodato.
Þeneemar: "Vayomer Yeoþua El Kol
Aam: Ko Amar A-do-nay E-lo-e
Yisrael: Beever Anaar Yaþevu
Avotehem Meolam. Terah, Avi Avraam
Vaavi Nahor. Vayaavdu Eloim
Aherim.

Baþlarda, atalarýmýz puta tapan kiþilerdi; ama
þimdi Tanrý bizleri Kendi Hizmeti'ne
yaklaþtýrdý.
Pasukta söylendiði gibi: "Yeoþua tüm halka
þöyle dedi: 'Yisrael'in Tanrýsý Aþem böyle
diyor: Ezelden beri atalarýnýz Nehrin ötesinde
otururlardý. Terah, Avraam'ýn ve Nahor'un
babasýydý; ve baþka tanrýlara taparlardý'"
(Yeoþua 24:2).

Vaekah Et Avihem Et Avraam Meever
Anaar, Vaoleh Oto Behol Erets
Kenaan, Vaarbe Et Zaro, Vaeten Lo
Et Yitshak; Vaeten Leyitshak, Et Yaakov
Veet Esav; Vaeten Leesav Et Ar Seir
Lareþet Oto; Veyaakov Uvanav Yaredu
Mitsrayim".

"'Atanýzý - Avraam'ý - Nehrin ötesinden aldým,
onu Kenaan Ülkesi'nin tümünde yönlendirdim.
Soyunu çoðalttým ve ona Yitshak'ý verdim.
Yitshak'a, Yaakov ve Esav'ý verdim. Esav'a, onu
miras almasý için Seir daðýný verdim. Yaakov ve
oðullarý ise Mýsýr'a indiler'"
(Yeoþua 24:3-4).

Talmud'a göre, Agada'nýn okunmasýndaki kural "Mathil BiGnut, Umsayem BeÞevah - Genut'la baþlanýr
ve Þevah'la bitirilir" þeklindedir (Pesahim 117a). Genut sözcüðü, "düþkünlük / onursuzluk" veya "kýnama
/ eleþtiri" þeklinde iki farklý anlama gelebilir. Þevah ise bunun aksine "baðýmsýzlýk / onur" veya "övgü"
anlamýndadýr. Babil'deki iki Amora [=Gemara dönemi Hahamý] olan Rav ve Þemuel'in Agada sýrasýndaki
Genut ve Þevah tanýmlarý birbirlerinden farklýdýr. Þemuel'e göre her iki sözcük için verilen ilk tanýmlar
geçerlidir. Dolayýsýyla "Genut - Düþkünlük", Mýsýr'daki kölelik, "Þevah - Baðýmsýzlýk" ise Mýsýr'dan
Çýkýþ'týr. Kýsacasý Þemuel'e göre Seder gecesinin temelinde tarihi ve politik konumlar vardýr. Rav'a göre
ise "Genut - Eleþtiri" atalarýmýzýn putperest kiþiler olmasýna yöneliktir; "Þevah - Övgü" de, daha sonra
Tora'yý alarak Tanrý hizmetini kayýtsýz þartsýz kabul etmeleri içindir. Baþka bir deyiþle, Rav'ýn görüþüyle
Seder'in merkezinde, maneviyat ve inanç baþ rol oynamalýdýr.
Agada her iki görüþe de yer vermektedir. Þemuel'in görüþü doðrultusunda, baþlangýç "Avadim Ayinu
Lefaro" paragrafýnda bahsedilen köleliktir. Rav'ýn görüþünü karþýlayan paragraf ise, þu anda bulunduðumuz
paragraftýr. Zira kendimize yönelik en büyük eleþtiri, Avraam Avinu öncesindeki atalarýmýzýn putperest
kiþiler olmasýdýr. Buna raðmen, Tanrý bizi Kendi hizmetine kabul etmiþtir. Bu yüzden, Mýsýr Çýkýþý ile
doðrudan ilgisi olmamasýna karþýn, bundan bahsetmekteyiz.
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Baþlarda, atalarýmýz puta
tapan kiþilerdi

Ama þimdi Tanrý bizleri
Kendi Hizmeti'ne yaklaþtýrdý

Avraam Avinu ortaya çýkana kadar, insanlar boþ ve anlamsýz
þeylerle uðraþýyorlar, Tanrý'ya nasýl ibadet edileceðini bilmiyorlardý.
Her ne kadar Avraam'dan önceki nesillerde, Þem ve Ever gibi,
Tanrý bilincine sahip kiþiler çýktýysa da, onlar çevreleri bir yana,
kendi çocuklarýný bile etkileyememiþlerdi. Bazý takipçileri vardý;
ama devrim niteliðinde iþlevleri yoktu. Kendi içlerinde
öðreniyorlardý ve Tanrý onlarlaydý; ama çevrelerinde tüm dünya
putperestlik bataðýndaydý.

Kendimizden yaklaþmadýk; bizi Bizzat Tanrý yaklaþtýrdý. Avraam
Avinu bile, ancak Tanrý'nýn onu en baþtan itibaren saf ve temiz bir
ruhla yaratmasý sayesinde gerçeði görmüþtür. Gerçekte Tanrý
herkese bu saf ruhu verir. Avraam'ýn yaptýðý, bu ruhu doðru yönde
kullanmaktýr. Fakat yine de, en baþta Tanrý bu ruhu vermemiþ
olsaydý, Avraam'ýn da bunu kullanmasý mümkün olmazdý.

Bu paragrafýn ilk cümlesi bir anlamda Raþa'ya yönelik alaycý bir
cevaptýr: "Sen tüm yaptýklarýmýzýn eskide kaldýðýný, bu kurallara
hiç ihtiyaç olmadýðýný, kendi istediðimiz þekilde  hareket  etmenin
modernliðin bir gerekliliði olduðunu iddia ediyorsun. Oysa bil ki, burada modasý geçmiþ þekilde
davranan sensin. Çünkü senin söylediðin 'modernlik' tanýmý, Tora öncesindeki putperest döneme aitti; herkes içinden geldiði gibi davranýyor ve bu yüzden toplum bir hayalin peþinde
yozlaþýyordu. Bunu düzene sokan ise Tora oldu. Asýl yeni olan Tora'dýr; senin fikirlerin deðil.
Ve þunu dikkatle izle: Önceleri insanlar putperesttiler, ama onlar bile Teþuva yaparak [=tövbe
ederek] Tanrý'nýn kanatlarýna girmeyi hak ettiler. Sen de bundan cesaret alabilirsin; çünkü
Teþuva'nýn önünde hiçbir þey duramaz.

Nehrin ötesinde
Fýrat Nehri'nin ötesindeki Ur Kasdim'de. Çevre halký tümüyle
putperestliðe batmýþtý. Agada bunu özellikle vurgulamaktadýr;
çünkü kötü çevre, insanýn üzerinde kötü etki býrakýr. Bir gübre
deposuna giren kiþi, üzerine pis kokular sinmeden dýþarý
çýkamayacaktýr. Diðer yandan parfümeriye giren bir kiþi, dýþarýya
da güzel kokularla çýkacaktýr.
Baþka tanrýlara
taparlardý

Atanýzý - Avraam'ý

Nehrin ötesinden …
Kenaan Ülkesi'ne

Soyunu çoðalttým

Terah ve Nahor. Baba Terah, bir put üreticisiydi. Oðlu Nahor onun
yolundan gidiyordu. Avraam ise Tanrý'nýn yolunu seçmiþti.
Agada'nýn söz etmediði üçüncü kardeþ Aran ise kararsýz kalmýþtý.

Ondan öncekiler "atanýz" olarak adlandýrýlmayacak. Ýlk Atanýz
Avraam'dýr.

Yozlaþmýþlýðýn merkezinden kutsiyetin merkezine.

Ve ona Yiþmael'i, Yiþmael'e de oniki oðul verdim.
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Ona Yitshak'ý verdim

Yiþmael'i vermeme karþýn, Antlaþmam'ý devam ettireceðim kiþi ve
ikinci Atanýz olarak Yitshak'ý verdim. Çünkü sadece Yitshak,
"Avraam'ýn soyu" olarak adlandýrýlacaktýr (Bereþit 21:13).

Yitshak'a Yaakov ve
Esav'ý verdim
Yaakov Esav'dan daha küçük olmasýna karþýn, bu pasukta öncelik
Yaakov'dadýr. Zira Esav Tanrý'nýn Yolu'ndan gitmemeyi tercih
etmiþtir.

Esav'a, onu miras almasý
için Seir daðýný verdim

Yaakov ve oðullarý ise
Mýsýr'a indiler

Esav, bu tercihi sebebiyle sadece "Seir daðýný" miras almýþtýr.
Böylece Erets-Yisrael'de hiçbir hakký olmayacaktý.

Çünkü Avraam'a vermiþ olduðum söz üzerine, Erets-Yisrael'i hak
edebilmeleri için, öncelikle bunun bedelini karþýlamalarý gerekecekti. Onlara "Tanrý'nýn Halký" olmanýn deðerini anlatmak için, öncelikle
"baþkasýnýn kölesi" olmanýn anlamýný gösterdim. Daha sonra onlara
Tora'yý verdim. Zira Erets-Yisrael'deki haklarý, Tora'ya baðlýlýklarýyla
doðru orantýlý olacaktý.

Bu noktada, Tunus'taki Cerba kentinde yaþayan Yahudiler, çocuklarýna Avraam Avinu, Terah ve dönemin
kralý Nimrod arasýnda geçen olayý anlatýrlar. Olayýn detaylarý arasýnda farklýlýklar gösteren Midraþlar
olmasýna karþýn; genel olarak mesaj aynýdýr.

Midraþ'tan…

Enoþ (Bereþit 4:26) zamanýnda insanlar büyük
bir hataya düþtüler. "Tanrý, gök cisimlerini bu
dünyaya gözkulak olmalarý için yarattý. Bu yüz
den bizim onlara da saygý göstermemiz gerekir"
diye düþündüler ve gök cisimlerine tapmaya
baþladýlar. Daha sonra bunlarý temsil eden hey
kellerden þekiller üreterek, evlerine yerleþtirdiler,
tapýnaklar yaptýlar. Bir zaman sonra Tanrý'yý
tamamen unuttular ve tüm tapýnmalarýný bu put
lara yönelttiler. Bu þekillerin iyi ya da kötü güçle
re sahip olduðunu sanýyorlardý. Dünyaya putpe
restlik hakim oldu… Ta ki Avraam ortaya çýkýp

Tanrý'yý ve 'Bir' oluþunu ilan edip, insanlarý bu
yolda eðitmeye baþlayana kadar…
Avraam doðduðu zaman, astrologlar gökyüzünü
incelerlerken, bir yýldýzýn üç yýldýzý yuttuðuna
þahit oldular. Hemen krallarý Nimrod'a giderek
ona "Kral efendimiz!" dediler. "Bu saat içinde
Terah'ýn bir oðlu oldu ve biz tam o sýrada, gökyü
zünde bir yýldýzýn, üç yýldýzý yuttuðuna þahit
olduk. Korkarýz ki bu çocuk krallýðýnýzý yok ede
cek ve inançlarýmýzý geçersiz kýlacak!"
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Nimrod hemen Terah'ý çaðýrttý ve ona "Doðan
oðlunu bana, öldürmem için bin altýna satmayý
kabul ediyor musun?" dedi. Terah ona þöyle
cevap verdi: "Size bir misal vereyim kralým:
Ýnsanlar bir ata, kafasýný kesmek karþýlýðýnda
istediði kadar arpa teklif etmiþler. At onlara
þöyle cevap vermiþ: 'Aptallar! Kafamý keserseniz
arpayý kim yiyecek?' Ayný durum benim için de
geçerli kralým. Oðlumu öldürürseniz o bin altýnýn
bana ne yararý olacak?". Terah'a "Merak etme"
dediler. "Bu ölürse bile, nasýlsa baþka bir oðlun
olur". Ama Terah kabul etmedi: "Bir daha oðlum
olup olmayacaðýný bilemem ki!". Terah'ýn bu
konuda ödün vermediðini görünce, onu
býraktýlar.
Avraam Avinu üç yaþýna geldiði zaman dünyayý
ve gökyüzünü incelemeye baþladý. Güneþin
doðudan doðup, batýda battýðýna þahit oldu.
Bundan bir sonuç çýkararak "öyleyse belki güneþ
tanrýdýr" dedi. Fakat gece olup ay ve yýldýzlar
çýktýðýnda, onlarýn güneþe üstün geldiðini düþünüp
"belki de dünyayý onlar yaratmýþtýr" dedi. Ancak
güneþ sabah bir kez daha doðunca kesin kararýný
verdi: "Bunlar birbirlerine üstün deðiller. Benim
gibi yaratýlmýþ þeyler onlar da. Ve sadece belirli
bir sisteme göre hareket ediyorlar; o kadar".
Avraam bunlarý düþünürken, Tanrý onunla tema
sa geçti: "Avraam!" dedi. "Neden dünyayý, gökleri
ve yýldýzlarý inceliyorsun? Hem seni hem de
onlarý, hem gökleri hem de yeryüzünü yaratan
Benim!".
Avraam hemen babasýna gitti ve ona "Baba; lüt
fen dünyayý kimin yarattýðýný bana söyler misin?"
diye sordu. Bir put yapýmcýsý olan Terah, "Git
benim put odama bak. Dünyayý onlar yarattý"
dedi. Avraam "Baba! Onlara hediye sunmak isti- 
yorum. Bana onlarý göster lütfen!" diye diretince,
babasý onu hemen put odasýna götürdü. Orada
taþtan, aðaçtan, altýndan ve gümüþten yapýlmýþ
bir sürü þekil duruyordu. Avraam hemen annesi
ne koþtu ve "Anne! Hemen benim için bir þeyler
piþir lütfen. Oradaki tanrýlara bunu hediye etmek
istiyorum" dedi. Annesi bu isteði yerine getirdi ve
Avraam bunu getirip önlerine koydu. Fakat hiçbi
ri elini uzatýp yemeðe dokunmuyordu bile!
Avraam içinden kararýný verdi: "Tam düþündüðüm

gibi! Bunlar ne bir þey görüyor ne de duyuyorlar"
diyerek onlarý ateþe verip kül etti.
Babasý gelip manzarayý görünce "Ne yaptýn sen
oðlum?!" dedi. Avraam cevabý yapýþtýrdý: "Ben bir
þey yapmadým baba. Getirdiðim yemek için kav
gaya tutuþtular ve tartýþma büyüyünce birbirleri
ni yaktýlar". Babasý ona kýzdý: "Bunlar hareket bile
edemezler ki! Ne konuþurlar ne de iyi ya da kötü
bir þey yaparlar. Nasýl onlarýn kavga edip birbirle
rini yaktýklarýný söylersin?!" Avraam amacýna
ulaþmýþtý: "Baba!" dedi. "Aðzýndan çýkan sözleri
kulaðýn duysun. Bu heykellerde hiçbir güç yoksa,
o zaman siz neden onlara tapýyorsunuz? Neden
seni, beni, gökleri ve yeryüzünü yaratan gerçek
Tanrý'yý terk ediyorsunuz?"
Babasý onun bu sözlerini duyduðu zaman,
Avraam'ý alýp kral Nimrod'a götürdü. "Kral efen
dim!" dedi. "Bakýn oðlum bugün ne yaptý!".
Anlatýlanlarý dinledikten sonra Nimrod Avraam'a
döndü: "Nedir bu yaptýðýn?" dedi. Avraam ise
"Kralým; ben hiçbir þey yapmadým ki" dedi.
"Onlara yiyecek getirmiþtim. Kendi aralarýnda
bunun için kavga edip birbirlerini yaktýlar". Kral
Nimrod çok sinirlenmiþti. Terah'ýn verdiði tepkiyi
aynen verdi. Avraam da babasýna söylediklerini
tekrarladý. Nimrod'un bu sözlere verdiði tepki ise
çok farklýydý: "Kim yaratmýþ seni beni? Her þeyi,
gökleri ve dünyayý yaratan benim!" dedi. Avraam
istifini bozmadý. "Pekala efendim" dedi. "Madem
öyle, emredin ve güneþ batýdan doðup doðudan
batsýn. Ve eðer bunu yapamazsanýz, yalancýnýn
tekisiniz!"
Nimrod bunun üzerine etrafýndakilere "Bunu ha- 
yatta býrakýrsak, krallýðý yýkar ve inancýmýzý geçer
siz kýlar" dedi. "Madem o tanrýlarýmýzý yaktý; o
zaman biz de onu yakalým!" Avraam'ý alýp büyük
bir ateþe attýlar. Fakat Tanrý Bizzat Avraam'a
yardýmcý oldu ve onun ateþte yanmamasýný
saðladý. Avraam oradan sapasaðlam çýktý.
Oradaki herkes bu muhteþem olaya tanýk oldu
ve o günden sonra Avraam Avinu, insanlara
Tanrý'yý ve 'Bir'liðini öðretmeye baþladý. Bunun bir
sonucu olarak Tanrý Avraam ve onun soyuyla
ebedi bir antlaþma yaptý (Utkol Cerba).

Ýþte Avraam Avinu ve yolunun baþlangýcý… Üç yaþýndaydý ve her þeyi merak ediyordu. Soruyor,
soruyor, soruyordu… Týpký bizim çocuklarýmýz gibi… Sadece 4000 yýllýk bir farkla… Ama Avraam
Avinu'nun sorularýný cevaplayacak kimsesi yoktu… Bizim çocuklarýmýzýn ise… var…
(Tehelet Mordehay).
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Yahudiliði Ýstemek

Yitshak ve Rivka'nýn iki oðlu olmuþtu: Yaakov ve
Esav. Onlarla ilgili olarak, Agada "Esav'a, onu
miras almasý için Seir Daðý'ný verdim. Yaakov ve
oðullarý ise Mýsýr'a indiler" demektedir. Yeoþua'dan
alýnmýþ olan bu pasuk, hayata dönük iki farklý
tavrý yansýtmaktadýr. Esav'ýn Yahudi bir annesi
ve Yahudi bir babasý vardý; ama o Yahudi olmak
istemiyordu. Neden mi istemiyordu? Çünkü
Tanrý'nýn Avraam'la yapmýþ olduðu antlaþmanýn
bilincindeydi. Bu antlaþma, Yahudiler'in tarihin
çeþitli dönemlerinde korkunç sürgünler ve esa
retlerle yüz yüze kalacaklarýný ima ediyordu.
Esav, Yahudi tarihinin bu zorlu dönemlerini iste
miyordu. Ýstediði tek þey güçtü -  bir toprak
parçasý. Tanrý da ona istediðini vermiþti: "Okey…
Ýstediðini þimdiden veriyorum. Buyur, Seir Daðý
senin olsun". Esav fiziksel bir miras istemiþti ve
aldýðý da buydu. Esav'ýn iþi bu kadardýr.
Yaakov ise "Ben Yahudi olmak istiyorum" diyor
du. "Seçilmiþ bir halk olmanýn ve bir ahlak
standardý oluþturmanýn getirdiði sorumluluklarý

Baruh Þomer Avtahato Leyisrael
Baruh U. Þeakadoþ Baruh U
Hiþev Et Akets Laasot Kemo
Þeamar Leavraam Avinu Bivrit
Ben Abetarim. Þeneemar:
"Vayomer Leavram, Yadoa Teda,
Ki Ger Yiye Zaraha Beerets Lo
Laem. Vaavadum Veinu Otam
Arba Meot Þana. Vegam Et
Agoy Aþer Yaavodu Dan Anohi.
Veahare Hen Yetseu Birhuþ
Gadol".

üstlenmeye hazýrým. Bu, Mýsýr'a - bu korkunç sür
güne inmek anlamýna geliyorsa bile!". Düþünsenize;
kim antisemitizme maruz kalmayý "seçecek"
kadar deli olabilir?
Yahudilik'te çocuklarýn yetiþmesi sýrasýnda iki
mesaj vermek çok önemlidir: Bir… Beðen ya da
beðenme; sen Yahudi olacaksýn - en azýndan
antisemitizm sebebiyle. Ve iki… Bir Yahudi'yle
evlenmelisin… Baþkasýyla evlenmemelisin. Biraz
düþünürsek; bu mesajlarýn ikisi de pek çekici
deðildir. Zira ikisi de bir çocuðun neden Yahudi
olmayý istemesi gerektiðini açýklar nitelikte
deðildir. Ama buna karþýn; çocuk bunu bilmeli
dir.
Pekiyi ama; antisemitizm diye bir olgu varken, ve
siz bunun bilincindeyken, çocuklarýmýza nasýl olur
da Yahudi olmayý seçmesi gerektiðini söyleyebi- 
liriz? Eh… Agada'nýn, sýradaki paragraflarda
cevap vermek istediði soru da bu… (Rabi Tom
Meyer).

Yisrael'le ilgili Sözü'nü tutan Tanrý Mübarek'tir.
Mübarek'tir O; çünkü Kutsal-Ve-Mübarek-Olan,
köleliðin sonunu, Avraam Avinu'ya Parçalararasý
Antlaþma'da söylediðini aynen yerine getirecek þekilde hesapladý. Pasukta söylendiði gibi: "Tanrý,
Avram'a 'Þunu iyi bil ki, soyun, kendilerine ait    
olmayan topraklarda 400 yýl boyunca yabancý olacak'
dedi. 'Onlara kölelik edecekler ve diðerleri, onlara
eziyet edecekler. Ancak Ben, onlarýn kölelik edecekleri ulusu da yargýlayacaðým ve bunun ardýndan
çocuklarýn, oradan büyük bir servetle çýkacaklar'"
(Bereþit 15:13-14).
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Agada, Tanrý'nýn sonsuz iyiliðini önemle vurgulamaktadýr. Bu paragrafta verilen, Tanrý ile Avraam arasýndaki Parçalararasý
Antlaþma'da (Berit Ben Abetarim) Tanrý 400 yýllýk bir yabancýlýktan
bahsetmektedir. Ayrýca kölelik ve eziyet sözleri de geçmektedir.
Kýsacasý 400 yýllýk bir eziyet ve kölelik döneminden bahsedildiði
sonucuna pekala varýla-bilir. Bu durumda Bene-Yisrael her ne kadar
yok olma aþamasýna geliyor idiyse de, Tanrý, "400 yýl" demiþ olduðu
için, onlarý bundan daha önce kurtarmak zorunda deðildir. Buna
karþýn, Tanrý, sýrf Avraam'a olan Sözü'nü tutup, Bene-Yisrael'i yok
olmadan önce çýkarmak için, 400 yýllýk hesabý farklý þekilde yapmýþtýr.
Bene-Yisrael Mýsýr'da toplam 210 yýl kalmýþ, bu döneme kadar
"yabancý" statüsündeyken, Yaakov'un en son ölen oðlu Levi'nin vefatýndan [son 116 yýl] itibaren
"köle" haline getirilmiþ, ismi acýlýðý [Mar] simgeleyen Miryam'ýn doðumundan itibaren de aþýrý
"eziyete" maruz kalmýþlardýr [son 86 yýl].

Yisrael'le ilgili Sözü'nü
tutan Tanrý, Mübarek'tir

Sonu … hesapladý

Geleneksel bilgilerimize göre, manevi yok oluþu simgeleyen 50 aþama
vardýr. Bunlar "Hamiþim Þaare Tuma - Elli Tuma Kapýsý" olarak bilinir. Bene-Yisrael Mýsýr'dan Çýkýþ anýnda bu aþamalarýn 49'unu geçmiþ
durumdaydýlar ve Tanrý onlarý çýkarmamýþ olsaydý tamamen yok
olacaklardý. Bu yüzden Tanrý, tüm olaylarý en baþtan itibaren,
Avraam'a vermiþ olduðu sözün her yönüyle yerine geleceði þekilde
hesaplamýþtýr.
Paragraftaki "Kets - Son" sözcüðünün sayýsal deðeri (Kuf[100] +
Tsadik[90] =) 190'dýr. Bu da Mýsýr'da 400 yerine 210 yýl geçiren BeneYisrael'in sürgününden kýsaltýlan yýl sayýsýna denk gelmektedir. Tanrý
iþte bunu hesaplamýþtýr ve söz konusu 190 yýlý, Yitshak'ýn doðumundan
itibaren hesaplamýþtýr.

Soyun

Kendilerine ait olmayan
topraklarda

Onlarýn kölelik edecekleri
ulusu da yargýlayacaðým

"Avraam'ýn soyu" terimi, ilk olarak Yitshak'ý tanýmlamýþtýr (Bereþit
21:12). Dolayýsýyla burada belirtilen 400 yýllýk süre, Pesah'ta doðmuþ
olan Yitshak'ýn doðumuyla baþlamýþtýr. Bu tarihten Mýsýr'dan Çýkýþ'a
kadar "tam olarak" 400 yýl geçmiþtir. Yitshak hayatý boyunca EretsYisrael içinde bir yerden bir yere hareket etmek durumunda kalmýþtýr
ve hiçbir zaman topraðýn sahibi olarak görülmemiþtir. Bu da,
"yabancý" statüsünün Yitshak'la baþladýðýný göstermektedir. Ayný
durum, hayatý boyunca zorluklar çekmiþ olan Yaakov'la devam etmiþ
ve 190. yýlda ailenin Mýsýr'a geliþine kadar sürmüþtür.

Bu sözler de Tanrý'nýn ince hesabýný göstermektedir. Zira burada
Tanrý "Mýsýr'da" dememekte, Yitshak ve Yaakov'un "yabancý" olarak
yaþadýðý diðer yerleri de kapsamaktadýr.

Tüm kölelik konusu doðrudan Tanrý'nýn kararý olduðuna göre, bu
kararýn gerçekleþtirilmesinde aracýlýk eden ulusun ne suçu vardýr?
Bu soruya birkaç cevap verilebilir. Öncelikle Tanrý herhangi bir ulus
belirleyip, ona Bene-Yisrael'i köleleþtirmesini emretmiþ deðildir.
Dolayýsýyla Mýsýrlýlar bunu Tanrý emrettiði için deðil, kendi kötülüklerinden yapmýþlardýr; o yüzden cezaya layýktýrlar. Üstelik, Tanrý'nýn
belirlediði konu kölelik ve fiziksel eziyetle sýnýrlýdýr. Hiçbir þekilde
cinayetten bahsetmemektedir. Oysa Paro, açýk bir emirle, erkek
bebeklerin Nil'e atýlmalarýný buyurmuþtur. Bu da onlarýn suçlarýný
arttýran bir etkendir (Rambam; Ramban).
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Bunun ardýndan …
çýkacaklar

Büyük bir servetle

Ýbranice "bunun ardýndan" ifadesi Veahare Hen'dir. Tanrý ayný anlamý
Veahar Hen diyerek de verebilirdi. Veahare sözcüðünde fazladan bir Yud
harfi vardýr. Bu harfin sayýsal deðeri 10'dur. Kýsacasý; Tanrý burada
Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn öncesindeki 10 belayý ima etmektedir. "Bu 10 [belanýn]
ardýndan … çýkacaklar" (Daat Zekenim).

Bu, oldukça kalabalýk bir ulusun, çok uzun bir dönem boyunca köle olarak
çalýþtýrýlmasýnýn karþýlýðýdýr. Dahasý Tora kanununa göre bir kiþi kölesini
serbest býrakacaðý zaman, onu boþ elle gönderemez; mutlaka ona maddi
bir hediye vermelidir.
Diðer yandan bir açýklamaya göre buradaki "servet" sözcüðü mecazidir ve
Bene-Yisrael'e mensup olmayýp Yahudi inancýný kabul eden kiþileri ifade
etmektedir. Gerçekten de Mýsýr'dan Çýkýþ sýrasýnda yaklaþýk 1.000.000
kiþilik, baþka uluslara mensup kiþilerden oluþan bir grup da Bene-Yisrael'e
katýlmýþtýr. Bu da Kabala'daki bir kavramý açýklamaktadýr. Yaratýlýþ'ýn
kutsiyet kývýlcýmlarý dünyadaki her ulusta mevcuttur. Bene-Yisrael'in sürgüne çýkmasýnýn amaçlarýndan biri de bu kývýlcýmlarý toparlamaktýr.

Servet

Tanrý, Avraam'a vermiþ olduðu sözü tutmak için
ilginç bir yöntem kullanmýþtýr: "Her erkek,
[Mýsýrlý] akranýndan ve her kadýn, [Mýsýrlý]
akranýndan gümüþ ve altýn eþyalar istesin"
(Þemot 11:2). Pasuktaki "istesinler" anlamýndaki
Veyiþalu sözcüðü, hem "ödünç istemek" hem de
"talep etmek" anlamýnda olabilir. Gerçekte uzun
yýllar boyunca bedava kölelik yapmýþ olan BeneYisrael'in bunu talep hakký vardýr. Buna raðmen,
Tanrý Mýsýrlýlar'ýn bu eþyalarýn "ödünç istendiðini"
düþünmelerini saðlayacak bir sözcük kullanmaktadýr. Neden sadece talep ifade eden bir sözcük
kullanýp bu niyeti açýkça ortaya koymamýþtýr?
Bir zengin, oðlunun eþliðinde yolda yürümektedir. Birden sarhoþ biri adamýn yakasýna yapýþýr ve
baðýrmaya baþlar: "Hey! Bu benim ceketim!
Çaldýn benden; onu bana hemen geri ver!"
Zengin adam alçak ve yumuþak bir sesle cevap
verir: "Doðru; haklýsýn. Bu ceket senin. Ama yanlýþ anladýn. Senden onu çalmýþ deðilim. Sadece
bir günlüðüne ödünç almak istemiþtim; eþin de
bana izin verdi. Yarýn sana geri vereceðim". Bu
cevap üzerine sarhoþ sakinleþir ve onlarý
býrakarak yoluna gider.
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Adamýn oðlu merak eder: "Neden böyle söyledin
ki baba? Bu ceket onun deðil, senin!" Babasý
yanýtlar: "Yolun ortasýnda bir sarhoþla kavga mý
etseydim? Onu yarýna kadar uzaklaþtýrmýþ oldum.
Bu arada sarhoþluðu geçecek kendine gelecek.
Ceket üstündeki iddiasýný hatýrlarsa da utanýp bir
daha aðzýný açmayacak…"
Ayný durum konumuz için de geçerlidir. Gerçekten
de Mýsýrlýlar Kýzýldeniz'deki yokoluþlarýna doðru
gidiyorlardý. Fakat tüm bunlardan önce, BeneYisrael onlardan büyük bir serveti, onlarýn ödünç
olduðunu sanacaklarý bir þekilde istediler. Çünkü
Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'in hala kendi yönetimleri
altýnda olduðunu sanýyorlardý ve bu sarhoþluk
sebebiyle, onlarýn ülkeyi terk etmelerini engelle
yebileceklerinden emindiler. Ancak tüm olaylar
tamamlanýp Mýsýr ordusu da Kýzýldeniz'de yok
olunca, sarhoþluklarýndan uyandýlar ve verdikleri
eþyalarý geri istemediler bile. Çünkü o kadar yýlýn
eziyet ve köleliði karþýsýnda, verdiklerinin bile
yetersiz bir tazminat olduðunu çok iyi biliyorlardý
(Ben Ýþ Hayil).

 Bu paragrafa baþlamadan önce Matsalar'ýn üstü örtülür. Daha sonra þarap kadehleri sað ele alýnarak
paragraf okunur.
Teilim'de "Kurtuluþ kadehini kaldýrayým" (Teilim 116:2) diye yazdýlar ve bu paragrafta kurtuluþtan bahsedilmektedir (Rokeah). Kadehi kaldýrmamýzýn ikinci bir sebebi de, bunun gecenin dört kadehinden
ikincisi olmasýdýr. Ve bu, Tanrý'nýn söylediði dört kurtuluþ sözünden ikincisi olan "Veitsalti - Serbest
Kýlacaðým"a denk gelir.

Vei Þeameda Laavotenu Velanu.
Þelo Ehad Bilvad Amad Alenu
Lehalotenu. Ella Þebehol Dor
Vador Omedim Alenu Lehalotenu.
Veakadoþ Baruh U, Matsilenu
Miyadam.


Ve, hem atalarýmýz hem de bizim için, etkinliðini hep
sürdürmüþ olan, budur. Zira bizi ortadan kaldýrmak
için karþýmýza sadece bir ulus/kiþi dikilmiþ deðildir.
Aslýnda her nesilde, bizi imha etme amacýyla karþýmýza
dikilenler olur. Fakat Kutsal-Ve-Mübarek Tanrý,
bizi onlarýn ellerinden daima kurtarýr.

Þarap içilmeden kadeh yerine býrakýlýr ve Matsalar'ýn üstü açýlýr.
Budur

Hem atalarýmýzýn hem de bizim, her türlü zor koþula karþýn varlýðýmýzý
sürdürebilmemizi saðlayan, Tanrý'nýn Avraam'a vermiþ olduðu bu sözdür. Tanrý'nýn sözünün sonundaki "bunun ardýndan çýkacaklar" ifadesi
gelecek zaman olduðu için her nesildeki sürgün ve eziyetleri ifade
eder. Yahudiler'in zor zamanlarý olacaktýr - hem de ne yazýk ki çok.
Ama sonunda mutlaka bundan çýkacaklardýr.

Tanrý, Avraam'la yaptýðý Parçalararasý Antlaþma sýrasýnda Avraam'a,
tarih boyunca Yahudiler'e hükmedecek olan dört büyük krallýktan da
bahsetmiþtir. Bunlar geçmiþte ["atalarýmýz" zamanýnda] gerçekleþmiþ
olan Babil, Pers, Eski Yunan egemenlikleri ile þu anda ["bizim"] içinde bulunduðumuz Roma
[=Edom] sürgünüdür.
"Vei - Ve Budur" ifadesi ayný zamanda Tanrý'nýn Kutsal Varlýðý'na [Þehina] da gönderme
yapmaktadýr. Zira Tanrý, Yaakov'a vaad ettiði gibi, sürgün boyunca Bene-Yisrael ile birlikte
olmuþtur (Bereþit 46:4) ve gelecekteki sürgünlerde de durum ayný olacaktýr (Ýyun Tefila).
Üçüncü bir olasýlýk da bu ifadenin bir önceki paragrafta sözü edilen "sürgün süresinin hesaba
uygun hale getirilmesi" kavramýna gönderme yapmasýdýr. Buna göre sürgünün sonu gelmediði
zamanlarda bile Tanrý bizi gözden ýrak tutmaz; düþmanlarýmýzdan kurtarýr (Maase Nisim).
Sadece bir ulus/kiþi deðil

Her nesilde

Ellerinden kurtarýr

Sadece Paro ve Mýsýrlýlar deðil.
Evet; "her" nesilde Yahudiler'i maddi ve/veya manevi olarak yok
etme giriþimleri olmuþtur.
Farklý bir bakýþ açýsýyla "onlarýn elleriyle kurtarýr". Tanrý olaylarý
öyle bir þekilde düzenler ki, sonunda düþmanlarýmýz, kurtuluþumuzu
bize kendileri verirler. Örneðin Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'in Mýsýr'ý terk
etmeleri için yalvarmýþlardýr. Ayný þekilde Purim olaylarý sýrasýnda,
en az Aman kadar Yahudiler'den nefret eden Ýmparator Ahaþveroþ,
Yahudiler'in kendilerini savunmalarýna bizzat izin vermek durumunda kalmýþtýr.
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Düþünceler
Antisemitizm konusunu sürekli gündemimizde
tutmamýz gerekir; çünkü bu, her nesilde varolan
bir olgudur. Ýster inanýn ister inanmayýn; þu anda
oralarda bir yerde birileri "Gidip þu Yahudiler'i yok
edelim" diye planlar yapmaktalar. Bu bir parano
ya deðil. Yahudi tarihi boyunca durum bundan
farklý olmamýþtýr. Agada'nýn bu paragrafý 2000
yýla yakýn bir süre önce yazýlmýþtýr ve bize, daha
o zamandan neler olacaðýný söylemektedir.
Neden? Yahudi Ulusu'nun misyonu, insanlýða
Tanrý'yý ve ahlaký öðreterek dünyayý yükseltmek

tir. Bu durumda Yahudiler'in düþmaný kimdir?
Elbette ahlaký öðretmemizi engellemek isteyen
ler. Agada, bu konuda her nesilde düþmanlarýmýz
olacaðýný bildirmektedir.
"Tanrý bizi kurtarýr" Neden? Çünkü, Talmud'un da
belirttiði üzere, ahlak eðitimi durduðu takdirde,
dünya o toz ve gaz bulutu haline geri dönecektir.
Tanrý, Evreni'ni tanrýsýz olmasý için yaratmamýþtýr.
Bu yüzden Yahudiler'i kurtarmalýdýr (Rabi Tom
Meyer).

Sebep ve Bahane

Ýþte bazýlarýnýn Yahudiler'den neden nefret ettik
lerine dair on "sebep":

ihanet ediyorlar.
6. Ülkeyle çok ilgileniyorlar; kendi iþlerine
baksýnlar.
7. Ahlaki düzen oturtmak için Tanrý diye bir þey
icat ettiler.
8.  Onlar Tanrý'nýn düþmanlarý.
9. Her yerde karþýmýza çýkýyorlar; mutlaka bir
þeyler çeviriyorlar.
10. Ýçlerine çok kapanýklar; mutlaka bir þeyler
çeviriyorlar.

1.
2.
3.
4.
5.

Tahmin edileceði gibi bu liste uzayýp gidebilir.
Görüldüðü üzere bu "sebep"lerin biri diðerine zýt!
Þimdi soralým: Acaba bunlar Yahudi nefreti için
geçerli birer "sebep" mi, yoksa birer "bahane" mi?
(Rabi Þimon Apisdorf).

Öðretmenler "bahane" ve "sebep" arasýndaki farký
en iyi bilenlerdir. Kendilerine gelen "elektrikler
kesikti; çalýþamadým hocam" þeklindeki sözleri
bir "sebep" deðil, "bahane" olarak deðerlendirirler.
Zira bu iddiada olan bir çocuk da, kibrit çakmasýný
elbette bilen biridir. Kýsacasý, genelde sebepler,
maskelemeye çalýþtýklarý bahanelerin birer þeffaf
kýyafeti olmaktan öteye gidemezler.

Yahudiler bizden farklýlar.
Yahudiler bize çok fazla benzemeye baþladýlar.
Yahudiler zenginler.
Yahudiler fakir ve parazitler.
Onlarý ülkemize kabul ettik; ama onlar ülkeye

Dayanýklýlýðýn Sýrrý
Agada, bizleri nesiller boyunca ayakta tutan þey
için "Vei - Ve Budur" demektedir Vei sözcüðü dört
harften oluþur: Alfabenin 6. harfi Vav, 5. harfi E,
10. harfi Yud ve ilk harf Alef.
Belki de bu harfler, ulusal dayanýklýlýðýmýzýn asýl
sýrrýný açýklar niteliktedir:
 Vav = 6: Miþna'daki 6 bölümü simgeler (Sözlü
Tora).
 E = 5: Tora'nýn 5 kitabýný simgeler (Yazýlý
Tora).

 Yud = 10: On Emri simgeler.
 Alef = 1: Bir ve Tek olan Tanrý'yý simgeler.
Tarih boyunca Yahudiler, 'Bir' olan Tanrý ile köklü
ve farklý bir iletiþim içinde olduklarýný hissetmiþlerdir. Mitsvalarýn þevkli bir þekilde yerine
getirilmesi ve Tora'nýn bilgeliðini öðrenme konu
sundaki ödünsüz sadakat, hem Tanrý ile aramýzdaki bu eþsiz iliþkinin bir ifadesidir, hem de bizleri
zaman içinde ilerleten, geliþtiren kuvveti oluþturur
(Rabi Þimon Apisdorf).

Bu dört harfin simgelediði öðeleri bir kenara ayýrýrsanýz, "Yahudi olma"nýn baþka bir ayýrt edici
özelliði var mýdýr?
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Ulmad Ma Bikeþ Lavan Aarami
Laasot Leyaakov Avinu. Þeparo
Lo Gazar Ella Al Azeharim
Velavan Bikeþ Laakor Et Akol.
Þeneemar: "Arami Oved Avi,
Vayered Mitsrayma Vayagor Þam
Bimte Meat. Vayi Þam Legoy
Gadol Atsum Varav".

Çýk ve … öðren

Çýk ve Aram'lý Lavan'ýn, Yaakov Avinu'ya yapmak
istediði þeyi öðren. Çünkü Paro, sadece erkekleri
hedefleyen bir buyruk vermiþti. Oysa Lavan her
þeyi kökten yok etmek istedi. Pasukta söylendiði
gibi: "Bir Aram'lý, babamý yok etmek istemiþti.
Sonralarý babam Mýsýr'a indi ve az sayýda kiþiyle
orada bir süre kaldý; orada büyük, güçlü ve kalabalýk
bir ulus haline geldi" (Devarim 26:5).

Ýbranice Tse Ulmad. Bu, Sözlü Tora'nýn öðrenmek isteyene yönelik
hitap þeklidir. Bir kiþi bir þeyi gerçekten öðrenmek istiyorsa, o zaman
kendi önyargýlarý, eski bilgileri gibi, bakýþ açýsýný öznel kýlacak þeylerle
çevrili dünyasýndan "çýkmalý"dýr. Sadece bu "çýkýþ" gerçekleþtiði takdirde "öðrenme" aþamasýna geçebilir. Zira bir bardaða su koymak
istiyorsanýz, öncelikle o bardaðý boþaltmýþ olmanýz gerekir.
Burada Agada, bir önceki paragrafta söylediði "her nesilde bizi imha
etmek isteyenler olur" ifadesinin, daha "Yisrael"in ilk nesli - ta kendisi
- olan Yaakov'un döneminde baþladýðýný vurgulamaktadýr.

Aram'lý Lavan

Çünkü Paro, sadece
erkekleri hedefleyen bir
buyruk vemiþti

Lavan, Yaakov'un dayýsý ve kayýnpederiydi. Esav'dan kaçarak Lavan'ýn
yanýna gelen Yaakov, hilekarlýðýyla tanýnan dayýsýnýn yanýnda büyük
zorluklar yaþamýþtýr. Lavan'ýn küçük kýzý Rahel için yedi yýl boyunca
çalýþtýktan sonra, dayýsý Yaakov'u aldatarak onu Lea ile evlendirmiþ,
daha sonra Rahel ile de evlenmesine karþýn, bu ona ikinci bir yedi yýllýk
çalýþmaya mal olmuþtur.

Pasukta belirtildiði gibi: "Paro tüm halkýna emir vererek [þöyle] dedi:
'Doðan her erkeði Nil'e atýn; fakat tüm kýzlarý yaþatýn'" (Þemot 1:22).
Paro'nun emri her ne kadar Bene-Yisrael'e büyük zarar verecek idiyse
de, bilindiði gibi, kurala göre bir çocuðun Yahudiliði, annesine bakarak
belirlenir. Annesi Yahudi olan bir bebek Yahudi'dir. Bu durumda
Paro'nun emri, Yahudi Ulusu'nun yok olmasý için yeterli deðildir.
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Oysa Lavan her þeyi
kökten yok etmek istedi

Bir Aram'lý, babamý yok
etmek istemiþti

Lavan'ýn yanýnda 20 yýl geçirdikten sonra Yaakov, tüm ailesini toparlayarak geri gelmek istemiþ, Lavan da ona zarar vermek, "yok etmek"
amacýyla peþine düþmüþtür. Fakat Tanrý'nýn araya girmesi sebebiyle
bu gerçekleþmemiþtir. Yine de, baþarýlý olsaydý Yaakov ölecek, ailesi
de Lavan'ýn putperest ortamý içinde tamamen yok olacaktý.

Agada, bu paragrafta öne sürdüðü savý, Tora'daki bir pasukla
kanýtlamaktadýr. "Bir Aram'lý - yani Lavan - babamý - yani Yaakov'u
- yok etmek istemiþti".

Ýlk bakýþta, Yaakov'un Mýsýr'a inmesiyle Lavan arasýnda bir bað görülmemektedir. Oysa biraz dikkatli düþünülürse bu bað ortaya çýkacaktýr.
Bene-Yisrael'in toplu halde Mýsýr'a gitmelerinin sebebi, Yosef'in orada
baþvezir konumunda oluþuydu. Fakat Yosef bu konuma gelmeden önce
bir mahkum, onun öncesinde ise bir köleydi. Yosef'in Mýsýr'a köle olarak gelmesindeki en önemli rol da kardeþlerinin kendisine olan nefretiydi. Kardeþleri onu bu nefret sebebiyle satmýþlardý. Nefretlerinin
temelinde ise - en azýndan göründüðü kadarýyla - Yaakov'un Yosef'e
olan özel ilgisi vardý. Bu özel ilgi, Yosef'in, Rahel'in oðlu olmasýndan
kaynaklanýyordu ve Rahel, Yaakov'un asýl sevdiði - ve aslýnda tek
evlenmek istediði eþiydi. Yaakov, Rahel uðruna yedi yýl boyunca
çalýþmýþtý. Ýþte bu noktada Lavan'ýn rolü ortaya çýkmaktadýr. Lavan bu
yedi yýlýn sonunda Yaakov'a vermiþ olduðu sözü tutmayarak,,
Rahel yerine Lea'yý Yaakov'la evlendirmiþti. Ve eðer bunu yapmýþ olmasaydý, sonradan Lea ile
de evlenmiþ olsa bile, en azýndan Yosef, Yaakov'un Behor oðlu olacaktý ve bu durumda
kardeþleri ondan nefret edip, onu köle olarak satmayacaklar ve Mýsýr'a inilmeyecekti.
Mýsýr'a indi

Büyük

Önemli ve saygýdeðer. Bene-Yisrael'in "büyük" olmasý, ilk Ata
Avraam'la ilgili "seni büyük bir millet haline getireceðim" (Bereþit
12:2) denmesiyle baðlantýlýdýr (Maaral).

Güçlü

Kalabalýk nüfuslarýnýn sonucu güçlüydüler. Bene-Yisrael'in "güçlü"
olmasý, ikinci Ata Yitshak'la ilgili "bizden çok daha güçlü hale geldin"
(Bereþit 26:16) denmesiyle baðlantýlýdýr (Maaral).

Kalabalýk
Ve her nesilde, normal olarak çoðalma hýzlarý artýyordu. BeneYisrael'in "kalabalýk" olmasý, üçüncü Ata Yaakov'la ilgili "Her-ÞeyeKadir Tanrý seni mübarek kýlacak, seni verimli kýlýp sayýca
çoðaltacaktýr" (Bereþit 26:16) denmesiyle baðlantýlýdýr (Maaral).
Yaakov 13 çocuðuyla, Atalar arasýnda, Tanrý'nýn yolundan giden en
çok çocuða sahip olmuþ kiþidir.
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'Ýyi'ye Dayanamamak

Agada neden özellikle Lavan'a yüklenmektedir?
Ne de olsa Yaakov'u öldürmeye kararlý olan bir
baþkasý da vardý: Esav. Neden ondan deðil de
Lavan'dan bahsedilmektedir?
Genelde Yahudi karþýtlarý, bunun için bir sebeple
ri olduðunu öne sürerler. Esav'a göre, Yaakov
onun berahasýný çalmýþtý. Paro'ya göre, Yahudiler
çok fazla güçleniyorlardý. Aman'ýn özellikle
Mordehay'a yönelik bir kini vardý ve bunu tüm
Yahudiler'e genellemiþti. Hitler'in bile ekonomik
ve politik bahaneleri vardý. Fakat Lavan? Onun
ne gibi bir "sebebi" vardý?

Lavan'ý rahatsýz eden þey, Yaakov'un sýnýrsýz
ahlak duygusuydu. Bazý kiþiler doðruluk ve ahlak
karþýsýnda sinirlenmeden, bu deðerleri simgele
yen kiþiden nefret etmeden duramazlar. Bu yüz
den Lavan, ailesiyle birlikte Erets-Yisrael'e giden
Yaakov'un peþine düþmüþ ve ona yetiþtiðinde,
kendisine "Kýzlar benim kýzlarým! Oðullar da
benim oðullarým! Davar da benim davarým! Her
ne görüyorsan benimdir o!" (Bereþit 31:43)
demiþtir. Kötü insan budur. Yaakov'un temsil
ettiði "iyi" kavramý onu rahatsýz etmiþ, bu
kavramýn vücuda gelmiþ hali olan kiþinin üzerin
de tam bir hakimiyet kurmak istemiþtir (Rabi
Tom Meyer).

Aram'lý Lavan Ne Ýstedi?

Agada'da, aðýrlýk merkezinin Paro'dan Lavan'a
aktarýlmasý, iyi bir incelemeyi gerektirmektedir.
Öncelikle, Hahamlarýmýz'ýn, Lavan'da gördükleri
kötülüðün ne olduðunu anlamalýyýz. Lavan, "her
þeyi kökten yok etmek istedi" demeyi gerektire
cek ne yapmýþtýr? Basitçe düþünürsek, Yaakov
eþleri ve çocuklarýyla birlikte Erets-Yisrael'e
kaçmamýþ olsaydý, Lavan da onlara hiçbir þey
yapmaya niyetli deðildi!
Fakat ikinci ve daha zor bir konu vardýr: Lavan'ýn
bir þekilde kötülük yaptýðýný görüp kanýtlasak
bile, Agada bunu neden Paro'nun yaptýðý þeyi
küçümseyecek
kadar
önemsemektedir?
Agada'nýn kullandýðý "Paro, sadece erkekleri
hedefleyen bir buyruk vermiþti" þeklindeki kor
kunç ifadenin anlamý ne olabilir?! Paro'nun emri
bu kadar mý basittir? Paro'nun, halkýn sadece
beþte birinin (Targum Yonatan) Mýsýr'dan
çýkabilmesine imkan veren bir terminatör olduðu
bu kadar kolay gözardý edilebilir mi? Böylesi bir
kötülüðü karþýlaþtýrabileceðimiz baþka bir þey
var mýdýr?
Agada'nýn önceki bölümlerinde dört farklý karak
terdeki çocuktan bahsetmiþtik. Bu çocuklardan
tam bir cevap almamýþ olan, sadece Raþa'dýr.
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Baþka bir deyiþle baba ile Raþa arasýndaki diya
log henüz tamamlanmamýþtýr. Þimdi konu yavaþ
yavaþ açýklýða kavuþacaktýr:
Dört çocuðun dördü de Paro'nun hedefiydi. Paro,
bir Yahudi ile bir diðeri arasýnda ayýrým gözetmi
-yordu. Doðan her erkek çocuðu doðrudan nehre
attýrýyordu. Hiçbir ayrým gözetmeden -  hepsini.
Ve gerçekten de "her nesilde bizi imha etmek
üzere karþýmýza dikildiklerinde" de, biz kendi içi
mizde kendimizi ne kadar sýnýflandýrma meraklýsý
olsak da, düþmanlarýmýzýn bunu önemsemediðini,
bizim kendi sýnýflarýmýzýn onlarý ilgilendirmediðini
gözlerimizle görüyoruz! Paro ile savaþ söz konu
su olduðunda, bunu herkes anlar ve bunun
karþýsýnda herkes bir araya gelir. Paro silahlarýný
kuþanýp Yahudiler'i hedeflediði anda, Yahudiler
arasýnda da hiçbir ayrým kalmaz - birleþirler.
Paro'yla savaþta Raþa olan oðul bile, sadece
savaþta yer almaz, bazý zamanlarda Yahudiler'in
liderliðini bile yapar.
Fakat iþte, dört çocuðun babasý, Agada'nýn bu
noktasýnda, farklý bir savaþtan bahsetmektedir:
"Sevgili çocuklar… Bizim savaþýmýz Paro'ya karþý
deðil… Bambaþka birine karþýdýr… Bunu iyi
bilin".

Paro'yu ele alalým… Onun kadar acýmasýz bir
düþman olmuþ mudur? Sýrf, denizin içinden
geçen en son Yahudi'yi bile yok etmek amacýyla,
tüm ordusuyla birlikte intihara kalkýþacak kadar
gözü dönmüþ bir baþkasý var mýdýr? Belki bilmi
yoruz; ama Paro, Bene-Yisrael'in ezici çoðunluðunu
Mýsýr'da yok etmeyi baþarmýþtý. Bu berbat bir
þeydir… AMA… Bu bile "her þeyi kökten yok ede
bilmesine" yetmiþ midir? Aksine; Bene-Yisrael'in
özgür bir þekilde kendi topraklarýnda ülkelerini
kurabilmelerini
saðlayan
güç,
Mýsýr'daki
soykýrýmdan kurtulabilmiþ olmaktýr!
Fakat bir de Lavan'a bakalým. Gerçekten; Lavan
ne yapmýþtýr? Hiçbir þey. Görünüþte, her þeyden
Yaakov sorumludur. Yaakov ailesiyle birlikte
kaçmýþ olmasa, Lavan da onun peþine
düþmeyecektir. Evet; Lavan dünyanýn en dürüst
kiþisi deðildir. Yaakov'un ücretini onlarca kez
deðiþtirmiþtir (Bereþit 31:41). Evet, Yaakov'u
defalarca aldatmýþ, yalanlar söylemiþtir. Fakat
buna raðmen bir gerçek vardýr: Yaakov, Haran'da
bulunduðu sürede, oldukça düzenli bir Yahudi
yaþamý oturtmayý baþarmýþtýr. Neredeyse tüm
oðullarý orada doðmuþtur. Ve bu oðullarý, EretsYisrael'e geldiklerinde olduðu gibi aralarýnda
anlaþmazlýk yaþamamýþlardýr. Eh; belki Lavan'ýn
oðullarý ile bazý tatsýzlýklar ortaya çýkmýþtýr; ama
bunun bile sebebi Yaakov ve ailesinin zenginleþmiþ
olmasýdýr. Baþka bir deyiþle, oradaki Yahudi
cemaati [Yaakov'un ailesi] gayet rahat sayýlýrdý.
Savaþlarla uðraþmak zorunda deðildi -  ne onlarý
yolda bekleyen Esav'la, ne de kýzkardeþlerini
kaçýran Þehem'le. Yurt dýþýnda oldukça rahattýlar.
Erets-Yisrael ve dertlerine ne ihtiyaçlarý vardý?
Peliþtiler'le bile takýþmak zorunda kalmayacaklardý!
Erets-Yisrael'deki yaðmursuzluk ve bazý zaman
lardaki kýtlýk, verimli Haran'da söz konusu bile
deðildi. Kýsacasý, her þey mükemmeldi! Peki ya
"Tsadik" Lavan? Onun istediði sadece iki þey
vardý:

-	 Yaakov'un ve ailesinin orada kalmalarý, EretsYisrael'e dönme "hayalleri"nden, bir halk olarak
"özel" oluþlarýndan vazgeçmeleri ve asimile
olmalarý.
-	 Onlarý bekleyen büyükbabalarý Yitshak'a dön
memeleri. Aileden, gelenekten, tarihten -  her
þeyden koparak vazgeçmeleri.
Tüm nokta da budur! Yaakov Avinu, Lavan'ý
dinlemiþ olsaydý, gerçekten de "her þey kökten
yok olacaktý". Lavan, Yahudi Ulusu'nu ortadan
kaldýrmanýn fiziksel deðil, ancak "manevi" ortam
da gerçekleþebileceðini çok iyi biliyordu.
Çýk ve Öðren… Bu þekilde, paragrafýn giriþinde
kullanýlan sözleri de anlayabiliriz. Birine bir þey
öðretmek istediðimizde "gel öðren", "gel dinle"
deriz. "Çýk öðren" demek biraz gariptir. Agada
neden "çýkmamýzý" istemektedir?
Çünkü "Lavan"ýn bizi nasýl yok etmekte olduðunu
görebilmek için, dört duvarý içinde kendimizi
güvende hissettiðimiz evimizden çýkýp, dünyada
ki Yahudiler'in Lavan'ýn metoduna uygun bir þekilde kayboluþlarýný görmemiz gerekir. "Çýk ve
öðren" - kim daha büyük yýkýcý güce sahip? Kendi
neslimizde bile -  vahþi diktatörlerin yok ettikleri
mi daha çok, yoksa Lavan'larýn asimile ettikleri
mi? Bizim de - dünyadaki Yahudi nüfusunun üçte
birini yok etmiþ bir caniden kurtulabilmiþ bir nes
lin çocuklarý olan bizlerin de - çýkmamýz ve "rahat
Lavan'sal
sürgünler"
sonucunda
Seder
masalarýnda yer almamaya baþlayan kardeþlerimizi görmemiz gerekmektedir. Her gün, her
saat, kültürünü, deðerlerini, geçmiþini bilmeyen
kardeþlerimiz, Lavan'ýn kýlýçlarý ile deðil, gülümse
meleri ve kucaklamalarýyla yok olmaktadýr.
Yaakov Avinu'nun bu kucaklama ve öpüþmelerden
ne kadar kaçýndýðýný biliyoruz… Acaba neden
korkuyordu? Belki de bunu þimdi daha iyi
anlýyoruzdur… (Tehelet Mordehay).

Tora, Devarim 26:1-11'de, yýlýn ilk meyvelerinin (Bikurim) Bet-Amikdaþ'a getiriliþi sýrasýnda bir kiþinin
yapmasý gereken deklarasyonu kaydeder. Bu deklarasyon, sadece birkaç pasukla (Devarim 26:5-9),
Yaakov'un Mýsýr'a iniþi, ailenin orada büyük bir ulus haline geliþi, esaret, kurtuluþ ve Erets-Yisrael'e giriþi özetler. Agada bu özet tarihi kullanarak, onu daha da geniþletecektir. Agada'nýn yöntemi, bu pasuklarý
bölerek, her sözcük ya da sözcük grubunu nispeten geniþ bir açýklama eþliðinde sunmak ve bu þekilde
özeti detaylandýrmaktýr. Bunun için giriþ olarak, bir önceki paragrafta getirilen Devarim 26:5 ile
baþlamaktadýr.
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Giriþ: "…Sonralarý [babam] Mýsýr'a indi ve az sayýda kiþiyle orada konakladý; orada büyük, güçlü ve kalabalýk bir ulus haline geldi" (Devarim 26:5).

"Vayered Mitsrayma" - Anus Al
Pi Adibur.
"Vayagor Þam" - Melamed Þelo
Yarad Leiþtakea, Ella Lagur Þam.
Þeneemar: "Vayomeru El Paro
Lagur Baarets Banu. Ki En Mire
Latson Aþer Laavadeha, Ki Haved
Araav Beerets Kenaan. Veata,
Yeþevu Na Avadeha Beerets
Goþen".
"Bimte Meat" - Kema Þeneemar:
"Beþivim Nefeþ, Yaredu Avoteha
Mitsrayma. Veata Sameha A-do-nay
E-lo-e-ha Kehoheve Aþamayim
Larov".
"Vayi Þam Legoy" - Melamed
Þeayu Yisrael Metsuyanim Þam.
"Legoy Gadol Veatsum" - Kema
Þeneemar: "Uvne Yisrael, Paru
Vayiþretsu Vayirbu Vayaatsmu
Bimod Meod; Vatimale Aarets
Otam".
"Varav" - Kema Þeneemar:
"Revava Ketsemah Asade Netatih.
Vatirbi Vatigdeli Vatavoi Baadi
Adayim; Þadayim Nahonu Usareh
Tsimeah; Veat Erom Veerya".

"Mýsýr'a indi" - Yaakov, Tanrýsal Karar sebebiyle buna mecbur kalmýþtý.
"Orada bir süre kaldý" - Bu ifade, Mýsýr'a
yerleþmek amacýyla deðil, orada sadece "bir süre
kalmak için" indiðini öðretir. Pasukta söylendiði
gibi: "'Bu ülkede bir süre kalmak için geldik' diye
açýkladýlar Paro'ya. 'Çünkü kýtlýk Kenaan'da
oldukça aðýr olduðundan, kullarýnýzýn davarý için
otlak yok. Lütfen kullarýnýzýn Goþen bölgesinde
yerleþmelerine izin veriniz'" (Bereþit 47:4).
	 "Az sayýda kiþiyle" - Pasukta söylendiði gibi:
"Atalarýn Mýsýr'a yetmiþ kiþilik bir grup halinde
inmiþlerdi; oysa þimdi, Tanrýn Aþem seni, göklerdeki yýldýzlar gibi kalabalýk hale getirdi" (Devarim
10:22).
"Orada … bir ulus haline geldi" - Bu ifade,
Bene-Yisrael'in orada ayýrt edilir halde olduklarýný
öðretmektedir.
"Büyük, güçlü … bir ulus" - Pasukta söylendiði
gibi: "Bene-Yisrael verimliydiler; kaynarcasýna
çoðaldýlar ve çok çok güçlendiler. Ve ülke onlarla
doldu" (Þemot 1:7).
"Ve kalabalýk" - Pasukta söylendiði gibi: "Seni
çayýrýn çimenleri gibi onbinler haline getirdim;
çoðaldýn, büyüdün ve mükemmel güzelliðe eriþtin;
göðüslerin þekillendi ve tüylerin bitti; fakat sen
çýplak ve örtüsüzdün"
(Yehezkel 16:7).
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Tanrýsal karar sebebiyle
mecbur kalmýþtý

Yaakov'un Mýsýr'a iniþinin sadece "bir süre kalmak" oluþunu devamýnda
okuduðumuz için, akla buna ne gerek olduðu sorusu gelebilir. Agada
bu soruya cevap vermektedir: Yaakov buna mecburdur. Zira Tanrý'nýn
Avraam'a Parçalararasý Antlaþma sýrasýnda söylediði üzere bu olayýn
gerçekleþmesi gerekiyordu. Buna karþýn Hahamlarýmýz þu gözlemi
yaparlar: Tanrý bu kararý vermiþ olduðu için, Yaakov'un Mýsýr'a zincirli bir þekilde inmesi bile normal kabul edilebilirdi. Ne de olsa Yaakov
Tanrý'nýn sürgün kararý sebebiyle Mýsýr'a gelmektedir ve normalde
sürgünler bu þekilde baþlar. Yine de, Tanrý'ya olan yakýnlýðý ve üstün
düzeyi sebebiyle Tanrý ona iyilik yapmýþ, büyük onurla - Paro'nun
da-vetlisi olarak inmiþtir (Bereþit 45:17-18). Fakat bunu yaparken bile is			      teksizce yapmýþtýr (Bereþit 46:3) (Vilna'lý Gaon).
Maneviyatý en yüksek ülke olan Erets-Yisrael'den ayrýlmak her zaman "iniþ" olarak tanýmlanýr.
Fakat gidilen yer Mýsýr, yani dönemin yozlaþmýþlýk ve ahlaksýzlýk merkezi olunca bu iniþin daha
sert olduðu açýktýr. Bu da her ne kadar Yaakov ve ailesi Mýsýr'da büyük bir rahat içinde
yaþamýþlarsa ve çocuklarý hayatta olduðu sürece aile hiçbir zorluk çekmemiþse de, buna raðmen
Mýsýr'daki yaþamlarýnýn onlar için yine de bir sürgün olduðunu hiçbir zaman akýllarýndan
çýkarmamýþ olduklarýný gösterir. Zira orada kendi istekleriyle deðil "mecbur olduklarý için"
bulunmuþlardýr ve ellerinde olsa hemen Erets-Yisrael'e döneceklerdir (Rabi Hida).

Bir süre kaldý

Ýbranice Vayagor. Bu geçici bir süre konaklama ifade eder. Tam
yerleþme söz konusu olsaydý Vayeþev sözcüðü kullanýlýrdý (Bereþit
37:1). Bu niyette olmadýklarý, Agada'nýn getirdiði pasukta Paro'ya hitaben söyledikleri sözlerden kolayca anlaþýlmaktadýr: "Bu ülkede bir süre
kalmak için geldik".

Vayagor sözcüðü "Ger - Yabancý" kökünden gelmektedir. Tanrý'nýn,
Yaakov'u Mýsýr'a inmeye mecbur eden Sözü, Avraam'ýn soyunun kendilerine ait olmayan topraklarda "yabancý" olacaklarý yönündeydi.
Yaakov ve ailesi de buraya sadece "bir süre için" - yani yabancý statüsünde gelerek, sadece ve
sadece bu Söz sebebiyle ve elinde olmadan Mýsýr'da olduklarýný vurgulamýþlardýr. Ancak Mýsýr'da
geçen süre ile yeni nesiller burayý kendi anayurtlarý gibi görmeye baþlamýþlardýr.

Kýtlýk Kenaan'da oldukça
aðýr olduðundan

Tek sebep buydu. Yosef'in burada üst düzey konumda oluþunu fýrsat
bilip, Mýsýr'dan yararlanma gibi bir niyetleri yoktu.

Goþen bölgesi
Bu bölgede yaþamalarýný Yosef öngörmüþtür. Çünkü bu þekilde Mýsýr
toplumunun olumsuz etkilerinden uzakta, ayrý bir yerde
yaþayacaklardýr. Yosef kardeþlerine ayrýca "çoban olduklarýný"
vurgulamalarýný söylemiþtir. Mýsýrlýlar çobanlardan hoþlanmazlardý.
Bu da Bene-Yisrael için ek bir koruma anlamýna gelecekti.

Yetmiþ kiþi

Bu liste Bereþit 46:8-27'de verilmektedir.
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Ayýrt edilir halde

Bene-Yisrael Mýsýr'da kendilerine özgü özelliklerini geliþtirerek farklý
bir ulus olduklarýný belli eder bir durumdaydýlar. Kendilerine ayrýlmýþ
belirli bir bölgede oturuyorlardý, dilleri, giyiniþ tarzlarý ve isimleri
Mýsýrlýlar'dan farklýydý. Gerçekte Bene-Yisrael'in Mýsýr'da bu üç þeyi
deðiþtirmemiþ olmasý, onlarýn kurtulmayý hak etmelerinde önemli bir
rol oynamýþtýr. Yahudiler'i Mýsýrlýlar'dan farklý kýlan bir baþka nokta
da her ailenin çok çocuk sahibi olmasýydý. Dahasý, davranýþ ve deðer
yargýlarýyla Avraam Avinu'nun soyundan geldiklerini herkese belli
eder bir düzende yaþýyorlardý (Raþi; Ritba).

Büyük, güçlü … bir ulus
Bu bölümde kanýt olarak getirilen pasukta, çoðalmayý ve güçlenmeyi
ifade eden altý sözcük vardýr. Midraþ, Bene-Yisrael'in mucizevi
çoðalýþýný anlatýrken, her kadýnýn bir kerede altý bebek doðurduðunu
belirtir. Pasuktaki altý sözcük bu sayýya gönderme yapmaktadýr.
Normalde altýz doðan çocuklar güçsüz ve yetersiz olurlar. Buna karþýn
pasuk, çocuklarýn normal bir doðumdaki gibi güçlü olduklarýný
vurgulamaktadýr (Abravanel).

Çayýrýn çimenleri

Týpký kesildikçe daha gür çýkan çimenler gibi, Bene-Yisrael'e de ne
kadar eziyet edildiyse, onlar da o kadar çoðalmýþlardý. (Ritba;
Abudaram) "[Mýsýrlýlar] ona ne kadar eziyet ettiyse, [Yisrael] o kadar
çoðalýyor ve yayýlýyordu" (Þemot 1:12). Bu, Tanrý'nýn planýydý. Paro
"Pen Yirbe - Aman Çoðalmasýnlar" diye önlem aldýkça, onlar "Ken
Yirbe - O denli çoðalýyorlardý" (Raþi). Ýlginç bir nokta: Çölde yapýlan
sayýmda, Levi kabilesinin diðer kabilelere oranla belirgin bir þekilde
düþük nüfuslu olduðu görülmektedir. Bu da çimen benzetmesine
baðlýdýr. Leviler fazla çoðalmamýþlardýr; çünkü onlar kölelik
yapmamýþlar, eziyet görmemiþlerdir (Ramban; bkz. sýradaki paragraftaki açýklamalar).

Onbinler

Çok sayýda onbin tane (Metsudat Tsiyon). Konunun açýklanmasý için
pasuðun bu kadarý yeterli olmasýna karþýn, Agada pasuðu sonuna
kadar vermekte, genç bir kýza benzettiði Bene-Yisrael'in geliþim
aþamalarýný tanýmlamaktadýr:

Mükemmel güzelliðe
eriþtin

Göðüslerin þekillendi ve
tüylerin bitti

Ýbranice Baadi Adayim. Bu, ergenlik çaðýna ulaþýp takýlar takmaya
baþlamaya uygun yaþa eriþmiþ bir genç kýzý tanýmlamaktadýr. Adayim
sözcüðü taký ve mücevher ifade eder. Diðer yandan, bazý otoriteler
bunu "Adarim - Sürüler" sözcüðüyle baðdaþtýrýrlar. Bu da, BeneYisrael’in büyük ve kalabalýk bir sürü gibi çoðalýþýný temsil etmektedir.

Bunlar bir genç kýzýn ergenlik çaðýný iþaretleyen belirtilerdir.
Peygamber Yehezkel, Bene-Yisrael'in Mýsýr Çýkýþý ile artýk büyük ve
kalabalýk bir ulus haline geliþine gönderme yapmaktadýr. Yine de;
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Fakat sen çýplak ve
örtüsüzdün

Sadece kalabalýk bir ulus olmak yeterli deðildir. Henüz Mýsýr'ýn
yozlaþmýþ kültüründen payýný aldýklarý için, Bene-Yisrael, kurtulmayý
hak edebilmelerini saðlayacak konumdan uzaktadýrlar. Mitsvalar
açýsýndan çýplak ve savunmasýzdýrlar. Bu halleriyle özgürlüðü hak
etmedikleri için, Tanrý, Bene-Yisrael'e iki önemli mitsva vermiþtir:
Pesah korbaný ve Berit Mila. Bu mitsvalardan ikincisi yeni verilmiþ
deðildi; fakat Mýsýr'da Bene-Yisrael sünnet olmayý ihmal etmiþlerdi. Ve
Tanrý onlara, sünnetsiz kimsenin Mýsýr'dan çýkamayacaðýný bildirmiþtir.
Bunun üzerine halk içinde sünnetsiz olan kiþiler sünnet olmuþlardýr.
Böylece Bene-Yisrael kanla baðlý iki mitsva - korban ve sünnet - sayesinde Mýsýr'dan çýkmayý hak etmiþtir. Bu açýdan birçok Agada, Yehezkel kitabýndaki bu pasuktan
önceki pasuðu da içerir: "Vaeevor Alayih, Vaereh Mitboseset Bedamayih; Vaomar Lah
Bedamayih Hayi; Vaomar Lah Bedamayih Hayi - Üzerinden geçtim ve seni kendi kanýn içinde
debelenirken gördüm. Sana 'Kanlarýn sayesinde yaþayacaksýn' dedim. Sana 'Kanlarýn sayesinde
yaþayacaksýn' dedim" (Yehezkel 16:6). Bu pasukta kanla ilgili iki kez geçen ifade, söz konusu
mitsvalara denk gelmektedir. Biri sünnetin kaný, diðeri korbanýn kanýdýr.

Tek Ruh
Pasukta "yetmiþ kiþi" anlamýndaki ifade Þivim
Nefeþ'tir. Nefeþ sözcüðünün tam anlamý "can" ya
da "ruh"tur. Dikkati çeken bir nokta vardýr: Ýbra- 
nice'de bir sözcüðün baþýna bir sayý geldiði
zaman, o sözcük çoðul hale gelir. Dolayýsýyla
Ýbranice dil yapýsýna göre bu pasukta "Þivim
Nefaþot - Yetmiþ Can[lar]" denmesi daha
doðrudur. Ancak Tora tekil yapýyý tercih ederek
Nefeþ demiþtir. Neden?
Bu kullaným, Yahudiler'in, Mýsýr adlý çamur çuku
runda verimli olabilmelerini saðlayan bir baþka
temel özelliklerini göstermekte, ayný zamanda
insanýn manevi geliþiminin dinamiðine ýþýk
tutmaktadýr.
Çoðu arkadaþlýk sadece rastgele oluþur. Ayný
sýnýfa düþen öðrenciler, bir dil kursunda þansa
bir karþýlaþma gibi… Arada bir konuþma geçer,
geliþir, ortak ilgi alanlarý keþfedilir, yollar daha
çok kesiþmeye baþlar ve bir bakarsýnýz, arkadaþ
oluvermiþsiniz.
Fakat bazý arkadaþlýklar vardýr ki, kiþiler
tarafýndan seçilmiþtir. Ýki tarafýn kiþilikleri gece
ve gündüz kadar farklý olabilir. Maddi durumlar
tamamen farklý, karakter özellikleri taban taba
na zýt da olabilir. Kafalar çoðunlukla farklý
düþünebilir ve olaylar farklý þekillerde algýla- 
nabilir. Fakat yine de, bu arkadaþlýk seçilebilir.
Nasýl mý? Yaþamdaki amaçlar ortaksa, her þey
mümkündür. Ve herkesin temelde ortak olduðu
bir yaþam amacý vardýr: Olabildiðince anlamlý bir
hayat sürmek. Geliþimi, yaþam ile eþanlamlý hale
getirmek ve zamaný sadece geçirmek yerine, onu
doldurmak.
Ve bu, arkadaþ varlýðýný gerektiren bir amaçtýr.
Çünkü her ne kadar hepimizin yüksek amaçlarý
varsa da, bunlarý yüksek sesle dile getirmekten
çekiniriz. Bu üst hedeflerin, onlara henüz
ulaþmadan yaþamakta olduðumuz yaþama karþý
bir silah olarak kullanýlmasýndan korkarýz. Bu
suçlama kendi içimizden bile gelebilir: "ikiyüzlüsün

sen. Bir yandan belirli bazý deðerleri savunurken,
bambaþka deðerlere göre yaþýyorsun!" Ýþte tam
olarak bu sebepten dolayý, arkadaþlarýmýzý dik
katle seçmemiz gerekir. Çünkü belki bazý zaman
larda içinizden gelen o sesi bastýrmayý
baþarabilirsiniz. Ama bir arkadaþýn gözlerinden
ya da sesinden kaçamazsýnýz. Bu sizi hedefinize
gerçekten götürecek olan yoldur.
Þimdi, bireyleri arasýndaki iliþkinin öncelikli
noktasý, “ortak bir hedefe yönelik kararlýlýk” olan
bir toplum hayal edin. Bunun, "alelade"yi
"anlamlý"ya çevirme þeklinde manevi bir   hedef
olduðunu düþünün. Ýþte bu, Yaakov'un ailesidir - 
Yahudi Ulusu'nun, Mýsýr çukuruna inen atalarýdýr.
Her birinin kendi kiþiliði ve bakýþ açýsý vardý, her
biri kendine has bir doðaya ve tarza sahipti.
Kýsacasý her biri, en çarpýcý þekilde birer "birey"di;
buna karþýn onlarý birbirlerine baðlayan, gayretli,
düþünceli ve önyargýsýz bir toplum haline getiren
ortak bir - "tek ruh" vardý.
Hahamlarýmýz, Yahudi yaþamýnýn en temel
yanlarýndan biri olan Hesed'in - duyarlý paylaþým
ve düþünceli yardýmlaþmanýn -  hiçbir zaman  
zayýflamamýþ olduðunu vurgularlar. Esaretten
kurtulmuþ olmamýz önemli bir mucizedir; fakat
bu aðýr esaret karþýsýnda bile insanlýk ve
maneviyatýmýzý canlý tutabilmiþ olmamýz da en az
onun kadar önemli bir baþka mucizedir.
Elbette bu, gelecekteki bazý þeyler için bir ön
iþaretti. Sadece en gaddar fiziksel eziyetlere
deðil, ayný zamanda karakter, bütünlük ve makul
düþünme yeteneðini yok etmeye çalýþan bir
dünyanýn ezici kuvvetine de dayanabilmiþ olan
halk, iþte bu "tek ruh"tan kaynaklanmýþtýr. Onlarýn
ayakta kalabilmelerinin tek yolu vardý. Tek bir
ruh olarak. Kalplerini güçlü tutan ve ruhlarýna
ilham veren her þeye ulaþmak için gerekli gayret
konusunda ýsrarlý olmak. Ve bunu baþarmýþlardý…
En azýndan kurtulmayý hak edenler… (Rabi
Þimon Apisdorf).
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Ýnsanlýðýn Küçük Modelleri
Agada, Mýsýr'a 70 kiþi olarak inildiðini belirtmek
tedir. 70 sayýsý hiç de rastlantýsal deðildir. Babil
Kulesi'nde insanlýðýn temeli olan 70 milletten
kiþiler vardý. Bu yüzden Bene-Yisrael Mýsýr'a
indiklerinde 70 kiþidirler; zira Yahudi Ulusu için
de, 70 farklý Yahudi kök-ruhu vardýr. Bu kök

-ruhlarýn her biri, dünyanýn temel uluslarýna denk
gelir; bu da Yahudiler'in dünyanýn neresine gider
lerse
gitsinler,
yerel
halklarla
kolayca
anlaþabilmelerini saðlar. Zira Yahudiler, insanlýðýn
küçük birer modelidirler (Rabi Tom Meyer).

Nasýl Asimile Olunur?
Agada Yahudiler'in çok kalabalýklaþtýklarýný ve
"ülkenin onlarla dolduðunu" belirtmektedir. Acaba
gerçekten Yahudiler Mýsýr'ý dolduracak kadar
kalabalýk mý olmuþlardýr? Mýsýr oldukça büyük bir
ülkedir ve Mýsýr'ý terk ettiklerinde Bene-Yisrael'in
nüfusu yaklaþýk 3.000.000'du. Dolayýsýyla "ülke
onlarla doldu" ifadesi, onlarýn her yerde hissedil
diklerini ifade eder. Yahudiler nüfusça çok
deðillerdi, ama her alanda baþarýlý ve verimliydi
ler. Sanatta, ekonomide, ticarette… Ayýrt
edilebiliyorlardý ve özeldiler. Bunun ne gibi sonuç
lar vereceðini tahmin edersiniz… Evet haklýsýnýz…
Bene-Yisrael nüfus patlamasý yaþadýktan sonra
etrafta çok dolaþmaya baþlamýþlardý. Tora'nýn
Bene-Yisrael'in kalabalýklýðýný belirtmek için
kullandýðý sözcük ilginçtir: "Vayiþretsu Kaynadýlar". Fakat bu sözcüðün kökü pek de hoþ
bir kelime deðildir. Þerets sözcüðü sürüler halin
de dolaþan küçük hayvanlarý tanýmlamak için
kullanýlýr; her türlü böcek, fare, kertenkele bu
sýnýfa girer. Yahudiler'i tanýmlamak için neden
böyle bir sözcük seçilmiþtir?
Talmud, Bene-Yisrael'in çoðalmasýnýn sadece
nüfustan ibaret olmadýðýný belirtir. Halk çok kýsa
sürede asimile olmaya ve yozlaþmýþ Mýsýr kültü
rünün en alçak alýþkanlýklarýný edinmeye
baþlamýþtý. Böcekler gibiydiler. Ve asimile
deðerlerini kendi çocuklarýna aktarmaya
baþladýlar.

Agada daha sonra, ergenlik çaðýna ulaþmakta
olan genç bir kýzla ilgili þiirsel bir benzetme
yapmaktadýr.
Yahudiler
bir
ulus
olma
aþamasýndaydý; ama "çýplaktýrlar" -  sürgün
sýrasýnda kendi özlerini kaybetmiþlerdi; kim
olduklarýný unutmuþlardý. "Kendi kanlarý içinde
debeleniyorlardý" -  köleliðin eþiðindeydiler; ama
buna karþýn "Kanlarý sayesinde yaþayacaklardý" - 
Berit Mila mitsvasý sayesinde devamlýlýklarýný
garanti edeceklerdi. Asimilasyona raðmen,
Yahudiler derinlerde bir yerde kendi öz kimlikle
rini halen korumaktaydýlar. Bu, neredeyse her
þeyini kaybetmiþ, manevi yok oluþun eþiðinde
olup, yine de direnen ve her þeyi sonuna kadar
teslim etmeyen bir Yahudi'nin portresidir. Ve
kurtuluþlarýný saðlayan da iþte bu olmuþtur.
Çünkü bir kiþi eðer Yahudi olduðunu tamamen
unutursa, o zaman Mýsýr'dan çýkmasý mümkün
deðildir.
Özetlersek; Yaakov ve ailesi Mýsýr'a geldikleri
zaman, öncelikleri Yahudi kalmaktý. Ýlk fýrsatta
Erets-Yisrael'e dönebilmeyi istiyorlardý. Mýsýr bir
sürgündü ve geçiciydi; Yahudi tarihinin yolunda
sadece bir duraktý. Fakat orada bir süre geçirip
çoðalmaya ve geniþ topluma entegre olmaya
baþladýklarý zaman, Yahudi olmanýn anlamýný
kaybetmeye baþlamýþlardý. Ve bu gibi durumlar
da tarih boyunca rastlandýðý gibi… antisemitizm,
köþeyi dönünce tam karþýlarýnda olacaktý…  (Rabi
Tom Meyer).

Agada, Bene-Yisrael'in Mýsýr'a geliþlerinin üzerinden bir süre geçmesinden sonra durumun yavaþ yavaþ
deðiþtiðini gösteren ilk geliþme cümlesiyle devam etmektedir. Þimdi açýklanacak olan pasuk, bir önceki
bölümde bölünerek açýklanan pasuðun hemen arkasýndan gelen pasuktur:

Vayareu Otanu Amitsrim Vayaanunu,
Vayitenu Alenu Avoda Kaþa.

Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler; bize eziyet
ettiler ve üzerimize aðýr iþler yüklediler
(Devarim 26:6).
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Þimdi bu pasuk, ayný yöntemle bölünüp detaylý bir þekilde açýklanmaktadýr:

"Vayareu Otanu Amitsrim" Kema Þeneemar: "Ava Nithakema  
Lo Pen Yirbe; Veaya Ki Tikrena
Milhama Venosaf Gam U Al   
Soneenu, Venilham Banu Veala Min
Aarets".
"Vayaanunu" - Kema Þeneemar:
"Vayasimu Alav Sare Misim Lemaan
Anoto Besivlotam; Vayiven Are
Miskenot Lefaro Et Pitom Veet
Raamses".
"Vayitenu Alenu Avoda Kaþa" Kema
Þeneemar:
"Vayaavidu
Mitsrayim Et Bene Yisrael Befareh".

"Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler" - Pasukta
söylendiði gibi: "Gelin ondan daha akýllý
davranalým ki daha da çoðalmasýn ve olur da bir
savaþ çýkarsa o da düþmanýmýza katýlýp bize karþý
savaþarak, bizi ülkeden sürmesin" (Þemot 1:10).
"Bize eziyet ettiler" - Pasukta söylendiði gibi:
"Aðýr iþleriyle Yisrael halkýna eziyet etmek için
onun üzerine angarya memurlarý atadýlar. BeneYisrael, Paro için, stok amaçlý þehirler Pitom ve
Raamses'i inþa edecekti" (Þemot 1:11).
"Üzerimize aðýr iþler yüklediler" - Pasukta
söylendiði gibi: "Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'i, bedensel dirençlerini kýracak þekilde köleleþtirdi- ler"
(Þemot 1:13).

Bene-Yisrael'in, bir önceki paragrafta verilen özelliklerinden "kalabalýk"
oluþlarýný hedefleyerek, onlarýn azalmalarý için sinsi planlar yaptýlar.
Eziyet ettiler - Onlarýn "büyük"; yani "önemli" oluþlarýný he- defleyerek,
onlarýn statüsünü kölelik yoluyla indirmek istediler. Aðýr iþler yüklediler - Onlarýn "güçlü" oluþlarýný
hedefleyerek, aðýr iþlerle bu gücü yok etmeye çalýþtýlar (Maaral).
Kötülük ettiler

Mýsýrlýlar bize kötülük
ettiler

Agada, Mýsýrlýlar'ýn söz konusu iþleri vermelerindeki amacýn ülkenin
refahý deðil, sýrf kötülük olduðunu öðretmektedir. Bene-Yisrael'in
olaðanüstü bir hýzla çoðalmasý, Mýsýrlýlar'ý bunu engellemek için art
niyetli planlar yapmaya yöneltmiþtir.

"Vayareu Otanu - Bize kötülük ettiler" ifadesi, ayný zamanda "Bizi kötü ettiler" anlamýndadýr. Baþka
bir deyiþle Mýsýrlýlar, Bene-Yisrael'in bu çoðalmasýnýn ardýnda potansiyel bir tehlike görmüþ,
Yahudiler'in ülkeyi ele geçirme gibi bir planlarý olduðu evhamýna kapýlmýþlardýr (Raþbats,
Abravanel). Kendi gözlerinde artýk Yahudiler sadece kötülüðü temsil etmektedir. Bu da onlara iftiralar atma, eziyet etme, onlarý öldürmeyi Mýsýrlýlar için bir "hak", hatta "görev" haline getirmektedir.
Yahudiler'in hiç böyle bir niyeti olmamasýna karþýn, Mýsýrlýlar, onlara bir kötülük yakýþtýrmýþlar,
kendi yazdýklarý senaryodan korkarak, önce kötülemiþler, sonra da bunu temel alan kötülüklerine
giriþmiþlerdir.
"Bizi kötü ettiler" ifadesi ayný zamanda Mýsýrlýlar'ýn, kendi yozlaþmýþlýklarýný Bene-Yisrael'e aþýlama
gayretinde olduklarýný gösterir. Bene-Yisrael bu þekilde Tanrý'nýn önünde suçlu [kötü] duruma
düþmüþtür (Rabi Þelomo Alkabets, Yaavets).
Vayareu sözcüðünün bir baþka kökü ise "Rea - Dost"tur. Midraþ'a göre Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'e
öncelikle dostça yaklaþmýþlar, onlarýn ülkeye olan sadakatlerini kötüye kullanmýþlardýr (bu bölümün
en son açýklamasýna bakýnýz).
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Ondan daha akýllý
davranalým

Basit anlamda bu, Paro'nun "Bene-Yisrael'den" daha akýllý davranmayý
hedeflediðini söylemektedir. Fakat daha derin anlamda Paro "Tanrý'dan"
daha akýllý davranma niyetindedir. Kraliyet astrologlarý Paro'ya Yisrael'in
kurtarýcýsýnýn doðmak üzere olduðunu gördüklerini bildirirler. Ek bir
bilgi olarak, bu kiþinin sonunun "suyla ilgili" olduðunu anladýklarýný söylerler. Paro bunun üzerine hemen harekete geçer. Tanrý'nýn prensibi, her
þeye birebir karþýlýk vermektir. Bu sebeple Paro "akýllý davranarak"
doðacak her erkek çocuðun nehre atýlmasýný emre- der. Düþüncesine
göre, Tanrý onu cezalandýramayacaktýr; zira Noah zamanýndaki Tufan'dan
sonra, Tanrý dünyayý bir daha suyla yok etmeyeceðine dair yemin
etmiþtir. Bu durumda Mýsýrlýlar'a suyla ceza veremeyecek, yaptýklarý
yanlarýna kalacaktýr. Oysa bir gerçek vardýr:
Tanrý'nýn yemini "tüm dünya" için geçerlidir. Fakat tek bir ülkeyi suyla cezalandýrmayacaðýný
söylememiþtir. Nitekim Mýsýrlýlar'ýn baþýna gelen en büyük bela, tüm ordularýnýn Kýzýldeniz’in
sularý tarafýndan yutulmasýdýr (Raþi). Yan bir bilgi olarak; Mýsýrlý astrologlar kýsmen haklý
çýkmýþlardýr. Bene-Yisrael'e, Mýsýr çýkýþýnda önderlik eden Moþe Rabenu, çöldeki bir susuzluk
anýnda, Tanrý'nýn "taþa konuþ" demesine karþýn taþa asasýyla vurduðu için, Erets-Yisrael'e girmeyi
hak edecek kadar yaþamamýþtýr. Bir bakýma Moþe'nin sonu gerçekten suyla gelmiþtir. Ama astrologlar sadece genel bir þey görmüþler, detaylarý ise her zaman olduðu gibi bilememiþlerdir.

Onun üzerine

Angarya memurlarý

Stok amaçlý þehirler
Pitom ve Raamses

Pasuk halktan bahsettiði için tekil kullaným içermektedir. Fakat Midraþ'a
göre "onun" sözcüðü Paro'yu ifade etmektedir. Ýnþaat kam- panyasýna
herkesin katýlýmýný saðlamak üzere, "Paro'nun üzerine" de angarya
memurlarý görevlendirilmiþti. Amaç kimsenin itiraz etmemesini
saðlamaktý. Paro'nun boynuna bir tuðla asmýþlardý ve "Ben bu iþlerde
çalýþamam; nazik bir bünyem var" diyen kiþiler olduðunda "Ne yani?
Paro'dan da mý naziksin?" diyorlardý (Talmud - Sota 11; Midraþ - Þemot
Raba 1).

Bu kiþiler Yahudiler'e aðýr iþler veriyorlardý. Ýbranicesi Sare Misim
olan ifade, "vergi memurlarý" olarak da anlaþýlabilir. Bu memurlar
Yahudiler'den özel bir vergi alýyorlardý.

Amaç Bene-Yisrael'e aðýr iþler yüklemek olduðu için, Mýsýrlýlar, söz
konusu stok þehirleri Pitom ve Raamses'in inþaat yerlerini özellikle toprak kaymalarýnýn bolca görüldüðü bir bölgede seçmiþlerdi. Yapýlan bir
bina çok fazla ayakta durmayýp yýkýlýyor, bu þekilde Yahudiler için
sürekli aðýr iþin varlýðý saðlanýyordu (Tora Temima). "Stok amaçlý"
anlamýna gelen Miskenot sözcüðü ayný zamanda "Mesakenot - Tehlike
arz eden" demektir ve inþaatý yapan kiþilerin yaþamlarýnýn bölgenin
dengesizliði sebebiyle sürekli tehlikede olduðunu ima etmektedir. Þehir
isimleri de bunu yansýtýr. Hahamlarýmýz Pitom'u "Pi Teom - Derinliklerin
aðzý", Raamses'i ise "Riþon Riþon Mitroses - Yýkýlýp daðýlma konusunda
ilk" þeklinde tanýmlarlar (Talmud - Sota 11).
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Bedensel dirençlerini
kýracak þekilde
Ýbranice Befareh. Bu sözcük "paramparça etmek, ezmek, kýrýntýlara
ayýrmak" anlamý taþýr. Genel olarak ya sonu ya da gereði olmayan
iþlerden bahsedilmektedir. Dolayýsýyla, fiziksel anlamda kullanýlmasýna
karþýn, Mýsýrlýlar'ýn, Bene-Yisrael'in psikolojilerini de hedef aldýklarý
açýktýr. Midraþ (Tanhuma) bu sözcüðü açýklarken Mýsýrlýlar'ýn, erkeklere kadýn, kadýnlara erkek iþi verdiklerini belirtir. Erkeklere "kalk ve
ekmek piþir" derken, kadýnlardan "þu fýçýyý doldur, þu aðacý kes, bahçeye gidip bana sebze getir" gibi isteklerde bulunuyorlardý.
Bu sözcük "BeFe Rah - Tatlý Dille" þeklinde de açýlabilir (Rabi Elazar). Buna göre Paro, en baþta
Bene-Yisrael'in liderlerini toplar ve onlara nazik bir dille "Lütfen bana bugün bir iyilikte bulunun" der. Eline bir sepet ve mala alýr. Onu görenler de ellerine birer sepet ve mala alýrlar ve
tuðla yapmaya baþlarlar. Paro da onlarla beraber çalýþýr. Ýlk gün yaptýklarý tuðlalar sayýlýr ve
onlardan her gün bu kadar yapýlmasý gerektiði "rica edilir". Bu þekilde Bene-Yisrael'e ülkede bir
yeniden yapýlanma ve kalkýnma seferberliði ilan edildiði ve yeni þehir inþaatý için insan gücüne
gerek duyulduðu bildirilir. Yahudiler bu seferberliðe istekle katýlýrlar, kendi iþlerini býrakarak
Mýsýr'ýn refahý için çalýþma konusundaki heveslerini gösterircesine inþaat iþlerine baþlarlar. En
baþta ücret bile alýrlar ve Mýsýrlýlar'la birlikte çalýþýrlar. Fakat etrafta Mýsýrlýlar'ýn gittikçe
azaldýðýný ve sonunda tek çalýþanýn kendileri olduðunu gördüklerinde artýk çok geçtir. Daha
sonra ücretler tamamen kesilir, verilenler vergiyle geriye alýnmaya baþlanýr. Yahudiler bunun
üzerine eski iþlerine dönmek isterler; ama artýk baþlarýnda silahlý memurlar vardýr. Artýk birer
köle olmuþlardýr ve rica yoktur; bitirmeleri gereken bir günlük tuðla kotasý vardýr.
Levi kabilesi bu seferberliðe en baþtan beri katýlmamýþ, “halkýn manevi lideri þeklindeki konumunu aynen devam ettirmiþtir”. Bunun bir sonucu olarak Levi kabilesi kölelik yapmamýþtýr.

Sürgündeki Yahudi

Þemot kitabýnýn ilk bölümü, Mýsýr'daki esaretin
hangi aþamalarla gerçekleþtiðini açýklamaktadýr.
Bu aþamalar bize, tarih boyunca antisemitizmin
davranýþ þeklinin yaklaþýk olarak ayný þekilde
gerçekleþtiðini göstermektedir:
Sürgündeki Yahudiler, kendilerine kucak açan bir
ülkeye gelirler. Burada þükran duygularý içinde
her zaman sadýk kalacaklarýna dair söz verirler
ve bu sözü tutarlar. Rahatlýk içinde kendi düzen
lerini kurarlar ve bunda, istisnasýz her zaman
baþarýlý olurlar. Aradan bir süre geçer ve yavaþ
yavaþ burada misafir olduklarýný unutmaya
baþlarlar. Geniþ toplumun yaþam tarzý onlarý
çeker. Her yerde boy göstermeye baþlarlar. Bazý
zamanlarda nüfuslarý da artar; ama çoðu zaman
dikkati çekmelerinin sebebi nüfuslarý deðil, her
alanda ön planda olmalarýdýr: Bene-Yisrael verimliydiler; kaynarcasýna çoðaldýlar ve çok çok
güçlendiler. Ve ülke onlarla doldu. (Þemot 1:7).
Bu durum, ev sahibi ülke insanlarý içinde farklý
tepkilere yol açar. Bazýlarý bundan memnundur.
Bazýlarý ise deðildir. Yahudiler "onlardan" gibidir

ler ve bunun için gerçekten uðraþýyorlardýr. Ama
kim onlara böyle olmalarýný söylemiþtir ki? Ýçten
içe geniþ toplum içinde Yahudi karþýtlarý seslerini
yükseltmeye baþlarlar. Ama güçlü deðildirler…
Ta ki; "Mýsýr'da, Yosef'i tanýmayan yeni bir kral
tahta çýktý" (Þemot 1:8). Yönetim deðiþir. Ve bu
yönetimin özelliði, "Yosef'i tanýmamasýdýr" - 
tanýmazdan gelmesidir. Yahudiler'in bu ülkeye
kattýðý çok þey vardýr. Ama yeni yönetim için
Yahudi aleyhtarlýðý, bunu görmemeleri, bilmeme
leri için yeterlidir. Böylece halk içindeki Yahudi
karþýtlarý liderlerini bulmuþtur. Güçlenirler. Ama
kendi fikirlerini paylaþmayan diðer vatandaþlarý
ne olacaktýr? Onlarý da "Yahudi meselesi" konu
sunda kendi yanlarýna çekmeleri gerekmektedir.
Bunun da bir tane "en iyi" yolu vardýr: Propaganda.
Yeni yönetim konuþmaya baþlar:
"Halkýna [þunlarý] söyledi: "Bakýn; Bene-Yisrael
halký bizden kalabalýk ve güçlü hale geldi. Gelin
ondan daha akýllý davranalým ki [daha da]
çoðalmasýn ve olur da bir savaþ çýkarsa o da
düþmanýmýza katýlýp bize karþý savaþarak, [bizi]
ülkeden sürmesin" (Þemot 1:9-10).
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Aleyhte propaganda budur. Sizin düþman
gördüðünüz, ama baþkalarýnýn görmediði bir
hedefi, onlara da düþmanmýþ gibi kabul ettir
mek. "Onlar bizim hayatýmýza kast ediyorlar. Bizi
týpký birer fare gibi içten kemiriyorlar. Tüm
amaçlarý ülkemizi ele geçirmek vs.". Propaganda
amacýna ulaþmýþtýr. Yönetim halk desteðini daha
kuvvetli bir þekilde elde ettikten sonra hukuki
önlemler (!) almaya baþlar. Yahudiler'e karþý özel
vergi kanunlarý çýkarýlýr. Ülkenin refahý adýna iþler
üretilir; toplama ve çalýþma kamplarý açýlýr:
"[Böylece Mýsýrlýlar,] Aðýr iþleriyle ona [Yisrael
halkýna] eziyet etmek için onun üzerine angarya
memurlarý atadýlar. [Yisrael] Paro için, stok
amaçlý þehirler Pitom ve Raamses'i inþa edecekti"
(Þemot 1:11). Fakat bu bile yetmez. Halk içinde
ki nefret sürekli arttýðý için, bu nefreti aktivi- teye
çevirdikçe, Yahudiler'e bakýþ o kadar sertleþir.
Daha da çok göze batmaya baþlarlar. O kadar ki,
ülke insanlarý artýk onlarý göremez, onlardan tik
sinir hale gelirler. Yahudiler onlarý "canlarýndan
bezdirmektedirler": "Ancak [Mýsýrlýlar] ona ne
kadar eziyet ettiyse, [Yisrael] o kadar çoðalýyor
ve yayýlýyordu. [Mýsýrlýlar] Bene-Yisrael sebebiyle
canlarýndan bezdiler" (Þemot 1:12).

Nefret arttýkça, eziyet artar. Yahudiler artýk her
alanda ezilmelidir. Dükkanlarý yaðmalanýr, gece- 
ler cam kýrýklarýyla "kristale" döner. Yahudi
varlýðýný silmenin vakti artýk çok yakýndýr:
"Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'i, bedensel dirençlerini
kýracak þe- kilde köleleþtirdiler. Hayatlarýný, harç,
tuðla ve her türlü tarla çalýþmasýndan oluþan aðýr
iþlerle acýlaþtýrdýlar. Onlarý çalýþtýrdýklarý her iþte,
bedensel dirençlerini kýrmayý amaçlýyorlardý"
(Þemot 1:13-14).
Ve Yahudi meselesi için "Nihai Çözüm" zamaný
gelir: "Mýsýr kralý, birinin ismi Þifra, diðerininki
Pua olan Ýbrani [baþ] ebelere konuþtu. ‘ibrani
kadýnlarýn doðurmalarýna yardýmcý olduðunuz
zaman, doðum sandalyesine bakýn. [Bebek]
Erkekse onu öldürün’ ” (Þemot 1:15-16); "Paro
tüm halkýna emir vererek [þöyle] dedi: 'Doðan
her erkek bebeði Nil'e atýn'" (Þemot 1:22).
Ne yazýk ki tanýdýk bir senaryo… Mýsýr'daki ilk
örneðinden, Avrupa'daki son ve dehþet dolu
örneðine kadar, "Sürgündeki Yahudi" romanýnýn
konusunda ne kadar deðiþiklik olmuþtur ki?

Kendini "Kötü" Hissettirmek
Bu paragrafta geçen Vayareu Otanu sözleri için
alternatif bir anlama þekli de "Mýsýrlýlar bizim kendimizi kötü hissetmemizi saðladýlar"dýr. Bir kiþiyi
"etiketlemek", onun yeteneklerini elinden almak
demektir. Örneðin küçük bir çocuðu "kötü"
olduðuna ikna ettiðiniz zaman, potansiyel olarak
ulaþabileceði karaktere ulaþma yeteneklerine
önemli bir zarar vermekte baþarýlý olmuþ olursu
nuz.
Mýsýrlýlar belki yozlaþmýþ kiþilerdi -  ama aptal
deðildiler. Yahudiler'e, Yahudi deðerlerini loþ ve
yanýltýcý bir ýþýk altýnda gösterebilmek için yollar
arýyorlardý. Yahudiler, bir baþkasýnýn gereksinim
lerini karþýlama konusundaki adanmýþlýðý asil bir
davranýþ olarak tanýmlamalarýna karþýn, Mýsýrlýlar
bunun sadece gereksiz ve yüklü bir kendini inkar
olduðunu öne sürüyorlardý. Yahudiler'in Üstün ve

Tek Tanrý'yý gördükleri yerde, Mýsýrlýlar boþ bir
inancýn komik bir ürününü görüyorlardý.
Kölelik - kültürel sadakat olan kesin baðlýlýðýmýzýn
boyunduruk altýna alýnmasý - genellikle kendimiz
den þüphe etmeye baþladýðýmýzda kendini göste
rir. Kendimizden o denli kuþku duyarýz ki, her
adýmýmýzda Mýsýrlýlar'ýn sesleri kulaðýmýzdadýr:
-	
Hadi, bu kadar aptal olamazsýn…
-	
Artýk kimse böyle þeylere inanmýyor…
-	
Hey, sakýn bana o geri kafalýlar gibi
olacaðýný söyleme…
-	
Ciddi deðilsin deðil mi?…
Zamanla, bu seslerin etkisi kendini göstermeye
baþlar. Yaþamýmýzýn parlak ýþýðýna, cansýz bir
gölge düþürür. Bizi etiketler -  ve biz yeteneklerimizi kaybederiz (Rabi Þimon Apisdorf).

Agada ayný yöntemle sýradaki ikinci geliþme pasuðunu ele almaktadýr:

Vanitsak El A-do-nay E-lo-e Avotenu;
Vayiþma A-do-nay Et Kolenu; Vayar Et
Onyenu Veet Amalenu Veet Lahatsenu.

Atalarýmýzýn Tanrýsý Aþem'e haykýrdýk,
Aþem sesimizi duydu, çektiðimiz eziyeti,
harcadýðýmýz emeði ve yaþadýðýmýz zulmü
gördü (Devarim 26:7).
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Þimdi bu pasuk, ayný yöntemle bölünüp detaylý bir þekilde açýklanmaktadýr:

"Vanitsak El A-do-nay E-lo-e
Avotenu" - Kema Þeneemar: "Vayi
Bayamim Arabim Aem, Vayamot
Meleh Mitsrayim Vayeanehu Bene
Yisrael Min Aavoda Vayizaku. Vataal
Þavatam El AE-lo-im Min Aavoda.
"Vayiþma A-do-nay Et Kolenu" Kema Þeneemar: "Vayiþma E-lo-im Et
Naakatam, Vayizkor E-lo-im Et Berito
Et Avraam Et Yitshak Veet Yaakov".
"Vayar Et Onyenu" - Zu Periþut
Dereh Erets. Kema Þeneemar: "Vayar
E-lo-im Et Bene Yisrael Vayeda E-loim".
"Veet Amalenu" - Elu Abanim.
Kema Þeneemar: "Vaytsav Paro Lehol
Amo Lemor: Kol Aben Ayilod Ayora
Taþlihuu. Vehol Abat Tehayun".
"Veet Lahatsenu" - Ze Adahak.
Kema Þeneemar: "Vagam Raiti Et
Alahats Aþer Mitsrayim Lohatsim
Otam".

O uzun dönem sýrasýnda

"Atalarýmýz’ýn Tanrýsý Aþem'e haykýrdýk"
- Pasukta söylendiði gibi: "O uzun dönem
sýrasýnda Mýsýr kralý öldü. Bene-Yisrael kölelik
sebebiyle
inliyorlardý.
Ýþten
dolayý
haykýrdýklarýnda, yakarýþlarý Tanrý'ya kadar
geldi" (Þemot 2:23).
"Aþem sesimizi duydu" - Pasukta söylendiði
gibi: "Tanrý onlarýn çýðlýklarýný duydu ve Tanrý,
Avraam'la, Yitshak'la ve Yaakov'la olan
antlaþmasýný hatýrýna getirdi" (Þemot 2:24).
"Eziyeti … gördü" - Bu, aile yaþantýsýnýn
daðýlýþýný ifade eder. Pasukta söylendiði gibi:
"Tanrý Bene-Yisrael'i gördü. Tanrý biliyordu"
(Þemot 2:25).
"Emeði" - Bu, çocuklarý ifade eder. Pasukta
söylendiði gibi: "Paro tüm halkýna emir vererek
þöyle dedi: 'Doðan her erkek bebeði Nil'e atýn;
fakat tüm kýzlarý yaþatýn'" (Þemot 1:22).
"Zulmü" - Bu, baskýyý ifade eder. Pasukta
söylendiði gibi: "Mýsýrlýlar'ýn onlara uyguladýðý
baskýyý da görmekteyim" (Þemot 3:9).

Moþe Rabenu'nun Mýsýr'dan kaçýþýndan, yaklaþýk seksen yaþýna geliþine
kadar olan dönem sýrasýnda. Söz konusu pasuk bu dönemden bahsetmektedir (Þemot 2:23).
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Mýsýr kralý öldü

Bu ifade gerçek anlamda olabilir. Diðer yandan Midraþ'a göre Paro
ölmemiþ, Tsaraat hastalýðýna yakalanmýþtýr (Þemot Raba 1). Cüzzam
benzeri belirtiler gösteren Tsaraat'a yakalanmýþ biri "ölü ile eþdeðer"
kabul edilir. Bunu, ablasý Miryam bu rahatsýzlýða yakalandýðýnda
Tanrý'ya "lütfen ölü gibi olmasýn" diye dua eden Moþe Rabenu'dan
öðrenmekteyiz (Bamidbar 12). Midraþ'ýn bu açýklamasýný destekleyen
bir prensip vardýr: "En Þilton Beyom Amavet - Ölüm gününde hakimiyet olmaz". Baþka bir deyiþle, bir kral, öldüðü gün "kral" sayýlmaz. Bu
sebeple de tüm Tanah boyunca bir kralýn ölümünden bahsedildiði
zamanlarda "Kral X öldü" ya da "Kral öldü" deðil, sadece

"X öldü" denir. Tek istisna bu pasuktur. Dolayýsýyla Paro'nun halen hayatta, ama "ölü ile eþdeðer"
olduðu anlaþýlmaktadýr (Vilna'lý Gaon).
Atalarýmýz’ýn Tanrýsý
Aþem'e haykýrdýk
Kurtuluþ süreci iþte bu noktada baþlamaktadýr. Sürgünde acý çeken
halk, artýk dayanacak gücü kalmadýðýný hissettiði zaman, haykýrmaya
baþlamýþtýr. Bu bir Teþuva belirtisidir. Tanrý'dan uzaklaþtýðýný hisseden halk, tekrar Tanrý'ya baðlanmanýn durumu deðiþtirebileceði
gerçeðinin farkýna varmýþ ve duaya baþlamýþtýr (Atsaa LaSeder).

Aþem sesimizi duydu

Bene-Yisrael kölelik
sebebiyle inliyorlardý

Yahudiler Tanrý'ya döndükleri zaman, Tanrý da onlara döner. Ve bu
olduðu zaman, tarih gözün bir kýrpýlýþý ile tamamen deðiþebilir. Biz
Teþuva yaparsak - dönersek - Tanrý cevap verir. Hemen. Çünkü Tanrý
her zaman kabul etmeye hazýrdýr (Rabi Tom Meyer).

Paro'nun gerçekten öldüðünü kabul eden iki açýklamadan ilkine göre,
tahta çýkan yeni Paro, eskisini bile aratýr zalimliktedir. Ýþleri arttýrmýþ,
Bene-Yisrael inlemiþtir. Ýkinci açýklamaya göre, Bene-Yisrael'in
köleliði öylesine aðýrdý ki, þikayet etmeye bile haklarý yoktu. Aðýzlarýný
açtýklarý anda kýrbaçlanýyorlardý. Mýsýr kralý ölünce buna fýrsat
bulmuþlardýr. Mýsýrlýlar Paro için aðlayýp yas tutarken, Bene-Yisrael
de rahatça inleyebilmiþ ve bunun Paro'nun kaybý sebebiyle olduðunu
düþünen Mýsýrlýlar bu kez tepki göstermemiþlerdir. Oysa BeneYisrael'in inleme sebebi "kölelik"tir.

Alternatif olarak; önceki açýklamadaki Midraþ'a göre Tsaraat'a yakalanmýþ olan Paro'ya, medyumlar tedavi için, günde iki kez taze çocuk kanýnda banyo yapmasýný önermiþlerdir. Bu banyo
için çok sayýda çocuk boðazlanacaktý. Bene-Yisrael bu aðýr kararý duyduklarýnda inlemiþlerdir.

Ýþten dolayý
haykýrdýklarýnda

Avraam'la, Yitshak'la ve
Yaakov'la

"Avoda - Ýþ" sözcüðü, ayný zamanda "ibadet" anlamýna gelir. Mýsýrlýlar
Bene-Yisrael'i puta tapýnmaya zorluyorlar, Bene-Yisrael bu sebeple
haykýrýyorlardý (Raþi).

Yahudiler'in sadece dualarý sayesinde kurtulmayý hak etmeleri yeterli
deðildi. Çünkü onlar içinde de putperestliðe batmýþ çok kiþi vardý.
Fakat Tanrý, Üç Ata ile yapmýþ olduðu antlaþma adýna, onlarý
kurtarmýþtýr. Nitekim "Atalarýmýz’ýn Tanrýsý Aþem'e haykýrdýk" ifadesi
de, bu haykýrýþ sýrasýnda güvendikleri þeyin söz konusu antlaþmalar
olduðunu ima etmektedir (Atsaa LaSeder). Buradan Avraam, Yitshak
ve Yaakov'un büyüklükleri hakkýnda bir fikir edinilebilir.

85

Aile yaþantýsýnýn daðýlýþý

Ýbranice "Dereh Erets - Dünyanýn Yolu" terimi, eþlerarasý özel iliþkiyi
temiz dille ifade etmekte kullanýlýr. Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'in daha
fazla çoðalmalarýnýn önüne geçmek için eþlerin bir araya gelmelerini
engelleyici iþler veriyorlardý. Evlerine gitmelerine izin vermiyorlar,
tarlalarda tutuyorlardý. Normal aile yaþantýsý diye bir þey kalmamýþtý.
Agada, burada bahsedilen "eziyet"in "çoðalmanýn engellenmesi" oluþunu,
Paro'nun ilk konuþmasýndan çýkarmaktadýr. Nitekim; Paro, "Gelin ondan
daha akýllý davranalým ki [daha da] çoðalmasýn" dedikten sonra,
Mýsýrlýlar'ýn Aðýr iþleriyle Yisrael halkýna eziyet etmek için onun üzerine angarya memurlarý atadýklarýný görüyoruz (Þemot 1:10-11). Ýkinci
bir olasýlýk da "Onyenu - Eziyetimiz" sözcüðünün, bir kadýnýn kocasý
tarafýndan saðlanmasý gereken birliktelik hakkýný ifade eden Ona kelimesiyle ayný kökten gelmesidir.
Yine de, kadýnlar bu konuda inisiyatifi ellerine almýþlardýr. Kendilerini küçük aynalarla süsleyerek güzelleþtirip, kocalarýnýn morallerini yükseltiyorlar, onlarýn ilgisini çekerek, yeni neslin
oluþmasý için fýrsatlar yaratýyorlardý.
Ýleride Miþkan'da Koenler'in arýnmada kullandýklarý büyük su havuzu (Kiyor) yapýlýrken,
kadýnlar hammadde olarak bu bakýr aynalarý baðýþlamýþlardýr. Moþe Rabenu ise, bu aynalar
arzularý uyandýrmada kullanýlmýþ olduðundan, kutsal amaçlý bir eþyanýn yapýmýnda
kullanýlmasýnýn uygun olmadýðýný düþünerek bu baðýþý geri çevirmek istemiþtir. Fakat Tanrý
"bu kadýnlarýn baðýþlarý, Benim için her þeyden daha deðerlidir" diyerek bu baðýþýn alýnmasýný
emretmiþtir (Raþi). Zira kadýnlarýn bu fedakarlýðý, her türlü kötü duruma karþýn iyimser ve
inançlý davranarak yeni neslin oluþumunda gösterdikleri bu çaba olmasa, Bene-Yisrael'in
geleceði tehlikeye girecekti. Bu yüzden, Talmud'a göre, "Bene-Yisrael Mýsýr'dan, dürüst
kadýnlar sayesinde çýkmýþlardýr".
Yahudiler içinde, gelecekten ümidini kesip, "Paro'nun öldürüþünü seyretmek için mi çocuk
yapacaðýz?" diye düþünerek kendi istekleriyle bundan uzak duranlar da vardý. Moþe'nin annesi
Yoheved ile babasý Amram da bu gerekçeyle boþanmýþlardý. Fakat ablasý Miryam'ýn "bu þekilde
kýzlarýn doðmasýný da engelliyorsunuz" sözleriyle onlarý ikna etmesi sonucu tekrar evlenmiþler
ve Moþe bu sayede doðmuþtur.

Tanrý biliyordu

Emeði

Doðan her
erkek bebeði

Burada bahsedilen "eziyet", gözle görülür bir eziyet olmadýðýndan dýþ
dünyadan farkedilip bilinebilen bir þey deðildi. Zira eþlerarasý iliþki özeldir. Fakat "Tanrý biliyordu" (Raþbats).

Burada kullanýlan Ýbranice Amal sözcüðü boþ çabayý ifade eder. Pasuk,
erkek bebeklerin nehre atýlmasý ile ilgili karara gönderme yapmaktadýr.
Zira bir ebeveynin tüm emeði, çocuklarý içindir (Ritba). Ama Paro bu
emeðin boþa çýkmasýný saðlayacak bir karar vermiþtir.

Astrologlar Paro'ya gelip, kurtarýcýnýn o gün içinde doðacaðýný bildirirler. Fakat bu kurtarýcýnýn Ýbrani mi yoksa Mýsýrlý mý olduðunu bilmediklerini söyledikleri için, Paro, o gün için Mýsýrlýlar'a doðan erkek
çocuklarýn da Yahudiler gibi nehre atýlmalarýný emreder. Bir görüþe
göre, annesi Moþe'yi bir sepet içinde nehre býraktýðý zaman bu karar
kalkmýþtýr. Çünkü astrologlar, söz konusu kurtarýcýnýn "nehre atýldýðýný"
görmüþlerdir. Paro için bu yeterli olmuþtur; ancak kurtarýcýnýn hem de
kendi sarayýnda yetiþmek üzere küçük bir nehir gezintisine çýktýðýný
aklýna bile getirmemiþtir.
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Tüm kýzlarý yaþatýn
Paro'nun "kýzlarý öldürmeyin" deðil de "kýzlarý yaþatýn" demesi ilginçtir.
Paro, Yahudi kadýnýnýn fedakarlýðýný ve üst düzeyini çok iyi biliyordu.
Bu sebeple erkekleri yok ederek, tüm Yahudi kadýnlarýný Mýsýrlý yapýp,
onlarýn bu üstün özelliklerinden yararlanmak istiyordu. Bu sebeple
"yaþatýlmalarý" önemliydi (Tehelet Mordehay).

Baský

Mýsýrlýlar, Yahudiler'e her gün için bitirmeleri gereken bir iþ kotasý
vermiþlerdi ve bu kotayý tamamlamalarý için sert baskýlarda
bulunuyorlardý. Ýþin kendisinin aðýrlýðýnýn yanýnda, bu psikolojik baský,
durumu daha da zorlaþtýrýyordu.
Rabenu Behaye ise farklý bir görüþ sunar: Yahudiler, yetmiþ kiþilik
küçük bir grup halinde Mýsýr'a gelmiþler ve Goþen bölgesine
yerleþmiþlerdir. Fakat þimdi nüfuslarý birkaç milyonu bulmuþtur; ama
Mýsýrlýlar, onlarý hala Goþen'de - yetmiþ kiþiye uygun bir bölgede yaþamaya zorlamaktadýrlar.

Çaðrý ve Cevap
Jack karanlýk bir yolda ilerlemektedir. Birden
karþýsýna, ellerinde silah tutan iki maskeli adam
çýkar. Dehþete kapýlan Jack hemen ellerini göklere kaldýrýp dua etmeye baþlar: "Tanrým; kurtar
beni - lütfen kurtar beni! Her þeyi yapacaðým
Tanrým, her gün sinagoga gideceðim, gelirimin
yarýsýný Tsedaka'ya yatýracaðým, hatta… hatta…
Christine'le bir daha çýkmayacaðým!… Söz!"

sizlik noktasýna özellikle getirir ve bununla, diðer
tüm seçenekleri tükettikten sonra, bizi kurtara
cak tek gerçek gücün Bizzat Tanrý olduðunu ka- 
bullenmemizi amaçlar. Bu þekilde, kurtuluþ
gerçekleþtiði zaman, bu sonucu "iyi þans" ya da
"akýllýca ürettiðimiz çözüm" gibi sebeplere baðlama
hatasýna düþmeyiz.

Mýsýr'daki Yahudiler söz konusu olduðunda, yeni
ve ebedi bir ulusun oluþma aþamasýnda olduklarýný
düþünürsek, tüm kurtuluþun Tanrý'nýn Eli ile
gerçekleþtiðini kesin bir þekilde bilmeleri büyük
önem taþýmaktaydý. Agada'nýn, kurtuluþun ilk
þartýnýn "bizim Tanrý'ya haykýrmamýz ve O'nun
Kriz zamanlarýnda hepimiz Kime döneceðimizi bi-  sesimizi duyup, çektiðimiz eziyeti görmesi"
liriz. Eski bir sözün söylediði gibi, "tilki ininde ate olduðunu vurgulamasýnýn sebebi de budur.
ist bulunmaz". Gerçekte Tanrý da tam olarak Kurtuluþ binasýnýn temeli, iþte o anda atýlmýþtýr.
bunu istemektedir. Bazý durumlarda bizleri ümit
Tam o sýrada yola bir polis arabasý girer ve iki
haydut ortadan toz olurlar. Jack diþ macunundan
yeni çýkmýþ hýnzýr bir sýrýtýþla hemen yukarý
bakar: "Boþver Tanrým… Ben hallettim!"

Aile
Agada, kölelik yaþamýnýn en büyük "eziyetinin",
"aile yaþantýsýnýn daðýlýþý" olduðunu özellikle belirt
mektedir.
21. yüzyýlda boþanma ve zina o denli yaygýn bir
hal aldý ki, artýk bunlarý birer problem olarak gör
meme eðilimi baþladý. Fakat gerçekte, bireyler
için olabilecek en büyük yýkýmý getiren, ayrýca
toplumsal dengenin bozulmasýna neden olan, aile
biriminin yok oluþudur.
Ýnsanlar eþlerinin kendilerine baðlý kalacaklarýný
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ve evlilik taahhüdünün -  durumu çekilmez hale
getiren þartlar söz konusu olmadýðý sürece - 
ebedi olduðunu bilmek, kendilerini bu konuda
güvende hissetmek isterler. Aile yaþantýsý, eviþlerini ve faturalarý paylaþma konusunda insanýn
iþine gelen bir yöntem olmaktan çok daha ötedir.
Aile yaþantýsý, baþkalarýyla olan iliþkilerimizi nasýl
inþa edeceðimizi ve bunun ötesinde, Tanrý ile
aramýzdaki baðlantýyý nasýl güçlendireceðimizi
anlayabilmemiz konusundaki en önemli kaynaktýr.
Bunun bilincine varmak, büyük önem taþýr.

Sonuç pasuðu:

Vayotsienu A-do-nay Mimitsrayim Beyad
Hazaka Uvizroa Netuya Uvmora Gadol
Uvotot Uvmofetim.

Aþem bizi Mýsýr'dan kuvvetli bir El'le ve
uzanmýþ bir Kol'la, büyük bir korku salarak,
iþaretlerle ve mucizelerle çýkardý (Devarim
26:8).

Agada þimdi bu sonuç pasuðunu bölüp açýklamaktadýr.

"Vayotsienu A-do-nay Mimitsrayim"
- Lo Al Yede Malah, Velo Al Yede
Saraf, Velo Al Yede Þaliah. Ella
Akadoþ Baruh U Bihvodo Uvatsmo.
Þeneemar: "Veavarti Beerets Mitsrayim
Balayla Aze; Veiketi Kol Behor Beerets
Mitsrayim Meadam Vead Beema;
Uvhol eloe Mitsrayim Eese Þefatim Ani
A-do-nay".

"Aþem bizi Mýsýr'dan … çýkardý" - Ne bir
melek, ne bir Saraf, ne de bir elçi aracýlýðýyla;
aksine, tüm Onuru ve Azameti ile Bizzat
Kutsal-Ve-Mübarek-Olan Tanrý yaptý bunu.
Pasukta söylendiði gibi: "O gece Mýsýr
Ülkesi'nden geçeceðim. Ýnsandan hayvana,
Mýsýr Ülkesi'ndeki tüm behorlarý öldüreceðim.
Mýsýr'ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý
uygulayacaðým. Ben Aþem'im" (Þemot 12:12).

Agada burada bir parantez açarak, getirilen destek pasuðunu da ayrýca açýklamaktadýr.

"Veavarti Beerets Mitsrayim" - Ani
Velo Malah.
 	 "Veiketi Kol Behor" - Ani Velo
Saraf.
 "Uvhol eloe Mitsrayim Eese Þefatim"
- Ani Velo Þaliah.
 Ani A-do-nay; Ani U Velo Aher.


"Mýsýr Ülkesi'nden geçeceðim" - Ben; ve
bir melek deðil!
 "Mýsýr
Ülkesi'ndeki tüm behorlarý
öldüreceðim" - Ben; ve bir Saraf deðil!
 "Mýsýr'ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý
uygulayacaðým" - Ben; ve bir elçi deðil!
 "Ben Aþem'im!" - Tüm bunlarý yapacak
olan Benim; ve bir baþkasý deðil!
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Aþem bizi
Mýsýr'dan çýkardý

Baþka bir deyiþle "Bizi Mýsýr'dan Aþem çýkardý". Bu açýklamadaki vurgu,
her þeyin Bizzat Tanrý tarafýndan yapýlmýþ olduðudur. Zira daha önceki
[paragrafta açýklanan] pasukta Tanrý'dan bahsedilmektedir. Dolayýsýyla
burada sadece "Bizi Mýsýr'dan çýkardý" denseydi, bu da anlamamýza
yeterdi. Buna raðmen "Aþem" vurgusu yapýlarak, tüm bunlarýn Bizzat
Tanrý tarafýndan ve herhangi bir aracý kullanmadan yapýldýðý belirtilmektedir.

Saraf

Bu, üst düzey bir melek türüdür. Rambam (Yesode Atora 2:7), on melek
düzeyi olduðunu yazar. Bunlar, Hayot, Ofanim, Erelim, Haþmalim,
Serafim, Malahim, Eloim, Bene Eloim, Keruvim ve Ýþim'dir.

Elçi

Yani Moþe Rabenu. Zira Mýsýr'daki On Bela'nýn önemli bölümü onun
aracýlýðýyla gerçekleþtirilmiþti. Çýkýþ gecesi ise Tanrý her konuda yönetimi ele almýþtýr.

Agada'da Moþe Rabenu'dan hiç bahsedilmiyor olmasý dikkati çekmektedir. Moþe, sadece Paro ile iletiþim konusunda Tanrý'nýn elçisiydi.
Fakat Çýkýþ, Tanrý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir ve bu aþamada
Moþe'nin elçiliðinin bir iþlevi olmadýðýndan, Seder gecesinde Agada
bundan bahsetmemektedir. Agada'nýn ileri bölümünde Kýzýldeniz'in
yarýlýþýyla ilgili olarak getirilen bir pasukta Moþe'nin ismi geçmektedir.
Fakat o noktada bile Moþe'den "Tanrý'nýn kulu" olarak bahsedilerek, ön planda olmadýðý
vurgulanmaktadýr. Bu þekilde Agada, Pesah olaylarýnýn merkezinde insanýn deðil, Tanrý'nýn
olduðu gerçeðini çarpýcý bir þekilde öðretmektedir (Vilna'lý Gaon).
Burada Moþe'nin zirve niteliðindeki alçakgönüllülüðü hakkýnda da bir þeyler öðrenmekteyiz.
Moþe için Tora, "yeryüzünün en alçakgönüllü kiþisi" demektedir. Moþe Tanrý'nýn yanýnda kendisini öylesine "hiç" hale getirmiþtir ki, Tanrý adýna yapmýþ olduðu elçilik bile "Bizzat Tanrý yaptý"
denebilecek þekildeydi (Sefat Emet).

Kutsal-VeMübarek-Olan
Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn tetiðini çeken, behorlarýn ölümüdür. Ve bunu yapan
Bizzat Tanrý'dýr. Bunu kanýtlamak için getirilen pasukta da Tanrý birinci tekil þahýs kullanmaktadýr. Üç fiilde bu yapýnýn kullanýlmasý, her fiilin doðrudan Tanrý tarafýndan yapýldýðýný ve bahsi geçen üç "olasý"
aracýnýn bu fiillerde rol oynamadýðýný göstermektedir.
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Tanrýlarýna karþý
yargýmý uygulayacaðým

Bela sýrasýnda tüm tahta putlar çürümüþ, metal olanlar ise erimiþtir
(Raþi).

Geçeceðim …
öldüreceðim … uygulaycaðým

Tanrý bu sözlerin hepsini birinci tekil þahýs kullanarak söylediðine
göre, her biri için aklýmýza gelebilecek alternatif aracýlar olasýlýk
dýþý kalmaktadýr.

Melek deðil

Mýsýr'dan geçerek kimin behor olup kimin olmadýðýný sadece Tanrý bilebilir. Mýsýr'da zina çok yaygýndý ve kadýnlar kocalarýnýn dýþýnda
kiþilerden de çocuk sahibi oluyorlardý. Dolayýsýyla teorik olarak her
ailede bir tane behor olmasý gerekirken, bela sýrasýnda her evde birden
fazla kiþi ölmüþtür. Çünkü bir kadýnýn, birden fazla erkeðin ilk oðlunu
doðurmuþ olmasý seyrek bir durum deðildi. Durumdan haberdar olmayan aile reisleri evde birden çok ölümün gerçekleþtiðini gördükleri için,
Mýsýrlýlar belanýn behorlarla sýnýrlý kalmadýðýný düþünmüþler ve "hepimiz ölüyoruz" (Þemot 12:33) diye paniðe kapýlmýþlardýr. Tüm bu
karmaþa içinde kimin behor olduðunu bir meleðin bilmesi mümkün
olmadýðýndan, bunu her þeyi bilen tek Varlýk olan Tanrý yapmalýydý.

Saraf deðil

"Yakmak" anlamýna gelen Saraf, yok edici bir melek cinsine verilen
isimdir. Tora'da "[Kapýlarýnýza sürdüðünüz] Kan, sizin içlerinde
bulunduðunuz evlerin üzerinde, sizin için bir iþaret olacak. Kaný
gördüðümde üzerinizden atlayacaðým. Böylece Mýsýr Ülkesi'ni vurduðum
zaman, yokedici bela sizde gerçekleþmeyecek" (Þemot 12:13) denmektedir. Bu pasuktaki "yokedici bela" ifadesi, ayný zamanda "yok edici melek"
anlamýna gelebilir. Buradan da sanki behorlarýn bu Yokedici tarafýndan
öldürüldüðü, Bene-Yisrael'e dokunmasýna ise izin verilmediði sonucu
çýkabilir. Oysa Tanrý her þeyi Bizzat yapacaðýný söylemiþtir. O zaman
"yokedici"nin rolü nedir? Mýsýr'da 3.000.000'dan fazla Yahudi vardý.
Ýstatistiksel bir gereklilik olarak, bu büyüklükteki bir nüfusa sahip bir
toplumda doðal ölüm vakti gelmiþ kiþilerin bulunmasý normaldir. Fakat
Tanrý Çýkýþ gecesinde bu kiþileri öldürmesi için bile Yokedici'ye, yani
ölüm meleðine izin vermemiþtir. Zira aksi takdirde Mýsýrlýlar "bela bize
özgü deðil; Yahudiler de ölüyorlar" diyebilirlerdi (Vilna'lý Gaon).

Benim; ve bir baþkasý
deðil

Tora kanununa göre "Þeluho Þel Adam Kemoto - Bir kiþinin elçisi, kendisi gibidir". Dolayýsýyla her ne kadar birinci tekil þahýs kullanýlmýþsa
da, bu mutlaka Tanrý'nýn Bizzat yaptýðýný ifade etmeyebilir ve hala bir
aracýnýn "Tanrý adýna" iþ gördüðü anlamýna gelebilir. Tora bu sonucu
çýkarmamamýz için, pasuðun en sonunda "Ben Tanrý'yým" [ya da tam
olarak "Ben Aþem'im"] demektedir. Tüm bunlarý yapan Bizzat Tanrý'dýr;
ve bir baþkasý deðil.
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Agada, bir önceki paragrafta ele aldýðý pasuðu bölümler halinde açýklamaya devam etmektedir. Buna
göre Tanrý Bene-Yisrael'i beþ araçla Mýsýr'dan çýkarmýþtýr: "Aþem bizi Mýsýr'dan [1] kuvvetli bir El ve [2]
uzanmýþ bir Kolla, [3] büyük bir korku salarak, [4] iþaretlerle ve [5] mucizelerle çýkardý" (Devarim
26:8).

"Beyad Hazaka" - Zo Adever.
Kema Þeneemar: "Ýne Yad A-donay Oya Bemikneha Aþer Basade;
Basusim, Bahamorim, Bagemalim,
Babakar Uvatson; Dever Kaved
Meod".
"Uvizroa Netuya" - Zo    
Aherev. Kema Þeneemar: "Veharbo
Þelufa Beyado, Netuya Al
Yeruþalayim".
"Uvmora Gadol" - Ze Giluy
Þehina. Kema Þeneemar: "O Anisa
eloim Lavo Lakahat Lo Goy
Mikerev Goy; Bemasot, Beotot
Uvmofetim, Uvmilhama, Uvyad
Hazaka Uvizroa Netuya Uvmoraim
Gedolim Kehol Aþer Asa Lahem
A-do-nay E-lo-e-hem Bemitsrayim
Leeneha".
"Uvotot" - Ze Amate. Kema
Þeneemar: "Veet Amate Aze    
Tikah Beyadeha Aþer Taase Bo   
Et Aotot".

"Kuvvetli bir El'le" - Bu, salgýn hastalýk belasýna iþaret etmektedir. Pasukta söylendiði gibi:
"Tanrý'nýn Eli, çayýrdaki hayvanlarýna yönelecek.
Atlar, eþekler, develer, sýðýr ve davar, son derece
ciddi bir salgýn sebebiyle telef olacaklar" (Þemot
9:3).
"Uzanmýþ bir Kol'la" - Bu ifadeyle, kýlýç ima
edilmektedir. Pasukta söylendiði gibi: "Elindeki çekilmiþ kýlýcý Yeruþalayim'e uzanmýþtý" (Divre Ayamim
I 21:16).
"Büyük bir korku salarak" - Bu, Þehina'nýn
açýða çýkýþýna gönderme yapmaktadýr. Pasukta
söylendiði gibi: "Ya da, varsayýlan herhangi bir
tanrý(!) herhangi bir halký, diðer bir halkýn arasýndan
- Tanrýnýz Aþem'in Mýsýr'da size, denemelerle,
iþaretlerle ve mucizelerle; savaþla, Kuvvetli bir El ve
Uzanmýþ bir Kol'la; ve büyük korkular salarak gözlerinizin önünde tüm yaptýklarýna benzer bir þekilde
- çýkararak mucizevi bir þekilde kendisine almaya
kalkýþmýþ mýdýr?" (Devarim 4:34).
"Ýþaretlerle" - Bu, asayý ifade eder. Pasukta
söylendiði gibi: "Bu asayý da eline al; iþaretleri onunla yapacaksýn" (Þemot 4:17).
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Salgýn hastalýk

Açýklanmakta olan ana pasukta geçen "Kuvvetli bir El" ifadesinin özellikle salgýn hastalýk belasýný kast ettiðine dair sözlü bilgiye, bu belanýn
öncesindeki uyarýda da "Tanrý'nýn Eli" ifadesinin yer almasý bir destek
teþkil etmektedir.

Mýsýrlýlar'ýn baþýna gelen beþinci bela olan salgýn hastalýk belasý
(Dever), belalar içinde en aðýr olanlardan biriydi. Mýsýrlýlar'ýn hayvanlarýnýn büyük bir çoðunluðu bu belada telef olmuþtu ve dolayýsýyla ülke
ekonomisine büyük darbe vurulmuþtu. Belanýn aðýrlýðýna dair bir
baþka iþaret de, uyarýda kullanýlan "Tanrý'nýn Eli" denmesidir. "El"
ifadesi, bir mucizenin son derece güçlü olduðunu gösterir. Nitekim biraz ileride Kýzýldeniz'in
yarýlmasýyla ilgili olarak da "El"in aktif olduðunu görmekteyiz.  Midraþ ise, konuyu daha da ileri
götürerek, On Bela'nýn her biri sýrasýnda salgýn hastalýk görüldüðünü belirtir.
Kýlýç

Ana pasukta geçen "uzanmýþ kol" ifadesinin, "kýlýcý" belirttiðine dair
sözlü bilgiye, Divre Ayamim'deki "kýlýçla uzanan el" ile ilgili bir pasuk
destek çýkmaktadýr.

Bahsedilen "kýlýç" behorlarýn öldüðü son belayý simgeleyen bir terimdir.
Mýsýr'dan Çýkýþ gecesinde Mýsýr'da gerçekten de "kýlýçlar konuþmuþtur".
Moþe'nin bela hakkýndaki uyarýsýný duyan Mýsýrlý behorlar, can havliyle,
bu uyarý dikkate alýnmadýðý için ayaklanmýþlar ve Mýsýr'da çýkan bu
küçük çaplý iç savaþta önemli sayýda insan ölmüþtür (Kol Bo). Teilim'deki,
"Mýsýr'ý Behorlarýyla Vuran" (Teilim 136:10) ifadesi bu olaya
gönderme yapmaktadýr. Tam gece yarýsý, bu kez Tanrý açýk bir þekilde sahneye çýkmýþ ve simgesel bir kýlýçla, Mýsýr'ýn tüm behorlarýný öldürmüþtür. Bu belalarýn sonunda ülkesi harabeye
dönen Paro da, kendisine uyarýlarý dikkate almamasýný öðütleyen danýþmanlarýný kýlýçtan
geçirmiþtir. Tüm bunlar sebebiyle, "kýlýç", behorlarýn öldüðü belayý simgeler (Yaavets).
Salgýn hastalýk… kýlýç

On tane bela olmasýna karþýn, bu paragrafýn sadece salgýn hastalýk ve
behorlarýn ölümü belalarýný ele almasýnýn sebebi, on belanýn ikiye
ayrýlmasýdýr. Ýlk beþ beladan oluþan grubu tamamlayan salgýn hastalýk
belasý, kendi grubunu temsil ederken, ikinci beþ belayý tamamlayan
behorlarýn ölümü, bu grubu temsil eder (Vilnalý Gaon; Maase Nisim).

Þehina'nýn açýða çýkýþý
Tanrý'nýn Kutsal Varlýðý'na Þehina adý verilir. "Þahan - Barýnmak"
kökünden gelir ve Tanrý'nýn Kendisi'ni kuvvetli bir þekilde hissettirdiði
- barýndýðý - yer ya da zamanlardan söz edildiðinde kullanýlýr. Çýkýþ
gecesi Tanrý, Varlýðý'ný Mýsýr'da hissettirmiþtir. "Tanrý'nýn salmýþ olduðu
korku" bu "açýða çýkýþ"ý belirgin bir þekilde ortaya koymaktadýr.

Denemelerle
Bazý mucizelerde Tanrý, Gücü'nü "deneme" yoluyla göstermiþtir. Örneðin
ikinci bela olan kurbaða istilasý sýrasýnda Moþe Paro'yla biraz da alaylý
bir tavýrla konuþmuþ "Benim üstümde kendini onurlandýrmayý dene.
Yapamayacaðýmý düþündüðün bir istekte bulun" demiþtir (Þemot 8:5).
Sonra da Paro'nun istediði þeyi yaparak, bunun Tanrý için bir sorun
olmadýðýný ispat etmiþtir.

Ýþaretlerle

Bunlar, Moþe'nin Tanrý'nýn elçisi olduðunu kanýtlayan türdeki mucizelerdi. Baþka bir deyiþle Moþe adýna birer "iþarettiler". Örneðin asanýn yýlana
dönüþmesi, bir iþaretti.
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Mucizelerle

Doðaüstü özelliklere sahip belalar. Örneðin, ateþle buzun bir arada
bulunduðu tanelerden oluþan dolu belasý.

Savaþla
Bu, Kýzýldeniz'in yarýlýþý sýrasýnda Tanrý'nýn Mýsýrlýlar'a karþý Bizzat
savaþmasýný ifade etmektedir. Moþe burada halka "Tanrý sizin için
savaþacak; ama siz sessiz olun" (Þemot 14:14) demiþtir. Ayrýca
Kýzýldeniz'de yok olmak üzere olduklarýnýn farkýna varan Mýsýrlýlar'ýn
"Tanrý onlar [=Bene-Yisrael] adýna Mýsýrlýlar'la savaþýyor!" (Þemot
14:25) þeklindeki sözleri de bunu yansýtmaktadýr.

Kuvvetli bir
El ve uzanmýþ bir Kol'la

Büyük korkular salarak
gözlerinizin önünde

Yukarýda açýklandýðý gibi, salgýn ve kýlýçla.

Ana pasuktaki "büyük bir korku salarak" ifadesinin "Þehina'nýn açýða
çýkýþý"ný ima ettiði, kanýt olarak getirilen pasuðun bu bölümünde destek
bulmaktadýr. Zira burada da "büyük korkular salarak" denmekte ve
hemen ardýndan "gözlerinizin önünde" eklemesi yapýlmaktadýr. Zira
"açýða çýkýþ" terimi gözler tarafýndan bir þeylerin görülmesini gerektirir. Dahasý, bir önceki paragrafta açýklanan pasukta geçen "O gece
Mýsýr Ülkesi'nden geçeceðim" sözleri de, Tanrý'nýn Kendisi'ni kuvvetli
bir þekilde hissettirdiðini göstermektedir.
Agada, "korku" anlamýna gelen Mora sözcüðünü, "Mare - Görüntü" kelimesiyle baðlantýlý görmektedir. Onkelos'un bu sözcüðe yaptýðý çeviri de
"görüntü" þeklindedir. Bu da "gözler önünde" gerçekleþen "açýða çýkýþ"ýn,
sadece hissetme yoluyla deðil, "muhteþem görüntüler" þeklinde olduðu
anlamýna gelmektedir.

Moþe Rabenu'nun asasý. Bu asa Tanrý'nýn altý yaratýlýþ gününün sonunda
Þabat'ýn baþlamasýndan hemen önce yarattýðý on þeyden biridir (Pirke
Avot). Midraþ'a göre asayý Tanrý Gan Eden'de Adam'a vermiþtir. Asa
daha sonra Hanoh'a geçmiþ, ondan Noah'ýn oðlu Þem almýþtýr. Þem'in
Avraam'a verdiði asa, sýrasýyla Yitshak ve Yaakov'a geçtikten sonra,
Yaakov Mýsýr'a geldiðinde bunu Yosef'e vermiþtir. Yosef öldükten sonra
Paro, onun tüm mal varlýðýyla birlikte asaya da el koymuþtur. Daha
sonralarý, Paro'nun danýþmaný olan Yitro, bir anlaþmazlýk sonucu Mýsýr'ý
terk edip Midyan'a giderken bu asayý da yanýna alýr ve evinin yakýnlarýnda
bir taþa saplar. Asayý taþtan çýkarabilen kiþiye kýzý
Tsipora'yý vereceðini söyler; fakat bunu kimse baþaramaz. Mýsýr'dan kaçýp Midyan'a geldiðinde,
Moþe Rabenu bunu baþarýr ve hem asayý hem de Tsipora'yý alýr.
Asa

Asanýn üzerinde Mýsýr'da meydana gelen On Bela'nýn baþ harflerinden oluþan Detsah Adaþ
Beahav sözcükleri yazýlýydý. Ayrýca Atalar Avraam, Yitshak, Yaakov ile Anneler Sara, Rivka,
Rahel, Lea, Bila ve Zilpa'nýn isimlerinin yanýnda oniki Yisrael kabilesinin isimleri de kazýlýydý.
Safirden yapýlmýþ olan asa yaklaþýk 300kg. aðýrlýðýndaydý. Moþe'nin böylesi bir aðýrlýðý sürekli
taþýyabilmesi gibi, onu taþtan çýkarabilen tek kiþi olabilmesi de onun Tanrý'nýn elçisi olacak özel
bir kiþi olduðuna dair bir "iþaret"tir. Asanýn "Otot - Ýþaretler"i simgelemesinin bir baþka yönü de
budur.
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Bir Halk Ýçinden Baþka Bir Halký Çýkarmak
Bu paragrafta getirilen en uzun kanýt pasuðu,
Moþe'nin, ölümünden önce Bene-Yisrael'e yaptýðý
veda konuþmasýnýn bir parçasýdýr. Moþe bu
konuþmasý sýrasýnda gelecekteki bir devirden
söz açmaktadýr: "[Gelecekte] Tanrý sizi halklar
arasýna daðýtacak ve oralarda küçük birer azýnlýk
haline geleceksiniz" (Devarim 4:27). Bu kehanet
sel sözlerinde, Moþe, bu uzun sürgünün
sonuçlarýndan birinin, Yahudiler'in Tanrý ve
Yahudilik'e gittikçe yabancýlaþacaklarý olduðunu
belirtir. Bunun sonucunda Yahudiler, anlam ve
maneviyat arayýþlarýný her türlü din, ideoloji,
"izm"de yapacaklardýr. Bunlarý söyledikten sonra,
Moþe kehanetine geri döner ve sözlerini bu kez,
o ileri dönemde yaþayacak olan Yahudiler'e
yöneltir. Tarihin sert sularý karþýsýnda yalpalamanýn
bir sonucu olarak, "gerçek" adlý sýðýnaðý aramaya
baþlayacaðýmýzý o da bilmektedir. Peki bunu biz
nasýl bileceðiz? Bizim kendi Yahudiliðimiz'in, Tanrý
ile temel bir bað oluþturma konusunda bir
patikayý içerdiðini nasýl bilebiliriz?
Buna cevaben, Moþe gelecekteki bu arayýþ için
deki Yahudiler'e seslenmektedir: "Dünya tarihini,
ilk zamanlarýna kadar iyi bir þekilde araþtýrýn: bu
denli heybetli bir baþka olay herhangi bir zaman
da gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir olay
duyulmuþ mu?" (Devarim 4:32). Moþe hangi
olaydan mý bahsetmektedir? "Herhangi bir halk
Tanrý'yý ateþin içinde konuþurken duymuþ mu?
Ya da Tanrý'nýn size Mýsýr'da yapmýþ olduðu gibi,
herhangi bir halk, bir baþka halkýn içinden alýnýp
çýkarýlmýþ mý?" (Devarim 4:33).
Agada, Moþe'nin bu sözlerini ileterek, Yahudilik'i
gerçekten özel, farklý ve benzersiz yapan þeyin
ne olduðunu öðretmektedir. Yahudilik'in -  ve
sadece Yahudilik'in - kökleri, tüm bir ulusun tec
rübe ettiði tarihsel bir ulusal olaydadýr. Yahudi
inancýnýn entellektüel madeni, hiçbir zaman bir
kiþinin ya da küçük bir grubun tanrýsallýk ya da
Tanrý'yla temas iddialarýna itibar etmemiþtir.
Yahudiler'in Yahudilik'e olan sadakatinin temelin
de bir gerçek vardýr: Ulusal tarihi olaylar her ne

kadar yeniden yorumlanmaya açýk iseler de, hiç
bir zaman yoktan uydurulamazlar ya da toptan
silinemezler. Her iki dünya savaþý da, ta-rihin
devamý boyunca tekrar tekrar gözden geçirilecek ve farklý bakýþ açýlarýyla baþtan incelene
cektir. Fakat kimse bunlarýn hiçbir zaman var
olmadýðýný iddia edemeyecektir. Bu denli çok
insaný ilgilendiren olaylar söz konusu olduðunda
kimse, yeterli düzeyde bir komplo teorisi üret
meyi baþaramaz.
Moþe'nin sözleri bu gerçeði vurgulamakla kalma
makta, daha da ileri gitmektedir: "Dünya tarihini,
ilk zamanlarýna kadar iyi bir þekilde araþtýrýn: bu
denli heybetli bir baþka olay herhangi bir zaman
da gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir olay
duyulmuþ mu?"
3000 yýldan fazla bir süre önce, Moþe önceden
tahmin edilmesi mümkün olmayan bir þeyi önce
den "bildirmiþtir". Bir daha böyle bir þeyin
"duyulmayacaðýný" söyleyerek Moþe'nin belirt
mek istediði þudur: Yahudi Ulusu tarih boyunca
manevi iddiasýný bu tarihi gerçeðe dayayacak
olmasýna raðmen, baþka hiçbir ulus ya da inanç
böyle bir iddiada bulunmayý denemeyecektir bile.
Tarih, Moþe'nin bu öngörüsünü doðrular nitelik
tedir. Zira gerçekten de baþka hiçbir inanç,
temelini tüm bir ulusun tanýk olduðu bir olaylar
zincirine baðlamayý ve bu þekilde tarih sahnesin
de yerini almayý deneyememiþtir.
Yahudiler'in bir iddiasý vardýr. Ve onlarýn böylesi
bir iddiayý tarihin bir köþesine "uydurarak"
sýkýþtýrabildiklerini iddia edecek kadar gerçekleri
görmek istemeyen bir kiþi, benzeri bir hikayeyi
baþka bir ulusun neden uyduramadýðýný açýklamak
zorunda olacaktýr. Ama, Yahudiler bunu
uydurmamýþlardýr; diðerleri ise kendileri ile ilgili
benzeri bir hikayeyi uyduramamýþlardýr.
Pesah gecesinde Yahudiler, çocuklarýna yatma
dan önce okunan tarzda hikayeler deðil, "ta- rihi"
anlatýrlar (Rabi Þimon Apisdorf).

Agada þimdi, ele aldýðý pasuðun son sözcüðünü açýklayacaktýr. Paragrafýn devamýnda ana pasukla ilgili
alternatif bir açýklama getirildikten sonra, sýra On Bela’ya gelecektir.
 Evin reisi “Uvmofetim” paragrafý baþladýðý zaman þarap bardaðýný eline alýr. Önüne bir kap getiri		
lir. 	Kýrýk ya da bozuk bir kap varsa, o tercih edilir. Þaraptan buraya dökme iþlemi yapýlacaktýr. 		
Bazý aileler þarap yerine gözyaþýný simgeleyen sirke ya da tuzlu suyu dökmeyi adet edinmiþlerdir.
 Bazý kiþiler “Tanrý’nýn parmaðý”ný (Þemot 8:15) simgelemesi için, dökme iþlemini iþaret parmaðýný 		
kadehe sokup bir miktar þarabý iteleyerek dökerler. Bir görüþe göre ise kadehe parmak sokulmaz ve 	
dökme iþlemi normal bir þekilde azar azar yapýlýr.
 Evin Reisi “Dam, VaEþ, VeTimerot Aþan” kelimeleri söylenirken, her maddede birer kez olmak 	
üzere üç kez az miktar þarabý bu kaba döker. Ardýndan her bela okunurken yine þarabýndan az miktar 	döker 	 ve son olarak “Rabi Yeuda” paragrafý okunurken de “Detsah Adaþ Beahav” kelimeleri-		
nin 	her birinde yine þarap dökülür ve son döküþle tamamen boþaltýlýr. Þarabýn döküldüðü yerler, 		
okunuþ metninde (*) iþareti ile belirtilmiþtir
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"Uvmofetim" - Ze Adam. Kema
Þeneemar: "Venatati Mofetim Baþamayim
Uvaarets: *Dam *Vaeþ *Vetimerot
Aþan".

"Mucizelerle" - Bu, kan belasýný belirtir.
Pasukta söylendiði gibi: "Göklerde ve yeryüzünde mucizeler gerçekleþtireceðim: kan, ateþ,
ve duman sütunlarý" (Yoel 3:3).

Agada, sonuç pasuðu ile ilgili alternatif bir açýklama getirmektedir. Hatýrlanacaðý üzere, pasuk þöyledir:
“Aþem bizi Mýsýr’dan kuvvetli bir El ve uzanmýþ bir Kolla, büyük bir korku salarak, iþaretlerle ve mucizelerle çýkardý” (Devarim 26:8).

Davar Aher:
"Beyad Hazaka" - Þetayim
"Uvizroa Netuya" - Þetayim
"Uvmora Gadol" - Þetayim
"Uvotot" - Þetayim
"Uvmofetim" - Þetayim.
Elu Eser Makot Þeevi Akadoþ Baruh U
Al Amitsriyim Bemitsrayim.

Baþka bir açýklama:
"Kuvvetli El" - iki
"Uzanmýþ Kol" - iki
"Büyük korku" - iki
"Ýþaretler" - iki
"Mucizeler" - iki.
Bunlar Kutsal-Ve-Mübarek-Olan'ýn Mýsýr'da
Mýsýrlýlar'ýn baþýna getirdiði 10 Bela'dýr.

Veelu En:
*Dam, *Tsefardea, *Kinim;
*Arov, *Dever, *Þehin;
*Barad, *Arbe, *Hoþeh;
*Makat Behorot.

Söz konusu 10 Bela þunlardýr:
Kan, Kurbaða, Bitler;
Vahþi Hayvan Ýstilasý, Salgýn Hastalýk,
Çýbanlar;
Dolu, Çekirgeler, Karanlýk;
Behorlarýn Ölümü.

Rabi Yeuda Aya Noten Baem
Simanim:
*DeTSa"H, *ADa"Þ, *BeAHa"V.

Rabi Yeuda, onlar için baþharflerini kullanarak hatýrlatýcý kýsaltmalar yapmýþtý:
DeTSa"H; ADa"Þ; BeAHa"V..

 Bu noktada, içine þarabýn döküldüðü kap mutfak lavabosuna boþaltýlýr, evin reisi ellerini ve bardaðýný 	
yýkar ve tekrar þarapla doldurur.
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Kan
Agada salgýn hastalýk ve behorlarýn ölümü belalarýný vurguladýktan
sonra, ayrýca kan belasýný öne çýkarmaktadýr. Bunun basit sebebi, kan
belasýnýn ilk olaðanüstü olay olmasýdýr. Olaðanüstü olaylardan bir dizi
olduðunda, bu zincirin ilk halkasý her zaman önemlidir; zira doðaldan
doðaüstüne olan deðiþiklik bununla olmuþtur. Sonrasýnda gelenler daha
kuvvetli ve akýlalmaz olsalar bile, ayný etkiyi yapmayacaklardýr; zira
doða bir kere deðiþmeye baþlamýþtýr.

Mucizeler
gerçekleþtireceðim: kan…

Buradan "kan"ýn, bir "mucize" sýnýfýna girdiðini görmekteyiz. Bu
þe-kilde ana pasukta açýklanmakta olan "mucizeler" sözcüðünün kan
belasýný kast ettiði kanýtlanmaktadýr.

Kan, ateþ, ve duman
sütunlarý
Yoel'den alýnan bu pasuk, Mýsýr Çýkýþý ile ilgili deðildir ve Maþiah dönemi öncesindeki bazý olaylardan bahsetmektedir. Agada'nýn derleyicisi,
bu noktada kanýt olarak özellikle bu pasuðu seçerek, Mýsýr Çýkýþý ile
baþlayýp, Maþiah döneminde tamamen sona erecek olan kurtuluþ sürecinin bir an önce bitmesine dair ümidi vurgulamayý amaçlamýþtýr
(Atsaa LaSeder). Ayrýca Mýsýr'da gerçekleþen mucizeler, gelecekte
gerçekleþecek olanlarýn küçük birer örneði olarak kabul edilirler.

Baþka bir açýklama

Kuvvetli El - iki

Ýþaretler- iki

Bunlar … 10 Bela'dýr

Önceki açýklama, açýklanan pasuktaki sözcüklerde sadece kan, salgýn
hastalýk ve behorlarýn ölümü belalarýna yönelik gönderme bulmuþ,
bunun yanýnda Þehina'nýn açýða çýkýþýndan ve Moþe'nin asasýndan
bahsedildiðini belirtmiþti. Alternatif açýklama ise, pasuðun, Mýsýr'da
meydana gelen on belanýn hepsini ima ettiðini belirtmektedir. Þöyle ki;

Bu ifadede iki sözcük vardýr ve iki belaya denk gelmektedir. Ayný þekilde "uzanmýþ Kol" ve "büyük korku" ifadeleri de ikiþer sözcükle ikiþer
belayý ima etmektedir. Böylece toplamda altýya ulaþýlmýþtýr. Ayrýca;

Bu sözcük çoðuldur ve asgari çoðul, ikidir. Böylelikle bu sözcük de iki
belayý ima etmektedir ve ayný durum çoðul haldeki "mucizeler" sözcüðü
için de geçerlidir. Burada da dört tane vardýr. Böylece toplamda 10'a
ulaþýlmýþtýr.

Baþka bir deyiþle, pasuðun "iki"lerden oluþan beþ maddeyle yaptýðý gönderme, Mýsýr'da meydana gelen On Bela'ya yöneliktir.

96

DeTSa"H ADa"Þ BeAHa"V
On sözcüðün baþ harflerini alýp üç tane anlamsýz sözcük oluþturmak herkesin yapabileceði bir
þeydir. Öyleyse Rabi Yeuda'nýn bunu yapmasýnda bir amaç olmalýdýr. Bu amaç baþ harfleri bir
araya getirilmiþ olan belalarýn kendi aralarýnda birer grup oluþturduklarýnýn vurgulanmasýdýr.
Ayrýca en iyi öðretim yöntemi, en kýsa olanýdýr. Dahasý bu sözcükler, Moþe'nin asasýnda kazýnmýþ
bir þekilde yazýlýydý.
Söz konusu gruplamayý Tora'nýn anlatýmýnda da görmek mümkündür. Her grupta ilk iki bela
hakkýnda Paro uyarýlmýþ, üçüncüsü hakkýnda ise uyarý gelmemiþtir. Ayrýca her gruptaki ilk bela
(kan, vahþi hayvanlar, dolu) genel olarak ülkeyi etkilemiþ, ikincisi   (kurbaða, salgýn hastalýk,
kurbaðalar)  insanlarýn evini ya da geçim kaynaklarýný vurmuþ, üçüncüsü ise (bitler, çýbanlar, karan-  
lýk) doðrudan insan vücutlarýný hedeflemiþtir.
Midraþ'a göre gruplarýn üçüncü belalarý olan bitler, çýbanlar ve
karanlýk, her zaman birlikte etki göstermiþlerdir. Baþka bir deyiþle,
karanlýk belasý sýrasýnda bitler ve çýbanlar da olmuþ, çýbanlar
sýrasýnda karanlýk ve bitler görülmüþ, bitler varken çýbanlar ve
karanlýk etki göstermiþtir. Bu durum, söz konusu belalarýn isimlerinin birbirleriyle iç içe bir yapý oluþturmasýyla da görülmektedir.
Ýbranice olarak bu belalarýn isimleri (KiNiM, ÞeHiN ve HoÞeH)
üst üste yazýldýklarýnda bu daha iyi anlaþýlacaktýr [Not: Kinim'in ilk
harfi olan [K]af; Hoþeh'in son harfi olan [H]af'ýn noktalý halidir.
Dolayýsýyla K-H dönüþümü mümkündür].

Detsah - [1] Kan, kurbaða ve bitlerden oluþan bu gruptaki belalarýn hepsi Aaron'un aracýlýðýyla gerçekleþtirilmiþtir. Moþe bir bebekken nehre býrakýlmýþ, bir
anlamda nehir onun hayatýný kurtarmýþtýr. Bir Mýsýrlý'yý
öldürdüðünde de onu topraða gömerek olayý gizlemek
istemiþtir; bu þekilde toprak da ona yardýmcý olmuþtur.
Kan ve kurbaða belalarýnda nehir ve sular, bit belasýnda
ise toprak zarar gördüðü için, Moþe'nin bu belalarda
aktif olmasý uygun kaçmayacaktý. [2] Bu gruptaki belalar yeryüzünün su ve topraktan kaynaklanan doðasýyla
ilgilidir (Orhot Hayim).
Adaþ - [1] Vahþi hayvanlar, salgýn hastalýk ve çýbanlardan
oluþan bu gruptaki belalar, Moþe ve Aaron tarafýndan
birlikte gerçekleþtirilmiþtir. [2] Bunlar rastgele kaynaklardan oluþan belalardýr (Orhot Hayim). Bu belalarýn
ortak özellikleri çeþitli zamanlarda görülmelerinin doðal
olmasýdýr. Belalar baðlamýnda birer mucize olarak
kabul edilmelerinin sebebi ise, tam olarak Moþe'nin
söylediði zamanda baþlayýp, tam olarak Moþe'nin
söylediði zamanda bitmiþ olmalarýdýr (Abudaram).
Beahav - [1] Dolu, çekirgeler ve karanlýk belalarýndan
oluþan bu grup Moþe tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
Tanrý tarafýndan gerçekleþtirilen behorlarýn öldüðü
bela ise tek kalmamasý için bu gruba katýlmýþtýr. [2] Bu
belalarýn hepsi havadan gelmiþtir. Behorlarýn ölümü de
yine yalnýz kalmamasý için bu gruba dahil edilmiþtir
(Orhot Hayim).
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Neden Þarabý Döküyoruz?

Miþle'deki bir pasuk "Düþmanýn düþtüðünde sevinme, o baþarýsýz olduðunda kalbin neþelenmesin"
(Miþle 24:17) demektedir. Mýsýrlýlar'ýn baþýna
gelen
belalardan
bahsedildiði
zaman,
bardaðýmýzdan þarabýmýzý azaltýrýz. Þarap mutlu
luk ve neþeyi simgelediði için bu davranýþ,
düþmanýmýz bile olsalar, Mýsýrlýlar acý çektiði
zaman bizim de sevinmeye hakkýmýz olmadýðýný
öðretir. Sevincimiz azaltýlmalý, tam olmamalýdýr;
çünkü kurtuluþumuz, ne yazýk ki, baþka insanlarýn
ceza görmesi yoluyla gerçekleþmiþtir. Ve her ne
kadar insanlarýn kötü davranýþlarý sebebiyle ceza
görmeleri adaletin bir gereðiyse de, bu bize se- 
vinme hakkýný vermez (Abravanel). Þarap yerine
sirke ya da tuzlu suyu döken ailelerin hareketi de
akan gözyaþýný simgeler.

Bu sebeple Tora, Pesah'tan bahsederken,
Sukot'ta yaptýðý gibi "sevinmek"ten bahsetme
mektedir. Dahasý Pesah'la ilgili olan hiçbir yerde
düþmanýn yenilgisi ve yok oluþundan bahsedil
mez, sadece Mýsýr'dan Çýkýþ vurgulanýr. Zira
Yahudiler'in kutladýðý, kurtuluþlarýdýr; düþmanlarýnýn yenilgisi deðil.
On Bela'yý, insanoðlunun varoluþ endiþelerinin bir
listesi olarak görmek mümkündür. Belalar
saðlýða, geçime belki de en önemlisi çocuklarýn
yaþamýna yöneliktir. Hayatýmýzýn bu gibi yönlerini
kaybetme konusundaki endiþeler hepimizde
varolduðu için, belalar Mýsýrlýlar'ýn çektikleri
karþýsýnda mutluluðu deðil, insan ruhunu anlama
konusunda derin bir düzeyi simgeler (Atsaa
LaSeder).

On Bela

Kan:		
Neden? Paro ve Mýsýrlýlar, Mý- 
sýr'ýn hayat kaynaðý olduðu
için Nil nehrini bir tanrý olarak
kabul edip tapýyorlardý. Tanrý
bu inançlarýnýn boþ ve yersiz
olduðunu vurgulamak için
Nil'in sularýný kana çevirmiþtir.
Ýkinci bir sebep de Bene-Yis
rael'in çocuklarýnýn nehirde
öldürülmeleridir. Bu bela
Mýsýrlýlar'a, tüm ülkelerinin
Bene-Yisrael'in kaný ile dolu
olduðu mesajýný vermiþtir (Abravanel).
Nasýl? Nil Nehri, Aaron'un Moþe'nin asasýný
uzatýþýyla birden kana dönüþür. Mýsýrlýlar su
almak için gittikleri nehrin kana döndüðünü
görürler. Etrafta da aðýr bir koku vardýr. Nehirde
ki balýk yaþamý da sona ermiþtir. Paro kendi
sihirbazlarýna suyu kana çevirip çeviremeyecek
lerini sorar. Büyücüler olumlu cevap vererek
Paro'nun

isteðini yerine getirirler ve küçük miktarda suyu
kana çevirirler. Bu, tüm sularýn kana dönüþmesi
kadar önemli deðilse de, Paro belanýn bir büyü
den ibaret olduðunu düþünür. Mýsýrlýlar'ýn su
içmesi bir türlü mümkün olamamaktadýr. Kana
dönüþmemiþ sularý aðýzlarýna koymaya kalktýklarý
anda bunlarýn da kana dönüþtüðünü görürler.
Hatta hayvanlarýn sütünü saðsalar ya da meyve
lerin sularýný çýkarsalar bile, içmeye kalktýklarýnda
bunlar da kana dönüþmektedir. Bütün Mýsýr'da
sularýn kana dönüþmediði tek yer, Bene-Yisra
el'in çoðunlukla yaþadýklarý Goþen bölgesidir.
Mýsýrlýlar bunu duyunca bu bölgeye hücum eder
ler; fakat suyu zorla alýp içmeye kalktýklarýnda,
hatta bir Ýbrani ile ayný kaptan içmeye
çalýþtýklarýnda bile Ýbrani su, Mýsýrlý ise kan içer.
Sonunda, suyu Bene-Yisrael'den parasýný vere
rek aldýklarýnda rahatça içebildiklerini keþfeder
ler. Bu sebeple bu ilk bela hayata kast edecek
türde deðildir. Zira su içmek, para karþýlýðýnda
mümkün olabilmektedir. Paro'nun isteði üzerine
Moþe Tanrý'ya dua eder ve bela son bulur.
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Kurbaðalar:
Neden? Mýsýrlýlar, köleliklerini
yapan Yahudiler'e "bize ker
tenkele ve kurbaðalar getirin
de oynayalým" diye gereksiz
ve pis bir iþ yaptýrý-  yorlardý.
Ayrýca Bene- Yisrael'e sürekli
iþ veriyorlar, onlara uyuyup
dinlenecek
vakit
býrakmýyorlardý. Gecenin bir
yarýsýnda büyük gürültü-lerle
onlarý kaldýrýp iþe gönderiyorlardý (Midraþ). Çalýþma
sýrasýnda onlara yüksek sesle
naralar atýp tekmeler savuruyorlardý (Toledot Adam).
Nasýl? Aaron Moþe'nin asasýný Nil nehrine uzatýr
ve nehirden tek bir tane, ama insan boyundan
büyük bir kurbaða çýkar ve þehrin ana caddesin
den Paro'nun sarayýna doðru zýplayarak gitmeye
baþlar. Bunun amacý Paro'ya son bir fýrsat ver
mektir. Fakat Paro'nun emriyle, halk ve askerler
kurbaðaya taþ ve oklar atmaya baþlayýnca, kur-

baðanýn açýlan yaralarýndan, haykýrýþla açýlan
aðzýndan ve tüm su kaynaklarýndan kurbaðalar
fýrlamaya baþlar. Bütün Mýsýr bir anda kurbaðalarla
kaplanýr. Hatta Midraþ, Mýsýr'ýn o dönemdeki
güney komþusuyla süregelen sýnýr anlaþmazlýðýnýn
da, bu bela sayesinde çözümlendiðini belirtir.
Zira kurbaðalar Mýsýr topraðýnýn bittiði yere
kadar gelip durmuþlardýr. Ülkede inanýlmaz bir
gürültü vardýr. Kurbaðalar, evlerde, yataklarda,
tencerelerde, hatta insanlarýn vücutlarýnýn içinde
dirler ve durmadan baðýrmaktadýrlar. Mýsýrlýlar
için uyuma olasýlýðý ortadan kalkmýþtýr. Paro'nun
isteði üzerine büyücüler sudan kurbaða çýkarmaya
çalýþýrlar ve baþarýrlar. Paro bunun da bir büyü
olduðu sonucuna varýr; fakat yine de Moþe'ye
belayý durdurmasý için yalvarýr. Tüm belalardan
farklý olarak, Moþe bu bela sýrasýnda Tanrý'ya
haykýrmak zorunda kalmýþtýr (Þemot 8:8). Çünkü
Mýsýr'daki gürültü inanýlmaz boyuttadýr ve dua
sýrasýnda konsantrasyonunu saðlamakta güçlük
çekmiþtir.

Bitler:
Neden? Yahudiler'e evleri,
sokaklarý ve caddeleri süpürtüyorlardý. Ama bu bela sýrasýnda
süpürecek toz bile kalmamýþ,
hepsi
bite
dönüþmüþtür
(Yalkut
Þimoni).
Ayrýca
Yahudiler'in
yýkanmalarýný
engelleyerek onlarýn bitlenme
lerine ve büyük rahatsýzlýklar
çekmelerine sebep oluyorlardý
(Midraþ).

Nasýl? Aaron Moþe'nin asasýný yere vurur ve bir
anda tüm Mýsýr topraðýnýn üstten en az yarým
metrelik katmaný bite dönüþür. Bene-Yisrael'in
oturduðu Goþen bölgesi hariç Mýsýr ülkesinin
tümü bitlerle kaplanýr. Ýnsanlardan hayvanlara
kadar herkes dayanýlmaz miktardaki bit sürüle
riyle uðraþmak durumunda kalýr. Paro'nun büyü
cüleri bu kez tozu bite dönüþtürmeyi baþaramazlar
ve Paro'ya "Bu iþte  Tanrý'nýn parmaðý var" (Þemot
8:15) itirafýnda bulunurlar. Büyücülerin kullandýðý
yöntemler kutsiyet karþýtý güçlere baðlýydý ve bu
güçlerin bit kadar küçük canlýlar üzerinde etkileri
yoktu. Bu sebeple bu kez baþarýlý olamamýþlardýr.

Vahþi Hayvan Ýstilasý:
Neden? [1] Mýsýrlýlar, sirk ya
da hayvanat bahçesi gibi
eðlenceler için, Yahudiler'i çöl
ve ormanlara gönderip ayý ve
aslan gibi yýrtýcý hayvanlarý
yakalamalarýný istiyorlardý.
[2] Yahudiler'e kötülük yap
mak
için,
aralarýnda
anlaþmazlýk olan Mýsýrlýlar bile
barýþ yapý-yorlardý. Bu sebep
le
normalde
birbirlerine
saldýran hayvanlar da, belirli
bir uyum içinde Mýsýrlýlar'a saldýrdý (Midraþ). [3]
Rastgele Yahudiler'in evle-rine girip zorla
çocuklarýný alýyorlardý. Hayvanlar da Mýsýrlýlar'ýn
evlerine dalýp çocuklarýný kaptýlar (Abravanel).
Belanýn Ýbranice ismi Arov tam olarak "karýþým"
demektir ve çeþitli hayvanlardan oluþan bir karý-

þýmý ifade eder. Bu bela ayný zamanda Mýsýrlýlar'ýn
"karýþýmlar"la ilgili suçlarýna karþýlýk
gelmektedir: [4] Ahlaksýzlýk üst düzeydeydi; her
kesin yataðý birbirine "karýþmýþtý" ve bir Mýsýrlý
kadýn on farklý erkekle iliþkiye giriyordu. [5] Paro
Avraam'ýn soyunu, Mýsýr halkýna karýþtýrýp yok
etmeyi amaçlýyordu. Bu yolda, erkekleri öldürüp,
kadýnlarý kendilerine saklamak istiyorlardý.
Nasýl? Bit belasýndan sonra fikrini deðiþtiren
Paro Bene-Yisrael'i göndermeyince, bu kez Mýsýr'ý
yýrtýcý hayvanlar iþgal eder. Mýsýr'da o zamana
kadar görülmemiþ birçok hayvanýn yanýnda zehir
li yýlan ve akrepler de etrafý sarar ve büyük zarar
verirler. Bütün Mýsýr yýrtýcý hayvan sürüleriyle
kaplanýr fakat Goþen'e bir tanesi bile gelmez.
Ayrýca Goþen dýþýnda bulunan bir Ýbrani bile
hayvanlarýn saldýrýsýna uðramaz. Paro'nun
yalvarmasý üzerine Moþe Tanrý'ya dua eder ve
hayvanlar giderler.
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Salgýn Hastalýk:

Neden? Yahudiler'i kendi sürü
lerine çobanlýk yapmaya
zorluyorlardý. Ayrýca Yahudiler'e ait hayvanlara haksýz
yere el koyma planlarý vardý.

Nasýl? Paro tekrar fikir deðiþtirince Mýsýr'daki
hayvanlarýn büyük çoðunluðu
salgýn bir hastalýða yakalanýr ve ölür.

Neden?
Bene-Yisrael'i
vücutlarýnda yaralar oluþana
kadar
acýmasýzca
dövüyorlardý. Bu yaralar daha
sonra iltihaplanýp büyük acý
veri- yordu (Toledot Adam).

Nasýl? Moþe ve Aaron her iki ellerine ocak kuru
mu alýrlar ve Moþe bunlarý havaya fýrlatýr.
Kurumlarýn yere inmesiyle birlikte bütün
Mýsýrlýlar'ýn vücutlarý cüzzamý andýran yaralar, içi
dayanýlmaz bir acý veren irinle dolu çýbanlarla
kaplanýr. Paro'nun büyücüleri çektikleri acýlar ve
fiziksel görüntüleri sebebiyle Moþe'nin karþýsýna
bile çýkamazlar.

Çýbanlar:

Dolu:
Neden? Yahudiler'i toprak ve
bahçe iþlerinde çalýþmaya zor
luyorlar, karþýlýðýnda hiçbir
þey vermiyorlardý.

Geldiði yeri dondurup yakmaktadýr. Ateþ ve buz,
kan davasý sebebiyle kavgalý olan, fakat düþman
saldýrýsý karþýsýnda birlik olan iki aile misali, bir
araya gelirler ve bir anlamda Tanrý'nýn emrini ye- 
rine getirirler. Dolu, insanlarý, hayvanlarý ve özel
Nasýl? Moþe Paro'yu, gelecek likle bahçelerdeki bitkilerin büyük bölümünü et- 
doluya karþý uyarýr. Bazý kiþi-  kiler. Birçok açýklamaya göre bu, yiyecek
ler
bu
uyarýyý
dikkate          kaynaklarýný etkilediðinden, en aðýr beladýr. Bu
almazken, bir çok Mýsýrlý, bela sýrasýnda yumuþak otlar zarar görmez. Bu
salgýn hastalýktan kurtulan durum, yumuþak huylu olma konusunda sembo
hayvanlarýný  dýþarýda býrakmaz lik bir derstir. Bela sonunda, Paro "Dürüst olan
ve kazançlý çýkar. Kýsa süre Aþem'dir; kötü olanlar ise ben ve halkýmdýr!"
sonra dolu baþlar. Parçalar (Þemot 9:27) der. Fakat bela sona erince
oldukça büyüktür ve buzla kaplý ateþ toplarýndan Yahudiler'i salývermez.
oluþmaktadýr.
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Çekirgeler:
ýn belirttiði üzere özellikle bu bela için yaratýlmýþ
olan, garip ve normalden çok daha zararlý çekir
gelerle kaplanýr. Mýsýr'ýn çeþitli zamanlarda çekir
ge istilasýna uðradýðý doðrudur ama bu sürüler
batýdan gelir. Çekirgeler bütün Mýsýr'ý kaplar ve
doludan kurtulan bütün mahsulleri yok eder.
Nasýl? Moþe asasýný Mýsýr üze Mýsýrlýlar'ýn tarlalarýnda hiçbir ürün kalmaz.
rine uzatýr ve Tanrý bütün bir Mýsýrlýlar, evlere giren çekirgeleri yakalayarak
gün ve gece boyunca doðudan yiyecek olarak kullanmak amacýyla saklar.
bir rüzgar estirir. Ertesi sabah Çaresiz kalan Paro'nun isteði üzerine Moþe dua
bütün Mýsýr, bilinenin dýþýnda eder ve çekirgeler bu kez bir batý rüzgarýyla
özelliklere sahip, hatta Midraþ-  giderler. Mýsýr'da tek çekirge kalmaz; yiyecek
olarak saklananlar bile yok olurlar.
Neden? Yahudiler'i tarlalarda
buðday ve arpa ekiminde
çalýþmaya zorluyorlardý. Ayrýca
onlara ait tarlalardaki ürünlere
de el koyuyorlardý.

Karanlýk:
Neden? Yahudiler'i zor þartlar
altýnda
hapsediyorlardý.
Ümitsizliðe sürükleyip gözlerini
karartýyorlardý. Bunun dýþýnda
Yahudiler içinde Mýsýr kültürüne
asimile olmuþ birçok kiþi vardý
ve bunlar Mýsýrlýlar tarafýndan
onurlandýrýlýyorlardý.
Rahat
olduklarý için Mýsýr'dan çýkmak
istemeyen bu kiþileri, Tanrý
Mýsýrlýlar'ýn göremeyeceði bir
þekilde cezalandýrmak istemiþtir.
Nasýl? Bu bela ikiye ayrýlýr: Ýlk üç günde sadece
insanlar gittikleri yerleri göremezler, fakat hare-

ket edebilirler. Fakat ikinci üç günde karanlýk
tabakasý yoðun bir hal alýr ve hareketi engeller.
Mýsýrlýlar son üç günü ayný pozisyonda geçirmek
zorunda kalýrlar. Bela bu sebeple doðrudan
vücutlarýný etkilemiþtir. Karanlýk belasý sýrasýnda
bu beladan etkilenmeyen Bene-Yisrael, Mýsýrlýlar'ýn
evlerine girip çýkýþ sýrasýnda isteyecekleri eþyalarýn
listesini çýkarýrlar; ama hiçbir þeye dokunmazlar.
Karanlýk belasý sýrasýnda kurtuluþa inanmayan
ve Mýsýr'dan çýkmak istemeyen çok sayýda Yahudi
ölür. Raþi'ye göre, ölenlerin sayýsý, Mýsýr'dan
çýkanlarýn sayýsýndan çok daha fazladýr. Mýsýrlýlar
bu ölümlere karanlýk sebebiyle þahit olamamýþlar,
bu þekilde, "Yahudiler de bizim gibi ceza görüyor
lar" diyememiþlerdir.

Behorlarýn Ölümü:
Neden? Tanrý Paro'ya Moþe ile þu mesajý
göndermiþtir: "Yisrael Benim
Oðlum; Behorum'dur. Sana
[defalarca] Oðlum'u salýver ve
Bana ibadet etsin dedim;
fakat onu salývermeyi reddettin. Bu yüzden Ben de senin
behor oðlunu öldüreceðim"
(Þemot 4:22-23).
Nasýl? Tanrý 10 Nisan Þabat
günü Bene-Yisrael'e kuzu ya
da oðlaklar alarak, yataklarýna baðlamalarýný
söyler. Mýsýrlýlar, kutsal saydýklarý hayvanlarýn
kesilmek üzere baðlandýklarýný gördüklerinde
ayaklanýrlar fakat mucize sonucu Tanrý onlarýn
Yahudiler'e zarar vermele- rine izin vermez.

Bu mucize sebebiyle Pesah'tan önceki Þabat
gününe "Þabat Agadol - Büyük Þabat" adý verilir.
Bene-Yisrael, dört günün sonunda, korban edi
len kuzularýn kanlarýný kapý pervazlarýnýn iç
taraflarýna sürerler. Paro Moþe'nin uyarýsýný dik
kate almayýnca Mýsýr'da isyan çýkar. Zira bütün
behorlar, baþlarýna gelecek olaný ve Paro'nun
inadýný duyunca ayaklanýrlar ve isyanda çok
sayýda insan ölür. Gece yarýsý geldiðinde Tanrý
Mýsýr'a "iner" ve insandan hayvana tüm Behorlarý
öldürür. Behor olmayan evlerdeki en büyük
çocuk, çocuk olmayan evde en yaþlý insan ölür.
Bu þekilde, en az bir ölüsü olmayan hiçbir aile
kalmaz. Paro'nun büyük oðlu da bu belada ölür.
Bela sýrasýnda ölmeyen tek behor Paro'dur. Paro
bu beladan sonra bizzat Moþe'ye gelir ve BeneYisrael'in Mýsýr'ý terk etmesi için yalvarýr.
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Mucize Kavramý
Mucizeler konusu üzerinde biraz durmakta fayda
vardýr. Zira çaðdaþ bilimsel kafa "Hadi caným ne
mucizesi!" demektedir. O yüzden bu konuyu
anlamaya çalýþalým: Bu dünyada iþlemekte olan
iki kanun grubu vardýr. Bir tanesi "doða kanunlarý",
diðeri de "mucizesel kanunlar"dýr.
Ýnsanlarý karþýnýza alýp küçük bir bombanýn bütün
bir þehri havaya uçurma gücüne sahip olduðunu
söyleyecek olsanýz, size deli olduðunuzu söyleye
ceklerdir. Ya da 60 yýl öncesinde durum böyleydi.
O küçük þeyin içinde bu sonuca yol açacak kadar
büyük bir enerji ne arar; öyle deðil mi? Fakat
modern bilimin de keþfetmiþ olduðu üzere kim
yasal elementleri ve atomlarý bir arada tutan
enerji inanýlmaz büyüklüktedir ve bu sebeple, bu
baðý çözmeyi becerdiðiniz anda, nükleer bölünme
sonucu devasa bir enerji açýða çýkar. Bir gerçek
vardýr: Fiziðin bu kanunu her zaman mevcuttu.
Bu kanun yeni koyulmadý. Fakat hepimiz biliyo
ruz ki, tarih boyunca var olan bu gerçek, 20.
yüzyýla ulaþýp, orada hapsedilmiþ o büyük enerji
yi açýða çýkarmayý öðrenene kadar bilinmemek
teydi. Bu bir "doða kanunu"dur.
Diðer yandan mucizeler, doðanýn da üstüne
çýkabilir. "Mucize", doðayý ve kanunlarýný
deðiþtirmeyi saðlayan manevi bir düzeyin var
olduðu anlamýna gelir. Kabala bunun nasýl
yapýlabileceði konusunda bilgiler içermektedir.
Aslýna bakýlýrsa bu da oldukça "bilimsel"dir; zira
belirli bazý kural ve kanunlara baðlýdýr.
On Bela boyunca, hem Mýsýrlýlar hem de Yahudiler,
doðanýn daha üstünde bir baþka düzeyin - mane

vi bir düzeyin -  var olduðunu kabul etmeye
zorlanmýþlardýr. O olaðanüstü olaylara þahit olan
herkes, aslýnda her þeyi Tanrý'nýn yönettiðini ve
O'nun, istediði takdirde her þeyi bir anda
deðiþtirebileceðini anlamýþtýr. Belalar fiziksel dün
yadaki yaþamýn her yönünü etkilemiþlerdi -  en
küçük kurtlardan, en yüksek düzeylere kadar
her þeyi.
Kan belasý "suyu" etkiledi. Sýradaki bela
"kurbaðalar"dý -  ki bunlar hayatlarýna suda
baþlayýp daha sonra yaþamlarýný karada sürdü
ren canlýlardýr. Daha sonra topraðýn üstten belir
li bir bölümü tamamen "bite" dönüþtü. Bunu,
daha yüksek düzeydeki türler olan "vahþi
hayvanlar"ýn istilasý izledi. Sonra "salgýn hastalýklar"
evcil hayvanlarý vurdu. Sýradaki bela bu kez
doðrudan insanlarý hedef almaktaydý -  derileri
"çýbanlar"la dolmuþtu.   Bu kez göklerden, yük
seklerden, "dolu" yaðdý, ardýndan uçan hayvanlar
olan "çekirgeler" ülkeyi bastý. Sonra "karanlýk"
belasýyla, aydýnlýk ve karanlýk arasýndaki fark
hedef alýndý. Ve son olarak "Behorlar" öldü - 
hedef bu kez insanlarýn ruhuydu. Kýsacasý tüm
bu belalar dönemi boyunca, Tanrý her þeye
dokunmuþ, her þeyin Tek Hakimi'nin, Kendisi
olduðunu ilan etmiþtir.
Fakat bunun bir üst düzeyi de vardý. Yahudiler
Mýsýr'dan çýktýktan sonra Mýsýrlýlar onlarý kova- 
ladýlar ve Kýzýl Deniz yarýldý. Bu örnekte, sadece
Tanrý'nýn her þeyi yönettiðini deðil, ayný zamanda
doðanýn kendisinin de, iyi ve kötüye belirli bir
þekilde karþýlýk verdiðini görmekteyiz (Rabi Tom
Meyer).

Paro ve On Bela
Tora, Mýsýrlý gizem ustalarýnýn kendi hünerleriyle
ilk iki belanýn etkisini yaratabildiklerini anlatýr.
Paro'nun en azýndan kendisine denk görünen bir
güçle karþý karþýya olduðunu düþünmesinin ve
buna güvenerek inat etmesinin sebebi budur.
Ancak büyük filozof, gramer ustasý ve Tora oto
ritesi Rabi Avraam Ýbn Ezra (1089-1164), metni
dikkatli bir þekilde okuduðumuz takdirde, Mýsýrlý
büyücülerin aslýnda Moþe ve Aaron'a rakip
olamayacaklarýný anlayacaðýmýzý belirtir. Gerçekte
Mýsýrlýlar'ýn yapmayý becerdikleri en iyi þey, küçük
bir þiþedeki suyun, "kan gibi" görünmesini
saðlamaktýr. Koca Nil nehrini, bir "gerçek" kan
nehri haline getirmedikleri açýktýr. Ancak bu
komik denemelere karþýn Paro bu gösterileri
yeterli bulmuþtur. Paro, Moþe'nin, çok daha aðýr
sonuçlarla karþýlaþacaðýna dair uyarýsýna karþýn,
Bene-Yisrael'i
býrakmama
konusundaki
kararlýlýðýnda ýsrar etmiþtir. Biraz düþünürsek,
he-  pimizin içinde biraz Paro vardýr. Hepimiz
arzularýmýz doðrultusunda, görmek istemediðimiz

þeyleri bir bahaneyle görmeyebiliriz. Burnumuzun
ucunda bile olsa.
Yaþam bir savaþtýr. Hepimiz iyi ve doðru olaný
yapmak isteriz; fakat bu önemli bir mücadeleyi
gerektirir. Ve bu meydan savaþýnda yer almak
zorunda olduðumuzu keþfettiðimiz anda, "mantýk"
adý altýnda bahaneler üretme konusundaki dür
tümüze çoðunlukla teslim oluruz. Bu bahane
üretimi bize bir tür rahatlama saðlar; çünkü içi
mizde bir yerlerde aslýnda yapmamamýz
gerektiðini bildiðimiz davranýþlarýmýz için geçerli
(!) sebepler bulmak rahatlatýcýdýr. Bu akýllara
durgunluk veren yeteneðimiz, aslýnda biraz uzak
tan baktýðýmýz takdirde çok gülünç olabilirdi - 
eðer bu denli yýkýcý etkileri olmasaydý. Paro ve
büyücüleri gibi, çoðunlukla, kim olduðumuz ve
hangi ideal için var olduðumuz gerçekleriyle
karþýlaþmamak için, vicdanýmýzýn sesini bastýrmak
amacýyla en çið düþünme yolunu tercih etme
eðilimimiz vardýr.
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Ve kendimizi aktif ve objektif bir þekilde tanýmaya
gayret etmediðimiz takdirde, Paro'nun kaderini
paylaþma riskine girmiþ oluruz. Bahane üretme
nin kelepçeleriyle, köle sahibi Paro, ihtiraslarýna
ve dürtülerine köle olan Paro haline gelmiþtir.
Acaba, Paro gibi, sudan bahanelere sarýlarak
bazý yanlýþ davranýþlarýmýzý haklý gösterip
bazýlarýna kulp uydurduðumuzda, arka planda
kendi yýkýmýmýzý kendi ellerimizle hazýrladýðýmýzý
fark ediyor muyuz?

baþlýyorsunuz en sonunda da geçit vermeyen bir
duvara -  herkesin görüp sizi uyardýðý, ama sizin
baþýnýzý kaldýrmamakta diretip, bir türlü
göremediðiniz bir duvara - toslayýp kalýyorsunuz.
Paro böyleydi - ve hayat da böyledir.

Yaptýðýmýz tüm o dikkatli hesaplamalarýn ve
detaylý planlarýn, baþarýsýzlýða gitmek üzere zeki
ce planlanmýþ bir yoldan ibaret olduðunu kabul
lenmek bizim için en zor þeydir. Egomuz hata
yapmýþ olabileceðimiz olasýlýðýný -  böyle bir
Bir konuda nasýl davranacaðýnýzý tasarlarken her saçmalýðý (!) - dinlememize izin bile vermeyecek
türlü seçenek ve olasýlýðý dikkatlice hesaplayýp tir. Bu yüzden ne yaparýz? Üzerinde "Paro" logo
sonunda bir karara varýyorsunuz. Karar ve-  su taþýyan bir uyku gözlüðü takýp, normal
rilmiþtir ve siz iþe koyulmuþsunuzdur. Baþlarda þartlarda karþýlaþmamak için elimizden geleni
gerçekten de düþündüðünüz gibi iþler kolay gidi yapacaðýmýz kötü sonuçlara doðru koþmaya
yor; fakat kýsa süre sonra ayak baþparmaðýnýzýn baþlarýz. Ya da… Paro gibi yapmayýz… Gözlerimizi
takýlacaðý küçük engebeler ortaya çýkýyor. kapatmayý reddederiz ve kendimizi kurban etme
Engeller gittikçe büyüyor ve bileðinizi burkmaya, den önce, egomuzu kurban etme cesaretini gös
dizinizi
incitmeye,
belinizi
sakatlamaya teririz (Rabi Þimon Apisdorf).
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Rabi Yose Agalili Omer: Minayin               
Ata
Omer
Þelaku
Amitsriyim          
Bemitsrayim Eser Makot Veal Ayam    
Laku Hamiþim Makot? Bemitsrayim        
Ma
U
Omer:
"Vayomeru                   
Ahartumim El Paro: Etsba E-lo-im               
Ý". Veal Ayam Ma U Omer: "Vayar
Yisrael Et Ayad Agedola Aþer Asa      
A-do-nay Bemitsrayim Vayireu Aam
Et A-do-nay, Vayaaminu B'A-do-nay
Uvmoþe
Avdo".
Kama
Laku                   
Beetsba? Eser Makot. Emor Meata:
Bemitsrayim Laku Eser Makot; Veal   
Ayam Laku Hamiþim Makot.

Rabi Yose Agalili þöyle der: Mýsýrlýlar'ýn
Mýsýr'da 10 belayla, Kýzýldeniz'de ise 50 belayla
cezalandýrýldýklarýný neye dayanarak söyleyebilirsin? Cevap: Mýsýr'daki belalarla ilgili olarak
pasuk ne diyor? "Medyumlar Paro'ya 'Bu iþte
Tanrý'nýn Parmaðý var' dediler" (Þemot 8:15).
Kýzýldeniz'dekilerle ilgili olarak pasuk ne diyor?
"Yisrael, Tanrý'nýn Mýsýr'a karþý kullandýðý
Büyük El'e þahit oldu. Halk Tanrý'ya derin bir
saygý duydu; Tanrý'ya ve kulu Moþe'ye inandý"
(Þemot 14:31). Þimdi hesap: "Parmak"la kaç kez
cezalandýrýldýlar? 10 Bela. Buradan þu sonucu
çýkart: Mýsýr'da 10 Bela ile cezalandýrýldýlarsa, o
zaman Kýzýldeniz'de 50 bela ile cezalandýrýlmýþlardýr.

Rabi Eliezer Omer: Minayin Þekol         
Maka
Umaka
Þeevi
Akadoþ                   
Baruh U, Al Amitsriyim Bemitsrayim
Ayeta Þel Arba Makot? Þeneemar:
"Yeþalah Bam Haron Apo, Evra          
Vezaam Vetsara, Miþlahat Malahe
Raim". "Evra" - Ahat. "Vezaam" -     
Þetayim. "Vetsara" - Þaloþ. "Miþlahat
Malahe Raim" - Arba! Emor Meata:
Bemitsrayim Laku Arbaim Makot.            
Veal Ayam Laku Matayim Makot.

Rabi Eliezer þöyle der: Kutsal-Ve-MübarekOlan'ýn Mýsýr'da Mýsýrlýlar'ýn baþýna getirdiði
her bir belanýn, aslýnda 4 alt-beladan oluþtuðunu
neye dayanarak söyleyebilirsin? Cevap: Pasukta
söylendiði gibi: "Onlara, tüten Öfkesi'ni - gazap,
hiddet, dert ve kötülük meleklerinden bir heyet gönderdi" (Teilim 75:49). Þimdi say: "Gazap" bir; "hiddet" - iki; "dert" - üç; "kötülük meleklerinden
bir heyet" - dört! Buradan þu sonucu çýkart:
Mýsýr'da 40 Bela ile cezalandýrýldýlar. Dolayýsýyla
Kýzýldeniz'de 200 bela ile cezalandýrýlmýþlardýr.

Rabi Akiva Omer: Minayin Þekol            
Maka Umaka Þeevi Akadoþ Baruh               
U, Al Amitsriyim Bemitsrayim
Ayeta Þel Hameþ Makot? Þeneemar:
"Yeþalah Bam Haron Apo, Evra           
Vezaam Vetsara, Miþlahat Malahe
Raim". "Haron Apo" - Ahat. "Evra" Þetayim.
"Vezaam"
Þaloþ.                   
"Vetsara" - Arba. "Miþlahat Malahe    
Raim" - Hameþ! Emor Meata:        
Bemitsrayim
Laku
Hamiþim              
Makot. Veal Ayam Laku Matayim
Vahamiþim Makot.

Rabi Akiva þöyle der: Kutsal-Ve-MübarekOlan'ýn Mýsýr'da Mýsýrlýlar'ýn baþýna getirdiði
her bir belanýn, aslýnda 5 alt-beladan
oluþtuðunu neye dayanarak söyleyebilirsin?
Cevap: Pasukta söylendiði gibi: "Onlara,
tüten Öfkesi'ni, gazap, hiddet, dert ve kötülük meleklerinden bir heyet gönderdi" (Teilim
75:49). Þimdi say: "Tüten Öfkesi" - bir;
"gazap" - iki; "hiddet" - üç; "dert" - dört;
"kötülük meleklerinden bir heyet" - beþ!
Buradan þu sonucu çýkart: Mýsýr'da 50 bela
ile cezalandýrýldýlar. Dolayýsýyla Kýzýldeniz'de
250 bela ile cezalandýrýlmýþlardýr.
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Genel Bir Açýklama
Burada, Sözlü Tora'yla ilgili birkaç þey söylemek
te fayda vardýr. Bilindiði üzere Tanrý Moþe'ye
Tora'yý iki þekilde vermiþtir. Ona sözlü olarak
tüm uygulamalarý, tüm açýklamalarý, tüm arka
plan bilgileri iletmiþtir -  Sözlü Tora. Ayrýca bu
sözlü bilgilere çok kýsa olarak deðinen, mükem
mel bir dizayna sahip olan yazýlý bir doküman
vermiþtir -  Yazýlý Tora. Bu ikisi bir bütündür ve
birbirlerine temelden baðlýdýrlar. Sözlü Tora'daki
neredeyse her kanun, bilgi ve açýklama için,
Yazýlý Tora'da bir destek vardýr. Yahudilik'teki
nesilden nesile sözlü aktarým, sadece bir bilgi
aktarýmý deðil, ayný zamanda bir yaþam tarzý ola
rak gerçekleþtiðinden, Sözlü Gelenek çok kuv
vetlidir. Tora öðrenimi, Sözlü Tora ile Yazýlý Tora
arasýndaki baðlarý çözmek, bunlarý derinlemesine
anlamakla ilgilidir. Talmud, bu görevi yapar.
Birçok kanun ve geleneksel bilginin, Yazýlý
Tora'daki kaynaðý araþtýrýlýr. Agada boyunca bu
tipteki kaynak araþtýrmalarýný gördük. Yapýlan
þey, "geleneksel olarak bilinen" bir bilgiye, Yazýlý
Tora'dan destek bulmaktýr. Tüm "pasukta
söylendiði gibi" ifadelerinin amacý budur. Kýsacasý,
genelde öne sürülen, "bir pasuk alýp onu yorum
layarak sonuçlar çýkarýldýðý" savý doðru deðildir.
Yapýlan bunun tam tersidir. "Sonuç" zaten gele
neksel olarak vardýr - ve Yazýlý Tora'da bu sonucu
iþaretleyen ipuçlarý aranmaktadýr.
Bu küçük giriþi yaptýktan sonra, Rabi Yose
Agalili, Rabi Eliezer ve Rabi Akiva ile ilgili bu üç
paragrafý daha iyi anlayabiliriz. Ýlkiyle baþlayalým.
Rabi Yose Agalili, Sözlü Gelenek yoluyla bildiði bir
bilgi için Tora'da destek aramaktadýr. Bilgi þudur:
"Mýsýr'da on bela gerçekleþmiþtir. Kýzýldeniz'de ise
Mýsýrlýlar elli bela ile cezalandýrýlmýþlardýr". Rabi
Yose, bu bilgiye destek olarak iki pasuk getir
mektedir. Mýsýr'daki belalardan biri olan bitlerle
ilgili olarak, Tanrý'nýn "Parmaðý"ndan bahsedilmiþtir.
Kýzýldeniz'de ise, baþrolde Tanrý'nýn "Eli" vardýr.

Bir elde beþ parmak olduðuna ve Mýsýr'da on
belanýn gerçekleþtiði Tora'nýn metninden
bilindiðine göre, Kýzýldeniz'de elli belanýn
gerçekleþtiði bilgisine destek saðlanmýþtýr.
Burada bir nokta dikkati çekebilir. Salgýn hastalýk
belasýnda da "Tanrý'nýn Eli, çayýrdaki hayvanlarýna
yönelecek..." (Þemot 9:3) denmektedir. Bu bela
da Mýsýr'da gerçekleþtiðine göre, Rabi Yose
Agalili'nin hesabý bozulmayacak mýdýr? Abudaram
bu soruya cevaben, ilk paragrafta deðinilen
kuralý hatýrlatýr. Rabi Yose bir hesap "sonucu" bu
bilgiye ulaþmakta deðildir. Yaptýðý, zaten Sözlü
Gelenek yoluyla saðlam olarak bildiði bir þeye
destek aramaktan ibarettir. Dolayýsýyla tek
yapmasý gereken, Kýzýldeniz'de, Mýsýr'da
gerçekleþenin beþ katý bela meydana geldiðini
ima eden yazýlý kaynak bulmaktýr.
Rabi Eliezer ve Rabi Akiva ise, Rabi Yose'nin
söylediðine ek olarak, her belanýn bazý alt bela
lardan oluþtuðu üzerinde durmaktadýrlar. Her
ikisi de Teilim'deki ayný pasuðu ele alýp, her
belanýn bazý alt belalar eþliðinde geldiðini öne
sürmektedir. Rabi Eliezer bu alt belalarýn (gazap,
hiddet, dert, kötülük meleklerinden oluþan heyet)
dört tane olduðunu söylerken, Rabi Akiva ise
fazladan bir alt belanýn varlýðýna (tüten öfke) dik
kati çekmektedir. Bu þekilde Rabi Eliezer'e göre,
Mýsýr'daki on bela, dört kat etkili olduðundan 40,
Rabi Yose'nin aktardýðý bilgiyle bunun beþ katý
olmasý gereken Kýzýldeniz'deki belalarýn ise 200
tane olmasý gerekmektedir. Rabi Akiva ise ayný
hesabý "beþ" sayýsýyla yaptýðýndan Mýsýr'da 50,
Kýzýldeniz'de 250 belaya ulaþmaktadýr.
Temelde herkes ayný fikirdedir. Rabi Akiva'nýn
tek farký alt-belalarýn "baþlýðý" olan "tüten öfke"yi
de bir alt bela olarak saymasýdýr; Rabi Eliezer'e
göre ise bir baþlýk, alt- bela olarak sayýlmaz.

Bu Hahamlar Ne Yapýyorlar?
Vilna'lý Gaon, Rabi Eliyau Kremer bir soru
sormaktadýr. Hahamlar arasýndaki bu "bela
sayýsýný arttýrma" yarýþýnýn ne anlamý vardýr? Kaç
bela olmuþsa, olmuþtur. Az ya da çok, bununla
uðraþmaya ne gerek vardýr? Vilna'lý Gaon bu
soruya cevap verirken bir pasuk hatýrlatýr.
Kýzýldeniz'den çýkýþta, Tora þöyle demektedir:
"Eðer Tanrý'nýn Sözü'nü iyice dinler, O'nun gözünde doðru olaný yapar, emirlerine kulak verir ve
tüm kanunlarýný titizlikle yerine getirirsen, Mýsýr'ýn
baþýna getirdiðim tüm bu hastalýðý, senin baþýna
getirmeyeceðim" (Þemot 15:26). Bu pasukta,
þart yerine getirildiði takdirde, Mýsýr'ýn baþýna
gelen belalarýn Bene-Yisrael'in baþýna gelmeyeceði
garanti edilmektedir. Bu durumda, Mýsýr'ýn baþýna
ne kadar çok bela gelirse, Bene-Yisrael'in baþýna
da o kadar bela gelmeyecektir. Dolayýsýyla

Hahamlar
belalarýn
çalýþmaktadýrlar.

sayýsýný

arttýrmaya

Bu açýklama ne kadar hoþ olsa da, hala yeterli
deðildir. Öyle ya; Tanrý'nýn önünde þüphe diye bir
kavram var mýdýr? Tanrý kaç tane bela getirdiðini
bilmiyor mu? Bizim sayýlarla oynamamýz bir þeyi
deðiþtirir mi?
Bilindiði gibi, her rahatsýzlýðýn, alt semptomlarý
vardýr. Örneðin bir kiþi gribe yakalanmýþsa,
hastalýðýn adý griptir. Fakat ayný hastalýðý bir
bütün olarak deðil, nezle, öksürük, ateþ gibi alt
sorunlarýn bir birleþimi olarak tanýmlamak da
mümkündür. Burada da benzer bir durum
vardýr.
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Tora'nýn "Mýsýr'ýn baþýna getirilen tüm hastalýk"tan
kastý, hastalýðýn genel adýdýr. Bu belalarýn alt
belirtileri, ek rahatsýzlýklarýndan ise bahsedilme
mektedir. Fakat Tora'yý açýklayan bir kiþi, elbette
bu alt rahatsýzlýklarý da göz önüne alacaktýr ve
elbette bu alt rahatsýzlýklar da "tek baþlarýna"
bile, haklarýnda "senin baþýna getirmeyeceðim"

denen rahatsýzlýklara dahil olacaklardýr.
Sonuç olarak, bela sayýsý konusunda herhangi bir
görüþ ayrýlýðý yoktur. Sadece bunlarýn hangileri
nin ana, hangilerinin yan etki olduðu konusunda
farklý görüþler söz konusudur.

Agada bu noktaya kadar Parçalararasý Antlaþma'daki "Ancak Ben, onlarýn kölelik edecekleri ulusu da
yargýlayacaðým" bölümünün yerine geliþini açýklamýþtýr. Þimdi de "Bunun ardýndan [çocuklarýn, oradan]
büyük bir servetle çýkacaklar" bölümünü açýklamakta; Bene-Yisrael'in Mýsýr'dan Çýkýþ sonrasýnda elde
ettikleri "serveti" - yani Tanrý'nýn onlara yapmýþ olduðu iyilikleri tanýmlamaktadýr. Burada Agada önemli
bir mesaj vermektedir: Mýsýr'dan Çýkýþ her ne kadar büyük bir mucizeyse de, tek baþýna bir anlamý yoktur. Tora alýnana, Bet-Amikdaþ inþa edilene kadar Tanrýsal Amaca ulaþýlmýþ sayýlmaz. Yine de, bu amaca
ulaþýlana kadar Tanrý'nýn Bene-Yisrael'e yaptýðý her bir iyilik, bir yükseliþ - derece yükseliþi olarak kabul
edilir. Sýradaki paragraf, söz konusu aþamalarýn her birinin önemini vurgulamaktadýr.
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Kama Maalot Tovot Lamakom
Alenu:
(a) Ýlu Otsianu Mimitsrayim, Velo
Asa Baem Þefatim Dayenu.
(b) Ýlu Asa Baem Þefatim, Velo Asa
Beloeem - 		
Dayenu.
(c) Ýlu Asa Beloeem, Velo Arag Et
Behoreem Dayenu.
(ç) Ýlu Arag Et Behoreem, Velo
Natan Lanu Et Mamonam - 		
				
Dayenu.
(d) Ýlu Natan Lanu Et Mamonam,
Velo Kara Lanu Et Ayam - 		
				
Dayenu.
(e) Ýlu Kara Lanu Et Ayam, Velo
Eeviranu Betoho Beharava - 		
				
Dayenu.
(f) Ýlu Eeviranu Betoho Beharava,
Velo Þika Tsarenu Betoho -  
				
Dayenu.

Tanrý bize aþamalar halinde bakýn kaç iyilik
bahþetmiþtir!
(a) Eðer bizi Mýsýr'dan çýkarmakla yetinip, ayrýca
onlara karþý yargýlarýný uygulamamýþ olsaydý 					     Bize Yeterdi!
(b) Eðer onlara karþý yargýlarýný uygulamakla
yetinip, bunu onlarýn tanrýlarýna da yapmasaydý 					     Bize Yeterdi!
(c) Eðer bunu tanrýlarýna da yapmýþ olmakla
yetinip, behorlarýný öldürmeseydi - Bize Yeterdi!
(ç) Eðer behorlarýný öldürmekle yetinip, bize servetlerini vermemiþ olsaydý - 	     Bize Yeterdi!
(d) Eðer servetlerini vermekle yetinip, bizim için
Kýzýldeniz'i yarmamýþ olsaydý Bize Yeterdi.
(e) Eðer bizim için Kýzýldeniz'i yarmakla yetinip,
bizi denizin içindeyken kuru toprak üzerinde
geçirmeseydi - 		      	     Bize Yeterdi!
(f) Eðer bizi denizin içindeyken kuru toprak üzerinde geçirmekle yetinip, düþmanlarýmýzý denizin
içinde boðmasaydý - 	              Bize Yeterdi!

(g) Ýlu Þika Tsarenu Betoho, Velo
Sipek Tsorhenu Bamidbar Arbaim
Þana - 			
Dayenu.

(g) Eðer düþmanlarýmýzý denizin içinde boðmakla
yetinip, kýrk yýl boyunca çölde ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamasaydý - 		       	     Bize Yeterdi!

(h) Ýlu Sipek Tsorhenu Bamidbar
Arbaim Þana, Velo Eehilanu Et
Aman - 			
Dayenu.
(ý) Ýlu Eehilanu Et Aman, Velo
Natan Lanu Et Aþabat Dayenu.

(h) Eðer kýrk yýl boyunca çölde ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamakla yetinip, bize Man'ý yedirmeseydi - 	
				              Bize Yeterdi!
(ý) Bize Man'ý yedirmekle yetinip, bize Þabat'ý
vermeseydi - 			     Bize Yeterdi!

(i) Ýlu Natan Lanu Et Aþabat, Velo
Kervanu Lifne Ar Sinay -   Dayenu.

(i) Bize Þabat'ý vermekle yetinip, bizi Sinay
daðýnýn önüne getirmeseydi - 	     Bize Yeterdi!

(j) Ýlu Kervanu Lifne Ar Sinay, Velo
Natan Lanu Et Atora Dayenu.

(j) Bizi Sinay daðýnýn önüne getirmekle yetinip,
bize Tora'yý vermeseydi - 	     Bize Yeterdi!

(k) Ýlu Natan Lanu Et Atora, Velo
Ýhnisanu Leerets Yisrael -    Dayenu.

(k) Bize Tora'yý vermekle yetinip, bizi EretsYisrael'e sokmamýþ olsaydý - 	     Bize Yeterdi!

(l) Ýlu Ýhnisanu Leerets Yisrael, Velo
Vana Lanu Et Bet Amikdaþ -		
				
Dayenu.

(l) Bizi Erets-Yisrael'e sokmakla yetinip, bizim
için Bet-Amikdaþ'ý inþa etmemiþ olsaydý 					     Bize Yeterdi!
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Al Ahat Kama Vehama, Tova
Kefula Umhupelet Lamakom
Alenu:
1. Þeotsianu Mimitsrayim,
2. Asa Baem Þefatim,
3. Asa Beloeem,
4. Arag Behoreem,
5. Natan Lanu Et Mamonam,
6. Kara Lanu Et Ayam,
7. Eeviranu Betoho Beharava,
8. Þika Tsarenu Betoho,
9. Sipek Tsorhenu Bamidbar 	
		
Arbaim Þana,
10. Eehilanu Et Aman,
11. Natan Lanu Et Aþabat,
12. Kervanu Lifne Ar Sinay,
13. Natan Lanu Et Atora,
14. Ýhnisanu Leerets Yisrael,
15. Uvana Lanu Et Bet Abehira 	
Lehaper Al Kol Avonotenu.

Tanrý … kaç iyilik
bahþetmiþtir!

Bize bahþettiði kat kat, hesaplanamayacak kadar
fazla ve sayýsýz iyilik sebebiyle, Tanrý'ya bizim de
fazlasýyla þükran duymamýz gerekir! Þöyle ki;
1. Bizi Mýsýr'dan çýkardý.
2. Onlara karþý yargýlarýný uyguladý.
3. Bunu onlarýn tanrýlarýna da yaptý.
4. Behorlarýný öldürdü.
5. Bize servetlerini verdi.
6. Bizim için Kýzýldeniz'i yardý.
7. Bizi denizin içindeyken kuru toprak üzerinde 	
geçirdi.
8. Düþmanlarýmýzý denizin içinde boðdu.
9. Kýrk yýl boyunca çölde ihtiyaçlarýmýzý karþýladý.
10. Bize Man'ý yedirdi.
11. Bize Þabat'ý verdi.
12. Bizi Sinay daðýnýn önüne getirdi.
13. Bize Tora'yý verdi.
14. Bizi Erets-Yisrael'e soktu.
15. Ve tüm günahlarýmýzýn affý için Bet-Abehira'yý 	
inþa etti.

Bir önceki bölümde Rabi Yose Agalili, Rabi Eliezer, Tanrý'nýn Mýsýrlýlar'a
karþý yaptýðý mucizeleri arttýrarak belirttikten sonra, biz de Tanrý'nýn
bize bahþettiði iyilikleri listelemekteyiz (Þibole Aleket).
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Tanrý X'i yapmakla yetinip Y'yi yapmasaydý bile Bize Yeterdi

Sadece X'i yapmýþ olmasý bile, bizim O'na büyük þükran duymamýz için
yeterdi. Buna raðmen Y'yi de yaptýðýna göre, kat kat fazla þükran duymamýz
gerekir.

(a) - Tanrý sadece bir ya da iki beladan sonra Mýsýrlýlar'ýn bizi serbest
býrakmasýný saðlayabilirdi. "Onlarýn kölelik edecekleri ulusu da
yargýlayacaðým" þartý da böylece yerine gelmiþ olurdu. Fakat Tanrý bizi
Mýsýr'dan çýkarmakla kalmamýþ, düþmanlarýmýzý da sonuna kadar
cezalandýrmýþtýr.

(b) - Mýsýrlýlar'ý cezalandýrmasý yeterli olmasýna karþýn, Tanrý onlarýn her
türlü ideolojilerini simgeleyen putlarýný yok etmiþ ve inançlarýný
çökertmiþtir.

(c) - Tanrý'nýn, Mýsýr'ýn tüm behorlarýný öldürmüþ olmasý, Mýsýrlýlar için en
aðýr cezadýr. Behorlarýn ölümü ile Mýsýr tanrýlarýnýn yok olmasýna ayný
maddede deðinilmesinin sebebi, her ikisinin ayný anda gerçekleþmiþ
olmasýdýr. Bunun amacý da, bir yandan ideolojilerini çökertirken, diðer
yandan bunun bir sonraki nesildeki taþýyýcýlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýdýr
(Þibole Aleket).
(ç) - Tanrý Avraam'a verdiði sözde "büyük bir servetle çýkacaklar" demiþti.
Bunu yerine getirmek için de halka, Mýsýrlý komþularýndan deðerli eþyalar
istemelerini emretmiþ; Mýsýrlýlar da bu isteði kabul ederek istenenleri
vermiþlerdi. Fakat bu yeterli olmasýna karþýn, Tanrý daha da ileri giderek,
Kýzýldeniz'in kapanýþýndan sonra Bene-Yisrael'in daha da zenginleþmelerini
saðlamýþtýr. Zira Yahudiler'i kovalamak için Paro halkýný ikna amacýyla
hazinesini açmýþ ve herkese büyük miktarda deðerli eþyalar vermiþtir.
Bu þekilde ikna olan Mýsýr ordusu, yanlarýnda bu eþyalarla Kýzýldeniz'e geldikten sonra, denizde
yok olunca, tüm hazine Bene-Yisrael'in olmuþtur. Kýzýldeniz'de elde edilen ganimet, Mýsýr'dan
Çýkýþ sýrasýnda yanlarýna aldýklarýndan çok daha fazladýr (Raþbam; Kol Bo).
(d) - Tanrý, Bene-Yisrael'i Mýsýrlýlar'ýn elinden çok farklý ve daha az mucizevi görünen yollarla da kurtarabilecekken, denizi yarma gibi büyük bir
mucize gerçekleþtirmiþtir. Mýsýr'daki On Bela sýrasýnda diðer ülkeler olup
bitenleri bilmelerine karþýn, onlarý asýl etkileyen, Kýzýldeniz'in yarýlmasý
olmuþtur (Þemot 15:14; 18:1).

(e) - Denizin yarýlmasý bile bizim için yeterliydi. Normal olarak zeminin
nemli ve çamurlu olmasýna kimse elbette bir þey demeyecekti. Fakat Tanrý,
bununla yetinmeyip, denizin yataðýný dümdüz ve kupkuru bir yol haline
getirmiþtir.
(f) - Denizden geçip kurtulmamýz bile bizim için yeterliydi. Bu kurtuluþ,
biz denize girdikten sonra Mýsýrlýlar'ýn arkamýzdan gelmelerini engelleyecek bir engelle ya da düþmanýn önünün denizle kesilmesiyle de
gerçekleþtirilebilirdi (Raþbam; Þela). Fakat Tanrý, Bene-Yisrael'e kötülük
edenlerin mutlaka acý bir sonla karþýlaþacaklarýný bildirmek için, Mýsýr
ordusunu tamamen yok etmiþtir.
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(g) - Mýsýr'dan çýktýktan itibaren, "Anane Akavod - Onur Bulutlarý" adý verilen yedi tane bulut Bene-Yisrael'i her yönden çevrelemiþtir. Bunlarýn
dördü, dört yandan gelebilecek tehlikelerden ve hava þartlarýndan korurken, üstlerindeki ise güneþin zararlarýný engelliyordu. Bir bulut altlarýndaki
yolun engebesiz ve düz olmasýný saðlýyor, ayný zamanda çöldeki zararlý
hayvanlarý etkisiz hale getiriyordu. Yedinci bulut ise yol gösteriyordu. Bu
bulutlar ayný zamanda kýyafetlerinin bozulmamasýný saðlýyordu. Dahasý,
küçük bir çocuðun giysisi de kendisiyle birlikte büyüyordu. Ayrýca Miryam'ýn onuruna, bir kuyu
onlara sürekli su saðlýyor, yolculuklarýnda da onlarla beraber ilerliyordu. Konakladýklarýnda her
kabile, ait olduðu bayrak altýnda kamp kuruyor, kayalardan su çýkýp her kampa geliyordu. Kýrk yýl
boyunca Bene-Yisrael bu þekilde yolculuk etmiþtir.
(h) - Çöl yolculuðu boyunca, Bene-Yisrael'in yiyecek ihtiyacý, gökten yaðan
özel bir yiyecek olan Man'la karþýlanýyordu. Bu yiyecek için "krallarýn
ekmeði" (Teilim 78:25) denmektedir. Man her gün yaðardý ve herkesin ihtiyacýný tam olarak karþýlardý. Ertesi güne býrakýlan Man parçalarý kurtlanýp
çürürdü. Þabat günleri ise yaðmazdý; bunun için Cuma günü iki porsiyon
yaðardý ve her günün aksine, ikinci porsiyon ertesi güne çürümezdi. Man,
yiyen kiþinin istediði tadý alma özelliðine sahipti. Tanrý bu denli büyük bir
halka 40 yýl boyunca bu mucizevi yiyeceði vermeyebilir, bu ihtiyaç çöl kýyýsýnda oturan Edom ve
Moav þehirlerinden temin edilebilirdi. Ya da çöldeki bitkilerden yararlanýlabilirdi. Fakat Tanrý
mucizeyi tercih etmiþtir.
(ý) - Þabat, Yahudiler'in aldýðý en büyük hediyelerden, ayrýca Tanrý ile BeneYisrael arasýndaki antlaþmanýn üç iþaretinden biridir (diðerleri Berit Mila
ve Tefilin'dir). Bu, vücudun ve ruhun bir arada neþelendiði müstesna bir
gündür. Kendimizi hafta boyunca gerçekleþtirdiðimiz yaratýcý iþlerden bu
günde  alýkoyarak, bu dünyanýn bizim deðil Tanrý'nýn kontrolünde olduðunu
sürekli aklýmýzda tutarýz.
(i) - Þabat'ýn büyüklüðünü belirten bu madde, tarihin en büyük tecrübesi
için Sinay daðýna getirilmeseydik bile, sadece Þabat'ýn ihtiþamý ile
yetinilebileceðini ima etmektedir. Diðer yandan Sinay daðýnýn özellikle
halkýn Tanrý bilinci açýsýndan büyük önemi vardýr. Zira bu noktaya kadar
her türlü mucizeye karþýn, Tanrý bir "inanç" durumundaydý. Ne de olsa en
büyük mucizenin bile tahmin edilmeyecek bir açýklamasý olabilirdi. Fakat
Tanrý Sinay daðýnda Bizzat ve tüm halka hitap ettiði zaman artýk hiçbir þeyden þüphe kalmamýþ, Tanrý'nýn varlýðý bir inanç olmaktan çýkmýþ, bilgi haline dönüþmüþtür. Bu noktadan sonra halk Moþe'nin Tanrý'nýn peygamberi olduðunu da ebediyen kabullenmiþtir (Þemot 19:9).
(j) - Sadece Sinay daðýna geliþ bile halk için büyük bir olaydýr. Zira BeneYisrael'in kesin ve net bir þekilde "tek yürek" olduklarý, her konuda ayný
görüþ ve isteðe sahip olduklarý tek nokta, Sinay daðýnýn eteklerine
geliþleridir (Þemot 19:2). Tora'nýn alýnýþýndan önceki üç gün içinde BeneYisrael'e büyük sýrlar açýklanmýþ, olaðanüstü bilgiler verilmiþtir. Bunlar
olduktan sonra, Tora'nýn doðrudan Tanrý tarafýndan verilmemesi bile yeterli olurdu. Tanrý On Emir'i Moþe aracýlýðýyla verseydi, o da bize yeterdi.
Fakat Tanrý halkýn tam bir bilince sahip olmasýný istemiþtir.lirdi.  
(k) - Tora öðrenimi, tüm mitsvalara denktir. Bene-Yisrael Tora ile gerektiði
þekilde ilgilenmiþ olsalardý Bet-Amikdaþ yýkýlmayacaktý. Tanah'ta belirtildiði
gibi: "Ülke neden kaybedildi? Tanrý cevap verdi: Toram'ý terk ettikleri için"
(Yirmeyau 9:11). Ülke olmamasýna karþýn sürgünde Tora sayesinde ayakta
kalmaya devam edebilirdik. Fakat Tanrý, Tora'yý vermekle yetinmemiþ,
Erets-Yisrael'i de bize vermiþtir.
(l) - Erets-Yisrael tüm topraklardan daha kutsaldýr. Moþe Rabenu buraya
girebilmek için 515 ayrý dua etmiþti. Erets-Yisrael hakkýnda Tora "Tanrý'nýn
gözü, yýlýn baþýndan sonuna kadar buranýn üstündedir" (Devarim 11:12)
denmektedir. Fakat Bet-Amikdaþ, Erets-Yisrael'in bile en kutsal yeridir.
Bet-Amikdaþ hakkýnda þöyle denir: Ýnþa edilene kadar, dünya iki ayaklý bir
sandalye gibiydi. Ýnþa edildikten sonra sandalye saðlamlaþtý (Midraþ Tanhuma 9).
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Sayýsýz iyilik

Burada toplam 15 madde vardýr. Bu, birçok þeye denk gelir. Yedi kat manevi gökyüzü, yeryüzü ve tüm bunlarýn arasýndaki yedi geçiþ katmaný vardýr
(toplam 15). Bu 15 dereceli yükselme düzeylerinin her birine denk olarak,
David Ameleh Teilim kitabýnda 15 tane "Þir Amaalot - Yükseliþ Þarkýsý"
yazmýþtýr. Bu da dualarýn her bir katmaný geçerek Tanrý'ya ulaþmasýný simgeler. Yine buna denk olarak Bet-Amikdaþ'ta kadýnlar bölümü ile, Leviler'in
þarkýlar söyledikleri platform arasýnda 15 basamak vardý. Ayrýca Avraam'dan,
Yahudiler'in doruk noktasý olan Þelomo Ameleh'e kadar 15 nesil geçmiþtir ve
bu nesiller boyunca sürekli yükseliþ olmuþtur. Bu da, Yisrael'i simgeleyen Ay
ýþýðýnýn, 15. günde dolunay halini almasý ile birebir karþýlaþtýrýlýr. Ve
Þelomo'nun neslinin "doruk" sayýlmasýnýn sebebi olan Bet-Amikdaþ'ýn bu
dönemde yapýlmasý ile birebir baðlantýlý olan Bet-Amikdaþ'tan
da, bu paragraftaki 15. maddede bahsedilmektedir (Vilna'lý Gaon). Ayrýca Pesah Sederi'nin
Kadeþ ile baþlayýp Nirtsa ile biten bölümleri de, toplamda 15 tanedir.

Bu bölümdeki ikinci paragrafýn ilk cümlesi "Al Ahat Kama Vehama - Bir Taneye Karþýlýk Kaçar
Kaçar" terimi ile baþlamaktadýr. Bu terim, "bir örneðe dayanarak, benzer bir baþka durumun
haydi haydi ve kat kat kuvvetli bir þekilde gerçekleþeceðini" belirtir. Baþka bir deyiþle, Tanrý'nýn
Mýsýr Çýkýþý sonrasýnda bahþettiði bu 15 yükseliþ düzeyindeki iyilik ve mucizenin kat kat fazlasý,
gelecekteki son kurtuluþ dönemi için hazýr beklemektedir. Zira saðlam bir prensibe göre "Maase
Avot, Siman Labanim - Atalarýn yaptýklarý/baþýna gelenler, çocuklarý için birer iþarettir"; baþka
bir deyiþle atalarýmýzýn bizzat yaptýklarý ya da baþlarýna geçen olaylar, Yahudi tarihi içinde
meydana gelecek olan çok daha büyük çaplý olaylarýn birer prototipidir. Mýsýr'dan kurtuluþ da,
gelecekteki son kurtuluþun bir prototipidir ve gelecekte olacaklar, Mýsýr'da ve sonrasýnda
gerçekleþen mucizeleri gölgede býrakacaktýr (Maase Nisim).

Tüm günahlarýmýzýn
affý için

Bet-Amikdaþ zamanýnda, Yeruþalayim'de bulunan hiç kimse, geceleyin yataðýna günahýyla birlikte gitmezdi. Çünkü tapýnak ve orada
yapýlan korbanlar, günahlarý affettirirdi.
Dahasý Bet-Amikdaþ'ýn kendisi de, Bene-Yisrael'in günahlarýna
karþýlýk yýkýlmýþ ve onlar için af saðlamýþtýr. Zira Tanrý, Yahudiler'in
hak etmiþ olduklarý cezayý onlarý yok ederek deðil, sembolleri ve merkezleri olan Bet-Amikdaþ'ý yýkarak vermiþ, bu þekilde Yahudiler'in
devamlýlýðý saðlanmýþtýr (Yaavets).

Bet-Abehira
Bu, Bet-Amikdaþ'ýn bir baþka ismidir. Anlamý "[Tanrý tarafýndan] seçilen ev/tapýnak"týr. Bu bölümün Bet-Amikdaþ'tan bahisle bitmesinin
bir sebebi, sýradaki paragrafta Pesah korbanýndan bahsedilecek
olmasýdýr. Ve tüm korbanlar gibi bu da Bet-Amikdaþ'ta yapýlýrdý
(Þibolet Aleket).
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Ýki Eðitsel Ders

Bu canlý þarký için birçok anlamlý sebep vardýr. Bu
bölümde Tanrý'nýn bizim için yapmýþ olduklarýný
sýralar ve her maddede, "sadece bunlarý yapmýþ
olsaydýn bile, bu bizim için yeterli olurdu" deriz.
Bu parçadan eðitsel amaçlý çýkarýlabilecek sonuç
lardan bir tanesi çocuklarýmýz "öðrendiðim her
þey yeterli, bundan daha fazlasýna ihtiyacým yok"
dediklerinde hiçbir zaman bununla yetinmeme
miz gerektiðidir. Ama hiçbir zaman da onlardan
bir sürü þeyi çok çabuk bir þekilde öðrenip
baþarmalarýný da beklememeli, basamaklarý teker
teker týrmanmalarý için onlara zaman tanýmalýyýz.
Týpký Tanrý'nýn, bizim için bu kadarýnýn yeterli
olduðunu iddia etmemize raðmen, her seferinde
daha fazla yardýmý yapmasý, fakat bunlarý bir

anda gerçekleþtirmek yerine basamak basamak
yerine getirmiþ olmasý gibi…
Ýkinci eðitsel mesaj da, bizlere yapýlan iyilikleri
tanýyarak bunlar için þükran duygu ve ifadele- 
rimizi
eksik
etmememizin
gerekliliðidir.
Vurgulanmak istenen fikir þudur: Benim için
yapýlan hiçbir þey bana ödenmesi gereken bir
borç, hak ettiðim bir þey deðildir ve bana verilen
her ne ise, gerek bir arkadaþ, gerek anne ya da
baba, gerekse de Tanrý tarafýndan verilmiþ olsun,
bu konuda benim yapmam gereken, en azýndan,
bu gerçeði kabullenmek ve "teþekkür ederim"
cümlesini esirgememektir.

Görüþ, Denge ve Geliþim
Yahudilik'in yaþamla ilgili yaklaþýmý, geliþimmerkezlidir. Týpký seven ama beklenti içinde de
olan bir ebeveyn   gibi, Yahudilik bizi her zaman
bir adým öteye geçmeye teþvik eder. Þu anki
benliðimizi aþarak, her zaman daha yükseði
hedeflememizi ister. Yaþamla ilgili bu yaklaþým,
insanoðlunun ebedi iyimserliðinin ve güvenli
bakýþ açýsýnýn bir ifadesidir. Ancak ayný zamanda
sinsi bir tuzak da içermektedir. Yaþamdaki aktif
kuvvet sürekli geliþim, ilerleme ve insanýn kendi
sini daha iyi hale getirmesini gerektiriyorsa, bu,
insana baþarýsýzlýk ve yetersizlik duygusu da
ka-tacak, onu depresyona sürükleyecektir. Öyle
ya; eðer her zaman bir üst düzeyi hedefleyecek
sem -  her zaman hedeflemem gerekiyorsa - 
ulaþtýðým noktalardaki baþarýmýn ne anlamý vardýr
ki?
Dayenu paragrafýnýn iki farklý yapýsý, iþte bu ikile
me dikkatimizi çekmektedir. Bu paragraf ilk
bakýþta, Mýsýr'dan Çýkýþ'tan, Bene-Yisrael'in
sonunda Erets-Yisrael'e gelerek Bet-Amikdaþ'ý
inþa etmelerine kadar gerçekleþen aþamalardan
bahsetmektedir. Bu açýdan, Dayenu paragrafý,
her aþamada önce bir durup "yeterli" dememizi
önermektedir. Bu "yeterli"nin amacý, yeni hedef
leri istemememiz, bulunduðumuz yerle yetinme
miz gerektiði ya da bir sonraki aþamanýn gerekli
olmadýðý anlamýna gelmez. Söylemek istediði tek
þey, "Ýþte bu aþamaya geldin. Önce biraz dur ve
bu baþarýnýn tadýný çýkar. Çünkü ilerlediðin her
basamak, senin geliþim deneyiminde zenginleþtirici
bir etkendir"dir. Baþarý tüm aþamalarýn sonunda

geliyor görünebilir; fakat bu, her aþamanýn bu
sonuca gitme konusunda "vazgeçilmez ve baþlý
baþýna" bir alt baþarý olduðu gerçeðini deðiþtirmez.
Evet; Tanrý ile olan iliþkimizi her zaman daha da
derin hale getirebi-liriz; fakat bilmemiz gereken
bir þey daha vardýr: ulaþtýðýmýz her yeni düzey,
bizim kim olduðumuzu da sonsuza kadar
deðiþtirecektir. Her zaman daha nazik ve duyarlý
olabileceðimiz doðrudur; ancak her þefkatli
davranýþýn, kendi ruhumuz ve bilinçaltýmýzda
kalýcý yere sahip olacaðýnýn da farkýnda olmamýz
gerekir.
Bu, Dayenu paragrafýnýn ilk bölümü, madalyonun
ilk yüzüdür. Fakat onun ikinci bir yüzü de vardýr.
Burada, Tanrý'nýn bizleri bu deneyimsel geliþim
basamaklarýnýn hiçbirinde býrakacak kadar tat
min olmadýðýný kavramaktayýz. Önemli bir
mesajdýr: Çünkü Mýsýr'dan Yeruþalayim'e kadar
olan yolda belki ara sýra dinlenmek mantýklýdýr;
ancak bilinmesi gereken bir nokta vardýr ki, orta
daki hiçbir yer bizim kalýcý mekanýmýz olamaz;
her zaman hedeflediðimiz ve uðruna ilerlememizi
gerektiren nokta, Yeruþalayim'dir. Burada bizim
kararlýlýk ve idealizm duygularýmýzýn bir resmi
yatmaktadýr. Mýsýr'daki eziyet gören bir kölenin
Yeruþalayim'deki Bet-Amikdaþ'ýn ihtiþamýný hayal
etmesi ne kadar imkansýz idiyse, kendi en derin
rüyalarýmýzýn gerçekleþebilmesi yönünde eksik
liklerimizi aþabileceðimizi hayal etmemiz de bazen
o kadar imkansýz görünür. Ama o köle - Yahudi
Ulusu -  imkansýzýn gerçekleþtiðini görmüþtür.
Bizim ne eksiðimiz vardýr? (Rabi Þimon Apisdorf).
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Ýçerikleri sebebiyle, sýradaki paragraflarý bir aðýzdan okumak iyidir.

Raban Gamliel Aya Omer: Kol Mi Þelo
Amar Þeloþa Devarim Elu Bapesah, Lo
Yatsa Yede Hovato. Veelu En: "Pesah,
Matsa, Umaror".

Raban Gamliel

Bu üç sözcüðü
söylemeyen

Raban Gamliel þöyle derdi: "Pesah'ta bu üç
sözcüðü söylemeyen kimse, yükümlülüðünü
yerine getirmemiþ olur. Bu üç sözcük
þunlardýr: "Pesah, Matsa ve Maror".

II. Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýndan sonra Nasi olan Raban Gamliel
zamanýnda Pesah korbaný artýk yapýlamýyordu. Bu sebeple Raban
Gamliel, bayramýn  gerektiði þekilde kutlanabilmesi için alternatif bir
yol öðretmektedir. Raban Gamliel'e göre Pesah gecesi Seder'in merkezinde Pesah kurallarýndan bahsetmek [Çýkýþ olayýndan bahsetmekten
bile] önceliklidir. Dolayýsýyla bu paragrafta da özellikle bu ge- ceye ait
mitsvalarý ele almaktadýr. Sýradaki paragraflar da [Lefihah paragrafý
da dahil olmak üzere] Raban Gamliel'in sözlerinin devamýdýr (Atsaa
LaSeder).

Söz konusu sözcüklerin ifade ettikleri mitsvalarý yerine getirmiþ olan
bir kiþi bile, Tora'nýn bunlarý neden emrettiðini aðzýyla bir kez tekrar
etmediði takdirde, yükümlülüðünü yerine getirmemiþ sayýlýr.
Rambam da bunun bir Alaha olduðunu belirtir. Zira her mitsvanýn bir
sebebi vardýr ve bu sebebi bilmek de yapýlmalarý kadar önemlidir. Zira
bu bilinç kiþiyi motive eder ve Tanrý'ya baðlýlýk konusunda daha da
ýsýtýr. Bu sebeple sýraki üç paragraf da söz konusu mitsvalarýn sebeplerini verecektir.

Pesah, Matsa ve Maror
Bunlar Seder gecesinde yenmesi gereken yiyeceklerdir. Tora'da
emredildiði gibi; "[Korbana ait] Eti o gece yesinler. Onu [doðrudan]
ateþte kýzarmýþ [halde]; Matsa ve acý otlarla [=Maror] yemelidirler"
(Þemot 8:12). Günümüzde Bet-Amikdaþ olmadýðýndan Pesah korbaný
yapýlamamaktadýr. Bu yüzden onu temsilen masada yanmýþ bir kuzu
kolu bulundurulur.
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Pesah, Matsa ve Maror
Bir kral, hizmetkarlarýyla birlikte ava çýkar ve bu
sýrada genç bir çobanla karþýlaþýr. Kendisiyle
biraz sohbet ettikten sonra, çobanýn zekasýndan
çok etkilenir ve onu sarayýna alýr. Öðretmenler
tutarak ona en iyi eðitimi verir ve genç her konuda çok bilgili biri haline gelir. Sonunda kral onu
hazine bakanlýðýna atar. Bu hýzlý yükseliþi gören
diðer bazý bakanlarýn kýskançlýðý uyanýr ve krala,
hazine bakanýyla ilgili iftira dolu dedikodular
anlatýrlar. Söyledikleri arasýnda, genç çobanýn,
hazineden aldýklarýyla kendi evini bir güzel
süslediði de vardýr.
Kral hazine bakanýný çaðýrýr ve konuþmaya baþlar:
"Bilmeni isterim ki, sana güvenim sonsuz. Fakat
hakkýndaki iddialarýn yanlýþ olduðunu kanýtlamak
ve seni temize çýkarmak için seninle birlikte evine
gelmek istiyorum". Kral bu sýrada içinden "Bakalým
diðerlerinin söyledikleri gibi evinde deðerli Ýran
halýlarý, pýrlantalar, altýn gümüþ eþyalar var mý?
Varsa, bir anda gelen bu servet, onun hazineden
çaldýðýný gösterir" diye düþünmektedir.
Birlikte eve gelirler ve kral, evin, herhangi düþük
düzeyli bir memurun evi gibi, mütevazi ve basit
bir þekilde döþendiðini görür. Piþman olan kral,
genç hazine bakanýndan þüphelendiði için kendini
suçlar. Fakat tam evden çýkmak üzereyken gözü
kapalý bir kapýya takýlýr. Genç bakan o kapýyý hiç
açmamýþtýr. Kral hemen sorar: "O odada ne
var?"
Yüzü birden allak bullak olan hazine bakaný,
alçak ve kekeleyen bir sesle "Ö… önemli bir þey
yok efendim" diye cevap verir. "Haydi kralým gelin
saraya dönelim" diye kapýya yönelir. Kralýn
þüphesi tekrar uyanmýþtýr. "Aha… demek hazineden edindiði serveti saklamak için bu odayý
kullanýyor" diye düþünür ve hemen emreder:
"Kapýyý aç ve bana içeridekileri göster!"
Hazine bakaný yalvarmaya baþlar: "Lütfen, kralým;
onurumu düþünün ve bana bunu emretmeyin".
Kralýn þüphesi üst düzeye çýkmýþtýr. Kesin bir
dille tekrar emreder: "Sus ve aç!".

Ýsteksiz bir hareketle, genç bakan kapýnýn kilidini
açar ve krala yol verir. Kral odaya girer ve
burasýnýn neredeyse tamamen boþ olduðunu
fark eder. Sadece küçük bir heybe, çoban deðneði
ve bir kaval vardýr. Kralýn þaþýrdýðýný gören hazine
bakaný açýklamaya baþlar: "Kralým beni saraya
getirip onurlandýrarak yükseltmenize karþýn,
geçmiþte basit bir çoban olduðumu unutmadým.
Günde iki kez bu odaya girer, heybemi, deðneðimi
ve kavalýmý seyrederim. Böylece kafam karýþýp
yanlýþ bir davranýþta bulunmamý engellerim;
çünkü bu bana nereden geldiðimi ve krala ne
kadar borçlu olduðumu hatýrlatýyor".
Bu sözleri duyan kral duraksar ve özür diler:
"Tüm iftiralarýn birer yalan olduðunu þimdi anlýyorum. Sen gerçekte tertemiz ve son derece
güvenilir birisin".
Hahamlarýmýz'ýn belirttiði üzere, bu hikayeye
benzer þekilde, Kral David de bastýrdýðý sikkele
rin bir yüzünde kraliyet sarayýnýn kulesinin, diðer
yüzünde ise bir heybe ve deðneðin bulunmasýný
öngörmüþtür. Böylece tüm krallýðýna, Tanrý'nýn
onu davar çobanlýðýndan alýp, tüm Yahudiler'in
çobaný haline getirdiðini ilan ederdi.
Ayný sebepten dolayý bizler de Mýsýr'dan Çýkýþ'ý,
Pesah korbaný[ný temsil eden yanmýþ bir kuzu
kolu], Matsa ve Maror ile anarýz. Pesah korbaný,
kurtuluþun ve özgürlüðün simgesidir. Fakir
ekmeði olan Matsa ile acýlýðý ön planda olan
Maror ise, týpký o çobanýn heybesi ve deðneði
gibidirler; bize özgürlüðün sarhoþluðuyla hatalý
davranmamamýz gerektiðini ve Tanrý'ya olan
þükran borcumuzu hatýrlatýrlar.
Bu sebeple, bu bayramýn iki ismi vardýr: "Hag
Apesah - Pesah Bayramý" kurtuluþ ve özgürlüðü
simgelerken, "Hag Amatsot - Matsa Bayramý" ise
bir zamanlar fakir ekmeði yeme durumunda
kaldýðýmýzý hatýrlatýr (Ben Ýþ Hayil).

Acý? Son!
Otoriteler sorarlar: Agada'nýn temelini oluþturan
üç þeyden -  Pesah, Matsa ve Maror -  neden
Maror en sonda söylenmektedir? Bet-Amikdaþ'ta
yapýlan Korban Pesah anýsýna masaya
koyduðumuz yanmýþ kuzu kolu ve Matsa,
özgürlüðümüze kavuþmamýzý simgeler. Oysa "Acý
ot" anlamýnda olan Maror köleliði temsil eder. Bu
durumda Maror kronolojik olarak daha önceki bir
dönemi simgelediðinden, önce söylenmesi daha
mantýklýdýr; neden sona alýnmýþtýr?

Bunun sebebi insanýn doðasýdýr: Ýçimizde bir yer
lerde acýlýk ve zorluklarýn aslýnda iyi amaçlara
hizmet ettiðini bilmemize karþýn, yine de acýyý
"yaþadýðýmýz anda" bu gerçeði görmemiz müm
kün olamaz. Zorluklarýn bize kazandýrdýklarýný
ancak o zorluklar "bittikten sonra" takdir edebili
riz.
Hayat diþçiye gitmek gibidir. Acýya dayanmanýn
en etkili yolu, tüm bu acýnýn, sondaki tedaviye
ulaþmak için olduðunu sürekli aklýmýzda tutmaktýr.
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 Sýradaki Pesah" paragrafý okunurken, Korban Pesah anýsýna masada bulunan yanmýþ kuzu bacaðýna
bakýlýr; fakat iþaret edilmez ve kaldýrýlmaz. Zira bu, kuzu bacaðýnýn Pesah korbaný yerine geçtiði
anlamýna gelecektir; oysa böyle deðildir.

Pesah Þeayu Avotenu Ohelim
Bizman Þebet Amikdaþ Kayam, Al
Þum Ma? Al Þum Þepasah Akadoþ
Baruh U Al Bate Avotenu
Bemitsrayim. Þeneemar: "Vaamartem:
Zevah Pesah U
L'A-do-nay Aþer Pasah Al Bate
Vene Yisrael Bemitsrayim Benogpo
Et Mitsrayim Veet Batenu Ýtsil.
Vayikod Aam Vayiþtahavu".

Atalarýmýzýn yedikleri
Pesah

Bet-Amikdaþ'ýn varolduðu dönemde atalarýmýzýn
Seder'de yedikleri Pesah korbaný ne sebeple
yenirdi? Cevap: Kutsal-Ve-Mübarek-Olan Tanrý
Mýsýr'daki onuncu bela sýrasýnda atalarýmýzýn
evleri üzerinden atladýðý için. Pasukta söylendiði
gibi: "'Çocuklarýnýza "Bu, Mýsýr'ý ölümle vurduðu
zaman, Bene-Yisrael'in Mýsýr'daki evlerinin üzerinden atlayarak evlerimizi baðýþlayan Tanrý için
yapýlan Pesah korbanýdýr" diyeceksiniz'. Halk diz
kýrdý; ve eðildiler" (Þemot 12:27).

Bu, Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýndan sonraki versiyondur. Fakat BetAmikdaþ'ýn olduðu dönemde, Seder'in bu bölümünde, týpký Matsa ve
Maror'da olduðu gibi, "Pesah'ý ne sebeple yiyoruz?" denirdi; çünkü o
zamanlar Pesah korbaný vardý.
Pesah korbaný ilk olarak Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn öncesindeki gece yapýlmýþtýr.
Bu "Pesah Mitsrayim - Mýsýr'daki Pesah" olarak bilinir. Ondan sonraki
dönemlerde yapýlan korbanlar ise "Pesah Dorot - [Sonraki] Nesillerin
Pesahý" adýný alýr. Pesah Mitsrayim, bazý açýlardan Pesah Dorot'tan
farklýydý. Örneðin, Mýsýr'da korbanýn kaný kapýlarýn pervaz ve
kiriþlerine sürülmüþtü. Fakat gelecek nesillerde böyle bir gereklilik
olmamýþtýr. Pesah korbanýnýn çeþitli gereklilikleri, Þemot kitabýnýn
12. bölümünde açýklanmaktadýr.

Atladýðý için

"Pesah" sözcüðünün anlamý "atlamak", "pas geçmek"tir. Örneðin, bir
ayaðý topal olduðu için tek ayaðý üzerinde zýplayarak ilerlemek zorunda olan kiþiye "Piseah" denir. Mýsýr'da behorlarýn öldüðü belada Tanrý,
Mýsýrlýlar'ýn evlerindeki behorlarý öldürürken, arada bir Yahudi evi
olduðunda bir anlamda onu "pas geçmiþtir".
Bu sözcüðün alternatif anlamlarý "acýyýp merhamet etmek" (Targum;
Ýbn Ezra) ya da "korumak" (Yeþayau 31:5) þeklindedir. Pasuk bu
anlamlarýn her birine uygundur.
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Bu, Mýsýr'ý
vurduðu zaman…

Tora'daki bu açýklamanýn hemen öncesinde þu pasuk vardýr: "Çocuklarýnýz
size 'Bu ibadetin size ne yararý var?' dedikleri zaman…" (Þemot 12:26).
Dikkat edileceði üzere, bu Raþa'nýn sorusudur. Agada, dört çocuktan
bahsettiði zaman her birinin sorusuna, uygun cevaplar vermiþ olmasýna
karþýn, Raþa'nýn sorusuna tam bir cevap vermemiþtir. Üstelik, normalde
Sormayý Bilmeyen çocuða ait olan pasuktan alýntý yaparak bir "tepki"
önerisinde bulunmuþtur. Ama cevap yoktur. Þu anda okuduðumuz
pasuk, Raþa'nýn sorusuna cevaptýr. Fakat dikkat edileceði üzere, Raþa
soru sormamýþ sadece "demiþtir" - yani fikri sabittir. Böyle bir kiþiye
verilecek cevabýn faydasý olmadýðýndan, Agada ona cevap vermemiþtir.
Fakat iþte Tora bir tür cevap sunmaktadýr. Yine de, bunu yaparken "ona þu cevabý vereceksiniz"
gibi bir söylemde bulunmamýþ, sadece ortaya konuþurcasýna "diyeceksiniz" demiþtir. Bu cevabý
"kiþisel olarak" almayý tercih edip etmeme seçeneði ise, yine Raþa'ya býrakýlmýþtýr. Bizim ise,
onun köklü geleneklerle alay etmesine yol açacak bir demagojiye prim tanýmamamýz gerekir.

Halk diz kýrdý; ve
eðildiler

Halkýn bu tepkiyi vermelerinin sebebi, pasukta gizli olan iki müjdedir:
"Ülkeye gireceðiniz zaman" ifadesi, ülkeye gireceklerini, "Çocuklarýnýz
… diyeceklerdir" ifadesi de, nesillerinin gelecek kuþaklar doðuracaðýný
müjdelemektedir (Raþi). Ýlginç olan, burada bahsedilen çocuðun Raþa
olmasýdýr. Buna raðmen halk minnettarlýkla eðilmektedir. Burada
önemli bir ders vardýr: Aileler için her çocuk bir berahadýr. Çocuk her
zaman doðru ya da yanlýþ davranabilir. Ailelerin görevi öncelikle bir
çocukla mübarek kýlýndýklarý için müteþekkir olmak, daha sonra da
onun göstermesi muhtemel davranýþ bozukluklarýyla mantýklý ve doðru
yollarla ilgilenmek ve sonunda doðruyu bulmasýný saðlamak için
çabalamaktýr.

Pesah Korbaný
Öncelikle þu soruyu açýklamamýz gerekir: "Korban
nedir?". Birçok kiþi bu kavramý ilkel ve
putperestliðe özgü bir uygulama olarak kabul
eder. Fakat bu bir hatadýr. Ýlk olarak "Bir hayvaný
nasýl olur da öldürebiliriz?" sorusuna deðinelim.
Sorun nedir? -  çaðdaþ insan bunu sürekli
yapmaktadýr. Hamburger yiyip deri ayakkabýlar
giyiyoruz. Hayvan ürünlerini böylesine fiziksel
amaçlar için kullanabiliyorsak, o zaman manevi
amaçlar için de elbette kullanabiliriz. Bu bizi
neden rahatsýz etsin? Ne de olsa hayvanýn vücu
duna ait parçalarý yiyip giyerken pek de rahatsýz
olmuyoruz.

parçasý haline getiririz. Pesah'ta her Yahudi, bu
kuzu ya da oðlakla yapýlan korbaný yerdi. Yerdi
ve vücudu daha yüksek bir düzeye ulaþýrdý. Yine
de; kanla yapýlan diðer iþlemlerin ne anlamý
vardýr? Hayvan, bizim insani olmayan tarafýmýzý
simgeler. Bir hata iþlediðimizde, bir korban geti- 
ririz. Hayvanýn gözümüzün önünde kesiliþini sey
rederiz. Bu anda düþünmemiz gereken þudur:
"Gerçekte bu hayvana yapýlanlarýn tümünü ben
hak ediyorum. Fakat Tanrý merhametli ve affedi
cidir". Bu, kuvvetli bir manevi tecrübedir. Kan
gerçektir. Ýnsaný sarsar. Kesime tanýk olan kiþi,
yaþamýn aðýrlýðýný en açýk biçimde hisseder…

Belki de bunun altýnda yatan düþünce þudur: "Biz
insanlardan bir sunu bekleyen, ne biçim bir
Tanrý'dýr? Bize öfkelenmemesi için Tanrý'ya bir
tür rüþvet mi veriyoruz yani?"

Mýsýr'daki o ilk Pesah gecesinde, Yahudiler
kapýlarýnýn kiriþ ve pervazlarýna, Pesah korbanýnýn
kanýný sürmüþlerdi ve Tanrý, Yahudi evlerini "pas
geçmiþti". Genelde kanýn, kapýlarýn dýþ tarafýnda
olduðu kanýsý yaygýndýr. Fakat gerçekte, kan iç
tarafa sürülmüþtü. Yahudiler o gece orada otu
rup, gözlerini o kana dikmiþlerdir. Düþünecek
çok þeyleri vardý. Ertesi sabah, yaþamlarý     
boyunca köle olarak yaþadýklarý Mýsýr'dan çýkýp,
Tanrý ile bir antlaþma yapmak üzere yola
koyulacaklardý.

Cevap: Korbanlar Tanrý için deðildir. Tanrý'nýn
buna ihtiyacý yoktur. Korbanlar bizim içindir.
Bize, fiziksel bir þeyi - bedeni - alýp, Tanrý'ya ada
yarak yüceltmeyi öðretir. Bet-Amikdaþ'a bir
beden getirip, üstün bir tecrübenin parçasý hali
ne getiririz. Sonra da onu yeriz. Bu kutsal düzeye
ulaþmýþ olan hayvaný alýr, vücudumuzun bir
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Bunu günümüze nasýl uyarlarýz? Bir kiþi, vücu- 
dunu kontrol altýna alýp, maneviyata yönlendir
menin gerekliliðini kavrarsa, o zaman Tanrý'ya
ibadet etmek çok doðal bir dürtü haline gelir.
Yahudiler de bunu yapmýþlardýr: "diz kýrýp
eðilmiþlerdir".
Eðer yaþamýmýzýn merkezine Tanrý'yý yerleþtirmezsek, merkezde baþka bir þey yer alacaktýr.
Bu nesildeki tanrýlar nelerdir? Ýnsanlarýn tüm
güçlerini uðurlarýna harcadýklarý -  tapýndýklarý
þeyler nelerdir? Kariyer, moda, þöhret, statü,

cinsellik, servet. Bunlar kulaða nasýl geliyor?
Hepimiz bir þeye tapýnmaktayýz. Hepimiz dindarýz.
Hepimizin kendisine þu soruyu sormasý gerekir:
"Benim tapýndýðým tanrýlar neler? Gücümü neye
harcýyorum?". Hepimiz bu sahte tanrýlara
tapýnmak için çok þeyimizi feda ediyor, büyük
yüklerin altýna giriyoruz. Kendi putunuzu bulun.
Sonra da gerçek Tanrý ile deðiþtirin. Pesah
korbaný, iþte bunu temsil etmektedir (Rabi Tom
Meyer).

 "Matsa" paragrafý okunurken evin reisi kýrýk matsayý kaldýrmalý ya da masadakilere parmaðýyla göstermelidir.

Matsa Zo Þeanu Ohelim, Al Þum
Ma? Al Þum Þelo Ýspik Betsekam Þel
Avotenu Leahmits Ad Þenigla Aleem
Meleh Malhe Amelahim Akadoþ
Baruh U, Ugalam Miyad. Þeneemar:
"Vayofu Et Abatsek Aþer Otsiu
Mimitsrayim Ugot Matsot Ki Lo
Hamets; Ki Goreþu Mimitsrayim  
Velo Yahelu Leitmamea; Vegam
Tseda Lo Asu Laem".

Bu Matsa'yý ne sebeple yiyoruz? Cevap:   
Krallarýn Kralý, Kutsal-Ve-Mübarek-Olan
Tanrý, Kendisi'ni onlar için açýða çýkarýp, onlarý
hemen kurtarana kadar, atalarýmýzýn hamurlarý
mayalanmaya vakit bulamamýþtý. Pasukta
söylendiði gibi: "Mýsýr'dan çýkardýklarý hamuru
matsa çörekleri þeklinde piþirdiler. Zira Mýsýr'dan
kovulduklarý ve dolayýsýyla oyalanamadýklarý için,
hamur ma- yalanmamýþtý. Kendilerine yolluk da
hazýrlamamýþlardý" (Þemot 12:39).

Mayalanmaya vakit
bulamamýþtý

Su ve unun temasýndan itibaren bir hamur "hareketsiz olarak" 18
dakika durduðu zaman mayalanmaya baþlar. Bene-Yisrael Mýsýr'dan
çýkýþlarýnda hazýrladýklarý hamuru fýrýna bile veremeden
kovulmuþlar, yanlarýnda hamur çýkarmak zorunda kalmýþlardýr. Bu
hamur ise çýkýþýn telaþýndan sürekli hareket içinde bulunduðu için
mayalanmamýþ, hatta bir Midraþ'a göre yolda güneþin ýþýnlarýyla
mucizevi olarak piþmeye baþlamýþtýr (Targum Yonatan). BeneYisrael bu hamurlarý fýrýna verdikleri zaman da, Matsa elde
etmiþlerdir.
Mýsýr'dan çýkan nesil için Hamets yeme yasaðý sadece ilk gün için geçerliydi. Çýkmadan önceki
gece Pesah korbanýyla birlikte yedikleri Matsa'nýn artýklarý o ilk gün için yeterliydi ve yeni
açtýklarý hamur, devamýndaki günler için ekmek amacýný taþýyordu. Fakat bu hamur da Matsa
olarak piþtiði için, onlar da yedi gün boyunca Matsa yemiþlerdir. Bene-Yisrael, bu Matsalarý bir
ay boyunca kullanmýþlar, bunun ardýndan gökten Man yaðmaya baþlamýþtýr.
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Mýsýr'dan
kovulduklarý için

"[Paro] Geceleyin Moþe ve Aaron'a seslendi ve 'Kalkýn; çýkýn halkýmýn
içinden!' dedi. 'Hem siz, hem Bene-Yisrael - gidin ve söylemiþ olduðunuz
gibi Tanrý'ya ibadet edin!' " (Þemot 12:31). Paro geceyarýsý kalkar ve
danýþmanlarýný tek tek evlerinden alarak birlikte gecenin yarýsýnda
Yahudiler'in bulunduðu bölgeye gelirler. Paro orada etrafa seslenir:
"Moþe nerede? Evi nerede?"

Orada bazý Yahudi çocuklar onunla alay etmeye baþlarlar. Ona "Paro;
nereye gidiyorsun?" derler. O da "Moþe'yi arýyorum" diye cevap verir.
Çocuklarýn her biri baþka yönü iþaret ederek "Ýþte burada oturuyor; iþte burada oturuyor" diye
alaylarýna devam ederler. Paro sonunda Moþe'yi bulur ve ona "Kalkýn; çýkýn halkýmýn içinden!"
diye seslenir. Moþe ise "Biz hýrsýz mýyýz ki gece yarýsý çýkalým?" diye yanýtlar. "Tanrý bize 'sabaha
kadar hiçbiriniz evinden çýkmasýn' (Þemot 12:22) diye emretti. Biz de öyle yapacak, tüm
Mýsýrlýlar'ýn gözü önünde muzaffer bir þekilde çýkacaðýz!" (Midraþ - Tanhuma 21).

Kendilerine yolluk da
hazýrlamamýþlardý
Bu ifade Bene-Yisrael'in Tanrý'ya güvenini gösterdiðinden övgü
amaçlýdýr. Çöle gittiklerini bilmelerine karþýn bu hazýrlýðý yapmayarak
Tanrý'ya olan inançlarýný ve bu kurtuluþu ne kadar hak ettiklerini
ispatlamýþlardýr.

Özgürlüðe Kovulmak

Mýsýr'dan özgürlüðe "kovulma" konusunu
anlamamýz gerekir. Moþe ve Aaron'un Paro'ya ilk
geliþlerinden sonra, Tanrý "Onlarý salývermeye
zorlanacak. [Üstelik,] Onlarý ülkesinden güç kullanarak kovacak!" (Þemot 6:1) demiþtir. Bu
"kovulma" konusu daha sonra da bir "söz" olarak
tekrarlanmýþtýr: "[Paro] sizi buradan salýverecek.
Salýverdiðinde eksiksiz [gideceksiniz]; sizi buradan resmen kovacak" (Þemot 11:1). "Kovulma"da
bu kadar önemli ve deðerli ne vardýr?
Moþe Rabenu'nun bir korkusu vardý. Ya Paro
merhamete gelip Yahudiler'in üzerindeki yükü
azaltýrsa? Ya onlarý güzel sözlerle kandýrýp Mýsýr'da
rahat bir yaþam vaad ederse? Böyle bir durumda
Bene-Yisrael'den birçok kiþi buna kanacak ve

"Burada hiçbir eksiðimiz yok. Bize kötü
davranýlmýyor. Ýstediðimiz yerde rahatça
yaþýyoruz. Þimdi durup dururken neden çorak ve
ýssýz çöle çýkalým? Neden bizleri bekleyen baþka
uluslarla savaþ yapmak zorunda kalalým?"
düþüncesine kapýlacak, Mýsýr'da kalmak isteye
ceklerdi.
Bu sebeple Tanrý ona bir güvence vermiþtir. Paro
kendi eliyle Bene-Yisrael'i kovacak bir duruma
gelecektir. Yahudiler orada kalmak isteseler bile,
buna Paro izin vermeyecektir. Gerçekten de öyle
olmuþ, çýkýþ vakti geldiði zaman, Mýsýr'da fazla
dan bir saniye bile kalýnmamýþ ve Yahudiler
özgürlüðe "zorlanmýþlardýr" (Hesed Leavraam).
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Temeller ve Ekstralar
Mayalanmamýþ, kabarmamýþ olan Matsa, insanýn
en temel ihtiyaçlarýný simgeler. Matsa, geriye bir
adým atýp özgürlüðün gerçekte ne olduðunu gör
mektir. Neye gereksiniminiz var? Yaþamda en
temel þey nedir?

Neden Matsa? Çünkü vakit yoktu. Hamurun
mayalanmasý 18 dakika alýr. Bene-Yisrael'in 18
dakikasý bile yoktu.

Matsa, egonun dýþýna çýkmanýn simgesidir. Bir
kiþi bunu anladýðý zaman, hemen harekete geç
Ne yazýk ki, "temel" özelliði olmayan bir sürü lük melidir. Aksi takdirde bedeni onu tekrar kendi
sün peþinde koþmaktayýz. Fakat söz konusu etkisi altýna alacaktýr. Tanrý, Yahudiler'i büyük bir
temel gereksinimlerimizi bildiðimiz takdirde, ego süratle çýkarmasý gerektiðini biliyordu. Ya bunu
muzu kontrol altýna alabiliriz. Tamamen deðil -  yapacaktý, ya da Mýsýr'ýn simgelediði "beden"in
çünkü yýlýn kalan bölümünde ekmek yiyoruz. etkisine tekrar ve bu kez bir daha çýkamayacak
Neden mi? Çünkü bir kiþi "temelin" farkýnda þekilde gireceklerdi.
olduðu takdirde, o zaman ekstralardan zevk ala
bilir. Zira bu bilinçli bir zevk alma yöntemidir. Hayatýnýzda yapmanýz gereken deðiþiklikler mi
Gerçek özgürlük, söz konusu temellerin farkýnda var? Hemen harekete geçin. Çünkü biraz daha
olmaktýr.
beklerseniz, riske girmiþ sayýlýrsýnýz. Onsekiz
dakika bile çok uzun zamandýr. Bunu bir
Fakat bunun ötesi de vardýr. Agada sormaktadýr: düþünün.

 "Maror" paragrafý okunurken evin reisi marul yapraklarýný kaldýrmalý ya da masadakilere parmaðýyla
göstermelidir.

Maror Ze Þeanu Ohelim, Al Þum Ma?
Al Þum Þemareru Amitsriyim Et Haye
Avotenu Bemitsrayim. Þeneemar:
Vaymareru Et Hayeem Baavoda Kaþa,
Behomer Uvilvenim Uvhol Avoda Basade
Et Kol Avodatam Aþer Avedu Baem
Befareh".

Bu Maror'u ne sebeple yiyoruz? Cevap:
Mýsýrlýlar atalarýmýzýn hayatlarýný acýlaþtýrmýþ
olduklarý için. Pasukta söylendiði gibi:
"Hayatlarýný, harç, tuðla ve her türlü tarla
çalýþmasýndan oluþan aðýr iþlerle acýlaþtýrdýlar.
Onlarý çalýþtýrdýklarý her iþte, bedensel dirençlerini kýrmayý amaçlýyorlardý" (Þemot 1:14).

Maror
"Mar - Acý" sözcüðünden gelir ve bu paragraftaki "acýlaþtýrma"yý        
simgeler.
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Doðru Hedefler

Harç ve tuðlalarla çalýþmak insanýn belini kýrar.
Fakat insanýn kiþiliðini inþa etmesi de en az
bunun kadar zor bir iþtir. Sýrf baþkalarýný etkile
mek için girdiðiniz bazý zahmetleri düþünün.

vermediðini görmektedir. Naziler, Yahudiler'i
delirtmek için bu taktiði kullanmýþlardý. Amaçlarý,
onlarý insanlýktan, yaþama sevgisinden ve
inancýndan yoksun býrakmaktý.

Tora'da 613 emir vardýr. Bazýlarý bunun çok fazla
olduðunu söyler. Fakat bir kiþi Tanrýsýz yaþýyorsa,
o kiþinin milyonlarca yükü vardýr. Ýnsanýn kendi
vücudunun kontrolü altýna girmesi acýdýr - 
Maror'dur. Bu, insanýn hayatýný aðýr iþlerle
acýlaþtýran bir þeydir.

Bir yaþamda maneviyat eksik olduðu ve kiþi
bedeni tarafýndan kontrol edildiði takdirde, kari- 
yer, statü, dolgun maaþ ve baþarýlar geldikten
sonra bile, bir noktada kendisine "Pekala? Ben
tam olarak neyi baþardým?" diye soracaktýr. Bu
noktaya geldiði zaman da baþka bir oyuncak
bulup kendisini kanýtlamak için onu bir yol olarak
kullanacaktýr. Fakat nereye kadar? Böyle bir kiþi
daldan dala koþtukça, sürekli olarak bir boþluk
hissedecek ve derinlerden gelen "Ben sonluyum.
Ben anlamsýzým" sesini duyacaktýr. Bu, boþa
çalýþmadýr. Hayatýnýz boyunca büyük bir kayayý
tepe yukarý yuvarlamaya çalýþýrsýnýz; ve o hep
geri gelir. Bir insanýn en büyük korkusu, hiçbir
yere ulaþamamaktýr. Ve eðer bedenini aþýp,
kontrolü altýna almazsa, bir kiþinin hissedip
hissedeceði sadece budur.

Kölelere özgü iþler, fiziksel olarak ne kadar aðýr
olursa olsun, onun yýkýcý özelliði daha çok psiko
lojiktir. Çünkü bir köle, yaptýðý iþin kendi hayatý
için hiçbir anlam taþýmadýðýný bilir. Bu, bir kova
kum alýp onu bir yerden baþka bir yere götür
mek, sonra da ilk yerine geri getirmek gibi bir
þeydir. Ya da bir çukur açýp sonra tekrar doldur
mak gibi. Bu gibi iþler yapýlýrsa, insanýn devam
etme konusunda motivasyonu kalmaz, çünkü
tüm bu çabalarýnýn aslýnda hiçbir sonuç

Behol Dor Vador Hayav Adam
Learot Et Atsmo Keilu U Yatsa
Mimitsrayim. Þeneemar: "Veigadta
Levinha Bayom AU Lemor: Baavur
Ze Asa A-do-nay Li Betseti
Mimitsrayim". Þelo Et Avotenu
Bilvad Gaal Akadoþ Baruh U; Ella
Af Otanu Gaal Ýmaem. Þeneemar:
"Veotanu Otsi Miþam; Lemaan Avi
Otanu Latet Lanu Et Aarets Aþer
Niþba Laavotenu".

Her nesilde kiþi kendisini, sanki Mýsýr'dan o
çýkmýþ gibi göstermekle yükümlüdür. Pasukta
söylendiði gibi: "O gün çocuðuna anlatacak,
'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda, Tanrý, benim için
tüm mucizeleri iþte bunun uðruna yaptý' diyeceksin" (Þemot 13:8). Zira Kutsal-Ve-MübarekOlan Tanrý sadece atalarýmýzý kurtarmadý; bizi de
onlarla birlikte kurtardý. Pasukta söylendiði gibi:
"Tanrý bizi oradan, bizi buraya getirmek, bize
vereceðine dair atalarýmýza yemin ettiði ülkeyi bize
vermek için çýkardý" (Devarim 6:23).
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Her nesilde

Kendisini …
göstermekle

Sanki o çýkmýþ gibi

Sýkýntýlarýn, pogromlarýn, soykýrýmlarýn yaþandýðý nesillerde bile.
Yahudiler'e eziyet eden her türlü yönetici, ulus ya da kiþi, "Paro"
sýnýfýndadýr. Benzer þekilde tüm zorlu sürgünler "Mýsýr" sýnýfýndadýr.
Zira "Mitsrayim - Mýsýr" sözcüðü, "Metsarim - Darlýklar / Sýkýntýlar"
sözcüðü ile ayný þekilde yazýlýr. Ve Tanrý Yahudiler'i Mýsýr'dan kurtarmýþ
olduðu için, onlarýn içine ebedi bir özgürlük duygusu ekmiþtir. Öyle ki,
en zorlu sürgünlerde ve eziyetlerde bile, bir Yahudi özgürce davranýr.
Bu yüzden, görünüþte eziliyor ve soykýrýma uðruyorsa bile, Yahudi kendi
özünde "özgürdür"; zira bu, Tanrý'nýn Yahudi için ebediyen belirlediði bir
ko- numdur. Dýþtan köle görünseler bile, içte özgürdürler. Bedenleri köle
görünse bile, ruhlarýnda özgürdürler (Maaral).

Agada'nýn baþka versiyonlarýna göre "kendisini Mýsýr'dan sanki o çýkmýþ
gibi görmekle".
Sanki Mýsýr'da kölelik etmiþ ve ardýndan özgürlüðüne kavuþmuþ gibi.
Tora'nýn "Mýsýr'da köle olduðunu ve Tanrý'nýn seni oradan çýkardýðýný
hatýrlamalýsýn" (Devarim 5:14) emri de buna paraleldir (Rambam).

Benim için
Bu, nesiller boyunca ebeveynin çocuðuna söyleyeceði bir cümle olduðuna
göre, "benim için" vurgusu, bu paragraftaki "kendisini Mýsýr'dan sanki o
çýkmýþ gibi göstermelidir" kuralýna destek saðlamaktadýr. Bu ayný
zamanda, Agada'nýn üçüncü paragrafýnda söylenen "Tanrý, atalarýmýzý
Mýsýr'dan çýkarmýþ olmasaydý; biz, çocuklarýmýz ve torunlarýmýz, hala
Mýsýr'da Paro'ya baðýmlý köleler olacaktýk" sözleriyle de baðlantýlýdýr.

Tanrý bizi oradan …
çýkardý

Bu pasuk, Tora'daki Haham sýnýfýndaki çocuða verilen cevabýn bir
parçasýdýr.

Özgür Hissedebilmek
Bu paragraf, anlamasý biraz zor olsa da, tüm
Seder
deneyiminin
merkezi
amacýný
tanýmlamaktadýr: Pesah günü, her Yahudi'nin,
orijinal kurtuluþ anýnda, Bene-Yisrael'e katýlmanýn
verdiði duyguyla dolup taþmasý gerekir.
Bu güzel bir "ideal"dir. Fakat gerçekçi olalým.
Hayatlarý
kucaklarýnda
bilgisayarlarla,
arabalarýnda ve ceplerinde son model teknolojiye
sahip telefonlarla yaþayan bizler, Mýsýr'dan Çýkýþ
sýrasýndaki duygusallýðý, o tecrübenin - doðuþtan
beri köle iken, bu durumdan kurtularak özgürlüðe
kavuþmanýn - duygu yükünü gerçekçi bir þekilde
hissedebilmeyi nasýl umabiliriz ki?
Bu ikilemi çözmenin anahtarý, iki yönlüdür.
Çözüm, "Pesah'ýn bizi davet ettiði itinalý kiþisel
geliþim serüveni" ile, "Yahudi Ulusu'nun ebedi
ruhuyla
yaþadýðýmýz
neredeyse
mistik
yüzleþmenin" bir tür karýþýmýdýr. Gerçekte bu
paragraf, geçmiþle geleceðin zamanýn üstüne

çýkan bu birleþimine yönelik söz konusu iki yönlü
yaklaþýmýn varlýðýna iþaret etmektedir.
Paragrafýn ilk bölümü bize tekil hitapla
konuþmaktadýr: "Her nesilde kiþi, … o gün
çocuðuna anlatacak[sýn], … Tanrý benim için
yaptý". Ýkinci bölüm ise çoðul hitap kullanmaktadýr:
"sadece atalarýmýzý kurtarmadý, bizi de … kurtardý
… bizi çýkardý… bizi getirmek için… ülkeyi bize
vermek için…".
Bu dil kullanýmýndaki incelik, Pesah'taki özgürlük
kavramýný nasýl tecrübe edeceðimiz konusundaki
iki yola iþaret eder. Kalplerimiz ve zihinlerimiz
Seder'in bütünlüðü içinde meþgulken, bizler bir
yandan tekil bireyler, bir yandan da ortak Yahudi
ruhunun moleküler parçacýklarý olduðumuzu his
sederiz.
Bireysel olarak, Mýsýr'la, kendi kiþisel özgürlüðümüzü elde etmek için mücadele ederiz.
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Kendi temel amaçlarýmýzý, belli baþlý engellerimizi
ve düþüncelerimizi yerine getirme konusunda
gerekli stratejileri tanýmlayabilmek için gerekli
olan öz-analizimizi baþlatýrýz. Bir hedefi, hizmet
ettiði bir amacý olmadýðý takdirde, özgürlük
aldatýcý bir kavramdýr. Önlemleri alýnmýþ engelle
rin farkýnda olunmadýðý zamanlarda, özgürlük
sadece bir fantazidir. Ve bilinçli bir taktik belirleniþi
ve uygulanýþý olmadýðý zaman, özgürlük,
ulaþýlmayacak bir þeydir.
Özgürlük konusundaki kendi kiþisel çabalarýmýzýn
daha üstünde, ruhumuzun "Yahudi Ulusu" olarak
bilinen bütünlüðün ebedi manevi boyutuna olan
saðlam baðý vardýr. Agada bu paragrafta bize
çoðul söylemle hitap ederek, bizim bu gerçeði
fark etmemizi amaçlamaktadýr. "Tanrý sadece
atalarýmýzý kurtarmýþ deðildir. Bizi de onlarla birlikte kurtarmýþtýr".

Bu gece, bizim özgürlüðü aradýðýmýz kiþisel
yolculuðumuz ile her birimizin Çýkýþ sýrasýnda var
olan manevi yaný, bir araya gelip bir bütün
oluþturmaktadýr. Ve bizlere, kendimizi sanki
Mýsýr'dan çýkan bizmiþiz gibi görme imkanýný
saðlayan, iþte bu birleþik bütündür (Rabi Þimon
Apisdorf).
Kendimi sanki bugün çýkýyormuþum gibi görmem
gerekir. Sadece Tanrý yüzyýllar önce atalarýmý
Mýsýr'dan çýkarmýþ olduðu için deðil. Pesah bir
yükselticidir. Bir kiþinin, kendisini sanki hapisten
çýkmýþ gibi hissetmesini saðlar. Dýþarý doðru
adým atýn. Derin bir nefes alýp günün tadýna
varýn. Eðer cesaretiniz varsa ve ne istediðinizi
biliyorsanýz, o zaman hücrenin kapýsý açýktýr ve
dýþarý çýkabilirsiniz.

Fakat bir fýrsat, sadece kullanýldýðý ölçüde "iyi"dir.
Tanrý bizleri hapisten "þu anda" çýkarmaya
Bir insanýn vücudu, hücreleri sessiz bir þekilde hazýrdýr. Þu anda. Agada'nýn söylediði gibi: "Bizi
bozunup, tarihin tozlarýna karýþtýkça milyonlarca de kurtardý". Bizler Yahudi tarihinin bir      
kez ölür. Fakat o kiþi -  o kiþinin gerçek yaný -  parçasýyýz. Bu yüzden istisnasýz "hepimiz",  
daima canlý kalýr. Bir benliðin varlýðý ebedidir. daðlara týrmanýp Tanrý'ya ulaþma konusundaki
Dönem dönem farklý görünümlere sahip olsa da, dürtünün de bir parçasýyýz (Rabi Tom Meyer).
Bene-Yisrael, Mýsýr'dan Çýkýþ'ý bizzat deneyimlemiþ
olan Yahudi Ulusu, halen canlýdýr.
 "Lefihah" paragrafýna gelindiðinde Matsa'nýn üstü örtülür, þarap bardaklarý ele alýnýr. "Baruh Ata"
paragrafýna kadar, þarap bardaklarý elde tutulur.

Lefihah Anahnu Hayavim Leodot,
Lealel, Leþabeah, Lefaer, Leromem,
Leader, Ulkales Lemi Þeasa    
Laavotenu Velanu, Et Kol Anisim
Aelu: Otsianu Meavdut Leherut,
Umiþibud
Ligula,
Umiyagon     
Lesimha, Umeevel Leyom Tov,
Umeafela Leor Gadol; Venomar
Lefanav Aleluy-a.
Bu sebeple

Bu sebeple, hepimiz, atalarýmýz ve bizim için bu
mucizeleri gerçekleþtiren - bizi kölelikten özgürlüðe, esaretten kurtuluþa, kederden sevince,
matemden bayrama, zifiri karanlýktan büyük bir
ýþýða Çýkaran Tanrý'ya - þükranlarýmýzý sunmak,
O'nu yüceltmek, övmek, methetmek, ululamak,
onurlandýrmak ve O'nun Büyüklüðü'nü ilan
etmekle yükümlüyüz. Bu yüzden gelin, O'nun
önünde "Aleluy-a! - Tanrý'yý yüceltin!" diyelim".

Kendimizi sanki Mýsýr'dan bizzat kendimiz çýkmýþ gibi hissetmek ve göstermekle yükümlü olduðumuz için.
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Kölelikten özgürlüðe,
esaretten kurtuluþa

Tanrý bizi aðýr iþlerden kurtarmakla kalmadý, Mýsýrlýlar'ýn boyunduruðunu
da üzerimizden kýrýp attý. Hahamlarýmýz'ýn belirttiði gibi: "Mýsýr'dan
Çýkýþ'tan 6,5 ay önce; Roþ Aþana'da Bene-Yisrael aðýr iþlerden özgür
kaldý, ve Nisan ayýnda tam olarak kurtarýldýlar" (Talmud - Roþ Aþana
11a). Zira Mýsýr'da belalar baþlamýþtý ve Mýsýrlýlar'ýn artýk Yahudiler üzerinde, onlara iþ yaptýracak kadar otoriteleri kalmamýþtý.

Kederden sevince
Kýzýldeniz'de geçirilen sýkýntýdan, mucize sonucunda sevince.
Bu sözler ayný zamanda Babil sürgününe de gönderme yapmaktadýr. Zira
bu sürgünle ilgili olarak Tanah'ta özellikle "keder" sözcüðü vurgulanmakta (Yirmeyau 8:18), sürgünden geri dönüþle ilgili olarak da tüm sýkýntý ve
oruç günlerinin "neþe ve sevinç günlerine" dönüþtüðü (Zeharya 8:19)
belirtilmektedir (Hazon Ovadya).

Matemden bayrama

Altýn Buzaðý günahýnýn mateminden, Moþe'nin Kipur günü iki yeni levhayla dönüþüyle ifade edilen Tanrýsal affýn bayramýna.
Bu sözler ayný zamanda Purim mucizesine gönderme yapmaktadýr.
Çünkü Aman'ýn tüm Yahudiler'i yok etme projesi duyulduðunda "Yahudiler
için büyük bir matem" (Megilat Ester 4:3) olduðu söylenmekte, tüm plan
suya düþtükten sonra da "onlar için kederden neþeye, matemden bayrama dönüþen ay"dan (Megilat Ester 9:22) bahsedilmektedir (Hazon
Ovadya).

Zifiri karanlýktan
büyük bir ýþýða

Çölün karanlýðýndan, Erets-Yisrael'in ýþýðýna.
Bu sözler de Hanuka olaylarýna gönderme yapmaktadýr. Zira bu bayramda, putperestliðin karanlýðýyla Yahudiler'in gözlerini karartan Eski
Yunanlýlar (Midraþ - Bereþit Raba) Haþmonai ailesi tarafýndan yenilgiye
uðratýldýktan sonra, Bet-Amikdaþ'ta sürekli yanmasý gereken Menora'nýn
ýþýklarýnýn tekrar yakýlmasý ve bir günlük yaðýn sekiz gün yanmaya yeterli oluþu kutlanýr (Hazon Ovadya).

Þükranlarýmýzý sunmak…

Burada Tanrý'ya yönelik þükraný ifade eden yedi terim vardýr.
Bunlar, yedi manevi gökyüzü tabakasýna denk gelirler.
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Tanrý'yý Yüceltin!

Agada'nýn bu noktasýna eriþtiyseniz, Yahudi
olmakla ne kadar þanslý olduðunuzu, Tora'ya
sahip olmanýn ne kadar muhteþem bir þey
olduðunu ve tüm insanlýðý daha üst düzeylere
taþýma fýrsatýnýn nasýl bizde bulunduðunu görüyor olmalýsýnýz. Görüyor musunuz? O zaman
Tanrý'ya þükranlarýnýzý sunun ve O'nu yüceltin!
Bir dakika, bir dakika… Tanrý'nýn buna ne ihtiyacý
var? Acaba yukarýlarda bir yerde oturup yeteri
kadar takdir edilmediðine dair þikayet mi ediyor
dersiniz? Bu komik! Bu, Tanrý'nýn korbanlara
ihtiyacý olduðunu düþünmek gibi bir þeydir. Oysa
Tanrý'nýn hiçbir rüþvet ya da komplimana ihtiyacý
olmadýðý açýktýr!
O'nun yoktur. Ama bizim vardýr. Bizim, Tanrý'ya
teþekkür etmemiz gerekir. Çünkü kendisine
bahþedilen þeyleri takdir etmeyen nankör bir
kiþi,
elindekilerin
tadýna
hiçbir
zaman
varamayacaktýr. Ve aksine, bir kiþi kendisine
küçük bir þeker veren bir baþkasýna teþekkür
edebiliyorsa, o zaman bu, onun þekeri takdir
ettiðini gösterir. Bu bir þeker için doðruysa, ya
bir aðaca ne dersiniz? Gün ýþýðýna? Gözlere?
Özgür seçim hakkýna? Saðlýða? Tüm bunlar,
Tanrý'nýn bize verdiði þeylerdir. Gözleri görmeyen
bir kiþinin, tek bir göz için ne kadar parayý feda
edeceðini düþünün. Bir milyon dolar? O zaman
sizin iki milyon dolarýnýz var demektir. Ýki gözü
nüz var.
Fakat neden herkes mutlu deðil? Çünkü gözü
müz her zaman "sahip olmadýðýmýz" þeylerin üze
rindedir. Bu, nankörlüktür. Hayatýmýzda hiçbir
zorluðun olmadýðýný elbette söyleyemeyiz.
Hepimizin eksik bir þeyleri vardýr. Fakat elimizde
olanlarla bile - hayat o kadar güzeldir ki! Talmud
bir hikaye aktarýr:

Bir kumandan, muzaffer olduðu bir savaþtan
dönmektedir. Karþýsýna bir Haham çýkar ve kendisine "Sen bir þehri ele geçirdin; fakat bil ki bu
hiçbir þey deðil. Þimdi asýl yapman gereken þey,
kendini ele geçirmendir".
Tanrý, bunu nasýl yapacaðýmýzý göstermektedir:
"Kölelikten özgürlüðe; esaretten kurtuluþa"
çýkmayý gerçekten istiyor musun? Tamam. O
zaman; önce "kederden sevince" çýk. Hayatýn
tam olarak neden ibaret olduðunu açýkça anla
mak gibi bir mutluluk yoktur. Ve bunu baþkalarýna
aktarmaktan da… "Matemden bayrama" çýk. Her
günü bir bayrammýþ gibi kabul et. Tanrý'nýn sana
bahþettiklerini anlayýp takdir edersen, o zaman
her gün senin  için bir bayramdýr. Bir "deli", elin
deki her þeyi takdir ettiði için, ona "her gün
bayramdýr"! Bir deli kadar olabiliyor musun? Akýllý
bir deli olmaya cesaretin var mý? Bizi belirli bir
noktaya oturtma amacýnda olan bazý özel günle
rin - bayramlarýn - varolduðu doðrudur. Ýþte onlar
aslýnda her gün yapmamýz gerekenler için birer
örnektir. Her gün bayramdýr. Bunu yaptýktan
sonra da "zifiri karanlýktan büyük bir ýþýða" çýk.
Iþýk ve kandiller, Yahudilik'te merkezi yere sahip
sembollerdir. Þabat kandilleri, Hanuka ýþýklarý vs.
Bunun sebebi, küçücük bir ýþýðýn bile, büyük
karanlýklarý itelediði gerçeðidir. Tanrý bize bol ýþýk
saðlar. Bizi "esaretten" - boyunduruk ve kontrol
altýnda olmaktan, "kurtuluþa" çýkarmýþtýr. Sadece
"özgürlüðe" deðil; "kurtuluþa". Kurtuluþ, kiþinin
kendi potansiyelini gerçekleþtirmesidir. Bireylerin
bunu baþarmalarý, tüm Yahudi Ulusu'nun da
potansiyeline ulaþmasýný saðlayacaktýr. Bunu
yaparsak, tüm insanlýðý kendimizle birlikte yük
seltebiliriz. Ve o zaman hep birlikte Tanrý için
þarkýlar söyleyebiliriz: "Aleluy-a!" (Rabi Tom
Meyer).

Bu noktada Alel'in okunmasýna baþlanmaktadýr. "Alel" sözcüðü, Teilim'de ard arda gelen altý paragrafýn
(Teilim 113-118) tümüne verilen bir isimdir ve "övgü" anlamýndadýr. Alel, Pesah, Þavuot ve Sukot bayramlarýnda, Roþ Hodeþler'de, Hanuka'da ve Yom Aatsmaut'ta neþeli ve müzikli bir þekilde, ayakta okunur. Seder'de de bu noktada bazý cemaatler ayaða kalkarlar. Cemaatimizde ise bu bölüm oturarak söylenir. Bu noktada Alel'in sadece ilk iki bölümü okunur. Zira burasý doðrudan Mýsýr'dan Çýkýþ konusunu
iþlemektedir. Kalan bölümler ise yemeðin ardýndan okunacaktýr.
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Aleluy-a! Alelu Avde A-do-nay, Alelu Et
Þem A-donay.
Yei Þem A-do-nay Mevorah, Meata Vead
Olam.
Mimizrah Þemeþ Ad Mevoo Meulal Þem
A-do-nay.
Ram Al Kol Goyim - A-do-nay,Al
Aþamayim Kevodo.
Mi K'A-do-nay E-lo-e-nu Amagbii
Laþavet. Amaþpili Lirot Baþamayim
Uvaarets.
Mekimi Meafar Dal,Meaþpot Yarim
Evyon.
Leoþivi Ým Nedivim - Ým Nedive Amo.
Moþivi Akeret Abayit, Em Abanim
Semeha.			      Aleluy-a!
Betset Yisrael Mimitsrayim Bet Yaakov
Meam Loez.
Ayeta Yeuda Lekodþo, Yisrael
Mamþelotav.
Ayam Raa Vayanos, Ayarden Yisov
Leahor.
Earim Rakedu Heelim,Gevaot Kivne
Tson.
Ma Leha Ayam Ki Tanus, Ayarden
Tisov Leahor?
Earim Tirkedu Heelim,Gevaot Kivne
Tson?
Milifne Adon Huli Arets,Milifne E-lo-a
Yaakov.
Aofehi Atsur Agam Mayim,Halamiþ
Lemayeno Mayim.

Tanrý'yý yüceltin! Tanrý'yý yüceltin, ey
Tanrý'nýn kullarý; Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltin.
Tanrý'nýn Ýsmi, þimdiden sonsuza dek
Mübarek olsun.
Güneþin doðuþundan batýþýna kadar yüceltilir Tanrý'nýn Ýsmi.
Tüm uluslarýn üstünde Yüce'dir Tanrý; göklerin üzerindedir Onuru.
Kim Tanrýmýz Aþem gibidir? Yücelerde
tahtlandýrýlmýþtýr; ama, Buna karþýn gökleri
ve yeryüzünü görmek için Gözleri'ni alçaltýr.
Fakiri toz içinden kaldýrýr; düþkünü çöplüklerden yükseltir; Ve onu asillerle - halkýnýn
asilleriyle oturtur. Kýsýr kadýný tekrar evinde
oturtur, ve onu çocuklarýn mutlu annesi haline getirir. Tanrý'yý yüceltin!(Teilim 113).
Yisrael Mýsýr'dan, Yaakov Evi yabancý dil
konuþan bir halkýn içinden çýktýðýnda;
Yeuda Tanrý'nýn Kutsalý'ydý; Yisrael de
Tanrý'nýn Tebaasý.
Deniz gördü ve kaçtý; Yarden tersine döndü.
Daðlar koçlar gibi sýçradý; tepeler de genç
kuzular gibi.
Neyin var - ey Deniz - ki kaçtýn; ya sen ey
Yarden; neden tersine döndün?
Ve siz ey daðlar; neden koçlar gibi sýçradýnýz;
ve tepeler - genç kuzular gibi?
Cevap: Yeryüzünü meydana getiren
Efendi'nin önünden, Yaakov'un Tanrýsý'nýn
önünden kaçýyoruz. Çünkü O, kayayý su
havuzuna, çakmaktaþýný pýnara dönüþtürendir!
(Teilim 114).
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Tanrý'yý yüceltin!

Bunu yapmaya kimin layýk olduðunu merak ediyorsanýz; "Tanrý'yý
yüceltin ey Tanrý'nýn kullarý!" ve Paro'nun, insanýn, Tanrý inancýna karþý
herhangi bir ideolojinin kullarý deðil!

Tanrý'nýn kullarý
Her türlü kölelik, insana bunalým getirir ve her köle bu kölelikten kurtulabilmek için yollar arar. Tek istisna "Tanrý'nýn kulluðudur". Bu dereceye ulaþabilmiþ kiþi, durumundan sadece sevinç ve tatmin duyar.
Tanrý'nýn kullarý olmayý kabul ederek çölde O'nu takip etmiþ olan BeneYisrael'in övgüye layýk olduðu nokta da budur.

Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltin

Þimdiden sonsuza dek

Tanrý'nýn Þanýný her yerde duyurun.

Tarihin her aný için "þimdiden"; baþka bir deyiþle tarihin
baþlangýcýndan sonuna dek.

Güneþin doðuþundan
batýþýna kadar
Bunun anlamý "sabahtan akþama kadar" deðildir. Zira Tanrý, geceleri
de methedilir. Anlam þöyledir: Güneþin doðduðu yerden, battýðý yere
kadar olan her yerde - tüm dünyada - bunu yapmaya layýk her aðýz
tarafýndan "yüceltilir Tanrý'nýn Ýsmi".

Tüm uluslarýn üstünde
Yüce'dir Tanrý

Dünyanýn diðer uluslarý bunu kabullenirler ve "tüm uluslarýn üstünde Yüce'dir Tanrý" derler; fakat yine de "göklerin üzerindedir Onuru"
diyerek, Tanrý'nýn sadece Kendi'ne ait Yücelikler'de bulunduðunu, ve
Kendisi bu kadar Yüce ve Kutsal olduðu için, dünyanýn basit
konularýyla hiçbir zaman ilgilenmediðini iddia ederler.
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Kim Tanrýmýz Aþem
gibidir?

Oysa Yahudiler, diðer uluslarýn iddialarýna karþý gelirler ve tüm dünyaya ilan ederler: "Tanrý'nýn Yücelerde tahtlandýrýldýðý doðrudur; ama
buna karþýn gökleri ve yeryüzünü görmek için Gözlerini alçaltmaktan
çekinmez". Yarattýklarý, Tanrý için o denli önemlidir ki, yüksek konumuna karþýn dünyayla ve insanlarla yakýndan ilgilenmekten hiçbir zaman
kaçýnmaz. Gözlerini alçaltýr; yerde veya gökte olan büyük ya da küçük,
istisnasýz herkese, her konuya dikkatini verir. En alçaktakileri bile
gözardý etmeyerek "Fakiri toz içinden kaldýrýr; düþkünü çöplüklerden
yükseltir. Ve onu asillerle - ve baþka bir yerde, onu tanýmayan ve onun
tanýmadýðý kiþilerle deðil, kendi öz halkýnýn asilleriyle oturtur. Dikkatini
sadece maddi konularda sorunlu olanlara vermekle de yetinmez. Öyle
ki, çocuk doðuramadýðý için kendini dýþlanmýþ hisseden kýsýr kadýna da
doðurma yeteneði vererek onu tekrar evinde oturtur; ona tekrar kendine güven saðlar ve onu çocuklarýn mutlu annesi haline getirir. Bu yüzden: Tanrý'yý yüceltin!".

Yisrael Mýsýr'dan …
çýktýðýnda

Veya "Mýsýr'dan Yisrael çýktýðýnda". Ýsimlerini deðiþtirmediler. Yisrael
girdiler; Yisrael çýktýlar.

Yaakov Evi yabancý
dil konuþan bir halkýn
içinden çýktýðýnda
Ayný þekilde, çýktýklarýnda bile, Mýsýrlýlar onlar için "yabancý dil konuþan
bir halk"tý. Dillerini deðiþtirmediler; her zaman Ýbranice konuþtular.
Pasukta hem "Yisrael" hem "Yaakov Evi" denmektedir. "Yisrael" toplumun ileri gelenlerini, "Yaakov Evi" normal halký simgeler. Aralarýnda
Mýsýrlýlar'la karýþýp asimile olanlar bile, farklý dilleri sayesinde
"çýkabildiler".

Yeuda
Tanrý'nýn Kutsalý'ydý

Yeuda'nýn ailesi, yani Bene-Yisrael'in kraliyet hanedaný olan Yeuda kabilesi, asil davranýþlarýyla Tanrý için Kutsal ve önemli hale geldi. Yeuda
kabilesi, halk Kýzýldeniz ile Mýsýr ordusu arasýna sýkýþtýðý zaman ilk
adýmý atmýþ, kabilenin lideri Nahþon ben Aminadav'ýn peþinden tüm
kabile, henüz açýlmamýþ olmasýna karþýn denizin sularýna büyük bir
inançla dalmýþlardýr.
Ayrýca Yeuda, krallýðý sebebiyle, tüm Yahudi Ulusu'na ismini veren
kabiledir. "Kutsiyet" özellikle günahtan kaçýnmayý simgeleyen bir sözcüktür. Bu da Mýsýr'da Bene-Yisrael'in her türlü yozlaþmýþlýða karþýn,
ülkede yaygýn olan cinsel ahlaksýzlýk bataðýndan uzak durduklarýný gösterir. Her türlü çarpýk iliþki ve zinadan kendilerini özellikle uzak
tutmuþlar ve "kutsal" kalmýþlardýr.

Yisrael de Tanrý'nýn
Tebaasý

Tanrý'ya olan baðlýlýklarýný, O'na duyduklarý derin ve saygýyla karýþýk
korku ve çekinme duygularýyla ifade eden Bene-Yisrael, Tanrý'nýn
Tebaasý haline gelmiþlerdir (Þemot 14:31).

Alternatif açýklama: Diðer uluslar Bene-Yisrael'e iftira atýyorlardý:
"Mýsýrlýlar onlarýn bedenlerine [onlarý köleleþtirerek] hakim olduklarýna
göre, mutlaka kadýnlarýna da sahip olmuþlardýr". Fakat "Yisrael Tanrý'nýn
Tebaasý" olduðu zaman - aralarýndan kutsal görevlerden sorumlu olan
Koenler, Leviler, krallar, peygamberler, Hahamlar çýktýðý görüldüðü
zaman - gerçek ortaya çýktý: "Yeuda her zaman Tanrý'nýn Kutsalý'ydý".
Tanrý, Bene-Yisrael içinde ahlaksýzlýk bataðýna saplanmýþ kimse bulmamýþtýr. Zira bulmuþ olsa,
onlarý Kendine Halk olarak almayacaktýr. Herkes eþine sadýk kalmýþtýr. Sadece bir tek istisna
olmuþtur; onu da Tora ifþa etmiþtir (Vayikra 24:10) (Rabi Hida).
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Deniz gördü ve kaçtý

Bene-Yisrael'in bu konumunun karþýlýðý olarak, Tanrý onlara mucizeler
yaptý.
Midraþ: Deniz ne gördü de kaçtý? Yosef'in tabutunun gelmekte olduðunu
gördü. Tanrý, "Deniz, günah iþlemekten kaçanýn (Bereþit 39:12) önünden
kaçsýn!" dedi (Yalkut Þimoni Teilim 473). Denizin yarýlmasý, Yaratýlýþ'ta
belirlenen doða kurallarýnýn deðiþmesi anlamýna gelir. Bu kurallarýn
deðiþmesi ise çok zordur ve çok büyük güç gerektirir. Bu sebeple deniz
yarýlmak istememiþtir. Fakat Yosef'in tabutu karþýsýnda, deniz, bu dünyada doða kanunlarýndan daha büyük bir gücün var olduðunu görür. Bu da
Yosef'in, günah iþleme konusundaki son derece kuvvetli olan dürtüsüne
hakim olmak için harcadýðý güctür. Deniz bu gücün büyüklüðünü görmüþ
ve yarýlmýþtýr (Tiferet Þelomo).

Yarden tersine döndü

Mýsýr'dan Çýkýþ'ta Kýzýldeniz'in yarýlmasý, Erets-Yisrael'in doðu sýnýrýndaki
Yarden nehrini ne ilgilendirir? O neden tersine akmýþtýr? Buradan bir
prensibi öðrenmekteyiz: "Usta kaçarsa, tüm çýraklar da kaçar". Kýzýldeniz'i
gören Yarden de geri kaçmýþtýr.
Alternatif olarak burada Yarden'in Yeoþua zamanýndaki açýlýþýndan bahsedilmektedir. Bene-Yisrael Yeoþua zamanýnda Erets-Yisrael'e
gi-rerlerken Koenler, taþýdýklarý "Aron Aberit - Antlaþma Sandýðý" ile
birlikte Yarden'e girmiþ, nehir açýlarak Bene-Yisrael kuruluktan karþý
tarafa geçmiþtir (Yeoþua 3:16).

Daðlar koçlar gibi sýçradý;
tepeler de genç kuzular gibi
Tora'nýn veriliþi sýrasýnda tüm dað ve yüksek tepeler Tora'nýn kendi
üzerinde verilmesi için yarýþtýlar. Fakat Tanrý Tora'yý alçak bir tepecik olarak tevazuu simgeleyen Sinay'da vermeyi tercih etti.

Kayayý su havuzuna

Ýbranice çið cümle sýralamasýyla "Çeviren kaya su havuzu". Bu ifade
her iki þekilde de anlaþýlabilir: "Kayayý su havuzuna çeviren" ya da
"Kayaya çeviren su havuzunu". Öncelikle Kýzýldeniz'in sularýný yarýp
saðda ve solda iki duvar halinde katýlaþtýran - "su havuzunu kayaya
çeviren"; ve daha sonra Mýsýrlýlar'ýn boðulmasýný saðlamak için
katýlaþmýþ su duvarlarýný tekrar suya çeviren - "kayayý su havuzuna
çeviren". Bu, sorulan soruya denizin Bene-Yisrael'e hitaben verdiði
yanýttýr: "Sizin önünüzden deðil, beni su havuzuyken kayaya, kayayken su havuzuna çeviren Tanrý'dan kaçýyorum. Ayný Tanrý, siz çölde
susuz kaldýðýnýzda kayadan su çýkaracak, sert ve kuru bir taþ cinsi olan
çakmaktaþýný pýnara dönüþtürecektir" (Malbim).

 Burada þarap kadehleri elde tutularak ayaða kalkýlýr.
 Bazý aileler bu paragrafý Ladino ve Türkçe çevirmeyi de adet edinmiþlerdir. Bunu yaparken Tanrý'nýn
Ýsmi'ni tekrar söylememeye özen göstermelidirler.
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Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh
Aolam Aþer Gealanu Vegaal Et
Avotenu Mimitsrayim, Veigianu Alayla
Aze, Leehol Bo Matsa Umaror. Ken
A-do-nay E-lo-enu
V'E-lo-e Avotenu; Agienu Lemoadim
Velirgalim Aherim Abaim Likratenu
Leþalom, Semehim Bevinyan Ýrah
Vesasim Baavodatah Venohal Þam
Min Azevahim Umin Apesahim Aþer
Yagia Damam Al Kir Mizbahaha
Leratson, Venode Leha Þir Hadaþ Al
Geulatenu Veal Pedut Nafþenu. Baruh
Ata A-do-nay, Gaal Yisrael.


Bizi ve Mýsýr'dan atalarýmýzý kurtaran, bizi
Matsa ve Maror yemek üzere bu geceye eriþtiren
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Ayný þekilde, Tanrýmýz ve atalarýmýzýn Tanrýsý,
bizi yaklaþmakta olan diðer özel vakitler ve bayramlara barýþ içinde, Þehrin'in inþasý ile se- vinmemizi ve Sana yönelik hizmetle neþelenmemizi
saðlayarak eriþtir. Ve orada, kanlarý Mizbeahýn'ýn
duvarýna, kabul edeceðin þekilde sürülecek olan
bayram korbanlarýný ve Pesah korbanlarýný yiyelim; özgürlüðümüze kavuþmamýzý ve manevi
kurtuluþumuzu dile getiren yeni bir þarkýyla Sana
þükredelim. Yisrael'i kurtarmýþ olan, Sen,
Tanrýmýz; Mübareksin.

Konuþmadan oturulur, sol tarafa yaslanýlýr ve þarap içilir. Bardaðýn en azýndan çoðu bitirilmelidir.
Özel vakitler

Roþ Aþana ve Kipur günleri.

Bayramlar

Pesah, Þavuot ve Sukot bayramlarý. Alternatif olarak, Son Kurtuluþ vesilesiyle tesis edilecek yeni bayramlar.

Þehrin

Mizbeah

Yeruþalayim. Ve özellikle buradaki Bet-Amikdaþ.
Bet-Amikdaþ'ta yapýlan korbanlarýn tümüyle ya da kýsmen yakýldýðý yapý.
Ayrýca korbanlarýn az miktardaki kaný, Mizbeah'ýn köþelerine sürülürdü.

Bayram Korbaný
Bayram korbaný - Korban Hagiga. Pesah Sederi'nde önce bu korbanýn eti
yenir, en son da Pesah korbaný yenirdi.
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ROHTSA
Bu kez ellerin yýkanmasý soru sordurmak amacý taþýmaz. Zira zaten her ekmek yendiðinde eller yýkanýr
ve Netilat Yadayim berahasý söylenir. Bir sonraki madde Matsa'nýn yenmesi olduðuna göre burada ellerin yýkanmasý, gayet "beklenen" bir harekettir. Orijin olarak eller Korbanlar yenmeden önce yýkanýrdý.
Ekmekle beraber yenen bir yemek, Bet-Amikdaþ'taki Mizbeah'ta yapýlan bir korbanla eþdeðerde
tutulduðundan, ellerin bu þekilde yýkanmasý ekmek yenilen tüm zamanlara yayýlmýþtýr. Yemek öncesi ve
sonrasý Tanrý'nýn Ýsmi ile yapýlan berahalar, kazancýmýzýn ve yiyeceðimizin, her yönüyle Tanrý'nýn bize
bir lütfu olduðunu kabullenmemizin birer ifadesidir.

Rohtsa...Se lavaran las manos i diran beraha; por ke vamos a

komer Matsa
Herkes elini yýkasýn ve bu kez beraha söylesin; çünkü Matsa yiyeceðiz

 Evin reisinden baþlayarak, masada bulunan herkes Netilat Yadayim yapmalýdýr. Bu, yýl içinde de her  	
ekmek yenen yemekten önce yapýlan bir iþlemdir.
 Genelde adet, su dolu bir kap ve suyun toplanacaðý bir leðenin masaya getirilmesidir. Mutfakta lava-		
boda yine bir kapla yýkanmak da  mümkündür. Yine de en azýndan evin reisinin masada yapmasý  	
iyidir.
 Netilat Yadayim'den önce, elde yüzük gibi engelleyici bir þey varsa çýkartýlýr [ama bu yüzük normal
de 	 el yýkandýðýnda çýkartýlmýyorsa, Netilat Yadayim için de çýkartmaya gerek yoktur]. Yara sebebi yle çýkarýlamayacak bandaj söz konusuysa bandaj dýþýnda kalan yerler yýkanýr.
 Netilat Yadayim þu þekilde yapýlýr: Su dolu bir kap sað elle kaldýrýlýp sol ele geçirilir. Sað eli tama- 	
men ýslatacak þekilde iki [veya bazý geleneklere göre üç] kez su döküldükten sonra, iki  [veya üç] 	
kez de sol ele su dökülür. Eller birbirine ovuþturulur ve kurulanmadan önce göz hizasýna kaldýrýlarak  	
þu 	 beraha söylenir [beraha sadece Ýbranice söylenmelidir]:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam, Aþer Kideþanu Bemitsvotav,
Vetsivanu Al Netilat Yadayim

Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere ellerimizi yýkamamýzý emreden, Evrenin Kralý,
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin

 Eller kurulanýr ve Matsa yenene kadar, Matsa'yý ilgilendirmeyen hiçbir konuda konuþulmaz.
 Leðende biriken su masada tutulmaz ve lavaboya dökülür.
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MOTSÝ - MATSA

-

Motsi Matsa… Tomaran las dos Matsot ke estan sanas kon la    	
Matsa partida ke esta en medyo de las dos; i diran "Amotsi".
Despues de la "Amotsi" deþaran la Matsa de debaþo  i kon el de 	
ariva encuntos kon la partida diran "Al Ahilat Matsa".
Ýki tam Matsa ile aralarýndaki yarým Matsa birlikte alýnýr ve
"Amotsi" söylenir. Ardýndan alttaki tam Matsa býrakýlýr ve kalan
bir tam bir de yarým Matsa ile "Al Ahilat Matsa" söylenir.
 Pesah Sederi'nde belirli bir miktarda Matsa yemek Tora'nýn bir emridir. Erkek ya da kadýn herkes 		
bu 	mitsvayla yükümlüdür.
 Burada kullanýlan Matsa, sadece un ve su ile yapýlmýþ olmalýdýr.
 Bu noktada yenmesi gereken Matsa miktarý iki Kazayit'tir (54gr.). Makinede üretilmiþ bir Matsa, yak- 	
laþýk olarak 30gr.dýr. Bu da yaklaþýk olarak iki tam Matsa yenmesi gerektiði anlamýna gelmektedir.
 Bu miktarý yemekte zorlanacak bir kiþi, en azýndan 27gr. yemeye gayret etmelidir. Her 27gr.ýn yak-		
laþýk 4-7 dakika içinde yenmesi gerekir. Bunu da yapamayan kiþi 18gr.ýn altýna düþmemeye gayret 	
etmelidir.
 Berahalarý Seder'i yöneten kiþi söyler ve diðerlerinin yükümlülüðünü yerine getirmeye niyetlenir. 		
Ayný þekilde diðerleri de bu berahayla yükümlülüklerinin yerine gelmesine niyetlenirler ve "Amen" 		
cevabýný verirler.
 Ýki bütün Matsa, aralarýndaki yarým Matsa ile birlikte kaldýrýlýr. Ve þu beraha söylenir [beraha sade
ce 	 Ýbranice söylenmelidir]:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam, Amotsi Lehem Min Aarets

Topraktan ekmek çýkaran Evrenin Kralý,
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin

 Ara verilmeden, iki bütün Matsa'dan altta kalan, masaya býrakýlýr. Elde kalan bir bütün bir de
yarým 	 Matsa'yla þu beraha [Ýbranice olarak] söylenir:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam, Aþer Kideþanu Bemitsvotav,
Vetsivanu Al Ahilat Matsa

Bizi emirleriyle kutsayan ve bize Matsa
yenmesi üzerine emir veren, Evrenin Kralý,
Sen, Tanrý'mýz Aþem; Mübareksin

 Bunun ardýndan, konuþmadan, hem bütün hem de yarým Matsa'dan parçalar kýrýlýr, [sadece] tuza 		
batýrýlýr ve "sola yaslanarak" yenir. Sola yaslanýlmamýþsa yükümlülük yerine gelmiþ sayýlmaz; ve 		
baþtan yenmelidir, ama beraha söylenmez.
 Seder'in yöneticisi her iki matsadan parçalarý diðerlerine daðýtmalý, ilk olarak bunlar yenmelidir. 		
Herkes her iki Matsa'dan da birer parça alýp bunlarý birlikte yer. Bir bütün bir de yarým Matsa'da 		
herkese yetecek miktarýn olmadýðý açýktýr. Bu sebeple gereken miktar, tepsiden baþka Matsalar’la 		
tamamlanýr.
 Matsa'nýn yenmesi sýrasýnda konuþmamaya özen gösterilmelidir. Bu, hem beraha ile hem de 		
saðlýkla ilgilidir.
 Yaþlý ya da hasta biri matsayý bu þekliyle yemekte güçlük çekiyorsa, suyla ýslatabilir. Gerektiði 		
takdirde onu yumuþatacak bir yemek suyunda biraz býrakabilir. Ama sývý miktarýnýn az olmasýna 		
dikkat edilmelidir.
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MAROR
 En az Kazayit ölçüsünde marul alýnýr ve Haroset'e bandýrýlýr. Ayrýca kaþýkla Haroset sürülmemeli, 		
aksine marul, yenmeden önce biraz silkelenmelidir. Zira burada asýl olan maruldur.
 Matsada olduðu gibi beraha (Al Ahilat Maror) yine evin reisi tarafýndan söylenir ve diðerleri "Amen"
cevabýný verdikten sonra yerler.
 Haroset'e batýrýlmadan yenmiþse, batýrýlýr ve yenir. Ancak tekrar beraha söylenmez.
 Marulun yapraklarý taze olmalýdýr. Kuru marul bu mitsvaya uygun deðildir. Ayný þekilde turþu 		
halindeki bir yaprak uygun deðildir.
 Karpas sýrasýnda "Bore Peri Aadama" berahasý söylenmiþ olduðu için, burada ayrýca bu beraha 		
söylenmez. Sadece beraha [Ýbranice olarak] söylenir ve ara verilmeden yenir.

Maror… Tomaran de la liçugua i entinyiran en el Haroset, i 		
			
antes komerlo diran:
Herkes biraz marul alsýn ve Haroset'e bandýrsýn. Yemeden 		
			
önce þöyle desin:

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam, Aþer Kideþanu Bemitsvotav,
Vetsivanu Al Ahilat Maror

Bizi emirleriyle kutsayan ve bize Maror
yenmesi üzerine emir veren, Evrenin Kralý,
Sen, Tanrý'mýz Aþem; Mübareksin

 Marul yenirken sola yaslanýlmaz.
 Marulu yerken kölelik sýrasýnda Bene-Yisrael'in hayatlarýnýn nasýl acýlaþtýrýldýðýný hatýrlamak 		
gerekir.
 Hasta bir kiþi, marul yiyemiyorsa sadece 12gr. yiyebilir. Onu da yiyemiyorsa, hiç beraha söylemeden biraz marul çiðner.
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				 KOREH
 Herkese, henüz kullanýlmamýþ olan alttaki tam Matsa'dan birer parça ve Kazayit kadar marul 		
daðýtýlýr. Burada yenmesi gereken Matsa miktarý da Kazayit kadar olduðu için, herkes baþka bir 		
Matsa parçasýyla bu miktarý tamamlar. Bu ikisi sandviç halinde Haroset'e bandýrýlýr.
 Gereken miktarý yiyemeyen bir kiþi daha az yiyebilir.
 Bu kez marulun üzerindeki Haroset'i silkelemeye gerek yoktur; ama kaþýkla Haroset sürülmemelidir.
 Sandviç'e kereviz yapraðý ya da baþka bir þey koyulmaz. Koyan kiþilerin uyarýlmasý gerekir.

Koreh… Tomaran la Matsa de abaþo ke esta sana i de la liçugua, i un
partida de haroset, i antes de komerlos diran.
Herkes alttaki tam Matsa'dan bir parça, biraz marul, biraz da Haroset
alsýn ve bunlarý yemeden önce þöyle desin:

Zeher Lamikdaþ Keilel Azaken
Þeaya Korehan Veohelan Bevat
Ahat. Pesah Matsa Umaror
Lekayem Ma Þeneemar "Al
Matsot Umrorim Yoheluu".

Pasukta "Pesah korbanýný Matsa ve Maror'la yemelidirler" sözleriyle söyleneni yerine getirmek için,     
Pesah korbaný, Matsa ve Maror'u birlikte sarýp   
yemeyi adet edinmiþ olan Ýlel Azaken'in tarzýna göre
hazýrlanan bu sandviç,
Bet-Amikdaþ'ýn anýsýnadýr.

 Sandviç bu sözler söylendikten sonra sola yaslanarak yenir. Ancak unutularak sola yaslanmadan 		
yendiyse, tekrarlamaya bu kez gerek yoktur. Yine de, yapýlýrsa iyidir.
 Bazý yerlerde sandviçten sonra yumurta yeme adeti vardýr. Bunu yerken: "Zeher Lekorban Hagiga - 	
Hagiga[=Kutlama] korbanýnýn anýsýna" denir. Herkes kendi geleneðine göre uygulamasýný yapar.

Sandviç
Sandwich kontu John Montagu kumar oynarken
vakit kaybetmemek amacýyla iki ekmek dilimi
arasýna bir þeyler yerleþtirerek sandviçi
"keþfetmeden" yüzyýllar önce, buna benzer bir
uygulamanýn Yahudiler'de varolduðunu görmek
teyiz. Tora'daki "Matsa ve Maror'la yemelidirler"
(Þemot 12:8) þeklindeki pasuktan yola çýkan Ýlel
Azaken, Pesah korbanýnýn etini Matsa ve Maror'la
bir arada sarar ve yerdi. Diðer bazý Hahamlar ise
etin, Matsa'nýn ve Maror'un ayrý yenmesi gerektiði
görüþündeydiler. Bu iki farklý görüþ arasýnda son

bir karar çýkarýlmadýðýndan, öncelikle Matsa ve
Maror'u ayrý ayrý yiyerek diðer Hahamlar'ýn
görüþünü yerine getirir, sonra da bu sandviçle
Ýlel Azaken'in adetini uygularýz ve böylece her iki
görüþe uygun davranmýþ oluruz.
Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýndan beri, sandviçimizde
korban eti yer almamaktadýr. Dolayýsýyla týpký içi
boþ bir dürüm yermiþ gibi yediðimiz "etsiz sand
viç", sadece Ýlel'in adetini deðil, Bet-Amikdaþ'ýn
yýkýlýþýný da hatýrlamamýzý saðlar.
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ÞULHAN OREH
Ordenaran la meza i senaran
Masa düzenlenir ve bayram yemeði yenir

 "Bayramýnda neþelenmelisin" mitsvasýný yerine getirmek için balýk ve et yemeye gayret edilir.
 Yemek sýrasýnda sola yaslanmaya gerek yoktur. Ancak yapan kiþi makbul sayýlýr. Yine de bu 		
þekilde yemek yerken konuþmak saðlýk için tehlike oluþturabileceðinden konuþmamak en iyisidir.
 Yemek yerken, en sonda Afikomin [yani 27gr. Matsa] yeneceði akýlda bulundurulmalý ve midede yer 	
býrakýlmalýdýr. Afikomin'i yememek için, "þiþkinlik" yeterli bir sebep deðildir. Zira aþýrý yemek, 		
"yemek" deðildir. [Genel bir yeme kuralý olarak, kiþi, midesinin alabileceðinin 2/3'ünden fazlasýný 		
yememeye özen göstermelidir.]

Dünyadan Zevk Almak

Bir
yandan
kutsiyet
basamaklarýnda
týrmanmaktan bahsederken, Seder gecesi ile ilgi
li mitsvalardan bir tanesinin "bir bayram yemeði
yemek" olmasý biraz garip görünmektedir. Bunun
sebebi, Yahudilik'in fiziksel dürtüler ve maddi
gereksi-  nimlere bakýþ açýsýnýn, diðer inançlara
göre temel bir farklýlýk göstermesidir. Yahudi dini
liderleri bekar deðildirler, bütün günü bir daðýn
tepesinde meditasyonla da geçirmezler. Fiziksel
gereksi- nimleri inkar edip gözardý etmenin aksi
ne, Yahudilik ziyafet ve evlilik iliþkilerinin önemini
vurgular.
Tanrý bu þekilde olmasýný istemektedir. Kanýt mý?
Tanrý besin tabletleri (ya da protein haplarý)

yaratmak ve besin ihtiyacýmýzý bu þekilde
karþýlamak varken, birçok tad ve renk yaratmýþ!
Portakal, çilek, çikolata, muz, mango. Neden?
Çünkü Tanrý, insanlarýn, yaratmýþ olduðu bu dün
yadan zevk almalarýný istemektedir! Adam ve
Hava'nýn ilk yerleþtirildikleri yerin ismi Gan Eden'di
- yani tam anlamýyla "Zevk Bahçesi".
Talmud, ölüp Gökler'e çýkan bir kiþiye ilk sorula
cak sorulardan birinin "Bu dünyanýn ürünlerinden
yararlandýn mý?" olacaðýný belirtir. Seder gecesin
de bir bayram yemeði yiyerek, kendimize, asýl
özgürlüðün, hayattan kaçmak deðil, onu kutsal
hale getirmek olduðunu öðretiriz.
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TSAFUN
 Yemeðin bitiminde evin reisi, masa örtüsünün altýna gizlenmiþ olan yarým Matsa'dan herkese 		
parçalar daðýtýr.
 Yenmesi gereken Matsa miktarý yine Kazayit kadardýr. Dolayýsýyla bu miktarýn tamamlanmasý için 	
baþka Matsa parçalarý kullanýlýr.

Tomaran la medya Matsa ke esta debaþo de los manteles, i
daran a kada uno kuanto una zeytuna, i antes de komerlo 		
				
diran:
Örtünün altýndaki yarým Matsa alýnýr ve herkese birer zeytin 	
   	kadar [=Kazayit] verilir. Yenmeden önce þu cümle söylenir:

Zeher LeKorban
Aneehal Al Asova

Pesah

Afikoman,

Tok karnýna yenen Afikomin/Korban
Pesah'ýn anýsýna

 Afikomin parçasý sola yaslanarak yenmelidir. Bu yapýlmadýysa, baþtan ve yaslanarak yenmelidir.
 Afikomin geceyarýsýndan önce yenmelidir. Ancak bu vakit geçmiþse de yükümlülük yerine getirilmiþ
sayýlýr [Geceyarýsý, gün doðuþu ile batýþý arasýndaki sürenin tam ortasýna 12 saat eklenerek hesaplanýr].
 Afikomin'in yenmesinin ardýndan sabaha kadar baþka bir þey yenmemelidir. Bundan sonra içilecek 	
olan iki bardak þarabýn dýþýnda da alkollü içki içilmez. Fakat çay ya da kahve içmekte mahsur yoktur.

Gizli

Anlam bakýmýndan "Tsafun", "gizli" demektir ve
masa örtüsünün altýna gizlenmiþ olan Matsa
parçasýný ifade eder. Tsafun, aðýz tadý olarak
yemeðin sonunda yenmek üzere ayrýlmýþ Matsa'yý
yediðimiz zamandýr. Genelde bu, çocuklarla
"çocuklar"ýn (!), çalýnan Afikomin karþýlýðýnda
alýnacak hediye konusunda yaptýklarý pazarlýðýn
gerçekleþtiði zamandýr.

olan birçok otoritenin olduðunu belirtmekte yarar
vardýr. Bu bakýþ açýsýna göre çocuklar çalma fiili
ne alýþtýrýlmamalýdýr. Diðer yandan, çocuklarýn
Afikomin'i "çalmaya" çalýþmasýnýn, sadece, uzun
Seder boyunca ilgilerinin devamlý olarak canlý
kalabilmesi amacýný taþýdýðýný unutmamamýz
gerektiðini söyleyenler de vardýr. Hangi yönden
bakarsanýz bakýn, sonucun pozitif yönüyle
deðerlendirilmesi gereklidir.

Her þeyden önce, bu pazarlýk konusuna karþý
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				 BAREH
Bareh… Ýnçiran los vazos de vino i diran la beraha despues de 		
				
komer
Þarap kadehleri doldurulur ve yemek sonrasý beraha söylenir

 Eller yýkanýr. Bu, "Mayim Aharonim - Sondaki Su" terimiyle adlandýrýlýr ve her Birkat Amazon 		
okunuþundan önce yapýlmasý gerekli olan bir iþlemdir.
 Afikomin yemeyi unutan bir kiþi, ellerini yýkamýþ ama Birkat Amazon'a henüz baþlamamýþsa, o sýrada yer.
 Bardaklar temizse bile suyla çalkalandýktan sonra üçüncü kez þarapla tamamen doldurulur.
 Bardak iki elle alýnýr; sað ele geçirilerek masadan en az 10cm. yüksekte tutulur ve Birkat Amazon 		
okunur. Bu sýrada dik oturulmalýdýr.
 Birkat Amazon'da "Yaale Veyavo" eklemesinin bulunduðunu unutmamalýdýr. Unuttuysa ve hemen 		
ardýndaki berahada "Baruh Ata AD…" dedikten sonra cümleyi bitirmeden hatýrladýysa "Lamedeni 		
Hukeha" sözlerini söyler ve Yaale Veyavo'ya geri döner. Bundan sonra hatýrladýysa, "Baruh Ata
A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam, Aþer Natan  Yamim Tovim Leamo Yisrael Lesason Ulsimha, Et 		
Yom Hag Amatsot Aze Et Yom Tov Mikra Kodeþ Aze. Baruh Ata A-do-nay Mekadeþ Yisrael 			
Veazemanim" berahasýný okur ve devam eder. Eðer bir sonraki berahaya baþlayýp "Meleh Aolam" 		
sözlerini söyledikten sonra devam etmeden hatýrlarsa, yukarýdaki berahayý okurmuþ gibi devam 		
eder ve Birkat  Amazon'u sürdürür. Ama bundan da sonra hatýrladýysa, Birkat Amazon'a, elinde 		
þarap bardaðýyla baþtan baþlamalýdýr. Bu kurallar erkekler ve kadýnlar için eþittir.

Zimun
Seder masasýnda üç veya daha fazla erkek varsa "Zimun - (Berahaya) Davet" gerçekleþtirilir. Liderliði
genelde misafir, yoksa evin reisi yapar. Diðerleri cevap verir. Zimun þöyledir:

Lider:
Nevareh [on ya da fazla erkek
varsa:
E-lo-e-nu] Þeahalnu Miþelo.
Diðerleri:
Baruh [E-lo-e-nu] Þeahalnu
Miþelo Uvtuvo Agadol Hayinu.
Lider:
Baruh [E-lo-e-nu] Þeahalnu
Miþelo Uvtuvo Agadol Hayinu.

Lider:
[Tanrý'yý] Mübarek kýlalým; çünkü O'na ait olandan yedik.
Diðerleri:
Kendisine ait olandan yediðimiz [Tanrý]    
Mübarektir ve O'nun büyük iyiliði sayesinde
yaþamaktayýz.
Lider:
Kendisine ait olandan yediðimiz [Tanrý]    
Mübarektir ve O'nun büyük iyiliði sayesinde
yaþamaktayýz.

136

137

Birkat Amazon
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu
Meleh Aolam AE-l Azan Otanu
Veet Aolam Kulo Betuvo Behen
Behesed Uvrahamim. U Noten
Lehem Lehol Basar Ki Leolam
Hasdo, Uvtuvo Agadol Tamid Lo
Hasar Lanu Veal Yehsar Lanu
Mazon Tamid Leolam Vaed. Ki U
E-l Zan Umfarnes Lakol Veþulhano
Aruh Lakol Veitkin Mihya Umazon
Lehol Beriyotav Aþer Bara
Berahamav Uvrov Hasadav; Kaamur
"Poteah Et Yadeha Umasbia Lehol
Hay Ratson". Baruh Ata A-do-nay,
Azan Berahamav Et Akol.

Bizi ve bütün dünyayý iyiliði ile, güzellikle, nezaketle, ve merhametle besleyen Evrenin Kralý,
Sen, Tanrýmýz Aþem; Mübareksin. Tanrý Bütün
canlýlara ekmek verir, çünkü Þefkati ebedidir. Ve
büyük Ýyiliði sebebiyle, yemeðimizi hiçbir zaman
eksik etmemiþtir ve sonsuza dek hiç bir zaman
eksik etmeyecektir. Çünkü O, herkesi besleyen ve
herkesin geçimini saðlayan Tanrý'dýr ve O'nun
masasý herkes için kurulmuþtur. O, merhameti ve
iyiliklerinin çokluðu ile yaratmýþ olduðu tüm
yarattýklarý için gýda ve yemek hazýrlar. Pasukta
söylendiði gibi: "Elin'i açar ve tüm yaþayanlarý
isteklerine göre doyurursun" (Teilim 145:16)
Merhametiyle herkesi doyuran Sen, Aþem;
Mübareksin.

Node Leha A-do-nay E-lo-e-nu Al
Þeinhalta Laavotenu Erets Hemda
Tova Urhava Berit Vetora Hayim
Umazon Al Þeotsetanu Meerets
Mitsrayim Ufditanu Mibet Avadim
Veal Beriteha Þehatamta Bivsarenu
Veal Torateha Þelimadtanu Veal
Huke Retsonah Þeodatanu Veal
Hayim Umazon Þeata Zan
Umfarnes Otanu. Veal Akol              
A-do-nay E-lo-e-nu Anahnu Modim
Lah Umvarehim Et Þimha; Kaamur:
"Veahalta Vesavata Uverahta Et  
A-do-nay E-lo-e-ha Al Aarets Atova
Aþer Natan Lah". Baruh Ata            
A-do-nay; Al Aarets Veal Amazon.

Sana - Tanrýmýz - atalarýmýza miras olarak
bahþettiðin, arzulanan, iyi ve ferah toprak için;
bizimle yaptýðýn ebedi anlaþma ve verdiðin Tora
için; bahþettiðin yaþam ve besin için; bizi Mýsýr
ülkesinden çýkarttýðýn ve kölelik evinden kurtardýðýn için; bedenimize mühürlediðin antlaþman için; bize öðrettiðin Toran ve bize     
bildirdiðin, Ýsteðin'i ifade eden kanunlar için;
hayat; bizi doyurduðun ve bize saðladýðýn yemek
için þükranlarýmýzý sunarýz. Ve bütün bunlar için
- Tanrýmýz - Sana teþekkürlerimizi sunarýz,   ve
Ýsmin'i mübarek kýlarýz. Pasukta söylendiði gibi:
"Yiyeceksin, doyacaksýn ve Tanrýn Aþem'i sana
vermiþ olduðu iyi ülke için mübarek kýlacaksýn"
(Devarim 8:10) Sen Aþem; bize saðladýðýn ülke
ve besin sebebiyle; Mübareksin.

Rahem A-do-nay E-lo-e-nu Alenu
Veal Yisrael Amah Veal Yeruþalayim
Ýrah Veal Ar Tsiyon Miþkan Kevodah
Veal Ehalah Veal Meonah Veal
Devirah Veal Abayit Agadol    
Veakadoþ Þenikra Þimha Alav. Avinu
Reenu Zunenu Parnesenu Kalkelenu
Arvihenu Arvah Lanu Meera Mikol
Tsarotenu.

Bizlere ve Halkýn Yisrael'e, Þehrin        
Yeruþalayim'e, Onurun'u barýndýrdýðýn Tsiyon
Daðý'na, Sarayýn'a, Ýkamet Yerin'e, ve
Tapýnaðýn'a, ve Ýsmin'in beraber anýldýðý büyük
ve kutsal Evin'e merhamet et, ey Tanrýmýz!
Babamýz! Bizi gözet, besle, ihtiyaçlarýmýzý   
karþýla, destekle, ferahlat, tüm sýkýntýlarýmýzdan
kurtararak hemen refaha kavuþtur.
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Þabat ise bu bölüm okunur:
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Vena Al Tatsrihenu A-do-nay E-lo-enu Lide Matenot Basar Vadam Velo
Lide Alvaatam; Þematenatam Meuta
Veherpatam Meruba; Ella Leyadeha
Amelea Vearhava, Aaþira Veapetuha.
Yei Ratson Þelo Nevoþ Baolam Aze
Velo Nikalem Leolam Aba. Umalhut
Bet David Meþihah Tahazirena
Limkoma Bimera Veyamenu.
Þabat ise bu bölüm okunur:

Ve lütfen - Tanrýmýz - bizi ne insanlarýn hediyelerine, ne de borçlarýna muhtaç etme. Çünkü
onlarýn verdikleri az, külfetleri ise çoktur. Yalnýzca
Senin, dolu, ferah, zengin ve açýk eline muhtaç
olalým. Ýsteðin öyle olsun ki; ne bu dünyada
utanalým, ne de gelecek dünyada utandýrýlalým.
Ve Senin meshedilmiþ kulun David'in kraliyet
hanedanýný layýk olduðu yerine çabuklukla ve
günümüzde döndür.
Þabat ise:

Retse Veahalitsenu A-do-nay E-lo-e-nu
Bemitsvoteha Uvmitsvat Yom Aþevii Aþabat
Agadol Veakadoþ Aze. Ki Yom Ze Gadol
Vekadoþ U Milefaneha. Niþbot Bo   
Venanuah Bo Kemitsvat Huke Retsonah
Veal Tei Tsara Veyagon Beyom     
Menuhatenu Vearenu Benehamat Tsiyon
Bimera Veyamenu. Ki Ata U Baal
Anehamot Veaf Al Pi Þeahalnu Veþatinu,
Horban Beteha Agadol Veakadoþ Lo
Þahahnu. Al Tiþkahenu Lanetsah Veal
Tiznahenu Laad. Ki E-l Meleh Gadol
Vekadoþ Ata.

Ey Tanrýmýz; tüm emirlerinle ve özellikle, 'yedinci gün'
olan bu büyük ve kutsal Þabat'la ilgili emrinle bizleri güçlendirmek Seni memnun etsin. Çünkü bu gün Senin
önünde büyük ve kutsal bir gündür. O günde, Senin
Ýsteðin'i ifade eden kanunlarýn emrettiði gibi dinlenip o
günden zevk alalým. Bu dinlenme gününde elem ve sýkýntý
olmasýn. Ve bize peygamberlerimizin teselli sözlerinin
gerçekleþmesini hemen ve günümüzde göster. Çünkü Sen
Tesellilerin Efendisi'sin. Ve her ne kadar yiyip içtiysek
de, Senin büyük ve kutsal Mabedin'in yýkýlýþýný unutmuþ
deðiliz. Bu nedenle bizi sonsuza dek unutma ve hiç terketme, çünkü Sen, büyük ve kutsal Kral ve Tanrý'sýn.

E-lo-e-nu V'E-lo-e Avotenu Yaale
Veyavo Yagia Yerae Veyeratse Yiþama
Yipaked Veyizaher Zihronenu
Vezihron
Avotenu,
Zihron
Yeruþalayim Ýrah Vezihron Maþiah
Ben David Avdah Vezihron Kol
Ameha Bet Yisrael Lefaneha, Lifleta
Letova, Lehen, Ulhesed Ulrahamim
Lehayim Tovim Ulþalom, Beyom   
Hag Amatsot Aze Uvyom Tov Mikra
Kodeþ Aze Lerahem Bo Alenu
Uloþienu. Zohrenu A-do-nay E-lo-enu Vo Letova, Ufokdenu Vo Livraha,
Veoþienu Vo Lehayim Tovim Bidvar
Yeþua Verahamim. Hus Vehonenu
Vahamol Verahem Alenu Veoþienu.
Ki Eleha Enenu, Ki E-l Meleh
Hanun Verahum Ata.

Ey Tanrýmýz ve atalarýmýzýn Tanrýsý! Hatýramýz
ve atalarýmýzýn hatýrasý, Þehrin Yeruþalayim'in
hatýrasý, kulun David'in soyundan gelecek
Maþiah'ýn hatýrasý, tüm halkýnýn hatýrasý, Yisrael
Evi'nin hatýrasý - bu Matsalar Bayramý'nda, bu
kutsal bayram gününde bize merhamet etmen ve
bizi kurtarman için; kurtarýþ, iyilik, güzellik, nezaket, merhamet, iyi yaþam ve barýþ için - yükselsin,
gelsin, eriþsin, fark edilsin, istekle karþýlansýn,
duyulsun, dikkate alýnsýn ve hatýrlansýn. Ey
Tanrýmýz Aþem; bizleri bu günde iyilik için
hatýrla, bizleri bu günde beraha için dikkate al, ve
bizleri bu günde iyi yaþam için kurtar. Bizlere
kurtuluþ ve merhamet sözleriyle acý ve þefkat duy,
bizlere merhamet et ve bizleri kurtar. Zira gözlerimiz sana çevrilidir; çünkü Sen Þefkatli ve
Merhametli Kral ve Tanrý'sýn.
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Vetivne Yeruþalayim Ýr Akodeþ Bimera
Veyamenu.
Baruh Ata A-do-nay Bone Berahamav
Binyan Yeruþalayim Ýr Akodeþ - Amen.
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam Laad AE-l, Avinu, Malkenu,
Adirenu,
Boreenu,
Goalenu,        
Kedoþenu, Kedoþ Yaakov, Roenu, Roe
Yisrael, Ameleh Atov Veametiv Lakol,
Þebehol Yom Vayom U Etiv Lanu, U
Metiv Lanu, U Yetiv Lanu, U
Gemalanu, U Gomelenu, U Yigmelenu
Laad Hen Vahesed Verahamim Verevah
Veatsala Vehol Tov [dinleyenler:
Amen].
Arahman U Yiþtabah Al Kise Kevodo.
Arahman U Yiþtabah Baþamayim
Uvaarets. Arahman U Yiþtabah Banu
Ledor Dorim. Arahman U Keren Leamo
Yarim.
Arahman U Yitpaar Banu Lanetsah
Netsahim.
Arahman U Yefarnesenu Behavod Velo
Bevizuy, Beeter Velo Beisur, Benahat
Velo Betsaar, Berevah Velo Betsimtsum.
Arahman U Yiten Þalom Benenu.
Arahman U Yiþlah Beraha Revaha
Veatslaha Behol Maase Yadenu.
Arahman U Yatsliah Et Derahenu.
Arahman U Yiþbor Ol Galut Meera
Meal Tsavarenu.
Arahman U Yolihenu Meera
Komemiyut Leartsenu.
Arahman U Yirpaenu Refua Þelema;
Refuat Anefeþ, Urfuat Aguf.
Arahman U Yiftah Lanu Et Yado
Arehava.
Arahman U Yevareh Kol Ehad Veehad
Mimenu Biþmo Agadol, Kemo
Þenitbarehu Avotenu Akedoþim    
Avraam Yitshak Veyaakov, Bakol Mikol
Kol; Ken Yevareh Otanu Yahad Beraha
Þelema Vehen Yei Ratson Venomar
"Amen".

Ve Þehrin, Kutsal Þehir Yeruþalayim'i çabuklukla ve günümüzde inþa et.]
Kutsal Þehir Yeruþalayim'i merhametiyle inþa
eden Sen, Aþem; Mübareksin - Amen.
Tanrý, Babamýz, Kralýmýz, Kudretli Olan,
Yaratýcýmýz, Kurtarýcýmýz, Kutsalýmýz,
Yaakov'u Kutsal Kýlan, Çobanýmýz, Yisrael'in
Çobaný, Kral, Ýyi ve herkese iyilik yapan
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz Aþem; Daima
Mübareksin! Çünkü Tanrý her gün ve gün bize
iyilik etmiþtir, bize iyilik etmektedir, bize iyilik
edecektir; bize bolluk vermiþtir, bize bolluk vermektedir, bize sonsuza dek güzellik, ve nezaket,
ve merhamet, ve rahatlýk, ve kurtarýlma ve hep
iyi ile bolluk verecektir (dinleyenler: Amen).
Merhametli Olan, Onur Tahtý'nda methedilsin. Merhametli Olan, göklerde ve yerde methedilsin. Merhametli Olan, bizim tarafýmýzdan
nesiller boyu methedilsin.
Merhametli Olan, Halký'nýn eðik baþýný
kaldýrsýn.
Merhametli Olan, sonsuzluða dek tarafýmýzdan
onurlandýrýlsýn.
Merhametli Olan, utançla deðil, onurla; yasakla deðil, izinle; sýkýntýyla deðil, rahatlýkla;
darlýkla deðil geniþlikle bizlere geçim saðlasýn.
Merhametli Olan, aramýzda barýþý tesis etsin.
Merhametli Olan, ellerimizin tüm ürününe
bereket, rahatlýk ve baþarý göndersin.
Merhametli Olan, yolumuzu baþarýlý kýlsýn.
Merhametli Olan, sürgün boyunduruðunu
hemen boynumuzun üzerinden kýrsýn.
Merhametli Olan, ülkemizi çabuklukla
kurmamýz için bizlere rehberlik etsin.
Merhametli Olan, bizleri tam saðlýkla - hem
ruh saðlýðý hem beden saðlýðýyla - iyileþtirsin;.
Merhametli Olan, elini geniþ bir þekilde açsýn.
Merhametli Olan, her birimizi, týpký Kutsal
Atalarýmýz Avraam, Yitshak ve Yaakov'a
yapmýþ olduðu gibi, her þeyde, her þeyden, her
þeyle mübarek kýlsýn. Ayný þekilde bizleri beraberce, tam bir beraha ile mübarek kýlsýn. Ve
Tanrý'nýn Ýsteði böyle olsun ve 'Amen' diyelim.
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Þabat ise:

[Bir misafir bu bölümü okur:
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Arahman U Yifros Alenu Sukat
Þelomo.

Merhametli Olan, üzerimize barýþ çardaðýný
gersin.

[Þabat ise:

Arahman U Yanhilenu Olam
Þekulo Þabat Umnuha Lehaye Aolamim.]

[Þabat ise: Merhametli Olan, bizim sonsuz yaþamda,
tamamý Þabat ve huzurlu olan dünyayý miras almamýzý
saðlasýn.]

Arahman U Yanhilenu Olam Þekulo
Tov.

Merhametli Olan bizim her þeyiyle iyi olan
dünyayý miras almamýzý saðlasýn.

Arahman U Yita Torato Veaavato
Belibenu, Vetiye Yirato Al Panenu
Levilti Neheta, Veyiyu Kol Maasenu
Leþem Þamayim.

Merhametli Olan, kalbimize Torasý'ný ve O'na
yönelik sevgi tohumlarýný eksin, ve O'na yönelik
çekinme duygusu sürekli önümüzde olsun; ki
günah iþlemeyelim. Ve tüm iþlerimiz Tanrý
Adýna olsun.

[Bir misafir bu bölümü okur:

Arahman U
Yevareh Et Aþulhan Aze Þeahalnu Alav
Visader Bo Kol Maadane Olam, Veyiye
Keþulhanu Þel Avraam Avinu. Kol Raev,
Mimenu Yohal. Vehol Tsame, Mimenu Yiþte.
Veal Yehsar Mimenu Kol Tuv Laad Ulolme
Olamim; Amen.
Arahman U Yevareh Baal Abayit Aze Uvaal
Aseuda Azot, U Uvanav Veiþto Vehol Aþer
Lo. Bevanim Þeyihyu Uvinhasim Þeyirbu.
Bareh A-do-nay Helo Ufoal Yadav Tirtse.
Veyiyu Nehasav Unhasenu Mutslahim Ukrovim
Lair. Veal Yizdakek Lefanav Velo Lefanenu
Þum Devar Het Veirur Avon, Sas Vesameah
Kol Ayamim Beoþer Vehavod Meata Vead
Olam. Lo Yevoþ Baolam Aze Velo Yikalem
Leolam Aba. Amen; Ken Yei Ratson.]

Merhametli Olan, üzerinde yediðimiz ve
dünyanýn her türlü lezzetli yiyeceðiyle düzenlediði bu
masayý mübarek kýlsýn. Bu sofra týpký Atamýz Avraam'ýn
sofrasý gibi olsun: aç olan herkes ondan yesin, susamýþ
olan herkes ondan içsin. Ýyi olan hiçbir þey bu sofradan
eksik olmasýn. Amen.
Merhametli Olan, bu evin ve öðünün sahibini mübarek
kýlsýn. Ona, çocuklarýna, eþine ve bütün ailesine saðlýk,
mutluluk ve bereketli mal varlýðý baðýþlasýn. "Tanrý
onun servetini mübarek kýlsýn ve elinin tüm ürünlerini
memnuniyetle kabul etsin" (Devarim 33:11). Onun
mal varlýðý ve bizim mal varlýðýmýz baþarýlý ve bereketli
olsun. Tüm günlerinde, þu andan sonsuza dek, neþe ve
mutluluk, zenginlik ve onur onunla olsun. Bu dünyada
utanmasýn, gelecek dünyada utandýrýlmasýn. Amen;
Tanrý'nýn Ýsteði böyle olsun.]

Arahman U Yehayenu Vizakenu
Vikarvenu Limot Ameleh Amaþiah
Ulvinyan Bet Amikdaþ Ulhaye Aolam
Aba. Migdol Yeþuot Malko Veose
Hesed Limþiho Ledavid Ulzaro Ad
Olam.

Merhametli Olan, bizleri yaþatsýn ve Kral
Maþiah'ýn günlerine, Bet-Amikdaþ'ýn tekrar
inþasýna ve Gelecek Dünya'daki hayata hak
kazandýrsýn ve yaklaþtýrsýn. "Atamýþ olduðu
kralýn kurtuluþlarý için bir kule olan ve
Maþiahý'na, David'e ve nesline sonsuza dek
iyilik bahþeden!" (Þemuel II 22:51).

[Misafir:
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Kefirim Raþu Veraevu, Vedoreþe
A-do-nay Lo Yahseru Kol Tov.
Naar Ayiti Gam Zakanti Velo
Raiti Tsadik Neezav Vezaro
Mevakeþ Lahem. Kol Ayom
Honen Umalve Vezaro Livraha.
Ma Þeahalnu Yiye Lesova, Uma
Þeþatinu Yiye Lirfua Uma
Þeotarnu Yiye Livraha. Kedihtiv:
Vayiten Lifneem, Vayohelu
Vayotiru Kidvar A-do-nay.
Beruhim Atem L'A-do-nay Ose
Þamayim Vaarets. Baruh Agever
Aþer Yivtah B'A-do-nay, Veaya
A-do-nay Mivtaho. A-do-nay Oz
Leamo Yiten, A-do-nay Yevareh
Et Amo Baþalom Amen. Ki Ýsbia
Nefeþ Þokeka Venefeþ Reeva   
Mile Tov. Odu L'A-do-nay Ki
Tov, Ki Leolam Hasdo. Odu
L'A-do-nay Ki Tov, Ki Leolam
Hasdo. Aþamayim Þamayim
L'A-do-nay Veaarets Natan
Livne Adam. Ose Þalom
Bimromav, U Berahamav Yaase
Þalom Alenu, Veal Kol Amo
Yisrael, Veimru "Amen".

"Genç aslanlar bile yoksul ve aç kaldýlar, fakat Aþem'i
arayanlar iyi olan hiçbir þeyden mahrum
kalmayacaklardýr" (Teilim 34:11).
"Gençtim; ve yaþlandým; ancak Tsadik bir kiþinin
Tanrý tarafýndan terk edilmiþ olduðunu ve çocuklarýnýn
ekmek aradýðýný hiçbir zaman görmedim. Bir Tsadik
her gün merhametlidir; ihtiyacý olanlara ödünç verir
ve bu sayede çocuklarý bereket kaynaðýdýrlar" (Teilim
37:25-26). Yediklerimiz doymak, içtiklerimiz saðlýk
ve býraktýklarýmýz bereket için olsun. Pasukta yazýlý
olduðu gibi: "Önlerine yemek koydu; yediler ve
Tanrý'nýn söylediði gibi arta býraktýlar" (Melahim II
4:44). "Yerlerin ve göklerin Yaratýcýsý Tanrý için
mübarek olun!" (Teilim 115:15). "Tanrý'ya güvenen
kiþi mübarektir. Aþem onun güvencesi olacaktýr"
(Yirmeyau 17:7). "Tanrý, Halký'na güç versin; Tanrý
halkýný barýþ ile mübarek kýlsýn" (Teilim 29:11).
Amen. "Çünkü O muhtaç caný doyurmuþ ve aç caný
her türlü iyilikle doldurmuþtur" (Teilim 107:9).
"Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir; çünkü Þefkati ebedidir" (Teilim 118:1, 118:29, 136:1). "Aþem'e
þükredin; çünkü Ýyi'dir; çünkü Þefkati ebedidir".
"Gökler - gökler Aþem'indir; yeryüzünü ise
insanoðluna vermiþtir" (Teilim 115:16). Kendi
Yücelikleri'nde barýþý saðlayan Tanrý; Merhameti'yle
üzerimizde ve tüm Halký Yisrael üzerinde barýþý tesis
etsin: Ve deyin: Amen.
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 Birkat Amazon'un sonunda, þarap kadehi ele alýnýr, "Bore Peri Agefen" berahasý söylenir ve þarap 		
içilir. Berahayý söylerken Seder'in sonunda içilecek olan dördüncü bardak þarap da düþünülmelidir.
 Þarabýn sola yaslanarak içilmesi gerekir. Bunu yapmayan kiþi, dönüp bir kez daha ve sola yaslana-		
rak 	içmelidir.

Kos Yeþuot Esa, UvÞem A-do-nay
Ekra.
Savri Maranan; [diðerleri: LeHayim!]
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh
Aolam Bore Peri AGefen.

"Kurtuluþ kadehini kaldýrýp Tanrý'yý Ýsmi ile
çaðýrayým" (Teilim 116:13). Ýzninizle Beyler;
[diðerleri: Hayata!]
Baðýn meyvesini yaratan Evrenin Kralý, Sen,
Tanrýmýz; Mübareksin.

 Bu üçüncü bardakla, sonra içilecek olan dördüncü bardak arasýnda baþka þarap içilmez.
 Bir kiþi Afikomin yemeyi unuttuðunu Birkat Amazon'a baþladýktan sonra hatýrladýysa Birkat  Amazon'u   	
bitirir. Bitirdikten sonra, þarap için "Bore Peri Agefen" berahasýný söylemeden önce hatýrladýysa, 		
tekrar Netilat Yadayim yapar ve Amotsi berahasýný söyleyerek Afikomin'i yer; ardýndan tekrar 		
Birkat Amazon okur ve "Agefen" berahasýyla þarabý içerek devam eder.
 Afikomin'i yemediðini üçüncü bardaðý da içtikten sonra fark eden bir kiþi, Netilat Yadayim yapar, 		
Amotsi berahasýyla Afikomin'i yer ve ardýndan þarapsýz olarak Birkat Amazon okur ve devam eder. 		
Eðer yiyeceði Afikomin 54gr.dan azsa, Netilat Yadayim'i berahasýz olarak yapar. Ama Amotsi bera-		
hasýný ve Birkat Amazon'u her durumda söylemelidir.

ALEL
Alel… Ýnçiran los vazos de vino i diran Þefoh

     	

Þarap bardaklarý doldurulsun ve Þefoh söylensin

 Kadehler dördüncü kez doldurulur. Alel'in sonuna kadar bardaðýn elde tutulmasý iyidir. Fakat bu zor 	
geliyorsa masada durabilir.
 Bir þeyin sonucu, o þeyin niteliðini belirler. Dolayýsýyla, Seder'in bu son bölümü neþe içinde ve 		
þarkýlarla söylenir. Bir yük atýlýrcasýna aceleci bir tavýrla, uyuklayarak, ya da gayriciddi bir þekilde 	
söylememeye dikkat edilmelidir.
 Bazýlarý Peygamber Eliyau için bu noktada bir bardak þarap doldurup masanýn ortasýna 			
yerleþtirirler. Þefoh söylenirken sokak kapýsýný açma geleneði vardýr. Ama soðuk girecekse kapý 		
kapalý kalabilir.
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Þefoh Hamateha Al Agoyim Aþer Lo
Yedauha Veal Mamlahot Aþer
Beþimha Lo Karau. Ki Ahal Et
Yaakov, Veet Naveu Eþamu.

Öfkeni, seni kabullenmeyen halklara ve Senin
Ýsmin'i dikkate almayan krallýklara dök. Çünkü
onlar Yaakov'u yuttular ve Tanrý'nýn Barýnaðý'ný
ýssýz hale getirdiler.

Lo Lanu A-do-nay Lo Lanu, Ki
Leþimha Ten Kavod Al Hasdeha Al
Amiteha.
Lama Yomeru Agoyim Aye Na
E-lo-e-em.
V'E-lo-e-nu Baþamayim Kol Aþer
Hafets Asa.
Atsabeem Kesef Vezaav Maase Yede
Adam.
Pe Laem Velo Yedaberu, Enayim
Laem Velo Yiru.
Oznayim Laem Velo Yiþmau Af Laem
Velo Yerihun.
Yedeem Velo Yemiþun, Ragleem Velo
Yealehu; Lo Yeegu Bigronam.
Kemoem Yiyu Oseem Kol Aþer
Boteah Baem.
Yisrael Betah B'A-do-nay Ezram
Umaginam U.
Bet Aaron Bithu B'A-do-nay Ezram
Umaginam U.
Yire A-do-nay Bithu B'A-do-nay
Ezram Umaginam U.

Bizim için deðil - ey Aþem; bizim için deðil!
Kendi Ýsmin'i onurlandýrman için - Þefkatin ve
Doðruluðun için yap.
Diðer Uluslar neden "Hani nerede Tanrýlarý"
desinler?
Oysa Tanrýmýz göklerdedir; her ne isterse yapar.
Onlarýn putlarý ise gümüþ ve altýndýr; insan elinin ürünüdürler.
Aðýzlarý vardýr, ama konuþamazlar; gözleri
vardýr ama göremezler.
Kulaklarý vardýr, ama duyamazlar; burunlarý
vardýr ama koku alamazlar.
Elleri vardýr, ama dokunamazlar; ayaklarý vardýr,
ama yürümezler; gýrtlaklarýyla hiçbir ses
çýkaramazlar.
Týpký onlar gibi olacaktýr onlarý yapanlar; onlara
güvenen herkes.
Ey Yisrael! Aþem'e güven - Yardýmcýlarý ve
Koruyucularý'dýr O.
Ey Aaron'un Ailesi! Aþem'e güvenin Yardýmcýlarý ve Koruyucularý'dýr O.
Ey Aþem'den çekinenler! Aþem'e güvenin Yardýmcýlarý ve Koruyucularýdýr O.

A-do-nay Zeharanu Yevareh, Yevareh
Et Bet Yisrael, Yevareh Et Bet Aaron.
Yevareh Yire A-do-nay Aketanim Ým
Agedolim.
Yosef A-do-nay Alehem, Alehem Veal
Benehem.
Beruhim Atem L'A-do-nay Ose
Þamayim Vaarets.
Aþamayim Þamayim L'A-do-nay
Veaarets Natan Livne Adam.
Lo Ametim Yealelu Y-a, VeLo Kol
Yorede Duma.
Vaanahnu Nevareh Y-a Meata Vead
Olam Aleluy-a.

Bizi daima hatýrýnda tutan Aþem, bizi mübarek
kýlacaktýr; Yisrael Ailesi'ni mübarek kýlacaktýr;
Aaron Ailesi'ni mübarek kýlacaktýr;
Aþem'den çekinenleri mübarek kýlacaktýr - hem
küçükleri hem de büyükleri.
Aþem üzerinize bereketini eklesin; üzerinize ve
çocuklarýnýzýn üzerine.
Siz, Aþem için, gökleri ve yeryüzünü Yapan için
mübareksiniz.
Gökler - gökler Aþem'indir; yeryüzünü ise
insanoðluna vermiþtir.
Ölüler Tanrý'yý övemez; gömülüp sessizce derinliklere inenler de.
Ancak biz yaþayanlar, þimdiden sonsuza dek,
Tanrý'yý mübarek kýlacaðýz. Tanrý'yý yüceltin!
(Teilim 115).
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Aavti Ki Yiþma A-do-nay Et Koli
Tahanunay.
Ki Ýta Ozno Li Uvyamay Ekra.
Afafuni Hevle Mavet, Umtsare Þeol
Metsauni Tsara Veyagon Emtsa.
Uvþem A-do-nay Ekra, Ana A-donay Maleta Nafþi.
Hanun A-do-nay Vetsadik, V'E-lo-enu Merahem.
Þomer Petaim A-do-nay, Daloti Veli
Yeoþia.
Þuvi Nafþi Limnuhayhi, Ki A-do-nay
Gamal Alayhi.
Ki Hilatsta Nafþi Mimavet, Et Eni
Min Dima, Et Ragli Midehi.
Etaleh Lifne A-do-nay Beartsot
Ahayim.
Eemanti ki Adaber, Ani Aniti
Meod.
Ani Amarti Behofzi Kol Aadam
Kozev.

Aþem'in sesimi ve yaranmamý duymasýný severim.
Kulaðý'ný bana çevirdiði için, günlerim boyunca
Tanrý'ya sesleneceðim.
Ölüm sancýlarý etrafýmý sardý ve mezar azabý bana
eriþti; dert ve kederle karþýlaþtým.
Ama sonra Aþem'e Ýsmi'yle seslendim:
"Yalvarýyorum Aþem, canýmý kurtar!"
Lütufkar'dýr Aþem ve Dürüst'tür; Tanrýmýz
Merhametli'dir.
Basit insanlarý korur Aþem; çok alçalmama raðmen
beni kurtardý.
Rahatýna dön ey caným; çünkü Aþem sana
cömertçe davrandý.
Tanrým; canýmý ölümden kurtardýn; gözlerimi
yaþtan, ayaklarýmý da tökezlemekten. Yaþayanlarýn
diyarlarýnda olduðum sürece Aþem'in önünde
yürüyeceðim.
"Çok acý çekiyorum" dediðim zaman bile inançlý
kaldým.
Telaþýmda "tüm insanlar hilekar" dediðim zaman
bile…

Ma Aþiv L'A-do-nay Kol Tagmuloi
Alay.
Kos Yeþuot Esa, Uvþem A-do-nay
Ekra.
Nedaray L'A-do-nay Aþalem, Negda
Na Lehol Amo.
Yakar Beene A-do-nay Amavta
Lahasidav.
Ana A-do-nay Ki Ani Avdeha, Ani
Avdeha Ben Amateha, Pitahta
Lemoseray.
Leha Ezbah Zevah Toda, Uvþem
A-do-nay Ekra.
Nedaray L'A-do-nay Aþalem, Negda
Na Lehol Amo.
Behatsrot Bet A-do-nay, Betohehi
Yeruþalayim Aleluy-a.
Alelu Et A-do-nay Kol Goyim,
Þabehuu Kol Aumim.
Ki Gavar Alenu Hasdo Veemet
A-do-nay Leolam Aleluy-a.

Aþem'e, bana bahþettiði tüm cömertliði için nasýl
karþýlýk verebilirim!
Kurtuluþ kadehini kaldýrýp Aþem'i Ýsmi ile
çaðýrayým.
Aþem adýna yaptýðým tüm vaadlerimi yerine
getireceðim; þimdi, tüm halkýnýn huzurunda.
Kendisi'ne yürekten baðlý olanlarýn ölümleri,
Aþem'in gözünde çok aðýrdýr.
Lütfen Aþem - çünkü ben kulunum, ben cariyenin
oðlu kulunum - esaret baðlarýmý çözdün.
Senin adýna teþekkür korbaný yapacaðým ve
þükranla Aþem'e Ýsmi'yle sesleneceðim.
Aþem adýna yaptýðým tüm vaadlerimi yerine
getireceðim; þimdi, tüm halkýnýn huzurunda.
Aþem'in Evi'nin avlularýnda, senin içinde ey
Yeruþalayim yapacaðým bunu. Tanrý'yý yüceltin!
(Teilim 116).
Aþem'i yüceltin tüm halklar; Onu methedin tüm
uluslar.
Çünkü bizi Þefkati'ne garketti ve Aþem ebediyen
Doðru'dur. Bu yüzden Tanrý'yý yüceltin! (Teilim

117).
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Bu paragraftaki ilk dört cümlede, bir kiþi cümlenin ilk yarýsýný söyler, diðerleri de "Ki Leolam Hasdo" diye
cevap verir.

Odu L'A-do-nay Ki Tov - Ki Leolam
Hasdo.
Yomar Na Yisrael - Ki Leolam
Hasdo.
Yomeru Na Bet Aaron - Ki Leolam
Hasdo.
Yomeru Na Yire A-do-nay - Ki
Leolam Hasdo.

Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Þimdi tüm Yisrael söylesin: Çünkü Þefkati ebedidir!
Þimdi Aaron'un Ailesi söylesin: Çünkü Þefkati
ebedidir!
Þimdi de Aþem'den çekinenler söylesin: Çünkü
Þefkati ebedidir!

Min Ametsar Karati Y-a, Anani
Bamerhav Y-a.
A-do-nay Li Lo Ýra, Ma Yaase Li
Adam.
A-do-nay Li Beozeray, Vaani Ere
Besoneay.
Tov Lahasot B'A-do-nay, Mibetoah
Baadam.
Tov Lahasot B'A-do-nay, Mibetoah
Bindivim.
Kol Goyim Sevavuni Beþem A-donay Ki Amilam.
Sabuni Gam Sevavuni Beþem A-donay Ki Amilam.
Sabuni Kidvorim Doahu Keeþ
Kotsim, Beþem A-do-nay Ki
Amilam.
Daho Dehitani Linpol, V'A-do-nay
Azarani.
Ozi Vezimrat Y-a, Vayi Li Liþua.
Kol Rina Viþua, Beaole Tsadikim,
Yemin A-do-nay Osa Hayil.
Yemin A-do-nay Romema, Yemin
A-do-nay Osa Hayil.
Lo Amut, Ki Ehye, Vaasaper Maase
Y-a.
Yasor Yiserani Y-a, Velamavet Lo
Netanani.
Pithu Li Þaare Tsedek, Avo Vam
Ode Y-a.
Ze Aþaar L'A-do-nay, Tsadikim
Yavou Vo.

Darlýktan Tanrý'ya seslendim; Tanrý bana rahatlamayla cevap verdi.
Aþem yanýmdadýr, korkmam; insan bana ne
yapar?
Aþem yanýmda, yardýmýmdadýr; bu sayede
düþmanlarýmýn düþüþünü göreceðim.
Aþem'e sýðýnmak, insana güvenmekten iyidir.
Aþem'e sýðýnmak, soylulara güvenmekten iyidir.
Tüm halklar etrafýmý sardý; ama Aþem'in Ýsmi ile
ant içiyorum ki onlarý kesip atacaðým.
Beni kuþattýlar, beni her yönden sardýlar; ama
Aþem'in Ýsmi ile ant içiyorum ki onlarý kesip
atacaðým.
Beni arýlar gibi kuþatsalar bile, diken ateþi gibi
hýzla sönecekler; çünkü Aþem'in Ýsmi ile ant içiyorum ki onlarý kesip atacaðým.
Ey düþmaným; Beni düþmem için sürekli itekledin;
ama iþte! Aþem bana yardým etti!
Kuvvetim ve þarkýmdýr Tanrý. Bu bilinç benim
kurtuluþum oldu.
Tsadikler'in çadýrlarýnda þu neþe ve kurtuluþ sesleri duyuluyor: "Aþem'in sað Eli yiðitlik yapýyor.
Aþem'in sað Eli zaferle yükseldi; Aþem'in sað Eli
yiðitlik yapýyor".
Ölmeyeceðim! Yaþayacak ve Tanrý'nýn yaptýklarýný
anlatacaðým.
Tanrý beni sertçe cezalandýrdý; ama beni ölüme
teslim etmedi.
Bana Bet-Amikdaþ'ýn kapýlarýný açýn; onlardan
girip Tanrý'ya þükranlarýmý sunacaðým.
Bu, Tanrý'nýn Evi'nin kapýsýdýr; ondan sadece
dürüstler geçebilir.
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Sýradaki paragrafýn ilk dört cümlesi ikiþer kez okunur

Odeha Ki Anitani, Vatei Li Liþua.
Even Maasu Abonim, Ayeta Leroþ
Pina.
Meet A-do-nay Ayeta Zo, Ý Niflat
Beenenu.
Ze Ayom Asa A-do-nay Nagila
Venismeha Vo.
Ana A-do-nay Oþia Na; Ana A-donay Oþia Na.
Ana A-do-nay Atsliha Na; Ana
A-do-nay Atsliha Na.
Baruh Aba Beþem A-do-nay,
Berahnuhem Mibet A-do-nay.
E-l A-do-nay Vayaer Lanu, Ýsru
Hag Baavotim Ad Karnot
Amizbeah.
E-li Ata Veodeka E-lo-ay
Aromemeka
Odu L'A-do-nay Ki Tov; Ki Leolam
Hasdo.

Sana þükranlarýmý sunayým ey Tanrým; çünkü bana
cevap verdin ve bana kurtuluþ oldun.
Ýnþaatçýlarýn aþaðýladýklarý taþ, köþetaþý haline
geldi.
Bu kurtuluþ Aþem'dendi; gözümüzde harikadýr
bu.
Aþem'in bunu gerçekleþtirdiði gün budur; o yüzden
bu günde neþelenip sevinelim.
Lütfen Aþem; lütfen kurtar! Lütfen Aþem; lütfen
kurtar!
Lütfen Aþem; lütfen baþarýlý kýl! Lütfen Aþem;
lütfen baþarýlý kýl!
Aþem'in Ýsmi ile gelen, mübarektir; sizi Aþem'in
Evi'nden mübarek kýlýyoruz.
Aþem Her Þeye Kadir Tanrý'dýr; bize ýþýk vermiþtir;
bu yüzden bayram korbanýný iplerle baðlayýp
Mizbeah'ýn köþelerine kadar getirin.
Tanrým'sýn Sen ve Sana þükredeceðim; ey Tanrým,
Seni methedeceðim!
Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir - Çünkü Þefkati
ebedidir!

Odu L'A-do-nay Ki Tov; Ki Leolam
Hasdo.
Odu L'E-lo-e AE-lo-im; Ki Leolam
Hasdo.
Odu LaAdone Aadonim; Ki Leolam
Hasdo.
Leose Niflaot Gedolot Levado; Ki
Leolam Hasdo.
Leose Aþamayim Bitvuna; Ki
Leolam Hasdo.
Leroka Aarets Al Amayim; Ki
Leolam Hasdo.

Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir - Çünkü Þefkati
ebedidir! (Teilim 118)
Doðaüstü varlýklarýn Tanrýsý'na þükredin - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Efendilerin Efendisi'ne þükredin - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Büyük mucizeler yapan tek Varlýða þükredin Çünkü Þefkati ebedidir!
Bilgelikle gökleri Yapan'a - Çünkü Þefkati ebedidir!
Yeryüzünü su üzerinde Yayan'a - Çünkü Þefkati
ebedidir!
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Leose Orim Gedolim; Ki Leolam
Hasdo.
Et Aþemeþ Lememþelet Bayom; Ki
Leolam Hasdo.
Et Ayareah Vehohavim Lememþelot
Balayla; Ki Leolam Hasdo.
Lemake Mitsrayim Bivhoreeem; Ki
Leolam Hasdo.
Vayotse Yisrael Mitoham; Ki Leolam
Hasdo.
Beyad Hazaka Uvizroa Netuya; Ki
Leolam Hasdo.
Legozer Yam Suf Ligzarim; Ki Leolam
Hasdo.
Veeevir Yisrael Betoho; Ki Leolam
Hasdo.
Venier Paro Vehelo Beyam Suf; Ki
Leolam Hasdo.
Lemolih Amo Bamidbar; Ki Leolam
Hasdo.
Lemake Melahim Gedolim; Ki Leolam
Hasdo.
Vayaarog Melahim Adirim; Ki Leolam
Hasdo.
Lesihon Meleh Aemori; Ki Leolam
Hasdo.
Ulog Meleh Abaþan; Ki Leolam
Hasdo.
Venatan Artsam Lenahala; Ki Leolam
Hasdo.
Nahala Leyisrael Avdo; Ki Leolam
Hasdo.
Þebeþiflenu Zahar Lanu; Ki Leolam
Hasdo.
Vayifrekenu Mitsarenu; Ki Leolam
Hasdo.
Noten Lehem Lehol Basar; Ki Leolam
Hasdo.
Odu Lee-L Aþamayim; Ki Leolam
Hasdo.

Büyük ýþýk kaynaklarýný Yapan'a - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Gündüzün etkin olmasý için güneþi Yapan'a Çünkü Þefkati ebedidir!
Geceleyin etkin olmalarý için ayý ve yýldýzlarý
Yapan'a - Çünkü Þefkati ebedidir!
Mýsýr'ý, behorlarýyla Vuran'a - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Ve Bene-Yisrael'i Mýsýrlýlar'ýn içinden
Çýkaran'a - Çünkü Þefkati ebedidir!
Bunu kuvvetli bir El'le ve uzanmýþ bir Kol'la
Gerçekleþtiren'e - Çünkü Þefkati ebedidir!
Kýzýldeniz'i parçalara Ayýran'a - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Ve Yisrael'i denizin içinden Geçiren'e - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Paro ile ordusunu Kýzýldeniz'de Çalkalayan'a
- Çünkü Þefkati ebedidir!
Halký'ný çölde Yönlendiren'e - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Büyük krallarý Vuran'a - Çünkü Þefkati ebedidir!
Ve güçlü krallarý Öldüren'e - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Yani Emori Kralý Sihon'u Öldüren'e - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Ve Baþan Kralý Og'u Öldüren'e - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Ve bu krallarýn ülkelerini miras olarak Veren'e
- Çünkü Þefkati ebedidir!
Buralarý Kulu Yisrael için bir miras Yapan'a Çünkü Þefkati ebedidir!
Bizi, düþkünlüðümüzde Hatýrlayan'a - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Ve bizi düþmanlarýmýzdan Kurtaran'a - Çünkü
Þefkati ebedidir!
Tüm bedenlere yiyecek Veren'e - Çünkü Þefkati
ebedidir!
Göklerin Tanrýsý'na þükredin - Çünkü Þefkati
ebedidir! (Teilim 136)
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Niþmat Kol Hay Tevareh Et Þimha
A-do-nay E-lo-e-nu Veruah Kol Basar
Tefaer Utromem Zihreha Malkenu
Tamid. Min Aolam Vead Aolam Ata
E-l. Umibaladeha En Lanu Meleh
Goel Umoþia Pode Umatsil, Veone
Umrahem Behol Et Tsara Vetsuka. En
Lanu Meleh Ozer Vesomeh Ella Ata.
E-lo-e Ariþonim Veaaharonim, E-lo-a
Kol Beriot, Adon Kol Toladot,     
Ameulal Behol Atiþbahot Amenaeg
Olamo Behesed Uvriyotav Berahamim.
V'A-do-nay Er Lo Yanum Velo Yiþan,
Ameorer
Yeþenim
Veamekits      
Nirdamim, Mehaye Metim, Verofe
Holim, Pokeah Ývrim Vezokef Kefufim
Amesiah
Ýlemim
Veamfaneah     
Neelamim; Ulha Levadeha Anahnu
Modim.

Tüm yaþayanlarýn caný seni mübarek kýlsýn
Tanrýmýz Aþem; ve her vücudun ruhu zikrini
daima onurlandýrsýn ve yüceltsin. Ezelden ebediyete kadar Tanrý Sensin. Ve Senden baþka
kralýmýz, kurtarýcýmýz ve halaskarýmýz yoktur.
Ey Kurtarýcý, Yardýmcý, her türlü sýkýntý ve
darlýk zamanýnda bize Cevap Veren ve
Merhamet eden! Bize yardýmcý ve destek olan
kralýmýz yoktur - sadece Sen! Ýlk ve son nesillerin Tanrýsý, tüm yaratýlanlarýn Tanrýsý, tüm
nesillerin Efendisi, tüm övgülerle methedilen,
Dünyasý'ný þefkatle, yarattýklarýný merhametle
Yöneten! Aþem daima uyanýktýr; uyuklamaz ve
uyumaz. Ey Uyuyanlarý Uyandýran, uykuya
dalanlarýn uykusunu Sonlandýran, ölüleri
Canlandýran, hastalarý Ýyileþtiren, âmalarýn
gözünü Açan, eðilmiþ insanlarý Dikleþtiren,
dilsizleri Konuþturan ve bilinmeyenleri açýða
Çýkaran; biz sadece Sana þükrederiz.

Veilu Finu Male Þira Hayam Ulþonenu
Rina Kaamon Galav, Vesiftotenu Þevah
Kemerhave Rakia, Veenenu Meirot
Kaþemeþ Vehayareah Veyadenu Perusot
Keniþre Þamayim, Veraglenu Kalot
Kaayalot; En Anahnu Maspikin      
Leodot Leha A-do-nay E-lo-e-nu
Ulvareh Et Þimha Malkenu Al Ahat
Meelef Alfe Alafim Verov Ribe
Revavot Peamim Atovot Nisim    
Veniflaot Þeasita Ýmanu Veim Avotenu
Milefanim. Mimitsrayim Gealtanu    
A-do-nay E-lo-enu Mibet Avadim
Peditanu, Baraav Zantanu, Uvasava
Kilkaltanu, Meherev Ýtsaltanu Midever
Milatetanu
Umeholaim
Raim
Veneemanim Dilitanu. Ad Ena
Azarunu Rahameha Velo Azavunu
Hasadeha. Al Ken, Evarim Þepilagta
Banu Veruah Unþama Þenafahta
Beapenu Velaþon Aþer Samta Befinu.

Ve eðer aðzýmýz deniz gibi þarkýyla, dilimiz
denizin sayýsýz dalgasý gibi neþeyle, dudaklarýmýz
gökkubbenin sonsuz geniþliði kadar methiyeyle
dolu; gözlerimiz güneþ ve ay kadar ýþýk verici,
ellerimiz göklerin kartallarý gibi açýk, ayaklarýmýz
ceylanlarýnkiler gibi hafif olsa bile; yine de
Sana yeteri kadar teþekkür edemeyiz ey
Tanrýmýz Aþem; ve Ýsmin'i, biz ve geçmiþte
atalarýmýz için, bin - binlerce bin ve onbinlerce
onbin kez yaptýðýn iyilikler, mucizeler ve harikalardan biri için bile yeteri kadar mübarek
kýlamayýz ey Kralýmýz. Bizi Mýsýr'dan kurtardýn
Tanrýmýz Aþem, kölelik evinden bizi baðýmsýz
kýldýn, açlýkta bizi doyurdun ve toklukta bizi
geçindirdin, bizi kýlýçtan kurtardýn, salgýndan
kaçmamýzý saðladýn, bizi kötü ve et- kili
hastalýklardan ayrý koydun. Merhametin bize
buraya kadar yardým etti ve Ýyiliðin bizi terk
etmedi. Bu yüzden bize bahþettiðin organlar,
burnumuza üflediðin ruh ve can, ve aðzýmýza
yerleþtirdiðin dil -
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En Em Yodu Vivarehu Viþabehu
Vifaaru Et Þimha Malkenu Tamid.
Ki Hol Pe Leha Yode, Vehol Laþon
Leha Teþabeah, Vehol Ayin Leha
Titspe, Vehol Bereh Leha Tihra,
Vehol Koma Lefaneha Tiþtahave.
Vealevavot Yirauha, Veakerev
Veakelayot Yezameru Liþmeha,
Kadavar Þeneemar: Kol Atsmotay
Tomarna, A-do-nay Mi Hamoha.
Matsil Ani Mehazak Mimenu,  
Veani Veevyon Migozelo. Þavat
Aniyim Ata Tiþma, Tsaakat Adal
Takþiv Vetoþia; Vehatuv: Ranenu
Tsadikim B'A-do-nay, Layþarim
Nava Teila.

Ýþte onlar - Ýsmin'e daima þükranlarýný sunacaklar
ve Onu daima mübarek kýlacaklar, methedecekler
ve onurlandýracaklardýr ey Kralýmýz! Zira her aðýz
Sana þükredecek, her dil Seni methedecek, her
göz Seni gözleyecek, her diz Senin için bükülecek
ve her sýrt Senin önünde eðilecektir. Ve kalpler
Senden çekinecek, tüm iç organlar ve böbrekler
Ýsmin için þarkýlar söyleyeceklerdir. Pasukta söylenen þu söz gibi: "Tüm kemiklerim þöyle diyecekler:
Aþem, kim Senin gibidir - ey zavallýyý kendisinden
güçlü olandan, fakir ve düþkünü kendisinden
çalandan kurtaran!" (Teilim 35:10). Zavallýlarýn
sesini Sen duy, muhtacýn haykýrýþýný dinle ve onu
kurtar. Ve baþka bir pasukta þöyle yazýlýdýr: "Ey
Tsadikler; Aþem'in önünde neþeli þarkýlar söyleyin. Dürüstlere, Tanrý'ya yönelik övgüler söylemek
yakýþýr" (Teilim 33:1).

Befi Yeþarim Titromam;
Uvsifte Tsadikim Titbarah;
Uvilþon Hasidim Titkadaþ;
Uvkerev Kedoþim Titalal.

Dürüstlerin aðzýnda övülürsün;
Tsadikler'in dudaklarýnda mübarek kýlýnýrsýn;
Sadýklarýnýn dillerinde kutsanýrsýn;
Kutsallarýn içinde yüceltilirsin.

Bemakelot Rivevot Ameha Bet
Yisrael. Þeken Hovat Kol Aytsurim
Lefaneha A-do-nay E-lo-e-nu
V'E-lo-e Avotenu Leodot, Lealel,
Leþabeah, Lefaer, Leromem, Leader
Ulnatseah, Al Kol Divre Þirot
Vetiþbahot David Ben Yiþay Avdeha
Meþiheha. Uvhen;

Halkýn Yisrael Ailesi'ne mensup onbinlerce kiþilik
topluluklarca methedilirsin ey Tanrýmýz ve
atalarýmýzýn Tanrýsý Aþem; çünkü Senin önünde
- kulun, meshedilmiþin  Yiþay oðlu David'in tüm
þarký ve methiyeleriyle teþekkür etmek, yüceltmek,
methetmek, onurlandýrmak, övmek, ululamak ve
þarkýlar yazmak - tüm yaratýlanlarýn görevidir.
Böylece;

Yiþtabah Þimha Laad Malkenu
AE-l Ameleh Agadol Vaakadoþ
Baþamayim Uvaarets Ki Leha Nae
A-do-nay E-lo-e-nu V'E-lo-e
Avotenu Leolam Vaed; Þir Uþvaha,
Alel Vezimra, Oz Umemþala,
Netsah, Gedula Ugvura, Teila
Vetiferet, Keduþa Umalhut, Berahot
Veodaot Leþimha Agadol Veakadoþ,
Umeolam Vead Olam Ata E-l.

Ýsmin sonsuza dek methedilecektir ey Kralýmýz!
Ey Tanrý; göklerde ve yeryüzünde Büyük ve
Kutsal olan Kral! Çünkü, Tanrýmýz ve atalarýmýzýn
Tanrýsý Aþem, sonsuza kadar, þarký ve övgü, ilahi
ve melodi, güç ve iktidar, zafer, büyüklük ve cesaret, metih ve güzellik, kutsiyet ve krallýk, Kutsal ve
Büyük Ýsmin'e yönelik berahalar ve teþekkürler,
sadece Sana yaraþýr; ve ezelden ebediyete kadar
Tanrý Sensin!
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 Eðer geceyarýsý geçilmiþse sýradaki paragrafýn en sonundaki beraha söylenmez. Bu baðlamda “geceyarýsý” ile kastedilen, önceki sabah gün doðuþu ile akþam gün batýþý arasýndaki sürenin tam orta noktasýnýn 12 saat sonrasýdýr.

Yealeluha A-do-nay E-lo-e-nu Kol
Maaseha. Vahasideha Vetsadikim  
Ose Retsoneha, Veameha Bet Yisrael
Kulam Berina Yodu, Vivarehu,
Viþabehu,
Vifaaru
Et
Þem
Kevodeha. Ki Leha Tov Leodot,
Ulþimha Naim Lezamer, Umeolam
Vead Olam Ata E-l. Baruh Ata
A-do-nay, Meleh Meulal Batiþbahot
Amen.

Tüm eserlerin Seni yüceltsinler ey Tanrýmýz
Aþem. Ve Sadýklarýn, Ýsteðin'i yerine getiren
Tsadikler ve halkýn Yisrael Ailesi - hepsi neþeli
þarkýlarla, Onurlu Ýsmin'e þükretsinler, onu mübarek kýlsýnlar, methetsinler, onurlandýrsýnlar ve
þarkýyla ansýnlar. Zira sadece ve sadece   Sana
teþekkür etmek iyidir; sadece ve sadece Ýsmin'e
þarký söylemek güzeldir. Ve ezelden ebediyete
kadar Tanrý Sensin. Methiyelerle övülen Kral,
Sen, Aþem; Mübareksin.

 Dördüncü þarap kadehi burada sola yaslanýlarak içilir. Þarap berahasý söylenmez.
 Bardaðýn yarýsýndan fazlasýný içmeye gayret edilmelidir.
 Son olarak, kadehin yarýsýndan fazlasý içildiðinde söylenen þu beraha söylenir:

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-e-nu Meleh
Aolam Al Agefen Veal Peri Agefen Veal
Tenuvat Asade, Veal Erets Hemda Tova
Urhava Þeratsita Veinhalta Laavotenu
Leehol Mipirya Velisboa Mituva. Rahem
A-do-nay E-lo-e-nu Alenu Veal Yisrael
Amah, Veal Yeruþalayim Ýrah, Veal Ar
Tsiyon Miþkan Kevodah, Veal Mizbahah
Veal Ehalah, Uvne Yeruþalayim Ýr Akodeþ
Bimera Veyamenu. Veaalenu Letoha
Vesamehenu Bevinyana, Unvarehaha
Alea Bikduþa Uvtaora
[Þabat ise:

Urtse Veahalitsenu Beyom Aþabat

Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz! Bað ve baðýn
meyvesi sebebiyle ve topraðýn ürünü sebebiyle, meyvesini yiyip, iyiliði ile doymamýz
amacýyla, bir miras olarak atalarýmýza
bahþettiðin ve lütfettiðin hoþ, iyi   ve ferah
Ülke sebebiyle Mübareksin. Ey Tanrýmýz!
bize, Halkýn Yisrael'e, þehrin Yeruþalayim'e,
ikametin Tsiyon Daðý'na, sunaðýna, mabedine merhamet et ve Kutsal Þehir Yeruþalayim'i
hemen ve günümüzde inþa et. Bizi içine yükselt, inþasýyla sevindir, ve Seni orada kutsiyet
ve saflýkla mübarek kýlalým.
[Þabat ise:

Bu Þabat gününde bize lütfet ve bizi güç-

Aze].

lendir.]

Vesamehenu Beyom Hag Amatsot Aze,
Beyom Tov Mikra Kodeþ Aze. Ki Ata
Tov Umetiv Lakol, Venode Leha Al
Aarets Veal Peri Agefen [Þarap Erets
Yisrael'den ise onun yerine: Gafna]. Baruh
Ata A-do-nay, Al Aarets Veal Peri
Agefen [Gafna].

Bu Matsa Bayramý'nda, bu kutsal toplantý ve
Bayram gününde bizi mutlu et.
Çünkü sen Ýyisin ve herkese iyilik yaparsýn;
Sana Ülke için, bað ve [Þarap Erets-Yisrael'den
ise: Ülke'ye ait] bað meyvesi için teþekkür
ederiz. Sen Aþem, Ülke sebebiyle ve [Ülkeye
ait] bað meyvesi sebebiyle, Mübareksin.
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					 NÝRTSA
Nirtsa… Non koman i non bevan salvo agua i kafe asta la manyana
	  Sabaha kadar su ya da kahveden baþka bir þey yiyip içilmez

 Seder'in ardýndan bile Mýsýr'dan Çýkýþ'tan bahsetmek tüm gece boyunca mitsvadýr.
 Sabaha kadar, çay, kahve ya da su gibi hafif içecekler dýþýnda baþka bir þey içilmez. Ayrýca meyve, 		
tatlý vs. de dahil olmak üzere hiçbir þey yenmez.

LEÞANA ABAA BÝRUÞALAYÝM
ABENUYA!

GELECEK YIL, ÝNÞA EDÝLMÝÞ
YERUÞALAYÝM'DE!

Beþinci Bardak
Birçok cemaatte, Seder'in bu en son bölümünde
masanýn ortasýna beþinci bir bardak þarap
yerleþtirilir. Bu bardak, "Eliyau'nun (Eliyau Anavi)
Kupasý" ya da "Ümit Kupasý" olarak adlandýrýlýr.
Burada bazý kiþiler, çaðýmýzda, yaþadýklarý ülkelerdeki sert rejimler sebebiyle özgürlüklerini tam
olarak yaþayamayan Yahudiler için dua ederler.
Bu bardak Son Kurtuluþ'u simgeler. Þarap doldu
rulduktan sonra sokaðýn kapýsý açýlýr. Bazý kiþiler
bu hareketin, Tanrý'ya ve böylesine bir gecede
bizleri her yönüyle koruduðuna olan güvenimizin
bir sembolü olduðunu; bazýlarý da Eliyau Anavi'nin
eve girebilmesi için gerektiðini belirtirler. Eliyau
neden mi duvardan geçemiyor? Bunu bilemiyo
ruz. Ama bildiðimiz þey, bu hareketin, insanýn
kurtuluþu oturduðu yerden beklemek yerine,
hareketleriyle yakýnlaþtýrmasý gerektiðine dair
bir ders olduðudur. Tanrý, kurtuluþu, ancak biz
onu istediðimizi hareketlerimizle gösterdiðimiz
zaman getirecektir.
Kapýnýn açýlmasý için, pek de mutlu sayýlmayacak
bir baþka sebep daha vardýr: Ortaçaðda, (1144
Norwich - Ýngiltere / 1171 Blois - Fransa) Pesah
ayný zamanda "geleneksel cinayet suçlamalarý"nýn
sýk sýk görüldüðü bir zamandý. Yahudiler, Matsa
imalatýnda kanlarýný kullanmak için Hýristiyan
çocuklarýný kaçýrýp öldürmekle suçlanýyorlardý. Ne
kadar inanýlmaz gelse de, bu tip iddialar 19;
hatta 20. yüzyýlda bile ortaya atýlmýþ ve sonuçta
galeyana gelen halk birçok Yahudi'yi katletmiþtir.
Ve ne yazýk ki günümüzde de Yahudiler hakkýnda

bu tip önyargýlara sahip kiþilerin sayýsý hiç de
azýnmsanamayacak düzeydedir. Bu tip olaylar
sebebiyle kapýlar açýlýr ve görmek isteyen herke
se yemekte herhangi bir çocuðu yemediðimiz
ilan edilir.
Bunun ardýndan, Seder sona ermiþtir. Masanýn
etrafýnda bulunan diðer fertlere "Baþana Abaa
Biruþalayim - Gelecek Yýl Yeruþalayim'de" dilekle
rinde bulunulur. Peki zaten Yeruþalayim'de bulu
nan kiþiler ne derler? Yeruþalayim'dekiler "Baþana
Abaa Biruþalayim Abenuya - Gelecek Yýl Yeniden
inþa edilecek olan Yeruþalayim'de" dileklerinde
bulunurlar. Bu dilek, Bet-Amikdaþ'ýn tekrar inþa
edildiði, kurtuluþ sonrasý Maþiah dönemi içindir.
Seder'in bitiminden sonra Þelomo Ameleh'in "Þir
Aþirim - Þarkýlar Þarkýsý" kitabýný okumak ve "Had
Gadya -  Un Kavretiko" gibi çeþitli geleneksel
þarkýlar söylemek adettir. "Had Gadya" basit bir
folk þarkýsý olmanýn çok ötesinde anlamlar taþýr.
Þarkýnýn sözlerine ve basamaklarýna dikkatlice
bakýldýðýnda Yahudi tarihinin çeþitli evrelerine
yapýlan göndermeler fark edilecektir. Baþka fikir
lere göre oðlak, her basamakta Tanrý'ya yaklaþan
insanýn ruhunu temsil etmektedir. Hangi sembo
lu kullanmak isterseniz kullanýn, her iki bakýþ
açýsýna göre de, ölüm ve savaþýn sona ereceði,
sonsuz barýþýn hakim olacaðý Kurtuluþ zamanýna
yönelik derin bir özlem, þarkýnýn sözlerinde hisse
dilir. Barýþ... Sonsuz Barýþ...
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ÝKÝ GELENEKSEL ÞARKI
Ken Supyense?
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo es el Uno?
Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los dos?
Dos Mose i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los tres?
Tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los kuatro?
Kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador;
Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los sinko?
Sinko livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron;
Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los seþ?
Seþ livros de la Miþna; sinko livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres
son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los syete?
Syete dias de la semana; seþ livros de la Misna; sinko livros de la Ley; kuatro madres de
Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh
Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los oço?
Oço dias de la Mila; syete dias de la semana; seþ livros de la Miþna; sinko livros de la Ley;
kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador;
Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los mueve?
Mueve mezes de la prenyada; oço dias de la Mila; syete dias de la semana; seþ livros de la
Miþna; sinko livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe
i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los dyez?
Dyez mandamyentos de la Ley; mueve mezes de la prenyada; oço dias de la Mila; syete dias
de la semana; seþ livros de la Miþna; sinko livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres
muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los onze?
Onze ermanos sin Yosef; dyez mandamyentos de la Ley; mueve mezes de la prenyada; oço
dias de la Mila; syete dias de la semana; seþ livros de la Miþna; sinko livros de la Ley; kuatro
madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U
Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los doce?
Doce ermanos kon Yosef; onze ermanos sin Yosef; dyez mandamyentos de la Ley; mueve
mezes de la prenyada; oço dias de la Mila; syete dias de la semana; seþ livros de la Miþna; sinko
livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos Moþe i Aaron; Uno
es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.
Ken supyense i entendyense; alavar al Dyo kreense. Kualo son los trece?
Trece son los Ikarim; doce ermanos kon Yosef; onze ermanos sin Yosef; dyez mandamyentos
de la Ley; mueve mezes de la prenyada; oço dias de la Mila; syete dias de la semana; seþ livros
de la Miþna; sinko livros de la Ley; kuatro madres de Yisrael; tres muestros padres son; dos
Moþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh Þemo.

164

Kavretiko
Un kavretiko ke me lo merko mi padre por dos levanim.
Ý vino el gato, i komyo a el kavretiko, ke me lo merko mi padre por dos
levanim.
Ý vino el perro, i modrio a el gato, ke komyo a el kavretiko, ke me lo
merko mi padre por dos levanim.
Ý vino la vara, i aharvo a el perro, ke modrio a el gato, ke komyo a el
kavretiko, ke me lo merko mi padre por dos levanim.
Ý vino el fuego, i kemo a la vara, ke aharvo a el perro, ke modrio a el
gato, ke komyo a el kavretiko, ke me lo merko mi padre por dos le- 
vanim.
Ý vino la agua, i amato a el fuego, ke kemo a la vara, ke aharvo a el
perro, ke modrio a el gato, ke komyo a el kavretiko, ke me lo merko
mi padre por dos levanim.
Ý vino la vaka, i bevyo a la agua, ke amato a el fuego, ke kemo a la vara,
ke aharvo a el perro, ke modrio a el gato, ke komyo a el kavretiko, ke
me lo merko mi padre por dos levanim.
Ý vino el Þohet, i degoyo a la vaka, ke bevyo a la agua, ke amato a el
fuego, ke kemo a la vara, ke aharvo a el perro, ke modrio a el gato, ke
komyo a el kavretiko, ke me lo merko mi padre por dos levanim.
Ý vino el Malah Amavet, i degoyo a el Þohet, ke degoyo a la vaka, ke
bevyo a la agua, ke amato a el fuego, ke kemo a la vara, ke aharvo a
el perro, ke modrio a el gato, ke komyo a el kavretiko, ke me lo merko
mi padre por dos levanim.
Ý vino Akadoþ Baruh U, i degoyo a el Malah Amavet, ke degoyo a el
Þohet, ke degoyo a la vaka, ke bevyo a la agua, ke amato a el fuego,
ke kemo a la vara, ke aharvo a el perro, ke modrio a el gato, ke komyo
a el kavretiko, ke me lo merko mi padre por dos levanim.
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Bir çocuk þarkýsý
Seder sona ermiþtir. Tam arkanýza yaslanýp, Pesah gecesini gerektiði gibi geçirmiþ
olmanýn rahatlýðýyla keyif yapmayý beklediðiniz bir anda, içtiðiniz dört bardak þa- 
raptan kaynaklanan hafif uykunuzdan, bir anda masa etrafýndakilerin neþeli ve
yüksek bir sesle söylemeye baþladýklarý geleneksel þarkýyla silkinirsiniz: "Had Gadya
- El Kavretiko". Kendi kendinize, "Gecenin bu saatinde, Seder'den sonra durup
dururken bu çocuk þarkýsýný acaba niye söylüyoruz?" diye düþündüðünüz olmuþtur.
Pesah gecesi neredeyse tüm Yahudi evlerinde deðiþik müzik ve dillerde herkesin
söylediði bir þarký var ve nedense kimsenin bu þarkýnýn Pesah'la ne ilgisi olduðuna
dair en ufak bir fikri bile yok! Bu, gerçekten düþündürücü bir durumdur. Acaba "El
Kavretiko", yuvalarda çocuklara öðretilen "damdan düþen bir kurbaða titretti
kuyruðunu vs." diye devam eden sonsuza yakýn bir tekerlemenin baþka bir çeþidi
midir gerçekten? Yoksa dört bardak þarabýn etkisini ölçmek amacýyla kendi kendi
mizi test mi ediyoruz? Ya da, Pesah gecesine özel bir þarký olmasýndan kaynakla
narak, "El Kavretiko"nun daha derin anlamlarý da mevcut mudur?
Gelin önce þarkýya yüzeysel olarak bir göz atalým. Had Gadya'nýn on tane maddesi
vardýr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Babam bana, iki levanim (Levanim) : Eski bir para birimi vererek bir oðlak
aldý.
Ve kedi geldi, ve babamýn bana, iki levanime aldýðý oðlaðý yedi.
Ve köpek geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi 		
ýsýrdý.
Ve sopa geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran 	
köpeði dövdü.
Ve ateþ geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran 	
köpeði döven sopayý yaktý.
Ve su geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran 	
köpeði döven sopayý yakan ateþi söndürdü.
Ve inek geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran 	
köpeði döven sopayý yakan ateþi söndüren suyu içti.
Ve þohet geldi, ve babamýn bana iki levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran 	
köpeði döven sopayý yakan ateþi söndüren suyu içen ineði kesti.
Ve Malah Amavet Malah Amavet : Ölüm Meleði geldi, ve babamýn bana iki 	
levanime aldýðý oðlaðý yiyen kediyi ýsýran köpeði döven sopayý yakan ateþi
söndüren suyu içen ineði kesen þoheti öldürdü.
Ve Kutsal Ve Mübarek Olan (Tanrý) geldi, ve babamýn bana iki levanime 		
aldýðý 	oðlaðý yiyen kediyi ýsýran köpeði döven sopayý yakan ateþi söndüren 	
suyu içen ineði kesen þoheti öldüren Malah Amavet'i öldürdü.
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Had Gadya þarkýsýnýn tam olarak anlamý yukarýdaki gibidir. Ve gerçekten de insan, bu sözlere baka
rak, bunun bir çocuk þarkýsýndan baþka bir þey ifade etmekte olmadýðý fikrine kapýlabilir. Hele Pesah
bayramý ve Mýsýr'dan Çýkýþ'la hiçbir baðlantý kesinlikle görülmemektedir. Fakat her bir madde, tarihe
çeþitli dönemlerde hükmetmiþ çeþitli krallýklarý simgelemektedir. Bunlar sýrasýyla þöyledir:
1. Yaratýlýþ'tan önce Tanrý.
2. Nimrod'un krallýðýnda (Avraam dönemindeki) Babil Krallýðý
3. Mýsýr Krallýðý
4. I. Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýna kadar Bene-Yisrael
5. Nevukadnetsar'ýn yönetimindeki Babil Ýmparatorluðu
6. Pers ve Med Krallýklarý
7. Yunan ve Makedonya Ýmparatorluklarý
8. Roma Ýmparatorluðu
9. Maþiah
10. Tanrý
Þimdi bu simgeleri biraz daha detaylý bir þekilde inceleyeceðiz:

"Babam bana, iki levanim vererek bir oðlak aldý."
Tanrý, her þeyi yaratmadan önce tek baþýna idi. Bu açýdan ilk "krallýk"
Tanrý'ya aittir. Avraam Avinu, "Baba"nýn (Tanrý) iki levanim vererek "satýn
aldýðý", "kavretiko"dur. Bir þey satýn aldýðýnýzda, verdiðiniz para aldýðýnýz
malýn tam karþýlýðýdýr. Avraam Avinu'nun deðeri "iki levanim"e eþittir. Bu
iki para birimi yeryüzü ve gökyüzüne denk gelir. Avraam Avinu Tanrý'yý
tanýyan ilk kiþi olduðu ve dünya Tanrý'nýn Onuru adýna yaratýldýðý için, yer
yüzü ve gökyüzü Avraam Avinu için yaratýlmýþ gibidir. Böylece Avraam,
yaratýlýþýn hem temeli hem de amacýdýr. Bu amaç insanýn Yaratýcýsý'ný tanýmasýnda gizlidir.

"Ve Kedi geldi, ve oðlaðý yedi…"
Bizim Ýspanyolca olarak söylediðimiz þarkýnýn orijinali Aramcadýr ve "kedi"
kelimesinin Aram dilindeki karþýlýðý "Þunra"dýr. Tanrý dünyayý yaratýp, geri
plana çekilerek insanlarýn hakimiyetine býraktýðýnda, tüm insanlýk üzerinde
gücünü hakim kýlan güç Babil krallýðý oldu. Tora'da Babil Kulesi'nin inþasý ile
ilgili bölümde, Kral Nimrod tarafýndan inþasý emredilen kule için, tüm
insanlýðýn "Þinar Diyarý"nda toplandýðý belirtilir (Bereþit 11:2). Þinar, döne
min Babil Krallýðý'nýn baþkenti idi. Þehre bu adýn verilmesinin bir baþka sebe
bi de, Kral Nimrod'un "Sone Ra - Kötü ve Nefret Dolu" olarak tanýmlanmasýdýr. Nimrod Tanrý'dan ve
O'nun dünya üzerindeki temsilcisi Avraam'dan nefret ediyordu. Midraþ'a göre, Nimrod kendisini tanrý
ilan etmiþti ve bu fikre karþý çýkan tek kiþi olan Avraam'ý ateþin içine atmýþtý. Bu þekilde "Þunra-Kedi",
"Gadya-  Oðlak"ý yedi. Daha doðrusu yediðini düþündü. Fakat Avraam mucize sonucu ateþten sað
olarak çýktýðýnda, artýk Nimrod'un "tanrý" olduðu düþüncesi tümüyle zedelenmiþ oldu.

"Ve Köpek geldi, ve kediyi ýsýrdý…"
"Týpký bir köpeðin kendi kusmuðuna dönmesi gibi, bir aptal da aptallýðýna
döner." Bir aptalýn dönüp dolaþýp ayný hatalarý durmadan tekrarlamasýna,
dönemin mutlak süper gücü Mýsýr'ýn kralý Paro'dan daha büyük bir örnek
olamaz. Mýsýr üzerine ardý ardýna gelen belalara raðmen, Paro hatasýný
düþüncesizce ve aptalca davranarak tekrarladý. "Köpek", Babil'in "kedisi"ni
ýsýran Mýsýr Krallýðý'ný simgelemektedir. Kendisinden önce geniþ topraklara
hakim olmuþ olan Babil Krallýðý karþýsýnda Mýsýr, medeniyeti ve zenginliðiyle
çok üstün bir konumdaydý. Fakat hiçbir zaman bu iki krallýk muharebe meydanýnda karþý karþýya
gelmemiþti. Bu sebeple köpek kediyi sadece "ýsýrdý" fakat "yiyemedi".

"Ve Sopa geldi, ve köpeði dövdü…"
Sopa, Moþe'nin Mýsýrlýlar üzerine belalarý getirirken kullandýðý "Tanrý'nýn
Asasý"dýr. Moþe bu asayý kullanarak Mýsýr'ý vurdu. Yýlana dönüþerek Mýsýrlý
sihirbazlarýn asalarýný yiyen, Nil üstüne yükselerek sularýný kana çeviren ve
Paro'nun tüm ihtiþamýný sýfýra indiren asa iþte buydu. "Sopa", dünya üzerinde
etkin olan dördüncü krallýðý, Yisrael Krallýðý'ný simgeler. Yisrael, I. BetAmikdaþ'ýn inþa edildiði Þelomo Ameleh döneminde ihtiþamýnýn doruðuna
ulaþtý. Fakat "asa Yeuda'dan ayrýldýðý" zaman (Bereþit 49:10), Yisrael, 		
			   Tanrý'dan uzaklaþtýðý zaman… ateþ geldi.
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"Ve Ateþ geldi, ve sopayý yaktý…"
Bene-Yisrael Tora yolundan saparak günah iþlemeye baþlayýnca, göklerden
kaynaklanan bir ateþ belirdi. Bet-Amikdaþ'ta, Bet Kodeþ Akodaþim'i ayýran
perde olan Parohet üzerinde ateþten bir aslan görüldü. Bu ateþten aslan,
Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar'dan baþkasý deðildi. Nevukadnetsar,
Yisrael'i hakim kýlan "asa"yý ateþiyle yaktý. Babil Ýmparatoru, Tanrý'nýn, BeneYisrael'i cezalandýrmakta kullandýðý bir araçtý. Bir zamanlar, dünyanýn dört
bir köþesinden insanlarýn görmek için geldiði Bet-Amikdaþ, tüm ihtiþamý ile
birlikte yakýldý; Bene-Yisrael köle olarak sürgüne gitti. Fakat ateþ, su ile 	
			   söndürülecekti…

"Ve Su geldi, ve ateþi söndürdü…"
Dünya üzerinde hakimiyetini kabul ettiren altýncý güç, servetin ve zenginliðin
denizin sularý kadar bol olduðu Pers ve Med Ýmparatorluðuydu. Peygamber
Yirmeyau. Babil Ýmparatorluðu'nun sonun getiren Persleri tanýmlarken þu
sözleri kullanýr: "Onlarýn sesleri denizin dalgalarýnýn sesi gibi kükreyecektir."
Pers Ýmparatorluðu zamanýnda, Yisrael'in asasýný yakan ateþ sönmüþ, ve
Bene-Yisrael tekrar topraklarýna dönerek II. Bet-Amikdaþ'ý kurmuþtur.

"Ve Ýnek geldi, ve suyu içti…"
Midraþ'a göre, Bene-Yisrael haricindeki her milletin kaderi astrolojik hare
ketlerle baðlantýlýdýr. Taurus (boða) Tanrý tarafýndan Yunan-Makedon
Ýmparatorluðu'nun kaderini belirleyen burçtur. Yahudi felsefesinde Eski
Yunan, manevi karanlýkla eþdeðerdedir. Yunanlýlar, Bene-Yisrael'in gözleri
ni, Tanrý ile aralarýndaki baðý, altýn buzaðý günahý ile ihlal ettiklerine
inandýrarak boyamak istediler. Bene-Yisrael'i kendi tanrýlarýna tapýnmaya
zorlarken, onlarý "bir boða boynuzuna, Yisrael'in Tanrýsý'nda hiçbir paya
sahip olmadýðýnýzý yazýn" diyerek aþaðýlýyorlardý. Makedonya Ýmparatorluðu,
Pers Ýmparatorluðu'nu ezip geçti ve böylece, Yunan boðasý, Pers suyunu 	
			   yudum yudum içmiþ oldu…

"Ve Þohet geldi, ve ineði kesti…"
Makedonya, gelmiþ geçmiþ en kanlý Ýmparatorluk olan "kasap" Romalýlar
tarafýndan yok edildi. Hiçbir halkýn sicili Romalýlar kadar kanlý deðildir.
Astrolojik sembolü "kýzýl gezegen" Mars tarafýndan yönlendirilen Romulus
Krallýðý, doðduðunda her tarafý "kýzýl" kýllarla örtülü olan Esav'ýn manevi toru
nu sayýlýr. Roma, maddiyatçý dünyanýn gücünü simgeler. "Bu dünyaya" ait
olan her türlü fiziksel kavram, Roma'nýn kiþiliðinde bütünleþir. Maneviyatý
hiçe sayan Roma Ýmparatorluðu, kültürel mirasçýlarý yardýmýyla günümüz
dünyasýnýn da hakimidir.

"Ve Malah Amavet geldi, ve Þohet'i öldürdü…"
Maþiah'ýn geliþine çok az kala, dünyada inanýlmaz bir kargaþa yaþanacaðý
belirtilir. Her þey alt üst olacaktýr. Ýnsanlarýn davranýþlarý olmasý gerektiðinin
tam aksi yönde geliþecektir. Yaþlýlar gençlerin önünde eðilecek, çirkinlik,
güzellik olarak sunulacak, güzel olan ise, iðrenç olarak damgalanacaktýr.
Barbarlýk geçerli kültür olarak tanýmlanacak, gerçek medeniyet ise deðersiz
sayýlarak yok edilecektir. Tüketicilik ve maddi zenginlik için duyulan istek
sýnýrsýz bir þekilde artacak, bu duygularýn tatmini ise gittikçe imkansýzlaþacaktýr.
Fakat Esav/Roma/Maddiyatçýlýk Krallýðý öylesine büyüyecek ki kendi kendi
sini yiyecek ve zayýflayacaktýr. Bu boþlukta, David'in soyu tekrar yeþerecek
ve toz topraðýn içinde büyüyen çiçek misali kendini kabul ettirecektir. Üç tane karmaþa savaþý
gerçekleþecek ve sonunda gerçek krallýk yönetimi ele alacaktýr: Maþiah Krallýðý.

"Ve Kutsal ve Mübarek Olan geldi, ve Malah Amavet'i öldürdü…"
Dünya tarihinin son bölümünde, Tanrý dünya üzerindeki manevi zehiri tama
men silecektir. Ýnsaný günah iþleme yolunda teþvik eden ve Ölüm Meleði ile
simgelenen Yetser Ara'yý yok edecektir. Ardýndan her yüzdeki gözyaþlarýný
silecek ve yönetimi tekrar üstlenecektir. Böylece baþlangýçtaki noktaya geri
gelinerek daire tamamlanacaktýr. Bunun sonucu olarak da mutluluk, bir
annenin çocuklarýyla sevinmesi misali, dünyaya hakim olacaktýr.
Had Gadya… El Kavretiko.. Seder'in ardýndan bizleri uykuya uðurlayan hoþ bir çocuk þarkýsý. Öyle bir
ninni ki… Dünya tarihini, zamanýn baþlangýcýndan sonuna kadar olan her anýný kapsayan basit (?) bir
ninni…
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SÖZLÜK
Afikomin: Bu sözcük Aramca "Apiku Mine Metika - Tatlý Yiyecekler Çýkarýn [=Getirin]" ifadesinin
kýsaltmasýdýr. Genel olarak, ana yemekten sonra aðzýn tatlý kalmasýný saðlama amaçlý meyve ya da
tatlýlarý ifade eder. Bet-Amikdaþ döneminde Pesah Sederi'nin en sonunda Pesah Korbaný yenir,
bunun ardýndan herhangi bir Afikomin yenmezdi. Baþka bir deyiþle, Pesah Korbaný, Afikomin yerine
geçerdi. Günümüzde bunu anýsýna bir Kazayit miktarýnda Matsa yenir.
Agada: "Anlatý". Pesah gecesi okunan Pesah Agadasý'nda, Mýsýr'dan Çýkýþ olayý baþtan sona ele

alýnýr ve bu þekilde Tora'nýn, Pesah gecesinde Mýsýr'dan Çýkýþý anlatmayý emreden mitsvasý yerine
getirilir.

Alaha: "Kural". "Alah - Gitmek" kökünden gelir ve bu kurala göre "gidildiði; hareket edildiði" ma-nasýný
verir. "Yahudi Kanunu".
Alel: "Övgü; methiye". Teilim kitabýnýn 113-118 bölümlerine bu isim verilir. Pesah Sederi sýrasýnda
da bu bölümlerin okunduðu aþama, yine "Alel" ismini alýr.
Amen: "Gerçektir; kesinlikle" anlamýndaki onay sözcüðü. Bu sözcük "inþallah 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 "inþallah gerçekleþeceðine" 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 þeklinde bile olabilir.
Aþem: Tanrý'nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý'nýn Ýsmi'nin boþ yere kullanýlmasý ciddi bir

yasaktýr; Tora, bunu yapan kiþinin kolay kolay temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (Þemot 20:7).
Bu sebeple Tanrý'nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir þart altýnda aðza alýnmamalýdýr. Bu konudaki tek istisna
Bet-Amikdaþ döneminde Koen Gadol'un Yom Kipur'da yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý'nýn Ýsmi'ni
olduðu gibi telaffuz etmesidir. Bu sebeple Yahudiler, dualarýnda bile Tanrý'nýn Ýsmi'nin geçtiði yerler
de "A-do-nay - Efendimiz" sözcüðünü kullanýrlar. Dualarda kullanýlan bu Ýsim de kutsaldýr ve günlük
konuþmalarda aðza alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük konuþmalarda Tanrý'dan bahsedildiði zaman
"Aþem - Ýsim [Tanrý'nýn Ýsmi]" sözcüðü tercih edilmelidir.

Bareh: "Mübarek Kýl". Pesah Sederi'nde yemek sonrasýnda Tanrý'yý mübarek kýlma aþamasýna
ve-rilen isim.

Behor: Bir kiþinin doðan ilk çocuðu erkekse, bu çocuðun aldýðý ünvan.
Bene-Yisrael: Yisrael-çocuklarý. Yaakov'un soyundan gelen ya da Yahudiliði sonradan kabul etmiþ
kiþilerin oluþturduðu halk. Yahudiler.

Beraha: "Mübarek kýlýþ / Mübarek ilan ediþ". Tanrý'ya teþekkür, övgü vs. için söylenen sabit metin
li cümle/paragraf.

Bet-Amikdaþ: "Kutsal Ev; Kutsiyet Evi". Yeruþalayim'de iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ olan

Tapýnak. I. Bet-Amikdaþ, Kral Þelomo tarafýndan 2928 [MÖ 832] yýlýnda inþa edilmiþ, Babil Ýmparatoru
Nevuhadnetsar tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýþtý. II. Bet-Amikdaþ 3408 [MÖ 352] yýlýnda
halkýn lideri Zerubavel, peygamberler Ezra ve Nehemya tarafýndan inþa edildi ve Romalýlar tarafýndan
3828 [MS 68] yýlýnda yýkýldý. Maþiah geldiði zaman III. ve son Bet-Amikdaþ, ebediyen ayakta kalmak
üzere inþa edilecektir.

Diaspora: Erets-Yisrael dýþýndaki yerleri tanýmlayan sözcük.
Erets-Yisrel: "Yisrael Ülkesi". Tanrý'nýn, Avraam, Yitshak ve Yaakov'un çocuklarýna vermeyi vaad

ettiði ülke.

Erev Pesah: "Pesah Arifesi". Yahudi takvimine göre 14 Nisan günü.
Geonim: "Dahiler". Talmud'dan sonraki dönemde yaklaþýk olarak 6-10. yüzyýllarýnda varlýk göstermiþ
olan büyük Yeþiva'larýn baþkanlarýna verilen genel ad. Tekil: Gaon. Bu ünvan günümüzde de, üst
düzey Yahudi din bilginlerine verilir.
Hamets: "Mayalý / mayalanmýþ madde". Buðday, arpa, yulaf, çavdar ve darý'nýn birinin ya da [un

gibi] herhangi bir türevinin su ile temasýndan sýnra hareketsiz olarak 18 dakika durmasý halinde,
Hamets durumu gerçekleþir. Pesah'ta bir Yahudi'nin Hamets olan herhangi bir yiyecek maddesini
yemesi ya da bulundurmasý kesin bir yasaktýr.
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Hova: "Yükümlülük". Bir mitsvanýn yerine getiriliþindeki gereklilik. Genel olarak, bir kiþi bir mitsvayý
asgari gerekliliklerine uygun olarak yerine getirdiði zaman, o kiþiyle ilgili olarak "Hovadan çýktý" teri
mi kullanýlýr.
Kadeþ: "Kutsa". Pesah Sederi'nin, bayramýn bir kadeh þarapla kutsandýðý Kiduþ duasýný içeren ilk
aþamasýna verilen ad.
Karpas: "Kereviz". Pesah Sederi'nde, bir parça kereviz yapraðýnýn [ya da baþka bir sebzenin] tuzlu
suya [ya da Kaþer Lepesah sirkeye] batýrýldýðý aþamaya verilen ad.
Kaþer: "Uygun; geçerli". Dini kurallara uygun. Genel olarak yenebilir yiyecekleri ifade eder. Ayrýca
herhangi bir dini objenin ritüelde kullanýmýna uygun oluþunu belirten bir sýfattýr. Bir yiyeceðin Kaþer
olup olmadýðýna dair kurallarýn tümüne Kaþerut adý verilir.
Kaþer Lepesah: "Pesah için uygun". Pesah'a özgü Kaþerut kurallarýna uygun yiyecekleri tanýmlayan
terim. Bu kurallar, yýl içindeki tüm kurallarýn yanýnda, bir yiyeceðin Hamets olup olmamasýyla da
ilgilenir.

Kazayit: "Zeytin kadar". Bu, Yahudi kanun literatüründeki standart bir ölçüdür. Bu ölçü hakkýnda
iki farklý görüþ vardýr. Birine göre 18gr., diðerine göre 27gr.dýr. Bir yiyeceðin "yenmiþ olduðunu" söy
leyebilmek için, o yiyecekten 4-7 dakika içinde Kazayit kadar yemiþ olmak gerekir. Pesah Sederi'nde
bu ölçü, asgari Matsa ve Maror yeme miktarýný belirlediðinden, söz konusu mitsvalarý ye-rine getire
bilmek için Kazayit ölçüsü önemlidir. Fakat her iki görüþe de hiçbir þüphe olmadan uyulabilmesi için,
27gr. olan fikre göre davranmak tercih edilir. Zira 27gr. yemiþ bir kiþi, 18gr.ý da yemiþ olacaktýr.
Kiduþ: "Kutsama / Kutsal ilan etme". Ya da "ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; ayrýcalýklý olduðunu ilan etme".
Þabat ve bayramlarda, bu günlerin normal günlerden farklý olduðunu ilan eden kutsama duasý.
Korban: "Yakýnlaþtýrýcý". "Karov - Yakýn" sözcüðüyle baðlantýlýdýr. Tanrý'ya "yaklaþmayý" amaçlayan,
bazen hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan sunu. Korban, diðer bazý inançlardan
farklý olarak, "kýzgýn Tanrý'yý yatýþtýrmak için rüþvet" ya da daha kötüsü, "Tanrý'nýn yararlanacaðý bir
hediye" deðildir. Tanrý'nýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur. Korbanlar'ý tam olarak anlayamasak da, basit
düzeyde, amacýn, bizlerin kendimizi Tanrý'ya yakýn hissetmemiz, Korban olarak sunulan hayvanýn
baþýna gelenleri dikkate alýp bundan sonuçlar çýkarmamýz olduðu söylenebilir.

Koreh: "Sandviç". Pesah Sederi'nde, Tora'nýn, "Matsa ve Maror'la yiyeceksiniz" þeklindeki emrine
uygun olarak, Matsa, Maror ve Haroset ile yapýlan sandviçle ilgili aþama.

Magid: "Anlatan". Pesah Sederi'nde Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn anlatýlmasýna dair mitsvayý yerine getirmekte
kullanýlan Agada'nýn okunduðu aþama.
Man: Bene-Yisrael'in 40 yýllýk çöl yolculuðu boyunca gökten yaðan mucizevi yiyecek.
Maror: "Acý bitki". Genel olarak marul kullanýlsa da, "Mar - Acý" sözcüðüyle baðlantýlý olan bu sözcük,
acý otlarý ifade eder. Pesah Sederi'nde, marulun Haroset'e bandýrýlarak yendiði aþama bu ismi alýr.
Maþiah: "Meshedilmiþ". Gelecekte Yahudi Ulusu'nu kurtaracaðýna inanýlan Kurtarýcý. Bu kurtarýcý,
ayný zamanda kral olacaðý için Maþiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla meshedilirdi.

Matsa: Mayalanmamýþ ekmek. Pesah boyunca ekmek yerine Matsa yenir. Pesah Sederi'nde Matsa
yemek doðrudan bir yükümlülüktür.

Mikve: "Su havuzu". 40 sea (yaklaþýk 750lt.) doðal su ile dolu olan su havuzu. Bu herhangi bir havuz
deðildir ve bazý ölçütleri gerektirdiðinden, dini yetkililerin onayýný gerektirir.
Miþkan: Bene-Yisrael'in, çölde inþa ettikleri portatif Buluþma Çadýrý. Sözcüðün kökü "Þahan Barýnmak"týr ve Miþkan, Tanrý'nýn Kutsal Varlýðý'nýn (Þehina) Bene-Yisrael arasýnda barýndýðýný ifade
eden bir somut yapýdýr. Miþkan, Erets-Yisrael'e girildikten sonra Þilo'da sabitlendi. Daha sonra
sýrasýyla Nov ve Givon'da hizmet verdi ve Kral Þelomo'nun Bet-Amikdaþ'ý inþa etmesiyle görevi sona
erdi.
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Miþna: "Öðreti". Sözlü Tora'nýn Moþe Rabenu'dan itibaren nesilden nesile aktarýlan detay ve

kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç nesil Tanaim tarafýndan düzenlendikten sonra, Rabi
Yeuda Anasi [kýsaca Rabi olarak adlandýrýlýr] tarafýndan derlenerek kitaplaþtýrýlan öðretiler. Miþna,
2. yüzyýlýn sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve Talmud'un temelini oluþturur. Miþna, altý "Seder Düzen/Bölüm"den oluþur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot]; her Masehet pa- rag
raflara [Perek]; her Perek de Miþnalar'a [Miþnayot] bölünür. "Miþna'yý düzenleyen kiþi, öðretileri
Yazýlý Tora'ya dayandýrmýþtýr" (Talmud Yeruþalmi - Pesahim 30:4). "Rabenu Akadoþ [Rabi Yeuda
ANasi], Moþe Rabenu'dan duyulup öðrenilen ve her nesildeki Bet-Din'de bir sonraki nesle sýký bir þe- 
kilde aktarýlan, Tora'nýn tümü hakkýndaki tüm öðretileri, kanunlarý, açýklamalarý ve detaylarý derle
-yerek Miþna kitabýný yazdý … ve tüm hayatý boyunca kendisi ve tüm Bet-Din'i bunu halka öðrettiler"
(Rambam, Yad Ahazaka önsözü).

Mitsva: "Emir". Tora'daki mitsvalarýn sayýsý 613'tür. Bunlar 248 tane "yap", 365 tane de "yapma"
þeklindeki emirden oluþur.

Motsi Matsa: "Matsa Çýkaran". Pesah Sederi'nde ilk olarak Matsa yenen aþamaya verilen isim.

Burada normalde ekmek için de söylenen "A-Motsi Lehem Min Aaarets - Topraktan ekmek Çýkaran"
berahasýnýn yanýsýra, Matsa için özel bir beraha olan "Al Ahilat Matsa" söylenir.

Nirtsa: "Ýstekle kabul edildi". Pesah Sederi'nin sonunu iþaretleyen sözcük. Tüm Seder'in sonunda,
kutlamanýn gerektiði þekilde yapýlmasý sebebiyle Tanrý'nýn bunu istekle kabul ettiðini belirten söz
cük.
Nisan ayý: Ýbrani takvimindeki ilk ay. Genel olarak Miladi takvimdeki Mart-Nisan aylarýna denk
gelir. Pesah bayramý bu ayýn 15'inden itibaren kutlanýr.
Paro: "Firavun". Mýsýr kralý.
Pasuk: Tora’da geçen cümle.
Peraþa: Tora'nýn belirli zamanlarda okunan bölümlerine verilen genel isim.
Pesah Korbaný: Bet-Amikdaþ döneminde 14 Nisan günü öðleden sonra yapýlan korbana verilen

isim. Bu korban, Pesah Sederi'nin sonunda, kesimden önce üzerindeki payý belirlenmiþ kiþiler
tarafýndan yenirdi ve kendine özgü birçok kurala sahipti.

Reviit: "Çeyrek". "Log" adý verilen sývý ölçüsünün dörtte biri. Bu miktar 86gr.a denk gelir ve Pesah
gecesinde içilen dört kadeh þarapta olduðu kadar, Kiduþ yapýlan her zamanda 86gr.ýn çoðunluðunu
bir kerede içmeye gayret edilmelidir.
Rohtsa: "Yýka". Pesah Sederi'nde, Matsa yemeden önce ellerin ritüele uygun þekilde [yani Netilat
Yadayim ile] yýkandýðý aþamaya verilen ad.
Roþ Hodeþ: "Ay baþlangýcý".
Seder: "Düzen". Pesah akþamý yapýlan düzenli kutlama da, içerdiði bariz yapý sebebiyle "Seder" ola
rak bilinir.
Þulhan Oreh: "Masa Kur". Pesah Sederi'nde bayram yemeðinin yendiði aþama.
Tahanunim: "Yaranmalar". Günlük dualar içinde Tanrý'dan af dilenen ve günahlarýn itiraf edildiði
bölümler.

Talmud: "Öðrenim". Miþna'daki öðretilerin geniþletilerek ele alýndýðý temel kitap. Ýki tane Talmud

vardýr. Bir tanesi Erets-Yisrael'de derlenmiþ olan Talmud Yeruþalmi, diðeri de Babil'de derlenmiþ olan
Talmud Bavli'dir.

Tanaim: Miþna'da öðretilerine yer verilen Hahamlar'a verilen genel ünvan. Tekil: "Tana". Bu
Hahamlar MÖ 3. yüzyýlýn sonlarýndan, MS. 3. yüzyýlýn baþlarýna kadarki dönemde yaþamýþlardýr.
Tefila: "Dua".
Teilim: Tanah'taki kitaplardan biri. Bu kitap genel olarak Kral David tarafýndan yazýlmýþ olsa da,
kendisinden önceki nesillerden süregelmiþ bazý bölümleri de içerir.
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Teþuva: Sözlük anlamý "dönüþ/kaynaða geri geliþ"tir. Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise
"piþmanlýk duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek" þeklindedir.

Tevila: "Dalýþ". Manevi arýnma amacýyla Mikve'ya dalmak.
Tosefta: "Ekleme". Rabi Yeuda Anasi'nin, çeþitli sebeplerle Miþna'ya katmadýðý ve son Tanalar Rabi
Oþaya ve Rabi Hiya tarafýndan derlenen "dýþta kalmýþ Miþnalar"dan [=Baraytot; tek. Barayta]
oluþturulmuþ eser. Buradaki öðretiler Miþna'dakilerle neredeyse eþdeðerdirler ve onlarýn
anlaþýlmasýnda yardýmcý ya da karþýlaþtýrma yaparken dayanak niteliðindedirler. Fakat yine de
Miþna'da yer almýþ olan öðretilerle çeliþtikleri görülürse, kabul edilen taraf Miþna'dýr.
Tsafun: "Gizli". Pesah Sederi'nde, Yahats bölümünde ortadaki bütün Matsa'nýn kýrýlmasýndan sonra
masa örtüsünün altýna gizlenen yarým matsanýn yendiði aþamaya verilen ad.
Tsaraat: Cüzzam benzeri belirtiler gösteren, fakat gerçekte manevi sebeplere sahip özel bir
rahatsýzlýk.

Tuma: Tora'nýn, belirli þartlar altýnda bazý kýsýtlamalarý öngördüðü durum. "Kirlilik, murdarlýk" gibi
sözcükler Tuma'yý tam olarak karþýlayamamaktadýr. Bu sözcük "Atum - Kapalý" kelimesiyle iliþkilidir
ve kutsiyet ve saflýkla arasýnda bir tür manevi engeli tanýmlar. Ladino'da "Enkoniyo".

Urhats: "Ve Yýka". Pesah Sederi'nde kereviz yapraðýnýn yenmesinden önce ellerin ritüele uygun þe- 
kilde ama beraha söylenmeden yýkandýðý aþamaya verilen ad.
Yahats: "Bölecek". Pesah Sederi'nde üç bütün Matsa'dan ortadakinin bölündüðü aþamaya verilen
ad.

Yom Tov: "Ýyi Gün". Bayramlarda, çeþitli iþlerin yapýlmasýnýn yasak olduðu ve Kiduþ yapmayý gerek
tiren özel günlere verilen ad. Pesah ve Sukot bayramlarýnda Yom Tov olmayan günlere "Hol Amoed
- Bayramýn Normal Günleri" adý verilir. Þavuot bayramý ise tamamen Yom Tov'dur.

172

