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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 þe- 
kilde 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 her-
hangi 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. 
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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 (!) devi-
rir. 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'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.

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 

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 ola-
bilir. Pesah, sýnýrlamalarýmýzýn ötesine 
geçebileceðimiz ve yaþantýmýzýn her yönündeki 
sonsuz manevi potansiyelimizin farkýna 
varabileceðimiz bir zamandýr.

Pesah'a Genel Bir Bakýþ

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 iba-
det 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 köle-
likten 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 ola-
cak þekilde tüm hamur ve tahýl 
bazlý mayalý maddeden 

arýndýrmamýz emredilmiþtir. Bu önemli mitsva, 
özgürlüðün gerçek niteliði hakkýnda bizlere 
önemli bakýþ açýlarý sunmaktadýr.

Mayalý yiyeceklerle (Hamets) Matsa arasýndaki 
fark açýktýr: Ekmek mayalanmýþ ve kabarmýþtýr; 
Matsa'nýn ise kabarmasýna fýrsat tanýnmamýþtýr. 

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 benmerkezcilik-
ten arýndýrmamýzýn önemini simgeler. Matsalar'ý 
yiyerek tevazu özelliðini içimize alýr ve özümse-
riz.
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Kýzýldeniz'in Yarýlmasý

Pesah'ýn yedinci gününde, 
M ýs ý r ' dan  f i z i kse l 
kurtuluþumuzun tamamlanýþýný 
iþa-retleyen olayý, Kýzýldeniz'in 
yarýlýþ mucizesini anarýz. Mýsýr 
savaþ arabalarýnýn yakýn takibi 
karþýsýnda Bene-Yisrael Kýzýl-
deniz'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 tama-
men kurtulmuþlardýr.

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

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 sür-
mektedir. Bu açýdan, Tanrý'nýn sabit mevcu- diye-
tinin tam olarak farkýnda olana ve yaþantýmýzý 
"deniz yarýlana" - kurtuluþumuz tamamlanana - 
kadar bu yönde etkilemeye çabalamamýz gere-
kir.

"Size Mucizeler Göstereceðim"

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 gel iþ iy le 
gerçekleþecek olan Son 

Kurtuluþ'un bir prototipidir. O dönemde dünya 
üzerinden tüm acýlar ve kölelik tamamen siline-
cektir.

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

Mýsýr'dan Çýkýþ tek bir günde gerçekleþmiþ deðil 
midir?

Cevap, kurtuluþun aslýnda sürekli bir süreç 
olmasýnda yatar. "Mýsýr"dan çýkýþýn ilk adýmlarý 
sadece bir baþlangýçtýr. Hahamlarýmýz "Her nesil-
de 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 gay-
ret etmemiz gerekir. Tora ve mitsvalara doðru 
attýðýmýz her adým, bizi Maþiah dönemine 

Son Kurtuluþ

Pesah'ýn sekizinci günü, 
geleneksel olarak, Maþi-
ah'ýn geliþine yönelik ümitle 
baðdaþtýrýlýr. O gün okunan 
Aftara, Peygamber 

Yeþayau'nun, Maþiah dönemi ile ilgili ünlü keha-
netlerini 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".

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 ede-
cek, tüm sürgünleri Erets-Yisrael'e toplayacak 
ve insanlýðý, açlýk, savaþ, kýskançlýk ve çekiþmenin 
olmayacaðý yeni bir çaða sokacaktýr.
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Ümit Ýþaretleri

Günümüzün karmaþa dün-
yasýnda bir kiþi "ani kurtuluþ" 
kavramýný kabul etmekte 
zorlanabilir. Fakat bu konuda 
cesaret kazanabilmek için 
Pesah'ýn tarihçesini göz önün-
de 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.

Son dönemlerde, dindýþý liderlerin bile "mucizevi" 

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.

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 bayra-
ma 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, erte-
si yýl Miþkan, Nisan ayýnýn baþýnda hizmete 
açýlmýþ ve bunu takip eden 12 gün boyunca her 

kabile baþkaný Miþkan'a törenler eþliðinde hedi-
yeler 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.

PESAH HAZIRLIKLARI

Birkat Ailanot - Aðaç Berahasý

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".

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.
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Þabat Agadol 

Mýsýr'dan Çýkýþ, bir Perþembe 
sabahý gerçekleþmiþti. 
Öncesindeki Þabat günü, yani 
Nisan ayýnýn 10'unda, Bene-
Yisrael'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-

ler. 

Fakat Tanrý büyük Merhameti ile Yahudiler'i savunur 
ve Mýsýrlýlar büyük rahatsýzlýk ve hastalýklarla 
kýmýldayamaz hale gelirler. Tamamen güçten 
düþen Mýsýrlýlar sonunda bu amaçlarýndan vazge-
çerler 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 bay-
ram 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.

Pesah bayramýyla ilgili belki de en önemli nokta, 
bu bayrama özel Kaþerut uygulamalarýdýr. 
Kaþerut yýl içinde de baþlý baþýna detaylý kurallar-
la dolu, beslenme hayatýný belirli bir düzene otur-
tan 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.

KAÞER LEPESAH

Hamets Nedir?

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

"…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 görülmemeli-
dir…" (Þemot 13:3-7).

Bu pasuklardan, Pesah kutlamasýnýn merkezinde 
"Matsa yenmesi" ve "kesinlikle Hamets yenme-
mesi ve bulundurulmamasý" yer almaktadýr. 

Hamets 'kabarmýþ' demek deðildir. Bir madde-
nin 
Hamets olmasý için þu özellik gerekir:

Beþ tahýl maddesinden (buðday, arpa, yulaf, çav-
dar 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 ola-
rak 18 dakika durduðu ve fýrýna verilmediði tak-
dirde o madde Hamets olur. Pesah bayramý 
baþlamadan önce, içinde Hamets'in kýrýntýsýný bile 
barýndýran herhangi bir yiyecek maddesini evle- 
rimizden, iþyerlerimizden, arabalarýmýzdan 
uzaklaþtýrmamýz ve iyeliðimizden çýkarmamýz 
gerekir. Hamets olduðu kesin olan yiyecek mad-
deleri arasýnda, ekmek, bisküvi, makarna, ayrýca 
bira ve viski gibi malt bazlý içecekler sayýlabilir..
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Kaþer LePesah Mutfak

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 üretile-
bilir 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-

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 ari-
fesinden önce bitirilmelidir. Pesah'ta yenecek 
yemekler de, sadece Pesah'a uygun kaplarda 
piþirilmelidir.

Yeni Kapkacak Ýçin Tevila

Yahudi olmayan birinden 
metal ya da camdan yapýlmýþ 
yeni yemek kaplarý satýn 
alýndýðýnda, bunlarý kullan-
madan önce "Tevila - 
[Mikve'ye] Daldýrma Ýþlemi" 

yapmak gerekir. Diðer maddelerden mamul kap-
kacak için bu iþleme gerek yoktur. Bu iþlem sade-
ce Pesah için deðil tüm yeni kapkacak için 
yapýlýr.

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

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; 

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"Beyaz-
latma / 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 oldu-
ðundan, bundan arýnmalarý da yine ateþle gerçek-
leþir. Benzer þekilde, üzerinde ýzgara yapýlan tel-
ler, 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-

Kaplarýn Sýfýrlanmasý
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 2.Agala: Anlamý“Kustur-
ma"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 ola-

rak Tevila yapmak gerekir.

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.

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 gevþeti- 

lerek 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.

Agala yapýlacak tencere büyükse ve kazana gir-

miyorsa 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 

s ýv ýnýn dökülmesiyle 

gerçekleþmiþse, sýfýrlanmasý da 

bu yöntemle gerçekleþtirilir. 

Örneðin mermer mutfak tezgahý ve bulaþýðýn 

yýkandýðý lavabonun Pesah'a hazýr hale getirilme-

si 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 nay-

lon örtüyle örtebilir ve bu yeterli olacaktýr.

Þabat günleri yemeði ýsýtmakta kullanýlan elekt-

rikli ýsýtýcý (Plata) da Ýruy yöntemiyle Pesah'ta 

kullanýlabilir hale gelir. Ayrýca Pesah boyunca 

üzerinin alüminyum folyo ile örtülmesi doðru bir 

yöntem olacaktýr.

4.Yýkama: Yýl boyunca 

sa-dece soðuk yiyecek ve içecek-

ler 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.

1. Fýrýn: Normal bir fýrýnýn içi iyice 

temizlendikten sonra 24 saat hiç 

kullanýlmadan bekletilir. Sonra boþ 

olarak en yüksek derecede

yakýlarak bir saat beklenir. Bundan sonra fýrýn 

Kaþer LePesah'týr. Bu, sadece fýrýnýn kendisi için-

dir. Ýçindeki tepsiler vs. için yukarýdaki iþlemlerden 

uygun olaný yapýlmalýdýr.

Diðer Mutfak Eþyalarý

2. Mikrodalga Fýrýn: 
Isýtma gereci olarak sadece 

dalgalar kullanan mikrodalga 

fýrýnýn içi öncelikle iyice temiz-

lenir. Sonra yarým bardak 

suyun içine bir miktar temizlik maddesi koyula-

rak 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 

deðemeyeceði ýsýya yükseliyorsa, ya da içeriye 

koyulan yiyecekler iyice kapatýlmadan tamamen 

açýk bir þekilde ýsýtýlýyorsa Pesah'ta hiç kullanma-

mak 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 mikrodal-

ga fýrýna dayanýklý bir kabýn içine yerleþtirilerek 

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

 

 

 

 

 9. Teflon tavalar: Eðer sadece yaðla birlikte kullanýlýyorsa, Agala 

yapýlýr. Fakat yaðsýz olarak kullanýlýyorsa Pesah için sýfýrlanamaz.

 11. Kitaplar: Kitaplarýn tek tek açýlýp kýrýntýlara karþý silkelenme-

sine gerek yoktur. Fakat sýklýkla yemek masasýnda kullanýlan kitaplar varsa - 

örneðin Birkat Amazon (yemek sonrasý beraha) kitaplarý - iyice silkelenir.

 12. Takma diþlerin: Ýyice temizlenmesi gerekir. Ayrýca, þart olmasa 

bile, üzerlerine kaynar su dökmek de iyidir.

  
  

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.

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.

13. Diþ fýrçalarý: Soðuk suyla iyice yýkandýktan sonra Pesah'ta kullanýlabilir. 

Fakat en iyisi Pesah için yeni diþ fýrçasý almaktýr.

10. Yemek masasý: Örtülü olarak kullanýlýyorsa, iyice temizlendikten sonra 

üzeri temiz bir örtüyle örtülerek kullanýlabilir. Örtüsüz kullanýlacaksa, üzerine kay-

nar su dökülmelidir. Masanýn buna dayanamayacaðýný düþünen biri, temizleme ve  

örtme yöntemini kullanýr.
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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 ihti-

mali yoktur. Bu sebeple Matsa kýrýklarýndan 

Bimuelolar, Matsa unundan kekler vs. 

yapýlabilir.

Kaþer LePesah Yiyecekler

Pirinç ve Kurubaklagiller

Pirinç, kurufasulye, merci-

mek vb. bazý yiyecek madde-

leri, 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 cemaatle-

re mensup kiþilerin, böyle bir karýþýklýk ihtimali-

nin 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 kont-

rol 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] yene-

bilir. Ýþlenmemiþ et, balýk, 

yumurta, her türlü sebze, meyve, [üretim yerle-

rinde 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 ola-

rak "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, üze-

rinde "Kaþer LePesah" ibaresi olmayan hiçbir 

yiyecek maddesi, Pesah süresince ne yenmeli ne 

de bulundurulmalýdýr. Bu, hiçbir þekilde Hamets 

olamayacak bir yiyecek maddesi bile olsa dene-

tim 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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Pesah bayramý süresince 

evde Hamets madde 

bulundurulmamasý için bay-

ram öncesinde evler, araba-

lar vs. inceden inceye temiz-

lenmelidir. 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 istememi-

zin 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 ola-

rak hazýr olmasýný istedikleri ekmeklerdi. 

Hamurlarýný açtýlar; fakat gerçekten de bu konu-

da hazýrlýksýz yakalanmýþlardý. Mýsýrlýlar Bene-

Yisrael'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) sim-

geler. Zira her ikisi de kendi kendisini besler. 

Hamets bir madde, bekledikçe þiþer; Yetser Ara 

da kendisine uyuldukça güçlenir. Bu konuda bir-

birlerinin 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 harf-

leri 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 fel-

sefik 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 kendi-

mizi 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.

Evin Hamets'ten Arýndýrýlmasý

Bedikat Hamets

1. Evin hanýmýnýn 18gr.dan 

küçük on adet ekmek parçasýný 

evin çeþitli yerlerine yerleþtirmesi 

ve bunlarýn aranmasý gelenek-

selleþmiþtir. 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 koyu-

lurlar.

3. Beraha söylendikten sonra kontrole baþla-

yana kadar konuþulmaz. Kontrol sýrasýnda da 

sadece konuyla ilgili þeyler konuþulmalýdýr.  

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 hari-

cindeki 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.



12

Bitul Hamets

1. Hamets'in bir deklarasyonla "yok" ilan edilme-

sine 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:

"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".

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 

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.

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".

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!"

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".

Rabi Levi Yitshak gözlerini göklere kaldýrýr ve 
konuþur: "Ey Ulu Tanrým! Rus Çarý ordusunu 
sýnýrlara ve kasabalara yaymýþ durumda. Bir mil-
yon silahlý asker, düþman ürünlerine karþý 
çýkarýlan yasaðý delenleri tutuklamaya hazýr bek-
liyor. 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 yiye-

cekler 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 edilmek-

tedir 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 durumlar-

da 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 gere-

kir. 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.

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 Bene-

Yisrael, 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 tutu-

lur 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 

buna zorunlu deðildir. Ancak anne bir kez oruç tut-

tuktan sonra, oðlu Bar-Mitsva olana kadar her yýl 

bu yükümlülüðü üstlenmiþ sayýlýr [ve bundan vaz-

geçmek 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.

Taanit Behorot
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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 söy-

lenecek olmasýdýr. Bu yasak, Erev Pesah sabahý 

güneþin doðuþuyla baþlar.

3. Erev Pesah'ta Matsa'dan ya da Matsa unun-

dan 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 gere-

ken 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 gere-

kir.

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.  

Erev Pesah - Pesah Arifesi

Ýruve Tavþilin

Yom Tov'da yemek piþir-

mek her ne kadar müm-

künse de, eðer Yom Tov'un 

bitiminde hemen Þabat 

baþlayacaksa, o günden 

Þabat için yemek 

piþirilemez. Bunu mümkün 

kýlmak için "Ýruve Tavþilin - 
Yemek Karýþýmý" adý ve- 

rilen bir iþlem yapýlýr. Burada, yapýlmasýna bay-

ramdan önce baþlanmýþ bir yemek hazýrlama 

iþleminin devam ettirilmesi söz konusudur. 

Böylece bayramda Þabat günü için hazýrlýk 

yapýlmamýþ sayýlýr.

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:

"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".

"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 müm-
kün olsun".

Yom Tov'da Þabat için yemeði piþirdikten sonra 

bunlar yenebilir. Ama en iyisi bunu Þabat akþamý 

yemektir.
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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 yemek-

leri 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 yemek-

ler piþirmektir.

Ayrýca, her ne kadar Þabat günü genelde en iyi 

yemek takýmlarýnýn kullanýlmasý tercih edilmeliy-

se 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 edilmeli-

dir. Yemek bittikten sonra, masa örtüsü dikkat-

lice 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 

torbaya koyulur, apartman görevlisi çaðrýlarak 

kendisine teslim edilir ya da onun tarafýndan 

alýnmak üzere kapý önüne býrakýlýr. Eðer normal 

yemek takýmlarý kullanýlmýþsa [Þabat günü sün-

ger kullanýlamayacaðýndan] plastik bulaþýk teliy-

le 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 ola-

cak þekilde ekmekle gerçekleþtirmek gerekir. 

Eðer bulunulan yerde erken saatte Tefila organi-

ze edilmemiþse, Biur Hamets zamanýnda genel 

olarak Sinagog’da bulunulduðu için, Þabat'ýn ikin-

ci Seudasý'nda ekmek kullanmak artýk söz konu-

su 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 yenmeli-

dir.

Þabat gününün kutsiyetinden ötürü, gün bitme-

den, 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 kur-

maya 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 edil-

mesi 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.
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Kýsayollar her zaman insanýn 

kolayýna gelir. Zira hem 

zamandan, hem çabadan, 

hatta bazen de paradan 

tasarruf saðlar. Diðer yan-

dan 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.

Seder

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 getire-

cek 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 sebe-

biyle 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 geçme-

sine olanak tanýmak için yararken ve sonrasýnda 

bir anda Mýsýr ordusunun üzerine ka- patýrken 

Kendisi’ni açýða çýkaran kuvvetli Eli'ne tanýk olu-

ruz. Seder, iþte tüm bunlarý bize saðlayan inte-

raktif bir kutlamadýr.

Hýzlý Alýþveriþ Listesi

Ailemiz ve konuklarýmýz için 

zengin bir yemek hazýrlamanýn 

yanýsýra, Seder'deki mitsva 

niteliðindeki uygulamalarý ye- 

rine getirmek için gereken bazý 

malzemeleri unutmamak gere-

kir. 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 madde-

leri Pesah öncesinden edinmek önem taþýr:

Seder Hazýrlýklarý

Matsa: 

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 gece-

sinde, Kazayit adlý ölçü ön plandadýr. Bu, 27gr. 

karþýlýðýnda bir ölçüdür. Seder'de Motsi-Matsa 

sýrasýnda 2, Koreh sýrasýnda 1 ve Afikomin ola-

rak 1 Kazayit kadar Matsa yemek gerekir (istis-

nai 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. 



17

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.

Pesah Sederi'ni sadece sembolik olarak kutla-

makla 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.

Seder'deki ana mitsvalar þunlardýr:

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 Mitsvalar

Matsa Þemura

Þemura sözcüðü "korunmuþ; 

gözetilmiþ" anlamýndadýr. Buna 

göre, buðday, hasat anýndan 

itibaren, suyla hiçbir þekilde 

temas etmemesi, nemli ortam-

da bulunmamasý konusunda 

titizlikle kontrol altýnda tutulur. 

Matsalar bu buðdaylardan, Hahamlar'ýn sýký

kontrolü altýnda üretilir. Seder gecesinde, hasat 

anýndan itibaren gözetilmiþ, Matsa Þemura kul-

lanmak en iyisidir. Fakat bulunamýyorsa, o zaman 

üretim aþamasýnda sýký kontrol altýnda ve sadece 

su ve unla üretilmiþ olan Matsalar da 

kullanýlabilir.
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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 çeviri-

si, 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, gece-

nin 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 döne-

minde 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 Aga-

dalar'dan örnekler bulunmuþtur.

Agada'nýn metni söz konusu olduðunda, birçok 

farklý cemaat arasýnda çok büyük farklýlýklar yok-

tur. 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 getir-

mek 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 resim-

leri, Tora'dan bazý sahnelerin temsili görüntüleri-

nin 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.
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Dört Bardak Þarap:

Yahudi kültürü, kural-

lar 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 bunlar-

dan 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 edilmek-

tedir. 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 tane-

sini 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, ge- 

ceye ait mitsvalardan biri-

dir. O kadar ki; bazý nok-

talarda bunu yapmamak, 

yeme ya da içme hareketi-

ni tekrarlamayý bile gerek-

tirir. Bu hareket artýk köle 

olmadýðýmýzý ve yemekle-

rimizi 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. 

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 gece-

sinde 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 ser-

vet, insanýn kendi eðilimlerine düþkünlüðünü 

besleyen oyuncaklardan oluþan geniþ bir kollek-

siyon biriktirmekte kullanýlýyorsa, o zaman elde 

edilen her yeni þey, özgürlüðü kýsýtlayan yeni bir 

kelepçe çifti halini alacaktýr.
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Tepsi aþaðýdaki þekilde düzenlenir:

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 tep-

sisindeki her bir öðe, Pesah, Yahudi olmak ve 

kendimiz hakkýnda daha derin bir anlayýþa sahip 

olabilmemiz için dikkatimizi uyandýrýr.

Seder Tepsisi

       Üç Bütün Matsa

Haþlanmýþ Yumurta       Yanmýþ Kuzu Kolu
            (Zeroa)
    Marul
  (Maror)

Kereviz Yapraðý        Haroset
    (Karpas)

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 yumur-

ta Bene-Yisrael'i simgeler. Týpký yumurtanýn piþirildikçe sertleþmesi gibi, Bene-Yisrael de zor zaman-

larda 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 yönlendirmek-

tir. 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 gecesin-

de 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 duy-

gusunun, asalet duygusu ile paralel olduðunu ifade ederiz.

6. Haroset: Bu karýþým tad olarak çok güzelse de, görüntü olarak çamuru andýrýr ve Bene-

Yisrael'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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 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

Seder'in Programý
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     KADEÞ

� 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 olmalý- 
 dýr.
� Kiduþ'u evin reisi ya da büyüðü okur ve diðerlerini "Hova'dan Çýkarmaya" yani yükümlülüklerini ye- 
 rine 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.

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.

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 özellik-

le neþe ve mutluluðu simgelemesidir.

Kutsama
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Þabat ise:

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:

Þabat deðilse buradan baþlanýr:
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[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]

Þabat deðilse buradan baþlanýr:

Savri Maranan;  [diðerleri: LeHayim!]

Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh Aolam 

Bore Peri Agefen.

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-e-

nu 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.

[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.

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-do-

nay, Amavdil Ben Kodeþ Lekodeþ].

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.

[Þabat ise:
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).

Ýzninizle Üstadlar; [diðerleri: Hayata!]

Baðýn meyvesini yaratan Evrenin Kralý, Sen, 

Tanrýmýz; Mübareksin.

Bizi tüm Tanrýtanýmaz halklar arasýna seçip, 

bütün söylemlerinde yücelterek buyruklarýyla 

bizi kutsal kýlan Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; 

Mübareksin. Ey Tanrýmýz; bize sevgiyle [din-

lenmek için Þabatlar'ý] sevinç için bayram günle-

rini, 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 ver-

din. [Þabat'ý ve] Yisrael'i ve özel vakitleri kutsa-

yan Sen; Mübareksin.

Ateþin ýþýðýný yaratan Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; 

Mübareksin.

Kutsal olan ile olmayaný, ýþýkla karanlýðý, Yisrael ile 

diðer uluslarý, yedinci günle altý iþ gününü birbirle-

rinden ayýran Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; 

Mübareksin. Þabat'ýn kutsiyetiyle bayramýn kutsiye-

tini 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.]

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

� 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 tama- 
 men 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.

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 kere-

viz 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].
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    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 ola-  
 rak] 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

Burada, medeni insan olmanýn farkýný vurgulamaktayýz. Çok aç olmamýza ve önümüz 
yiyecekle dolu olmasýna raðmen, midemizi doldurmak yerine kereviz yapraðý ile yetini- 
yor 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 sözcük-
tür. 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??" dedirt-
mek 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

L'Apéritif
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    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.

"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 ola-
rak 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 dirençle-
rini 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 yük-
selterek, onurlarýný korumayý baþarmýþlardý.

Burada, "fakir ekmeði" olarak tanýmlanan Matsa'nýn taþýdýðý anlamý vurgulamaktayýz. 

Fakir bir kiþi hiçbir zaman bir sonraki yemeðinin nereden ve ne zaman geleceðini bile-

mez. 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.
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� 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.

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 bun-

dan 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).
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    MAGÝD
Magid….ÝnçiranlosvazosdevinoidiranlaAgada
ÞarapkadehleridoldurulsunveAgadaokunsun

 Þarapbardaklarýikincikezdolduruluramaþarapiçilmez.
 Agada’nýnokunuþusýrasýndaevinreisinin–masadaçocukolmasabile–“Çocuðunaanlatacaksýn”
 mitsvasýnýyerinegetirmeyiamaçlamasýönemlidir.
Agada’nýnhepbiraðýzdansöylenmesigüzelbirgelenektir,ancakokuyamayanlardinlediðisürece 
 zorunludeðildir.Ayrýcaokunanlarýnherkestarafýndananlaþýlmasýönemtaþýr.BusebepleÝbranice
 bölümlerinardýndantercümesiniokumakdoðruolacaktýr.Ayrýca“Mýsýr’danÇýkýþ”konuluhertürlü
 sohbetigeceboyuncayapmakasýlamaçolmalýdýr.Seder’ingerçekideali,sadeceAgadametninin 
 okunmasýdeðil,metninbutipsohbetleribaþlatmasýdýr.
 Agada’nýnokunuþusýrasýndakonuylailgiliolmayankonuþmanýnyapýlmamasýnaözengösterilmelidir.
 Ýlkparagrafokunmadanöncemasadakitepsininyadakýrýkmatsanýneldetutulmasý,ayrýca“ihtiyacý
 olanherkesingelebilmesi”içinsokakkapýsýnýnaçýlmasýgelenektir.
 

Agada’nýn ilk paragrafý Ýbranice deðil, Aramca’dýr. Bunun sebebi, bir dönem Yahudileri’nin günlük
yaþamdakullandýklarýdilinAramcaoluþudur.Dolayýsýylaamaç,okunanýanlamaktýr.Bunakarþýlýk,son
cümle“LeþanaAbaa…”kýsmenÝbranice’dir.Bu,sürgündekibirhalkýnbaðýmsýzlýðýnakavuþarakErets-
Yisrael’egitmekisteyiþiniyansýtanbircümleolduðundan,anlaþýlanAgada’nýnderleyicileri,yerelhalkýn
bunuanlamasýndanveYahudiler’inbaþlarýnýnderdegirmesindençekinmiþlerdir.Fakataçýklamalardan
daanlaþýlacaðýüzere,“buradakikölelik”ve“Erets-Yisrael’dekiözgürlük”kavramlarý,yüzeyselanlamda
ifadeettiklerindenfarklýanlamlardataþýmaktadýr.

BiviluYatsanuMimitsrayim…
A Lah ma An ya, Di Aha lu Ava ta na Be ara 
De mit sra yim. Kal Dih pin Ye te Ve ye hul. 
Kal Dit srih Ye te Ve yif sah. Aþa ta Aha; 
Le þa na Abaa Be ara De yis ra el. Aþa ta Aha 
Av de; Le þa na Abaa Be ara De yis ra el Be ne 
Ho rin.

Mýsýr’dantelaþlaçýkmýþtýk…
Bu,atalarýmýzýnMýsýrÜlkesi’ndeyedikleri
fakir ekmeðidir. Aç olan herkes gelsin ve
yesin.ÝhtiyacýolanherkesgelsinvePesah’ý
kutlasýn. Bu yýl buradayýz.Gelecek yýl ise
Erets-Yisrael’de olacaðýz. Bu yýl köleyiz.
GelecekyýliseErets-Yisrael’deözgürinsan-
larolacaðýz.
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“Mademþimdidesürgündeyiz;ozamanMýsýr’dançýkmanýnbizeneyararý
var?” deme. Çünkü Mýsýr sürgünü kesin ve belirlenmiþ bir sürgündü.
Fakatþimdikisürgününsonunuyakýnlaþtýrmakbizimelimizde.Bunuda
insanlararasý iliþkilerimizi üst düzeyde tutarak gerçekleþtirebiliriz. Bu
yüzden;açolanherkesgelsin…(HatamSofer).Yahudiolmayanfakirler
degelsin.Çünkübizimiçinbarýþönemlidir(Yaavets).Mýsýr’dançýktýklarý
sýrada Bene-Yisrael de aynen böyle diyorlardý: “Kim açsa gelsin bize
katýlsýn.Köleliktenyeniçýkmýþolabiliriz;ancakgelecekyýlErets-Yisra-
el’dehürinsanlarolacaðýz”(Raþbam).

 Aç olan herkes gelsin

Ýlkplandaaçlýkgiderilmiþtir.Þimdidekarnýaçolmamasýnakarþýn,Pesah
Sederi’ningerektirdiðimatsa,dörtbardaklýk þarap,marul,harosetgibi
malzemelereihtiyacýolanlaraseslenilmektedir.Dahasý,bazýdurumlarda
birkiþibizdenyardýmistediðinde,içimizdenisteristemezokiþininbuna
gerçekten uygun bir durumda olup olmadýðýný merak ederiz. Agada,
PesahSederisözkonusuolduðundabugibidüþüncelereyerolmadýðýnýve
karþýmýzdakikiþininbunauygunolupolmadýðýnadairbirdeðerlendirme
yapmadan, “herkesin” gelip Pesah’ý bizle kutlamak üzere çaðrýlmasý
gerektiðinibelirtmektedir.Böylelikle;birkiþininuygunolupolmadýðýna
bakmayan bizler, Tanrý’dan da, bizi, hak edip etmediðimize bakmadan
kurtarmasýnýistemehakkýnasahipoluruz(KolYeuda).

Ýhti yacý olan her kes

Yada“EziyetEkmeði”;“FakirlikEkmeði”.Busözler,Yahatsbölümünde
matsayý neden ikiye bölüpmasa örtüsü altýna sakladýðýmýzý açýklamak-
tadýr. Kölelik zamanýnda atalarýmýz da böyle yaparlardý. Zira yarýn ne
yiyeceðindeneminolmayanbirkiþi,elindekiyiyeceðinbirkýsmýnýayýrýp
saklar (Raþbam). Ayrýca normal ekmek gibi kabarmýþ olmayan matsa,
durumusebebiylekalbikýrýk,mütevaziolanfakirbirkiþiyisimgeler.
“LahmaAnya–FakirEkmeði”ifadesininsayýsalkarþýlýðý(Lamed[30]+
Het[8]+Mem[40]+Alef[1]+Ayin[70]+Nun[50]+Yud[10]+Alef[1]=)
210’dur.Bu,Bene-Yisrael’inMýsýr’dageçirdikleritoplamyýlsayýsýdýr.Bu
yýllarýn,[Yaakov’unensonölenoðluLevi’ninvefatýylabaþlayan]son

Fa kir ek me ði dir

Yaygýnolarak“matsa”nýnsadeceMýsýr’danÇýkýþ’ýnhemenardýndanhamu-
run mayalanmamýþ olmasý sebebiyle yendiði düþünülür. Oysa Mýsýr’dan
çýkmadanöncebilematsaikiþekildegündemdeydi.Önceliklematsa,sindi-
rimigüçolduðu için, insaný tok tutanbiryiyecekmaddesidir (Abudaram;
Malbim).BusebepleMýsýrlýlarkölelerineyiyecekolarakmatsaverirlerdi.
Ýkinciolarak,Mýsýr’dançýkmadanöncekigece,Tanrý’nýnemriüzerineBene-
Yisrael,Pesahkorbanýnýnetinimatsaveacýotlarlayemiþlerdi(Þemot12:8).

Ata larýmýzýn 
Mýsýr’da ye dik le ri

TümSeder’inmerkezindebuÇýkýþolduðuiçin,Agadabusözlerleaçýlmak-
tadýr.

Mýsýr’dan
te laþ la çýkmýþtýk

Bet-Amikdaþ ayakta olmadýðý sürece, biz Yahudiler tam olarak özgür
sayýlmayýz.Dolayýsýylahalenidealkonumumuzdanuzaktayýz.Dahasý,þu
andamitsvalarýyaptýðýmýzzamanbile,bunubirer“köle”gibiyapýyoruz;
mitsvalarayönelik sevginin ýþýðýyüzümüzdeokunmuyor.Fakatgelecek
yýlmitsvalarý “hür insanlar” gibi, bir oðulun babasýna sevgiyle hizmet
etmesigibiyapacaðýz(TiferetÞelomo).

Bu yýl bu ra dayýz… 
köle yiz

116’sýndaBene-YisraelMýsýr’da“misafir”den,“yabancý”yadönüþmüþler,[MoþeRabenu’nunablasý
Miryam’ýndoðumuylabaþlayan]son86yýlisekölelikveeziyetlegeçmiþtir.Fakat“misafir”konu-
mundaykenvedolayýsýylarahatkenbile,Bene-Yisraelsürgündeolduklarýnýnbilincindeydiler.Ve
210yýllýksürgündeyeneneniyiyemekbile,LahmaAnya[=210]statüsündedir(RabiHida).
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Seder’indahaenbaþýnda,Pesah’ýnmerkezisim
gesininmatsaolduðunugörmekteyiz.“100kiþi
ye sorduk… Nedenmatsa?”… Bu araþtýrmada
alýnacak cevaplarýn büyük bölümünde size;
“Yahudiler Mýsýr’dan büyük bir telaþla çýktýlar;
ekmeklerikabarmayavakitbulamadý.Oyüzden
matsa…” denecektir. Gerçekten de Tora,
Mýsýrlýlar’ýnBeneYisrael’ibüyükbirbaskýylakov
duklarýnýbelirtmektedir(Þemot12:39).Fakatbu
açýklamada bir sorun vardýr. Madem bu kadar
telaþlaçýktýlar,Mýsýr’dakiatalarýmýznedensaba
hakadarSederyaptýlar?Vebilinbakalýmogece
Seder’deneyediler?Matsa!Oh?Eðerbizimmat
sa yememizin sebebi, onlarýn telaþýysa, onlar o
gece – yani çýkmadan önce! – neden matsa
yemiþlerdi?!

Ýleridedegöreceðimizgibi,matsaçoktanbirsim
geydi.Yahudiler’inertesigüntelaþlaçýkýþýdabu
simgenin bir devamýydý. Öncelikle matsanýn
neden Pesah’ýn merkezi dersi olduðunu anla
yalým.Matsa,bulabileceðinizentemel“ekmek”
cinsidir. Bir hamuru yoðururken 18 dakikadan
fazla hareketsiz býrakýrsanýz, ya da o hamura
maya eklerseniz, hamurmayalanmaya baþlar –
kabarýr. Bu kabarma bir insanýn kendi içindeki
kabarýklýðýsimgeler.Buradan,özgürlüðünteme
lindeki kavramlardan birinin “egoyu geri çek
mek” olduðunu öðrenmekteyiz. Bu elbette hiç
egonuzolmamasýgerektiðianlamýnagelmemek
tedir.Nedeolsayýlýngerikalanýndaekmekyeme
hakkýmýz vardýr! Fakat Pesah, temelimize geri
dönebileceðimiz,tümeklervefazlalýklarolmadýðý
zamantamolarakneistediðimizianlayabileceði
mizbirzamandýr.

Mat sa bi ze ken di mi zi ger çek ten kon trol et me miz 
ge rek ti ði ni öðre tir. Tüm lüksler bir yana
býrakýldýðýndabizimhayattan“temelolarak”ne
istediðimizi,nebeklediðimizigösterir.Elbettebu,

lüksün yanlýþ bir þey olduðu anlamýna gelmez.
Eðerikigüzelyeniarabayaihtiyacýnýzolmadýðýný
vegerektiðindeeskiarabayla idareedebileceði
nizi biliyorsanýz ve çocuklarýnýzýn herhangi bir
arabadandahaönemliolduðununbilincindeyse
niz–öyleyseikigüzelyeniarabasahibiolmanýzda
bir sorun yoktur. Zira her þey yerli yerindedir.
Diðeryandaneðerarabalarsiziniçin“çokönem
li”halegelirse,ozamançocuðunuzarabayahafif
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
durumdaegomuzyolumuzukeservebiz,neyin
gerçektenönemliolduðunugörmektenacizduru
mageliriz.

Pesah, tüm bunlardan baðýmsýz olabileceðimiz
birzamandýr.Mat sanýn me sajý, “te mel önce lik le
ri mi ze” ge ri dönme mi zin ge rek li ol du ðu dur.Neyin
“gerçektenönemli”olduðunaodaklan!Busebep
le Seder masasýnda yaptýðýmýz ilk þey, yarým
matsayýelimizdetutarak“Bu, ata larýmýzýn Mýsýr 
Ülke si’nde ye dik le ri fa kir ek me ði dir” demektir.
Matsayemiþlerdir;çünküMýsýrülkesindeyseniz,
o zamanhapistesinizdir.Veburadan çýkabilme
nin tek yolu, neyin gerçekten önemli olduðunu
bilmektir. Peki çaðýmýzda “bizim” hapishanemiz
nedir? Egomuz, fiziksel ve maddi arzula rýmýz.
Bizisüreklikapanýnakýsan,iþtebunlardýr.

Yahudi kanunu, Seder öncesindeki sabah, tüm
hametsinyakýlmasýnýgerektirir.Bazýkiþiler,ken
di karakterlerindeki boþluklarý ve hatalarýný bir
kaðýda yazýp, hametsle birlikte yakmayý adet
edinmiþlerdir.Fikiraçýktýr:Pe sah’ta bi zim göre vi
miz, “her türlü” ha mets ten arýnmak, bi zi þi þi ren, 
ka bar tan ego muz dan sýyrýla rak, kýsýldýðýmýz 
ka pan dan ka ça bil mek tir(RabiTomMeyer).

Busözleri,masamýzadavetetmiþolduðumuzihtiyaçsahibikiþilerirahat-
latmak için söylüyoruz. Zira bu yýl her þey yolunda olmayabilir; fakat
Tanrý’nýnyardýmýylagelecekyýlMaþiahgelecekvekimsebirbaþkasýna
muhtaçolmayacaktýr.

Hahamlarýmýz “[Yahudiler geçmiþte] Nisan ayýnda kurtarýlmýþlardý;
gelecektedeNisanayýndakurtarýlacaklardýr”demiþlerdir(Talmud–Roþ
Aþana11a).FakatMýsýr’danÇýkýþnekadarsüratliveanibirþekildeger-
çekleþmiþse, gelecekteki kurtuluþ da o kadar basamaklar halinde ve
yavaþçagerçekleþecektir.

Ge le cek yýl Erets
Yis ra el’de hür in san lar 

ola caðýz

Ne den Mat sa?
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Seder’iaçvefakirkiþilerinihtiyaçlarýnaduyarlýlýk
içeren sözlerle açmamýz sadece bir nezaket
gösterisideðildir.Bu,çokönemlibirmitsvaolan
Tsedaka ile bile ilgili deðildir. Çünkü eðer konu
Tsedaka olsaydý, fakirleri neden “fakir ekme
ði”ne çaðýralým ki? Onlarý doðrudan bayram
yemeðine(Þul han Oreh)davetetmemizgerekirdi!

Bu noktada, fakirler konusunun, Pesah bay
ramýnda,diðer tümbayramlardandahabelirgin
olduðunu hatýrlamamýz gerekir. Halk, fakirleri
sadece dört bardak þarap içebilmeleri deðil,
Pesahgecesininözelkuralýolan“Krallargibiuza
narakyemekyemeleri”konusundadagözönün
debulundurmalýdýr.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!

HafetsHayimaçýklar:Pesahgecesifakirlerleilgi
liözelkuralýntemelindede,geceninmerkezinde

kiözgürlüktemasýyatmaktadýr.Kýsacasýak ranýn 
özgür de ðil se, sen ken di ni özgür sa ya mazsýn! 
Zira özgürlük, ekonomik durumun deðil, “kiþili
ðin”bir yansýmasýdýr.Bir yanda,masasýndabir
yabancýoturduðuzamanhuzursuzluklakývranan
þiþkinbirzenginolabileceðigibi,diðeryandaelin
deki tek þeyi “fakir ekmeði” olmasýna karþýn,
halamutlu olan ve bu sýnýrlý yiyeceðini bir baþ
kasýylayarýyarýyapaylaþmayýbilenbirfakirola
bilir.

Bu sebeple, birbirimizi, bir lik te li ðin özgürlük
demek olduðu konusunda  tam bu noktada –
Tanrý’nýn bizler için yaptýðý mucizeleri anlatma
danhemenönce–eðitmemiz,özellikleanlamlýdýr.
Dahasý,bunu“buradaveköleyken”,yanihenüz
“EretsYisrael’de ve özgür” deðilken bilmemiz
önem taþýr. Çünkü bazen ne yazýk ki, özellikle
“EretsYisrael’deveözgürken”;insankendiözel
çitinin içine kapanýp, kendi ilgisiz özgürlüðünün
“özgürlük” olduðu yanýlgýsýna kapýlabilmektedir
(TeheletMordehay).

“Ben acýktým… Tüm Agada’yý gerçekten oku
mamýzgerekiyormu?”

Agada’yýokumak,bir“uykuöncesihikaye”oku
maktan oldukça farklýdýr. Agada’nýn okunmasý,
insanýn içinde gömülü olan “Ben nereden gel
dim? Kökenim ne?” þeklindeki özleme hitap
eder.Bugünümüz,sarsýlmazbirþekildegeçmiþi
mize baðlýdýr. Bunun bir sonucu olarak, kendi
köklerimiz konusunda sadece rastgele ve sal
lantýlýbilgileresahipolmak,kendi içyabancýlaþ
mamýzakatkýdabulunmaktanbaþkabiriþeyara
mayacaktýr. Tarihi olmayan bir çocuk, yer ve

amaçarayýþýiçindeolanbirçocuktur.
Pesah Sederi, en azýndan bizleri, kendi çocuk
larýmýzaköklülükveaidiyet,kimlikveyönverme
konusundakisorumluluðumuzlayüzleþtirmekte
dir.Ço cuk larýmýza “Bu Aga da – bu des tan – se nin 
des tanýndýr” me sajýný ve ri riz. “Bu olay lar se nin 
ta ri hin dir. Ve bu ulus, se nin ulu sun dur. Ayný 
þe kil de, Aga da’da ve ri len fi kir ve düþünce le ri cid
di ye al mak, sa na düþmek te dir. Bun lar se nin 
mi rasýn, se nin ai le nin ha zi ne si dir”. Aga da bi ze, 
biz de ço cuk larýmýza iþ te bun larý söyle riz: “Bu 
se nin geç mi þin ve bugünündür. Ve ge le ce ði nin 
te me li dir”(RabiÞimonApisdorf).

Bu yýl hepimiz köle yiz. Ge le cek yýliseEretsYis ra
el’de hür in san lar olacaðýz. “Nasýl yani?! Ben
kendimihiçdekölegibihissetmiyorum?Üstelik
artýkEretsYisraelbizimiçinbirhayaldeðil!Bir
çokYahudioradayaþýyor?!”

Böylemidediniz?Sizebirhaber:Agada’yýyazan
Rabiler de EretsYisrael’de yaþýyorlardý! Fakat
onlar bile “gelecek yýl EretsYisrael’de” demeyi
garipsemediler. Zira bu sözler coðrafik bir yeri

deðil,manevibiridealivurgulamayýamaçlamak
tadýr.Bu ideal,birlikteçalýþanvebirbirinikolla
yanYahudiler’inoluþturduðubirulustur.

“Bu yýl köleyiz” – o ideale biraz uzak kalmýþ
durumdayýz. Fakat eðer bunu düzeltme konu
sunda gerçekten çaba gösterirsek, o zaman
gelecekyýlPesahgeldiðinde,hepimizEretsYis
rael’deveözgürolabiliriz(RabiTomMeyer).

Özgürlüðe Bir Bakýþ

Köleyiz?

Geçmiþten Ge le ce ðe

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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MaNiþtanaparagrafýokunmadanönceortadakitepsibazýcemaatlerdeçocuklarýndikkatveilgisi-
niçekmekiçinmasadanuzaklaþtýrýlýr.

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
“Dahayenioturmadýkmý?Niyemasayýkaldýrýyorsunuz?”diyesormalarýnýsaðlamaktý.Bugünde,Seder
tepsisinimasadankaldýrýpaynýetkiyisaðlamayýamaçlarýz;biryandandaparagrafýnkonualdýðýyarým
matsayý elimizde tutarýz (AtsaaLaSeder).Çocuk sormazsa, biz sorarýz ve cevapveririz: “Tanrýmýz’ýn,
MýsýrÇýkýþýsýrasýndaatalarýmýziçinyaptýðýmucizelerianlatmadan,yemekyememizuygundeðildir”(El
GidParaElPratikante).

BazýcemaatlerdeevinreisiSedertepsisindekiMatsalar’ýbirpeçeteyesararvesaðelinealýpsolomzuna
koyar.Ardýndanþupasuðuokur:“MiþarotamTserurotBesimlotamAlÞihmam.UvneYisraelAsuKidvar
Moþe... -Halk... [yiyecek]artýklarýnýgiyisilerine sarýlýbir þekildeomuzlarýnýnüstündegötürdü.Bene-
YisraelMoþe’ninsöylediðinegörehareketetmiþlerdi...”(Þemot12:34-35).

Sonraailenindiðerfertleriilearalarýndaaþaðýdakidiyaloggeçer.Diyalogsýraylaherkesiçintekrarlanýr.
Son olarak çocuklar odadan çýkarlar, ellerine birer sopa alýp, omuzlarýna Afikoman bohçasý alarak
kapýyýtýklatýrlar.

-Neredengeliyorsunuz?
-Mýsýr’dan.
-Nereyegidiyorsunuz?
-Yeruþalayim’e.
-Yanýnýzdanevar?
-MatsaveMaror.
-Pekineistiyorsunuz?
-Merakediyoruz:Bugecediðergecelerdenneþekildefarklý?…

Dolayýsýylabuparagrafýenküçükçocuðunokumasýveburadakidörtsoruyuonunsormasýgelenektir.
Sorugelmediðitakdirde,aileninçocuðabusorularý“sordurmasý”yolunagidilir.Küçükçocuklarýnýzlabu
küçükpiyesicanlandýrmakSeder’erenkkatabilir.

Soruyumasadakiçocuklarsorar.Çocukyoksa,eþisorar.Tekbaþýnaysabile,kendikendinesorar.

MaNiþtanaAlaylaAzeMikolAlelot
 Þebehol Alelot En Anu Metabelin 
Afilu Paam Ahat. Vealayla Aze Þete
Peamim?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Hamets 
Umatsa.VealaylaAzeKuloMatsa?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Þear 
Yerakot.VealaylaAzeMaror?
 Þebehol Alelot Anu Ohelin Veþotin 
Ben Yoþevin Uven Mesubin. Vealayla Aze 
KulanuMesubin?

Bugece,diðergecelerdenneþekilde farklý
ki
 Hergecebirkezbilebandýrmazken,bu
geceikikezbandýrýyoruz?
 Her geceHamets veyaMatsa yerken,
bugecesadeceMatsayiyoruz?
 Her gece çeþit çeþit yeþillikler yerken,
bugeceMaroryiyoruz?
 Hergeceisteroturarak,isteryaslanarak
yer ve içerken; bu gece hepimiz sola
yaslanýyoruz?
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Geceninözelliði,hergecedenfarklýdavranýþlardabulunmamýzdýr.Bu
davranýþlarda gerçekten soru sormayý gerektiren ise, bu farklý
davranýþlarýn,birbirleriyleçeliþkiligörünmesidir.Dolayýsýylaburada
dörtuygulamaylailgilisorularýndýþýnda,buuygulamalararasýndaki
çeliþkidebaþlýbaþýnabirsorudur.

Bu gece, diðer gecelerden
ne  þekilde farklý

Sözkonusu“bandýrma”dankasýt,birbitkialýpbirsývýyabandýrmaktýr.
Bu, eski zamanlarda zenginlerin ziyafetten önce iþtah açmak üzere
yaptýklarýbirþeydi.Dolayýsýylasözkonusu“bandýrmak”birzenginlik
veözgürlükifadesidir.Bunakarþýnnormalzamanlardazenginlerbile
bir kez bandýrýrken, fakirlerin bir kez bile bandýrmasý söz konusu
deðildi.

Her gece bir kez bile 
bandýrmazken 

“Öncekerevizyapraðýnýsirkeyadatuzlusuya,dahasonradamarulu
Haroset’e” bandýrýyoruz. Soruyu çocuðun sorduðu düþünülürse bir
sorun vardýr: Bu noktaya kadar sadece ilk bandýrýþ gerçekleþmiþtir.
ÇocukmarulunHaroset’e bandýrýlmasýna henüz tanýk olmamýþtýr.O
zamanikincibandýrýþýneredenbilmektedir?Tepsiden…Çocuðundik-
katini çekmekte kullanýlan tepsi, marul ve Haroset’i içermektedir.
Dolayýsýylabubirtahmindir.Öteyandan,Talmud’agörebusorular,
büyükleriçindirde.Çocuksormadýðýtakdirdesorularýbüyüklersorup
onunilgisiniuyandýrmayaçalýþýrlar[veonlarilerideikincibandýrýþýn
yapýlacaðýný bilmektedirler] (Raþbats). [Özgürlük/Zenginlik: 1 –
Esaret/Fakirlik:0].

Bu gece iki kez 
bandýrýyoruz?

HergeceHametsbirmadde,özellikledenormalekmek,yadaistersek
Matsayerken,bugecesadeceMatsa,yanifakirekmeðiyiyoruz.Bu,
öncekinin aksine, fakirlik ve kölelik temasý içeren bir uygulamadýr.
Üstelik özgürlüðümüzü kutladýðýmýz bir gecede, esareti simgeleyen
bir yiyecekyemeninnesimantýklý? [Özgürlük/Zenginlik: 1 –Esaret/
Fakirlik:1].

Bu gece sadece Matsa 
yiyoruz

Hergeceistediðimiztürdevebüyükolasýlýklalezzetliyeþillikleryer-
kenbugece–hemdebirkutlamagecesinde–özellikleacýyeþillikleri
tercihetmemizinsebebine?Budaolumsuztemaiçerenbiruygulamadýr
[Özgürlük/Zenginlik:1–Esaret/Fakirlik:2]

Bu gece Maror yiyoruz



36

  

Yiyip-içme sýrasýnda sol tarafa yaslanmak (Eseva), rahat, zengin kiþinin
keyfini gösteren bir harekettir.Dahasý, özellikle þarap içerken veMatsa
yerkensolunayaslanmamýþbirkiþi,kuralýngerekliliðiniyerinegetirmemiþ
olurvebirkezdahavesolayaslanarakyemelidir.Budayaslanmanýngece
için önemli bir uyugulama olduðunu gösteriyor [Özgürlük/Zenginlik: 2 –
Esaret/Fakirlik:2].

BuparagraftaokuduðumuzdörtsoruMiþna’dandýr(Pesahim10:4).Fakat
oradakilistedesolayaslanmaklailgiliolansoruyoktur.ZiraMiþnadöne-
mindeinsanlaryemekleriniherzamanyersedirlerindeyediklerinden,yas-

Bu gece hepimiz sola 
yaslanýyoruz

Magid’in kalanbölümübuparagrafýn cevaplan
masýna yöneliktir. Bu gece soru sorma görevi
bizedeaitolduðunagöre,bubölümünçocuklara
söyletilmesininnegibibiramacýolabilir?Sebebin
birbölümü,Mýsýr’dakikölelikveardýndanözgür
lüðe kavuþmamýz sýrasýnda çocuklarýn oynadýðý
kilit roldur. Paro, BeneYisrael’in daha fazla
çoðalmalarýný engellemek amacýyla çocuklarýn
öldürülmeleriniemretmiþti.DahasonralarýMoþe,
Paro’danhalkýnserbestbýrakýlmasýnýistediðinde

Paro, çocuklarý annebabalarý ile salývermeyi
reddetmiþti.Belkideçocuklarýmýzabudenligöz
di kilmesi yüzünden, bizler de çocuklarýmýzýn
“bizim”çocuklarýmýzolarakkalmasýnabukadar
önemvermekteyiz.Seder’inhedefininbirsonra
ki nesil olmasý bu açýdan hiç sürpriz deðildir.
Dolayýsýyla özellikle, bu paragrafta belirtilen
farklýlýklarý vurgulayan sorularýn sorulmasý, çok
önemlidir.

Çocuklar

Ortalamabiröðretmen,sýnýfta“konsantrasyon”
istediði zaman, aðzýndan þu sözler dökülür:
“Evetarkadaþlar;þimdisessizlikistiyorum.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,geceninayrýlmazbirerparçasýolabil
meleriiçinbirtürkampanyailanýsözkonusudur.
Bugeceninsloganý:“çocuklar…sorusorun…ne
kadarsorabilirsenizsorun”dur.

Paragrafýnbizzatçocuklartarafýndanokunmasý,
hattagiriþtebir tür diyalogla çocuklarýn teatral

olarakkonuyaýsýndýrýlmasýdanekadarisabetli
dir!Gecenintemasýeðitimdir.Eðitimintemelide
sorudur. Baþka bir deyiþle, eðer soru olmazsa,
bu sadece eðitimde bir eksiklik deðildir; eðer
ben,çocuðumasorusordurmakonusundaözen
göstermezsem,bugeceningerektirdiðimitsvayý
yerinegetirmemdemümkünolmaz!Budaçýkýþý
anlatma mitsvasýnýn ne kadar farklý bir deðeri
olduðunugöstermektedir.Mýsýrköleliðisýrasýnda
doðan çocuklarý öldürmekten, birkaç beladan
sonradirenci kýrýlýnca “Çölde ibadet etmeye siz
gidinçocuklarkalsýn”demektenhiççekinmeyen
Paro’ya önemli bir mesaj vermekteyiz: Senin
önemsiz saydýðýn küçüklerimizin hayatýmýzdaki
yerinigör!(TeheletMordehay).

Sorular… Sorular…

lanmakonlariçinyýl içindedeyaptýklarýbirþeydi.Miþna’dakidördüncüsoru,“hergeceister
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 Bet-
Amikdaþ vardý ve Pesah korbaný yeniyordu. Bu korbanýn özelliði de, sadece bu þekilde piþi-
rilebilmesiydi.GünümüzdePesahkorbanýolmadýðýndan,busoruyoktur(Vilna’lýGaon).
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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
olupbitenianlamak isterve“Bune?”sorusu–
dudaklarýbunutelaffuzetmeyiöðrenmedenbile
önce–bebeðinkalbindesüreklicanlýdýr.Sadece
gözlerindeki ifadeyi anlayabilsek, bakýþýndaki
hayretiokuyabiliriz.Çocuðuntümbenliði,sadece
ve sadece sorudur; dünya üzerindeki ilk
yýllarýndaki hýzlý öðrenebilmesinin sebebi de,
kafasýndadurmakbilmedenoluþansorulardýr.

Bilki,çocuðunaðzý,süreklisorusoranbenliðinin
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
vaktindevermeyeözengösteririz.Öyleyse,soru
soran benliklerini neden doyurmayalým? Neden
öðrenmeyelim; neden çocuðumuzun dokunmak
isteyecekleriþeyleriöncekendimiztanýmayalým?
Çünkü ancak bu þekilde, çocuklarýn sorularýný
doðru bir þekilde cevaplayarak onlara
öðretebiliriz!

Sakýn tüm bunlarýn ebeveynlerin deðil öðretmen
lerin iþi olduðunu öne sürerek, her þeyi çocuðun 
okul günlerine erteleme!Gelveçocuklarýnben
liklerinin yeþerdiði okula birlikte girelim.
Evlerindeykensorduklarý sorularaebeveynlerin
den cevap alabilmiþ olan mutlu çocuklarýn,
diðerlerinden farkýný hemen göreceksin. O
çocuklarýn“Bune?”sorularýhiçbir zamanboþa
gitmemiþ,babalarý–veözellikleanneleri,kendi
leriylesohbetetmiþ,bilgiyeolansusamýþlýklarýný
gidermiþlerdir.Mutludurlar!Bumutluçocuklarýn
anneleri, asýl mutluluðu çocuklarýyla arkadaþlýk
etmelerinde bulmuþlar, zamanlarýný, kendi
çocuklarýnýn öðretmenliðini yaparak
“deðer”lendirmiþlerdir.Onlarýnoðullarývekýzlarý,
yetiþkin birer erkek vekadýn olacaklarý zaman,
onlarý süsleyecek baþarýlarýn okuldan kay
naklanacaðýný düþünme. Çünkü bunu, anneleri
nin arkadaþlýðýnda edindikleri erken eðitime
borçluolacaklardýr!Okulagirdiðinde,çocuklarýna
ayýrmakiçinyeterlivaktiyadaonlarlailgilenecek
hali veya anlayýþý olmayan ebeveynlerin
çocuklarýný da hemen ayýrt edeceksin. Aslýnda
onlarýn benliði de kendi zamanlarýnda sorularla
doluydu.Fakatcevapalmayalayýkgörülmedikle
riiçin,artýksorusormaktandavazgeçtiler–taki
 

çevrelerine ve olaylara tamamen duyarsýz hale
gelene kadar. Bu þekilde kendilerine farklý
eðilimler de edindiler. Fakat bunlar, öðrenme
arzusundançokuzakþeylerdi.Böyleleribirþeyi
öðrenebilmek için yýllar yýlý okula gidip gelirler;
fakatebeveynlerininihmaliilekaçanfýrsatahiç
birzamantekrarsahipolamayacaklardýr.

Busebeple,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
dageneldebilinmeyenbirþeysorarsabile,onun
çocuksuvesýnýrlýanlayýþýnýdoyurabilecekdüzey
decevaplarverebilmeyealýþ.Ona insanoðlunun
herþeyitamolarakbilemeyebileceðinidesöyle.
Çünkü bu da çok önemli bir bilgidir – her þeyi
bilemeyeceðinibilmek!Fakatsakýnonunbenliðini
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.

Diðeryandan;çocuklarýmýzýnYahudieðitimisöz
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.
FakatTanrýbugerçekvedoðrularýsadecezeka
sal olarak kavrayýp dudaklarýmýzla kabul
edeceðimiz birer teori olarak vermiþ deðildir.
Algýmýza kazýdýðý tümgerçekler ve hayatýmýzda
varolmasýný emrettiði tüm doðrular için aktif
davranýþlar belirlemiþtir. Gerçekleri kavrayabil
memiz ve doðrularý görebilmemiz için kalple
rimizi aydýnlatýp yenileyecek olanlar, iþte bu
davranýþlardýr. Zira söz konusu gerçek ve
doðrularýndoðalarýný,ancakbuhareketlerleger
çektenkeþfedebiliriz.Bunlarbirkitaptaöylesine
yazýlmýþ bir grup inanç prensibinden ibaret
deðildir.Aksinetümvaroluþumuzun,yaþamýmýzýn
veyaptýklarýmýzýntemelleridir.VeYisrael’inruhu
birnesildendiðerineancakveancaksözkonusu
aktif davranýþlarla aktarýlabilir. Ýþte – ebeveyn,
çocuðunungözleri önündebunlarý bizzat yerine
getirirken,çocukyaklaþýponasormaktadýr:“Bu
ne?”Tamosýrada, tümbunlarý sevinçleyerine
getirmekteolanbabasýndancevapaldýðýanda,o
çocukdatümbugerçekvedoðrularýnbirparçasý
halinegelecektir.Çünküartýkçocukiçinbumits
valar, söz konusu gerçek ve doðrular için bir
tanýk halini alacaktýr. Artýk o çocuk da Yahudi
kollektif benliðinin bir parçasýdýr (Rabi Þimþon
RefaelHirsch).

Ebeveyne Hitap
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 Tepsimasayagerigetirilir.
 Agada okunuþu boyuncamatsanýnüstü açýk tutulur. Þarapkadehinin ele alýndýðý bölümlerde ise,
öncematsaörtülür,kadehbýrakýlýncayineaçýlýr.

Avadim Ayinu Lefaro Bemitsrayim, 
Vayotsienu A-do-nay E-lo-e-nu Miþam 
BeyadHazakaUvizroaNetuya.VeiluLo
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
Aþembizioradanzorkullanarakvebüyük
birgüçgösterisiyleçýkardý.VeKutsal-Ve-
Mübarek-OlanTanrý,atalarýmýzýMýsýr'dan
çýkarmýþ olmasaydý; biz, çocuklarýmýz ve
torunlarýmýz,halaMýsýr'daParo'yabaðýmlý
kölelerolacaktýk.Buyüzden,hepimizbilge,
hepimiz anlayýþ sahibi ve hepimiz Tora'yý
bilen kiþiler olsak bile, Mýsýr'dan Çýkýþ
olayýnýanlatmak,üzerimizebirgörevdir.Ve
Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmayý çoðaltan her
kiþi,övgüyelayýktýr.

Kölelerinkaçmasýnýolanaksýzkýlanzorlubirülkede.Mýsýr'da

SertveacýmasýzbirhükümdarolanMýsýrkralýna/firavuna.Paro'ya

Aynýgeceninbaþýndaköleleriken,sonundaözgürlüðümüzekavuþtuk.
Busebeple,bugecenintemasýndadabazýritüelleresareti,bazýlarýda
özgürlüðütemsiledecekþekildedir.

Bu çýkýþ sonrasýnda Paro'nun köleleri olmaktan çýkarak, Tanrý'nýn
kullarý haline geldik. Tora'nýn mitsvalarýný yerine getirme
yükümlülüðümüzünkaynaðýbudur.Bu,biröncekiparagraftaki,gece-
nin farkýný sorgulayan soruya bir tür cevaptýr: Bu da Tanrý'nýn bir
emrivebizbuemirlerdensorumluyuz.Anlamasakbile(MaaseNisim).

Köleydik ve Tanrýmýz 
Aþem bizi oradan çýkardý
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Buyüzden "Tümbunlaratalarýmýnbaþýnagelmiþ.Benorada
deðildim; beni ilgilendirmiyor’ deme”. Paragrafýn baþýnda
Tanrý'nýnMýsýr'dansadece"atalarýmýzý"deðil,"bizi"çýkardýðýný
söylememizinsebebibudur.

[1] Paro bizi kendi isteðiyle serbest býrakmýþ olsaydý, özgürlüðümüz tam
olmayacaktý.ZiraherzamanParo'yaþükranborcuhissedecektikvebubizi
ezikliðegötürecekti.[2]Tanrýbize,isyanedipkurtulmagücüvermiþolsaydý,
bukezkurtuluþumuzukendigücümüzebaðlayacaktýk.Buda"[kendigücü-
müzbileolsa]Tanrý'danbaþkabirgücegüvenmek"fikrindenkaynaklanacaktý.
Oysa bu, Paro'nun temsil ettiði bir dünya görüþüdür. [3]Mýsýr'dan hiçbir
þekilde çýkmamýþ olsaydýk, artýk dönüþü olmayan bir asi- milasyonun
kurbanýolacakvebirulusolarakadýmýzdünyasahnesindensilinecekti.Zira
atalarýmýz da Mýsýr'dayken Mýsýrlýlar'ýn geleneklerini be- nimsemiþlerdi,
hattaaralarýndaputlaratapanlarbilevardý.

Tanrý, atalarýmýzý çýkarmýþ 
olmasaydý, hala Paro'ya baðýmlý 

köleler olacaktýk

ÝbraniceHaham.Torabilgisinehakim.Yadaileridebahsigeçendört
çocukiçindeRaþadeðildeHaham.

Bilge

ÝbraniceNavon.Mitsvalarýnanlamlarýylaiþlevlerinikavramýþ,herþeyi
birüstnesildenöðrenmiþvekendizekasýylakavrayabilecekkonumda.
Navon,Haham'dandahaüstündür.Zirabilgiyiiþlemeveyenibilgilere
ulaþmayeteneðinesahiptir.

Anlayýþ sahibi

"HepimizMýsýr'danÇýkýþolayýnýzatenbiliyoruz.Dahasý,Çýkýþ'ýntemel
amacý Tora'yý almamýzdý. Yani bu baþlý baþýna bir amaç deðil, bir
araçtý.Öyleyseheryýl tekrar tekrarbundanbahsetmemizenegerek
var?"deme.Çünküsadecebizimgibibasitkiþilerdeðil,bilge,anlayýþ
sahibi ya da Tora'yý yutmuþ kiþiler için bile, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
anlatýlmasýTora'nýn613emrindenbirisidir(Raþbats;Abudaram).

Mýsýr'dan Çýkýþ olayýný 
anlatmak, üzerimize bir 

görevdir

Yanikendimantýðýyladahadaçoksonuçvedersçýkarabilen;dahasý
bugeceyleyetinmeyip,buolaydanyýlýndiðerzamanlarýndabahseden
herkes, övgüye layýktýr (Sefat Emet). Bu sebeple Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
hatýrlanmasýtekcümleyledeyapýlabilenbirþeyolmasýnakarþýn,bu
Seder'iyapýyorvekonuyuiþleyenAgada'yýokuyoruz.

Daha ileride de göreceðimiz üzere Mýsýr'da Levi kabilesi kölelik
yapmamýþtýr.Koenlerdebukabileyemensupturlar.AyrýcaYahudiliði
sonradankabuletmiþkiþiler(Ger)deelbettekölelikledoðrudanilgili
deðildirler.FakatAgada"herkes"diyerek,buüçgruptakikiþilerinbile
bumitsvadapaysahibiolduklarýnývurgulamaktadýr.

Mýsýr'dan Çýkýþ'ý
anlatmayý çoðaltan
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"Mýsýr'danÇýkýþ'ýanlatmak",sadeceÇýkýþsýrasýnda
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
kadarönemliolmasýnýnsebebi,onunYahudita
rihi vebilincindebir temel oluþudur.Dolayýsýyla
konununtekrartekrarincelenmesi,buolayaher
keresinde deðiþik bir açýdan yaklaþarak biz ve
bugün içinanlamlý olacaksonuçlar türetmektir.
Bununtemelinde ise,fikirteatisivardýr.Agada,

iþte bunu yapan kiþinin, övgüye layýk bir kiþi
olduðunubelirtmektedir.
Büyük Kabala ustasý Rabi Þelomo Luria (Aari
Zal), "Pesah" sözcüðünün buna gönderme
yaptýðýnýbelirtir.Busözcük"PeAðýz"ve"Sah
Konuþmak/Anlatmak"kelimelerininbirleþimiola
rakgörülebilir.Buaçýdan,SedergecesindeMýsýr
Çýkýþý'danbahsetmemitsvasý okadarbüyüktür
ki, dillerimiz bile bu sýrada "özgürlüðe
kavuþmaktadýr".[Ýlkþarapkadehidebelkibuna
yardýmcýolmaktadýr!]

Dillerin Özgürlüðü

Hahamlarýmýz,Sedermasasýetrafýndaçokfarklý
karakterlerde insanlarýn oturacaklarýnýn bi lin
cindeydiler. Bazý kiþiler,masada bulunan bilgili,
zengin, rütbeli ve Yahudi kültürü çok geniþ
insanlarýn varlýðý karþýsýnda kendilerini yetersiz
verahatsýzhissedebilirler.Buaçýdan,MaNiþtana
paragrafýndakisorularacevapvermeyolculuðuna
baþlamak için, herkesin eþitlendiði bir noktayý
vurgulamakbelkideendoðruyoldur.Ziraobil

gili,zengin,rütbelivekültürlükiþilerinde,masa
daki diðer normal insanlarýn da atalarý, "hepsi"
Mýsýr'da Paro'nun kölesiydi. Bu sebeple, ne o
önemlikiþilerkendilerinidiðerlerindenüstün,ne
debasitinsanlarkendilerinidiðerlerindendüþük
seviyede görecektir. "Biz, he-pimiz, Mýsýr'da
Paro'nun köleleriydik. Ve Tanrý oradanhepimizi 
çýkardý".

Asgari Müþterek

Ýbranice "Paro" sözcüðünün tam anlamý [Lifroa 
kökünden] "düzeni bozmak, ipini koparmak,
yabana kaçmak" þeklindedir. Dolayýsýyla Paro,
kontroldenkurtulup,ruhumaneviyatýboðmak
isteyenhayvansaldürtüyüsimgeler.

Her insan özgür olmayý ister. Fakat "özgürlük"
sadecehoþunuzagidenpolitik lidereoyverebil
mekanlamýnagelmez.Gerçek özgürlük, kiþinin 
kendisini tanýmasý, kontrol edebilmesi ve tam 
olarak ne istediðini bilmesi demektir. Ancak
Agadabunahayatiönemesahipbirfaktörekle

mektedir: "Ve Kutsal-Ve-Mübarek-Olan Tanrý, 
atalarýmýzý Mýsýr'dan çýkarmýþ olmasaydý…"Baþka
bir deyiþle bunu tekbaþýna yapmanýzmümkün
deðildir. Özgürlüðe ulaþabilmeniz için, size
doðrudan yardým vagonlarýný göndermesi gere
ken Biri vardýr  Tanrý! Özgürlük yoluna
çýkabilirsinizamasizioyoldabaþarýyaulaþtýracak
olanTanrý'dýr.Aynýþekilde,Tanrýbizideçýkarmýþ
olmasaydý,halen "Paro"nun hayvanidürtülerin
 etkisi altýndaolacak,vücudumuzunesiri olup,
fizikselarzularýmýzýnkölesiolarakkalacaktýk.

Gerçek Özgürlük

Paragrafýnsonundasöylenenlerkafakarýþtýrýcýdýr.
Birkiþibilge,anlayýþsahibiyadaTora'yýbilenbiri
bileolsanefarkeder?Birkiþininbunlardanbiri
olmasý onu Tora'nýn herhangi bir mitsvasýndan
muaf kýlmayacaðýna göre, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn
anlatýlmasýemrideelbetteonuniçindegeçerli
dir. Bunu ayrýca vurgulamaya ne gerek vardýr?
Belkideburadafarklýbirmesajsözkonusudur.

Bu gecenin merkezinde, hissetmek, duyumsa
mak,anlatmak,araþtýrmakolduðuiçin,budurum
bilgili kiþiler için bir tür sorun oluþturmaktadýr.
Zirabirkonudaçokbilgiliolanbirkiþi için,onu
tekrarlamakveyeni þeylerkeþfetmekçok zor

dur.Baþkabirdeyiþlebazýzamanlarda,yenibil
gilereulaþmayýengelleyen,bilginintakendisidir.
Öyle ya; zaten bilen biri, artýk soru sormaz.
Konuyuanlamýþbiriiçin,öncelikleçocuklarýnilgi
sini çekmek için belirlenmiþ ritüeller, anlamsýz
halegelir.O,elindebirbaston,sýrtýndabohçayla
odayagirmetiyatrosunuoynayacakkadar"toy"
deðildir… Agada ise tam bu noktaya
deðinmektedir: Bilgeysen, anlayýþ sahibiysen,
Tora'dauzmansanbilebuözelliklerinibirkena
rabakvetýpkýbirçocukgibimeraket,sorusor,
araþtýr  ve gerekiyorsa tiyatro oyna (Tehelet
Mordehay).

Duyarlýlýk
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Agada'nýn aktardýðý olay, II. Bet-Amikdaþ'ýn MS 68 yýlýnda yýkýlýþýyla 132 yýlýnda Bar Kohba isyanýn
baþlamasýarasýndakiyýllardanbirindegerçekleþmiþtir.BuradaisimlerigeçenHahamlar,gençliklerinde
II.Bet-Amikdaþ'ýnyýkýlýþýnaþahitolmuþlarveRomaÝmparatorluðu'nunbudönemdeYahudiler'eçektir-
diklerine demaruz kalmýþlardýr. O yýl Pesah kutlamasý için, Rabi Akiva'nýn þehri olan Bene-Berak'a
gelmiþlerdir.DiðerHahamlar'danRabiEliezer,RabiYeoþuaveRabiTarfon'un,geçmiþteRabiAkiva'nýn
öðretmenliðiniyapmýþlardýr.Bunaraðmen,onlarRabiAkiva'yagitmiþlerdir.

Mýsýr'dan çýkmýþ olmamýza karþýn, tarihin ileri
dönemlerinde baþka sürgünler de yaþadýk. II.
BetAmikdaþ'ýnyýkýlýþýnýnardýndançýktýðýmýzsür
günhaladevametmektedirvebirBetAmikdaþ
olmadýðý sürece devam edecektir. Madem hala
sürgündeyiz, nasýl olup da bir zamanlar
kavuþtuðumuzözgürlüðü"kutlayabiliyoruz"?

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 

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

Tekrar sürgünlere, pogromlara dönmüþ
olduðumuzzamanlardabile,birzamanlarTanrý'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
yokolmamýþtýr.Mýsýr'danÇýkýþ'ýnbizekazandýrdýðý
manevi düzey, ebediyen bizimle olmaya devam
edecektir. Bu sebeple, sürgün zamanýnda bile
"Mýsýr'dan Çýkýþ'ý anlatmayý çoðaltan kiþi, övgüye 
layýk"olduðunukanýtlayanbirdavranýþiçindedir
(DivreÞaul).

Sürgünde Özgürlük

Maase Berabi Eliezer, Verabi Yeoþua, 
VerabiElazarBenAzarya,VerabiAkiva,
Verabi Tarfon, Þeayu Mesubin Bivne
Berak,VeayuMesaperimBitsiyatMitsrayim
Kol Oto Alayla, Ad Þebau Talmideem
Veameru Laem: Rabotenu Ýgiya Zeman
Keriat Þema Þel Þahrit.

Rabi Eliezer, Rabi Yeoþua, Rabi Elazar 
BenAzarya,RabiAkivaveRabiTarfon,
Bene-Berak'ta yaslanmýþlar, tüm gece
boyuncaMýsýr Çýkýþý'ný tartýþýyorlardý. Ta
kiöðrencilerigeliponlara"Öðretmenlerimiz;
sabahÞemasý'nýsöylemevaktigeldi"diyene
kadar.
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Agada, bir önceki paragrafta söylediðine bir örnek vermektedir.
Bu paragrafta bahsi geçenHahamlar, birerTana'dýr [öðretileri,
RabiYeudaAnasi'ninSözlüTora'nýntemelprensipleriniderleye-
rek oluþturduðu eseri Miþna'da (2. yy. sonlarý) kayýtlý olan
Hahamlar'dýr].Kendileri, dönemlerinin en büyük insanlarýydýlar
vebunakarþýn,sabahakadarMýsýr'danÇýkýþüzerindeverimlibir
tartýþmayapmýþlardýr.Onlarýndüzeyindebilgiyesahipolankiþiler
bile,anlatacak,öðrenecekvetartýþacakbirþeylerbulabildiklerine
göre,bizlerindeelbettegidecekçokyoluvardýr.Amaönemliolan
yolu tamamlamak deðil, o yolda doðru yönde yürümek ve
"ilerlemek"tir.

Rabi…

Kurala göre bir öðrenci, öðretmeninin önünde yaslanamaz. Bu
saygýsýzlýkgibidir.Fakateðerkendievindeoturuyorsa,ozamanev
sahibi olduðundan buna hakký vardýr. Rabi Akiva da, kendi
öðretmenlerinin önünde olmasýna karþýn, ev sahibi olduðu için
yaslanmýþtýr.

Bene-Berak'ta yaslanmýþlar

GeceninilkyarýsýndaSeder'ivegerekenmitsvalarýtamamlamýþlar,
ikinciyarýsýndadaÇýkýþ'lailgilitartýþmalarýnadevametmiþlerdir.
Bene-Yisrael de benzer þekilde, Mýsýr'dan çýktýklarý gecenin ilk
yarýsýndaPesahkorbanýileilgilimitsvalarýyerinegetirmiþler,ikin-
ciyarýsýndadaçýkýþlameþgulolmuþlardýr(Raþbam;Ritba;Zevah
Pesah).

Tüm gece boyunca

Kiþi, kendisini, bayram günü uyuma zevkinden mahrum etme
hakkýnasahipdeðildir.Bunakarþýn,bahsigeçenHahamlar,konuya
okadardalmýþlarvemitsvayayöneliksevgileri,heyecanlarýodenli
yüksektirki,geceningeçtiðinifarkedememiþlerdirbile(Maaral).

Ta ki öðrencileri
gelene kadar

Sabah Þema'yý okuma vakti, tan yeri aðarýp, kiþinin, arkadaþýný
yaklaþýkikimetrelikbiruzaklýktantanýyabileceðikadarýþýkolduðu
zamandanbaþlarvegündüzünilkdörttebirindesonaerer.Mýsýr'dan
Çýkýþ'ýanlatmaemrininvaktiisegecedirvesonaermiþtir.Dolayýsýyla
Hahamlarýn,artýkonubýrakýpÞemasöylemelerigerekmektedir.

Sabah Þemasý'ný 
söyleme vakti
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"Ýyi vakit geçirdiðinizde, zaman su gibi akýp
gider".Çokkullanýlanbirkliþeolmanýnyanýnda,
bu cümle, psikologlarýn gerçekten de araþtýrýp
tasdikettikleribirgerçektir.Biraktivitenekadar
anlamlý, heyecanlý ve ilginçse, vakit o kadar
çabukgeçmiþgibigörünür.Aksidedoðrudur.

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, uyu-
maya, yemek hazýrlamaya ya da yemeye ayýrmayý 
düþünürsünüz?

Agada budur. Yahudi mevcudiyeti, yaþam ve
hepsinden çok özgürlükle ilgili birçok düzeyde
mesajasahipbirkitap.Vesahipolduðunuztüm
zaman,sadecebirgece (RabiÞimonApisdorf).
Paragraftaki Hahamlarýmýz iþte bunun
farkýndaydýlar.

Sadece Bir Gece…

HeryýlPesah'ýkutluyoruzveheryýlAgada'yýhem
okuyorhemdetartýþýyoruz.Budurumdayetiþkin
çaða eriþtiðimizde, Agada'yý detaylý bir þekilde
öðrenmiþ olmamýz gerekir. Bu bizim gibi basit
kiþileriçindoðruysa,yukarýdaismigeçenRabiler
içindeelbettedoðrudur.OnlarMýsýr'danÇýkýþile
ilgili gerek yüzeysel, gerek derin, gerekse de
mistikolsun,hertürlüdetayýmutlakaöðrenmiþ
olmalýdýrlar.Öyleyseonlarýsabahakadarayakta
tutan,zamanýnfarkýnavaramayacakhalegeti
rip sabahý ettirecek kadar manalý olan þey
nedir?

Agadabizebiripucuvermektedir:Rabiler,Mýsýr
Çýkýþý'ndan bahsettikleri bu sohbet sýrasýnda
"yaslanmýþlardý".Bu,yukarýdadabelirtilen,Pesah
gecesine özgümitsvalardan biri olan Eseva'dýr.
Bumitsvanýnamacý,özgürlükhissinidahapratik
birþekildetatmaktýr.Rabiler'leilgilianlatýlan,fel
sefikavramlaryadatarihifikirlerüzerineverilen
basitbirüniversitetarzýnutukdeðil,çokönemli
saydýklarý bir tecrübenin parçasý olma ve onu
tekraryaþamakonusundabirgayrettir.

Yahudilik'teki "entellektüel" kavramý tamolarak
budur:Gerçek entellektüel için, fikirler birer zeka 
oyunundan ibaret deðildir, yaþam için birer 
araçtýr.Bilgelikciddiyealýnmalýve"uygulanmalýdýr".
Fikirler, zihinsel bir dosyalama dolabýna sakla
mak ve akþam partilerinde etraftakileri
eðlendirmek içindeðildir.Fikirlerinamacýbizleri
deðiþtirip, geliþmemize katkýda bulunmaktýr.
Fikirler "gerçek"tir.

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
kendiyaþamýnauygulamadýðýsürecerahatedemez.

BizlerindeAgada'yý,sadeceilginçbirtarihdersi
ya da hoþ bir ailevi toplanma vesilesi deðil,
"uygulanmasýgerekenbiraraç"olarakalgýlamasý
gerekir. Her kavramýn, her olgunun, her fikrin,
yaþamýnýzý deðiþtirme ve geliþtirme konusunda
potansiyelimevcuttur.Herbircümleye"Bubeni
neden ilgilendiriyor; benim için neden hayati
deðeresahip?"düþüncesininvereceðiheyecanla
bakmamýzgerekir.

Bubakýþaçýsýyla, sadeceAgadadeðil, yaþamýn
tümübambaþkabiranlamkazanacaktýr.Ziraher
gün yeni fikirlerle karþýlaþýrýz. Entellektüel için,
her bir diyalog, kendine has bir potansiyele ve
hayataanlamkatacakfikirleregebedir.Enbasit
görünen konu, bir kiþinin hayatýný tümüyle
etkileyebilecekçokderinbiryanasahipolabilir.
Öðrenmeye gayret ettiðiniz ve dersler çýkarýp
bunlarýuyguladýðýnýztakdirde,yaþammuhteþem
birtecrübehalinialacaktýr.

Seder'de  ve hayatýn diðer sahnelerinde  yeni 
bir fikir duyduðunuz, yeni bir bilgi edindiðiniz 
zaman, sadece "aha… bu ilginç" demenin ötesine 
geçin.Eðersözkonusu fikiryadabilgi "doðru"
isekendinize sorun: "Benbunukendihayatýma
nasýluygularým?"….ve uygulayýn.

Entellektüel…
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Þema Yisrael  Dinle

Yisrael!Yahudilerolarak,

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 gös-

terilerek bildirildi" (Devarim 4:35). Fakat Tanrý

bunusadecebirdönemdehalkýninançtemelini

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 tümbir

halk, tüm bir yaþam boyunca þahit olmuþtur 

görerek. Fakat bundan sonra "görme" duyusu,

yerini"duyma"ya,"dinleme"yebýrakmýþtýr.Bundan

sonra Tanrý Yisrael'e "gör" deðil, "Dinle Yisrael"

diyecektir. Tanrý varlýðýný bir kez ve tartýþmaya

açýkolmayacakþekildegösterdiktensonra,gele

cek nesillere aktarýmla Yahudi inancýnýn temeli

atýlmýþtýr.Tanrýileilgiliinancýmýz,nedoðadanne

detarihten "türettiðimiz",boþbir inançdeðildir.

Tarih bize Tanrý'nýn varlýðýný "bilmemizi"

saðlamaktadýr. Bundan sonraki inancýmýz,

Tanrý'nýnzatenbildiðimizvarlýðýnadeðil,sözlerini

tutacaðýna,yaptýðýherþeydeadildavrandýðýna,

tarihin belirli bir seyir izlemesini saðladýðýna ve

bunu,bizimanlamadýðýmýzKendi'neözgüyollarla

gerçekleþtirdiðine yöneliktir. Bu inanç, dinleye

rek olabilir. Bu yüzden: "Þema Yisrael!" (Rabi

SamsonRaphaelHirsch).

Dinlemek

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

RabiElazarBenAzaryaþöylededi:"Yetmiþyaþýnda
gösteren biri olmama karþýn;BenZoma açýklayana
kadar, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn, geceleri de anýlmasý
gerektiðinedairkanýtbulmakbananasipolmamýþtý".
Ben Zoma'nýn kanýt olarak getirdiði pasukta þöyle
denmektedir: "Mýsýr Ülkesi'nden çýktýðýn günü,
hayatýnýnbütüngünlerihatýrlamaniçin…"(Devarim
16:3).BenZoma'yagöre,pasukta"Hayatýnýngün-
leri" denseydi, bu sadece gündüzleri ifade ederdi;
"Hayatýnýn bütün günleri" denerek geceler de
katýlmaktadýr.Hahamlariseþöylederler:"Hayatýnýn
günleri"denseydi,busadecebudünyayýifadeederdi;
"Hayatýnýnbütüngünleri"ifadesiMaþiahDönemi'ni
dedahiletmekiçindir.
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Dönemin "Nasi -Baþkan"ýydý.Bu,Miþnadöneminde,Sanedrin'inve
dolayýsýylatümtoplumunbaþýndabulunanHaham'averilenisimdir.
RabiElazarBenAzarya,üstünTorabilgisininyanýsýra,EzraAsofer'in
soyuylaolanbaðlantýsýsebebiyleönemlibiraileyemensuptu.Ayrýca
çokzengindiveparayaihtiyacýolmadýðýiçinbugörevilayýkýylaye-
rinegetirmeaçýsýndanuygunbirkiþiydi.

Rabi Elazar Ben Azarya

Kendisinden önceki Nasi olan Raban Gamliel görevden alýndýktan
sonra,bugöreveRabiElazarBenAzaryagetirilmekistenir.Fakatbu
görevingerektirdiðibilgidüzeyineulaþmýþolmasýnakarþýn,henüz18
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
endiþeyipaylaþmaktadýr:"Seninbeyazsakalýnbileyokki!"der.Fakat
o gece bir mucize olur. Sakalýnda onsekiz adet beyaz sakal kümesi
oluþur.Bu,onunbugöreveuygunolduðunadairTanrýsalbiriþareto-

Yetmiþ yaþýnda 
gösteren biri

Tora,Mýsýr'danÇýkýþ'ýnhergüntelaffuzyoluylahatýrlanmasýnýemre-
der.Bumitsva,Þema'nýnsonparagrafýndakisoncümleninsöylenme-
siyle yerine getirilir. Þema'nýn son paragrafý, ayný zamanda Tsitsit
mitsvasýný da içermektedir.Bumitsvanýn yerine getiriliþ vakti gün-
düzdür.GeceleyinTsitsit yükümlülüðüyoktur.DolayýsýylaÞema'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"
okunmasýgerektiðini,ziraburadaMýsýr'danÇýkýþ'tandabahisolduðunu
belirtmektedirveonagöre,Mýsýr'danÇýkýþ, sadecePesahgecesinde
deðil,yýlýndiðertümgecelerideanýlmayýgerektirenbirolaydýr.Fakat
Tora'da,bubilgisinidayandýrabileceðibiryerbulamamýþtýr.Taki;

Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn, gece-
leri de anýlmasý

BenZoma,kendidönemininenöndegelen"Darþan-Tora'yasonderecehakimolup,pasuklar-
dansonuçlarçýkarabilenaraþtýrmacý"sýydý.BirHahamherhangibirkonudabirkuralsöylediði
zaman,bukuralýmutlakakendisindenöncekibirkaynaðadayandýrmalýdýr.Yanikendikafasýndan
birkuralüretemez.RabiElazarBenAzaryada,Mýsýr'danÇýkýþ'ýngecelerideanlatýlmasýkonu-
sundakigelenekselbilgisinidesteklemekiçin,BenZoma'nýnaçýklamasýnýkullanmaktadýr.

Ben Zoma açýklayana kadar

larak kabul edilir. Rabi Elazar Ben Azarya artýk yetmiþ yaþýnda birinin çehresine sahip
olmuþtur(Talmud-Berahot28a).Ramban'agöre,RabiElazarBenAzarya,Toraöðreniminde
çokileriboyutlaraulaþtýðýiçin,yüzündeyetmiþyaþýndakibirkiþininbilgeliðivardý.Üçüncü
biraçýklamaiseKabalakökenlidir.BüyükKabalaustasýAriZal,PeygamberÞemuel'inruhu-
nunRabiElazarBenAzarya'nýnvücudundareenkarneolduðunubelirtir.Þemuel52yaþýnda
ölmüþtü.RabiElazarBenAzarya'nýn18yaþýylabirlikte,toplam70yaþaulaþýlmaktadýr.
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Ben Zoma, Mýsýr'dan Çýkýþ'ýn geceleri de anýlmasý gerektiðini öne
sü-rerken, diðer Hahamlar bu görüþte deðildirler. Ben Zoma kendi
görüþünüdesteklemekiçin,"KolYemeHayeha-Hayatýnýnbütüngünleri"
ifadesiüzerindedurmaktadýr.Tora'dafazlayadagereksizhiçbirsözcük
yoktur. Dolayýsýyla fazla gibi görünen her sözcük, bir kuralý ima etme
amaçlýolmalýdýr.Buifadedede,sadece"Hayatýnýngünleri"denmesi,Mýsýr'dan
Çýkýþ'ýn yaþam boyu aktif bir þekilde anýlmasý gerektiðini anlamamýza
yeterliolurdu.AncakTora,fazlagörünen"Kol"sözcüðünükullanmaktadýr.
Bu sözcük Türkçe'ye "tüm" ya da "her" olarak çevrilebilir. Ben Zoma,
görüþünedestekolarakbusözcüðügöstermektedir.Bunagöre,"hayatýnýn

Hayatýnýn bütün 
günleri

Ben Zoma ve Diðer Hahamlar Arasýndaki Görüþ Ayrýlýðý

günleri"ifadesi,sadece"gündüzleri"ifadeedebilirdi.FakatTora"Kol-Tüm"sözcüðünükullana-
rak "günlerin tümünü -yanigündüzlerivegeceleri"kuralakatmaktadýr.DiðerHahamlarda
"Kol" sözcüðünün fazla olduðunavegerçektendebir þeyleri iþaret ettiðinekatýlmaktadýrlar.
Fakatonlaragöre"hayatýnýngünleri"ifadesibudünyadakigünleriifadeedecekken,Tora"Kol
-Her"sözcüðüyle"hayattakiherbirgünü-yanihembudünyadakilerihemdegelecekdünyada-
kileri"kuraladahiletmektedir.

Buaçýklama,BenZomavediðerHahamlar'ýn,kendimevcutbilgileridoðrultusunda,Tora'nýn
birpasuðunagetirdikleriaçýklamayýelealmaktadýr.Fakat"mevcutbilgileri"nintemelindene
vardýr?

Pratik Sonuç 1:BenZoma,pasuktanyolaçýkarak,
Mýsýr'dan Çýkýþ'a her sabah ve her akþam bir
dakika ayýrýp bunu düþünmemiz gerektiðini
kanýtlamýþtýr.Neden?Çünkühernekadar,ilkay
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 olduðunukavramamýza yardýmcý
oluyorsa]da;yýlýngidiþatýiçindebunuunutmamýz
iþtenbiledeðildir.BuyüzdenToraþöyledemek
tedir: Bu denli önemli bir kavram söz konusu
olduðunda,hergün,hemsabahhemdeakþam
buna yoðunlaþmak için bir dakika ayýrmaya
deðer.

Analiz: Yirmeyaukitabýndaki bir pasuk,Maþiah
Dönemiileilgiliolarakþöyledemektedir:Bu yüz-
den; "iþte günler yaklaþýyor" diyor Tanrý. "Bundan 
böyle 'Bene-Yisrael'i Mýsýr'dan çýkaran Tanrý' deðil; 
'Bene-Yisrael'i kuzey ülkesinden kurtaran Tanrý' 
denecek" (Yirmeyau 16:1415). Ben Zoma'nýn
ekolüne göre, bu pasuk, Maþiah Dönemi'nde
MýsýrÇýkýþý'nýnhükmününkalkacaðývedolayýsýyla
o zaman bu olayýn anýlmasýna artýk gerek
olmayacaðý þeklindedir (Mehilta; Bo 16). Diðer
Hahamlarise,buolayýnherzamancanlýkalacaðý,
söz konusu pasuðun ise, sadece Maþiah
Dönemi'ndeki kurtuluþun Mýsýr Çýkýþý'ný gölgede
býrakacaðýndan söz ettiði görüþündedirler.
AncakMýsýrÇýkýþýhalenherþeyintemeliolmaya
devamedeceðinden,anýlmasýnadadevamedil
melidir.

Görüldüðü üzere, Ben Zoma'ya göre Maþiah
Dönemi,dünyadabüyükbirdevrimanlamýnagel
mektedir. Diðer Hahamlar'a göre ise, Maþiah
Dönemi, bizim dünyamýzýn, genel olarak ayný
þartlaraltýndabirdevamýniteliðindeolacak,tek
farkolarak,Yahudilersürgünveyabancýkültür
lerin boyunduruðu altýndan tamamen çýkarak

Tanrý'yarahatlýklahizmetedebilecektir.

Görüþlerin ayrýldýðý diðer nokta da gecelerdir.
DiðerHahamlar'agöre,Mýsýr'danÇýkýþ'ýnanýlmasý,
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,
gelecektekikurtuluþlariçinümitlenebilmetemasý
olduðugörüþündedir.Buaçýdan,Maþiahdönemi
sonkurtuluþolacaðýndan,bukonudaayrýcabir
ümide gerek yoktur. Fakat sürgünü ve
umutsuzluðu simgeleyen geceler, elbette bu
ümit için en uygun zamanlardýr. Sonuç olarak,
Mýsýr'danÇýkýþ'ýnözelliklebudünyanýnzorluklarýna
ýþýktutmasýnýndahaönemliolduðuveBenZoma
ileHahamlararasýndagörüþayrýlýðýnasebepolan
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 
(AtsaaLaseder).
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Pratik Sonuç 2:Yaþamiriliufaklýengellerledolu
dur.Neredengeldikleribelliolmayan,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.

BenZoma,bugibidurumlarlageceleribilenasýl
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

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

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).

BaruhAmakom
Baruh U
BaruhÞenatanToraLeamoYisrael
Baruh U

KenegedArbaaBanimDiberaTora:Ehad
Haham; Veehad Raþa; Veehad Tam;
Veehad Þeeno Yodea Liþol.

TanrýMübarek'tir;
OMübarektir.
Yisrael'eTora'yýVerenTanrý,Mübarektir;
OMübarektir.

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

Burada"Tanrý"içinkullanýlanÝsimMakom'dur.
Bu sözcüðün tam anlamý "yer / mekan"
þeklindedir.Tanrý'nýnbuÝsim'leanýlmasýnýnbir
sebebi, O'nun istisnasýz her yerde mevcut
oluþudur. Makom Ýsmi'nde ayrýca ilginç bir
durumsözkonusudur:BuÝsminsayýsaldeðeri,
Tanrý'nýn Dört-Harfli-Ýsmi'nin harflerinin
sayýsaldeðerlerininkareleritoplamýnaeþittir.

Tanrý

Buparagrafý anlamanýnbaþkabiryoluda,Tora'nýnveriliþiylekurulabilecekbaðlantýdýr.Buna
göreMakomsözcüðü,normalanlamýyla"yer"olarakalgýlanýrsa,paragrafþuþekildedeanlaþýlabilir:
Tora'nýnverildiði"yer"(Sinaydaðý);Tora'yýverenTanrý;verdiðiToraveverdiðihalkolanBene-
Yisrael;herbirimübarektir.

ÖteyandandiðerHahamlargelipbaþkabirkav
rama dikkatimizi çekmektedirler. Tora'nýn bu
sözleri,MaþiahDönemi'nidekonuyakatmaktadýr.
Baþka bir deyiþle Maþiah geldiði zaman, günü
müzü etrafta boþ oturup kahve içerek
geçireceðimizfikrinekapýlmamalýyýz.Ozamanda
bile geliþmeye ve kendi üzerimizde çalýþmaya
devam edeceðiz. Evet; Maþiah döneminde bu

birazdahakolayolacaktýr;ziraegoadlýcanavar,
etkisinibirazkaybedecektir.HerkesTanrýbilinci
ne ulaþacak, dünyaya peygamberlik geri gele
cektir.FakatMaþiah geldiði zaman bile geliþmeye 
devam etmemiz gerekeceðini unutmamalýyýz. Bu 
belki, kendimizi "þimdi" geliþtirmenin ne kadar 
önemli olduðu hakkýnda bize bir fikir verebilir 
(RabiTomMeyer).
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Torametninindörtyerinde,birçocuklababasýarasýndaMýsýr'danÇýkýþ'ý
konualanolasýkonuþmalarayerverilmektedir:
 "Ýlerideçocuðunsana'TanrýmýzAþem'insizeemretmiþolduðubutanýk-
lýklar, kanunlar ve kurallar nedir?' diye sorduðu zaman…"(Devarim
6:20).
 "Çocuklarýnýz size 'Bu ibadetin size ne yararý var?' diyeceklerdir"
(Þemot12:26).
 "Ýlerideçocuðunsana'Bune?'diyesorduðunda…"(Þemot13:14).
 "Ogünçocuðunaanlatacak,'Mýsýr'dançýkýþýmsýrasýnda,Tanrý,benim
için[tümmucizeleri]iþtebununuðrunayaptý'diyeceksin"(Þemot13:8).

Tora dört tip çocuða 
hitap etmiþtir

Mýsýr'daki zulmün ve Yahudilere eziyet kararlarýnýn çoðunda, hedef
çocuklardý.MýsýrlýlaröncelikleBene-Yisrael'içoksýkýþtýrarak,düzgünbir
aile hayatý sürmelerini engellemeyi denemiþlerdi. Bu þekilde onlarýn
çoðalmalarýnýnönünegeçeceklerdi.Fakatözelliklekadýnlarýnfedakarlýðý
ve inisiyatifi ellerine almalarýyla bu yolda baþarýlý olamadýlar; Bene-
Yisrael çoðalmaya devam etti. Ýkinci aþamada Paro, Ýbrani ebelere
doðmaktaolançocuklarabakmalarýný,erkekseöldürmeleriniemretmiþti.
Gizliceverilenbuemreebeleruymayýnca,Parobukezaçýkbiremirle,
doðan tüm erkek çocuklarýn nehre atýlarak öldürülmelerini emretti.
BunundýþýndaMidraþ'ýnanlattýðýakýlalmazvahþetidegözdenkaçýrmamak
gerekir.Bene-Yisrael'inyetiþtiremediðigünlüktuðlakotalarý,bebek-

Çocuk

Buparagraftatamdörtkez"Mübarek"sözcüðü
geçmektedir.Bunlarýnherbiri, paragrafta sözü
geçendörtçocuktanbirinedenkgelir.

Tanrý'nýn "Makom - Yer / Mekan" olarak
tanýmlanmasý,O'nuanlamakonusundaçokderin
biraþamadýr.Tanrý'dan"Mekan"þeklindebahse
derek,gerçekteTanrý'nýndünyadavarolmadýðýný,
aksine "dünyanýn Tanrý'da var olduðunu" belirt
mekteyiz.Zira"Tanrýdünyadadýr"dediðimizanda,
Tanrý'yý, örneðin bir sinagog, dað tepesi ya da
güzel bir konçerto gibi "fiziksel bir mekanla"
sýnýrlamýþoluruz.Diðeryandan"dünyaTanrý'dadýr"
dersek,O'nun tümevreni,KendiManeviyatý ile
ayaktatuttuðunu,varettiðinibelirtmiþoluruz.
 
Buderindüþünce,"HahamBilge"oðulauygun
dur. Haham, Tanrý'nýn her zaman tam olarak
oradaolduðununbilincindedir.Herþeybiranlam
daTanrý'nýnomuzlarýüstündedirveherþeyikut
siyetlebezeyenO'dur.

"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
birmesafedenbakmayýtercihetmektedir.

"TamBasit/Saf",Tanrý'nýnBeneYisrael'eTora'yý
veriþinden bahsetmektedir. Tanrý'nýn sonsuz
Gücü'nü,Yahuditarihivebüyükolaylarçerçeve
sindehissetmiþtir.TýpkýYeruþalayim'deki"Kotel 
Amaaravi - Batý [Aðlama] Duvarý"na geldiðinde 
"burada kendimi bir baþka hissediyo-
rum"diyenbirigibidir.Fazlabilgilideðildir;ama
ilgilidir.

Sonra da dördüncü oðul  "Þeeno Yodea Liþol" 
devameder: "O Mübarektir". "Soru sormayý bile 
bilmeyen" bu oðul, Raþa ile ayný tanýmý
kullanmaktadýr. Belki isyankar deðildir…. Ama
kayýtsýzdýr. Ýlgisizdir.BuaçýdanRaþa'yayakýndýr
(RabiTomMeyer).

Dört Çocuk

Yüzeyselbirbakýþla,bupasuklarýnhepsininkonusuortaktýr:MýsýrÇýkýþý(ikiveüçüncüsoru-
lardada genel baðlamMýsýrÇýkýþý'dýr).Dolayýsýyla sadece birine yer vermek yeterli olurdu.
FakatToradörtfarklýsöylemkullanarak,birulusuntamamenhomojenolmadýðýnýveyeninesil-
dekiçocuklarýnfarklýkarakterleresahipolacaðýnýöðretmektedir.Sýradakiparagraflar,butip-
leriinceleyecektir.

lerinMýsýrlýlartarafýndanöldürülerektuðlalarýnyerinekoyulmalarýylatamamlanýyordu.Cüzzam
hastalýðýna yakalanan Paro'nun iyileþme reçetesi ise, küçük çocuklarýn taze kanlarýnda banyo
yapmaktý.

BusebeplerdendolayýToratümbayramlarvetümmitsvalarýnüzerindeençokSedergecesinde
çocuklarýn dikkatini çekmeyi, onlarý eðitmeyi ve Yahudilik’in bir parçasý olarak kalmalarýný
garantilemeyiamaçlamaktadýr.
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Agada'nýnbuparagrafýaçýkçaTanrý'yýimaetme
sinekarþýn,doðrudan"Tanrý"sözcüðünükullan
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.
AgadaburadaözellikleTanrý'nýn"Tora'yýYisrael'e
verdiðini" vurgulamaktadýr. Ýbranice'de "Natan 
Verdi" ile"Matana - Hediye"sözcükleriaynýkök
ten türemiþlerdir. Þunu düþünün: Çocuðunuza
vermeyi isteyeceðiniz enbüyükhediyeneolur
du?Zenginlikmi?Sevgimi?Bilgelikmi?

Torabir tarihkitabýdeðildir.Birkanun,etikya
dafelsefekitabýdadeðildir.ÝbraniceTorasözcüðü
"talimat" anlamýndadýr ve bu isim, Tora'nýn tam

olarak ne olduðunu açýklamaktadýr. Sevgi ve
arkadaþlýk için, evlilik veebeveynlik için,kiþisel
özgürlükleriçin,maneviyatiçin,evrenseldeðerler
veinsanianlayýþiçin,insanýnkendisinitanýmasý,
Yahudiliði'nin farkýnda oluþu ve sahip olduðu
potansiyeleulaþmasýtümbunlarlailgilitalimat;
Tora'dýr.Toraiþtetambusebeple "Torat Hayim 
- Yaþam Talimatý"olaraktanýmlanýr.
 
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"halindeçocuklarýnavermiþtir(RabiÞimon
Apisdorf).

Yaþam Kýlavuzu

Tüm eðitim alanlarýnda, belirli bir basamaksal
düzensözkonusudur.Baþlangýçdüzeyi,ortave
ileridüzeyler.Baþlangýçdüzeyindekibirinin, ileri
düzeydekilerin okuduðu kitaplarý anlamasý
düþünülemezbile.AncakToraiçinbusözkonusu
deðildir. Ayný kitaptan az bilen de çok bilen de

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

Herkes Ýçin Tora

Agadaburadabarizbirþekildefazladansözcük
ler sarfetmektedir. Bize sadece "Dört oðul
þunlardýr: Haham vs." diyebilirken, her oðuldan
önce "Ehad  Biri" sözcüðünü kullanmaya özen
göstermektedir.Budaherçocuðunkendiiçinde
"biri"olduðunuvurgulamaamaçlýdýr.KralÞelomo
"Her çocuðu kendisine uygun yolla eðitmelisin" 
demiþtir.Bu,herçocuðunözelveeþsizözellikle
resahipolduðu,dolayýsýylaherbirine,kendisine
uygunþekildehitapedilmesigerektiðianlamýna
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:Onunsahipolduðuözelpotansiyelbir
baþkasýndakesinlikle yoktur.Vebupotansiyeli
besleyipparlatmakbizannebabalarýngörevidir.

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
içinbundandahauygunbirzamanyoktur(Rabi
ÞimonApisdorf).

"Biri"

Ehad sözcüðünün sayýsal karþýlýðý (Alef[1] +
Het[8]+Dalet[4]=)13'tür.Buparagraftatam
dörtkezkullanýlansözcük,dolayýsýyla(4x13=)
52 sayýsýna ulaþmaktadýr ki, bu "Ben - Oðul / 
Çocuk"sözcüðününsayýsalkarþýlýðýdýr(Bet[2]+
Nun[50]=52).Agadaönemlibirmesajvermek
tedir: Bazý durumlarda dört tip çocuk farklý
vücutlarda olmak zorunda deðildir. "Tek bir

çocuk"bile,çeþitlizamanlardabudörtkarakter
den her birini gösterebilir (Tehelet Mordehay).
Onun sonuçta hangi etikete sahip olacaðý ise,
içindekibumücadeledehangikarakterinbaskýn
geleceðine göre belirlenecektir. Her durumda
bizimiçinenönemliolannokta,dörtfarklýkarak
terdeki çocuðun da, Pesah gecesi masada tek
birçatýaltýndabulunmasýdýr.

Birde Dört
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Haham'ýnsorusu:"Ýlerideçocuðunsana'TanrýmýzAþem'insizeemretmiþolduðubutanýklýklar,kanunlar
vekurallarnedir?'diyesorduðuzaman…"(Devarim6:20).

HahamMaUOmer:MaAedotVeahukim
Veamiþpatim,AþerTsivaA-do-nayE-lo-e-
nuEthem?
Af Ata Emor Lo Keilhot Apesah: En 
MaftirinAharApesahAfikomin.

Bilge çocuk ne der? "Tanrýmýz Aþem'in
sizeemretmiþolduðubutanýklýklar,kanun-
larvekurallarnedir?".
SendeonaPesahuygulamalarýndanbah-
set: Pesah korbanýndan sonra Afikomin
yenmez.

ÝbraniceEdot.Bunlar,belirlibirþeyyadaolayýncanlýtutulmasýamacýný
taþýyan mitsvalardýr. Bir kiþi bu tipteki bir mitsvayý yerine getirdiði
zaman,mitsvanýntemelindekiþeyyadaolayýngerçekolduðunadairbir
"tanýklýk"yapmaktaolduðundanbuisimverilir.ÖrneðinÞabat,Tanrý'nýn
evreniyoktanyarattýðýnadairtanýklýköðesiiçerir.Pesahgecesiyleilgili
olan kurallar içinde de "matsa", atalarýmýz Mýsýr'dan çýktýðýnda
hamurlarýnýnmayalanmayavakitbulamamasýnýn,"maror"(acýotlar)da
köleliksýrasýndaçekilenacýlarýnanýsýnadýr.

Tanýklýklar

ÝbraniceHukim. Bunlar, nedenlerini insanmantýðýnýn açýklayamadýðý
türdekimitsvalardýr.ElbetteTanrýsalbirmantýkvardýr;amabizimbunu
anlamamýzmümkündeðildir.Birkralemirverdiðizaman,emrialankiþi
sebepleri sorgulamadanbunuyerinegetirmesigerektiðinibilir.Bu tip
mitsvalar da ayný þekilde, sebepleri anlaþýlmasa da, sýrfKrallarKralý
Tanrýtarafýndanverildiðiiçinyerinegetirilirler.Böylemitsvalaraörnek
olarak Kaþerut kurallarý verilebilir. Pesah kurallarý içinde, Pesah
korbanýnýn"kemiklerininkýrýlmadanyenmesi"nedairgereklilik(Þemot
12:46),birHok'tur.

Kanunlar

ÝbraniceMiþpatim. Tam anlamýyla "yargýlar" demektir. Bunlar, insan
mantýðýnýnaçýklamaktagüçlükçekmeyeceðitürdekikurallardýr.Örneðin
hýrsýzlýkyasaðý,herkesinanlayacaðýtürdebirmitsvadýr.Pesahkurallarý
içinde,Pesahkorbanýnýn "sünnetsizbiri tarafýndanyenmesiniyasakla-
yan"kural,birMiþpat'týr.ZiraBene-Yisrael'inMýsýr'dançýkabilmesiiçin
yerine getirmesi gereken ikimitsva, Pesah korbaný ve sünnetti (Berit
Mila).Sünnetineksikliði,Mýsýr'dançýkýþýimkansýzkýlacaktý.

Kurallar
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Bir sonraki paragrafta,Asi çocuk "ikinci tekil þahsa yönelik konuþtuðu
için"eleþtirilmektedir.OysaburadaBilgeçocuðundabenzerbirþekilde
"size" dediðini görmekteyiz. Ýkisi arasýndaki fark,Bilge çocuðunayrýca
"Tanrýmýz"vurgusunuyapmasýdýr.Buþekildebelirlibirmerkezde(Tanrý)
birleþenbirtopluluðunparçasýolduðunukabuletmektedir."Size"deme-
sinin sebebi ise, onun hala bir çocuk olduðu için henüz mitsvalardan
sorumluhale gelmemiþ olmasýdýr.Büyüklerini görüp, tümbukurallarý
nedenyerinegetirdiklerinimeraketmektedir.

Tanrýmýz Aþem'in size 
emretmiþ olduðu

Bilge çocuðun sorusu iki farklý þekilde anlaþýlabilir. [a] Genel olarak
tanýklýk,kanunvekurallarýyerinegetirmemizigerektirenkaynaknedir?
[b] Özellikle Pesah'la ilgili olan tanýklýk, kanun ve kurallar nelerdir?
Agada'nýncevabýikinciþekleyöneliktir.Baþkabirdeyiþleçocuðunsoru-
su,genelbirsorudeðil,özelliklePesah'lailgilidir.Busebeplecevabýda
Pesah'ýnuygulamalarýüzerinevermektedir.

Sen de ona Pesah      
uygulamalarýndan bahset

Bu sözcük Aramca "Apiku Mine Metika - Tatlý Yiyecekler Çýkarýn [=Getirin]" ifadesinin
kýsaltmasýdýr.Genelolarak,anayemektensonraaðzýntatlýkalmasýnýsaðlamaamaçlýmeyveya
datatlýlarýifadeeder.

Afikomin

Bet-Amikdaþdöneminde,Pesahgecesiikitanekorbanýnetiyenirdi.
Bunlarýnbiri,Pesah'tanbaþkaÞavuotveSukot'tadayapýlan"Korban
Hagiga-BayramKorbaný",diðeridesadecePesah'aözgübirkorban
olan"KorbanPesah-PesahKorbaný"dýr.Pesahgecesi,bukorbanlar-
dan, önce Korban Hagiga, sonra Korban Pesah yenmelidir. Bilge
çocuðu þaþýrtan þeylerden biri de budur.Madembu gecePesah, o
zamanöncelikPesahkorbanýnaverilmelidir.NedenBayramkorbaný
önceyenmektedir?Agada,busoruyacevapverirken,Pesahkorbaný
ile ilgili temel bir kuralý aktarmaktadýr: Pesah korbanýndan sonra
Afikominbileyenmez.Oyüzdenyenecekherþeyin,Pesahkorbanýndan
öncebitirilmesigerekir.

Pesah korbanýndan 
sonra Afikomin yenmez

Pesah'lailgilisayýsýzkuralolmasýnakarþýn,Bilgeçocuðacevapiçinnedenözelliklebuseçilmiþtir?
Bukural,Pesah'lailgilitümkanunlarýnensonbölümünübaþlatmaktadýr.Baþkabirdeyiþle,bu
kuralagelenekadar,diðertümkurallarýnöðrenilmiþolmasýgerekir.KýsacasýAgada'nýnsöylediði
þudur:"OnaPesahuygulamalarýndanbahsetve[ensonkuralaolan] 'Pesahkorbanýndansonra
ayrýcaAfikomin yenmez' [kuralýna kadar gel]". ZiraBilge çocuk, detaylý sorusuyla ilgisini ve
öðrenmekonusundakiisteðinigöstermektedir.Bizedüþendebuisteðiye-rinegetirmektir.
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Dünyanýnherhangibiryerineyapýlanbirturistik
gezi, yanýnýzda orasýyla ilgili kalýcý bir þey
getirmediðiniz takdirdeanlamlý olurmu?Resim
yok, film yok, bir hatýra eþyasý yok, bir posta
kartýyadabaþkabirþey…Sadecegidipgörmek
gezmek, ama hiçbir þeysiz gelmek… Deðer
miydi?

Belki de yaþadýðýmýz her þeyi bir þekilde, bir
resimyadafilmlekayýtlarageçirmekonusunda
kihevesimiz,önemlimiktardaþeydenfedakarlýk
anlamýnageliyordur.Örneðinbir fotoðrafmaki
nesi ya da kameranýn arkasýndaki yerimizi
aldýðýmýzanda,çektiðimizsahneilehiçbiriliþkimiz
kalmamaktaolduðunufarkediyormuyuzacaba?
Çektiðimizresminbirparçasýolmadýðýmýzý?

Afikomin'leilgilikural,yani"birþeybittiðizaman,
bitmiþtir"kuralý,birþeyintadýnavarmakonusun
dakikayýpmanevisanatagöndermeyapmaktadýr.
Bu sanat, bir tecrübenin ayrýlmaz bir parçasý
olmamýzýsaðlayanbirduyumsamatekniðidir.

Yahudilik'teki "tadavarma" sanatý, duyularýmýza
inceayaryapmayývebusayede,yaþadýklarýmýzý

görsel,iþitselveonlaraeþlikedendiðertümduy
gularla tamamen özümsememizi gerektirir. Bu
özümsemehemdüþüncevefikirlerde,hemdeiç
dürtülerveonlarýnkaynaklarýndagerçekleþmelidir.
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'inbitiminde,Yahudikanunu,Afikomin'den
sonra baþka bir þey yemememizi emretmekte
dir.Bu,bir“tadavarma"gecesidir:Fikirler,duy
gular ve görüntüler. Annebabalarýn öðrettiði,
çocuklarýn öðrendiði ve hep birlikte geliþim
saðladýðýmýz bir gecedir bu. Bunun sizin bir
parçasýolmasýna izinverin.Buözgürlükgecesi
nintadýnavarýn.Bunuyaptýysanýz,iþteozaman
masadan ayrýlabilirsiniz. Hatýralarla deðil,
fotoðraflarladeðil  ama farklýbir insanolarak.
Farklý bir Yahudi olarak.Ve bunuhiçbir zaman
unutmayacaðýnýzdan emin olabilirsiniz (Rabi
ÞimonApisdorf).

Tada Varma Sanatý

Raþa Ma U Omer: Ma Aavoda 
AzotLahem?
"Lahem"-VeloLo.
UlfiÞeotsiEtAtsmoMinAkelal,
Kafar Baikar. Af Ata Ake Et
Þinav, Veemor Lo: Baavur Ze 
Asa A-do-nay Li Betseti 
Mimitsrayim.
"Li" -VeloLo.VeiluAyaÞam,
LoAyaNigal.

Asiçocukneder?"Buibadetinsizeneyararývar?"
"Size"diyor.Yanionadeðil!
Kendisinitoplumundýþýnaçýkardýðýiçininancýmýzýn
temeliniinkaretmiþtir.Sendeonundiþiniköreltve
onaþöylesöyle:"Mýsýr'dançýkýþýmsýrasýnda,Tanrý,
benimiçintümmucizeleriiþtebununuðrunayaptý"
(Þemot13:8).
"Benim için" diyeceksin. Yani onun için deðil!
Çünküeðeroradaolsaydýkurtarýlmayacaktý.
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Çocuðunasiliði, sorusundaki iðneleyici ifadeylekendisinigöstermekte-
dir.Raþa, sorusundaözellikle "size"diyereksankibuemirlerkendisini
baðlamýyormuþ gibi bir tavýr takýnmakta, kendini toplumdan ayýrarak,
onlarýnkutlamalarýnakatýlmamaktadýr.Raþaileilgilibelkideçokönem-
li bir ayrýntýyý, Tora'nýn metninde görmekteyiz. Dahasý sorusunda
Tanrý'dan hiç bahsetmemekte, sanki bu uygulamayý birileri uydurmuþ
gibibirtavýrtakýnmaktadýr(ÞiboletAleket).Üstelikburadabirsorubile
yoktur;nitekimRaþa'nýnbunusorduðudeðil"söylediði"vurgulanmaktadýr:
"Buibadetinsizeneyararývar?' diyeceklerdir".Kýsacasýonunfikribelli-
dir; amacý bir þeyler öðrenmek deðil, sadece alay etmek ve Tanrý'nýn
emirlerininbaðlayýcýolmadýðýnýönesürmektir(HukatApesah).Haham
veTamiseiçtenlikle"sormaktadýrlar".

Bu ibadetin size ne 
yararý var?

Ziramitsvalarýnyararýný inkar eden,mitsvalarýVeren'i de inkar etmiþ
demektir(MahzorVitri).

Ýnancýmýzýn temelini 
inkar etmiþtir

Asiçocukkeskindillidir.Butavrýnýyüzünevururcasýnabircevapverile-
cektir.Belkiozamanhatasýnýanlayacaktýr.

"Diþi köreltmek" ayný zamanda bir kiþiyi yemekle imrendirip ona bu
yemeði vermeme yönünde bir deyimdir. Raþa, Pesah korbanýna bakýp
þöyledemektedir:"Nedirtümbuyaptýðýnýz?Birhayvanalýpkorbandiye
kesiyor, piþiriyorsunuz. Tanrý için tüm bunlarýn önemli olduðunu mu
sanýyorsunuz?Bunlarboþformalite.Hayatýnýzýküçükdetaylarýnpeþinde
geçiriyorsunuz.Benimisekalbimtemiz;bugibiuygulamalaraihtiyacým

Diþini körelt

Raþakendisinitoplumundýþýnaçýkardýðýiçin,kendisineverilencevapda
buna uygun olarak verilmektedir. "Benim için; ama senin için deðil!
Çünkü, öne sürmekte olduðungörüþü ortaya atan ilk kiþi sendeðilsin.
Senin gibi düþünenler Mýsýr'da bile vardý. Ve iþte tam olarak bu
düþüncelerindendolayý,Mýsýr'dankurtarýlmayýhaketmediler".Kurtuluþa
inanmadýklarý ve Mýsýr toplumuna tam olarak asimile olduklarý için
kurtarýlmayýhaketmeyenbüyükmiktardaYahudi,dokuzuncubelaolan
karanlýksýrasýndaölmüþtür.

Benim için

Raþa'yaverilencevap,biranlamdaonuniddialarýnýçürütmeamacýndadýr:
"Sentümbunlarýnbirerformaliteolduðunuönesürüyorsunama,bilmen
gerekirki,TanrýbeniMýsýr'dantümbuformaliteleriyerinegetirmem-
MatsaveMaroryemem,Pesah'ýndiðerkurallarýnauygundavranmam-
içinçýkardý".

Ýþte bunun uðruna

yok!". Fakat Pesah korbaný yapýlýp ateþ üzerinde çevrildiði ve kokusuRaþa'nýn da burnuna
ulaþtýðý zaman, ona bir lokma bile verilmeyecektir. ZiraTora'nýn temellerini inkar eden ve
böyleceGöklerdekiBabasý'nayabancýlaþanbirkiþinin,Pesahkorbanýndapayýyoktur(Þemot
12:43).

Sadecediþleri -yaniaðzý -kötü.Oyüzdensadeceonlarýkörelt.Çocuðunkendisi ise ileride
mutlakadoðruyolubulacaktýr.Çünkükalbi,aðzýgibideðildir.

Raþa'nýnSorusu:"Çocuklarýnýzsize'Buibadetinsizeneyararývar?'diyeceklerdir"(Þemot12:26).
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Tam'ýnSorusu:"Ýlerideçocuðunsana'Bune?'diyesorduðunda…"(Þemot13:14).

AgadaRaþa'nýn"diþini köreltmemizi/çýkarmamýzý" 
öðütlemektedir.Buradakullanýlankelime"Þinav 
[Onun] Diþi"dir.Baþkabirbakýþaçýsýyla,Þinav 
kelimesi ayný zamanda (Raþa sözcüðünün)Þin'i
þeklindedeanlaþýlabilir.Yani"Raþa"(Reþ+Þin+
Ayin) kelimesindeki "Þin" harfinin çýkarýlmasý
öðütlenmektedir.Buyapýldýðýndakarþýmýzaçýkan
kelime "Rea (Reþ + Ayin) - Dost"tur. Diðer bir
deyiþleAgada,Raþa'yasaldýrmakbiryana,onun
la arkadaþ olmamýzý istemektedir. Bu þekilde
Raþa'yýTora'yayaklaþtýrmakmümkündür.

Fakatherþeybununladabitmemektedir.Birkez
daha tekrarlayacak olursak, Agada'nýn istediði
"Raþa'danÞinav'ý çýkarmamýz"dýr.Bukelimelerin
sayýsaldeðerlerinebirgözatalým:

Raþa=(Reþ[200]+Þin[300]+Ayin[70]=)570

Þinav = (Þin[300] + Nun[50] + Yud[10] +
Vav[6]=)366

Raþa'danÞinav'ýçýkarttýðýmýzda;570366=204
kalýr.Öteyandan,
Tsadik=(Tsadik[90]+Dalet[4]+Yud[10]+
Kuf[100]=)204!

Agada bize muhteþem bir mesaj vermektedir.
Raþa'danÞinav'ý[=Þini'ni]çýkartýrsanýzveonunla
biryandanarkadaþolup,biryandandafikirleri
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
yaklaþtýrýpsolelleitmek"diyebirdeyimkullanýrdý.
Hatalý davranýþlar içinde olanlarýn bu hatalarýný
yoksaymamakve"itelemek"gerekir.Gerekirse,
Agada'dakigibibiryöntemle,doðrudanbircevap
vermekyerine,butavrýnýnsonuçlarýkonusunda
uyarý niteliðinde genel bir ifade kullanýlmalý,
konunun önemi sebebiyle bazý þeylerin hoþ
görülemeyeceðine dair kararlýlýðýmýz vurgulan
malýdýr.

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
büyükönemtaþýr.

Dönüþüm

TamMaUOmer:MaZot?
Veamarta Elav: Behozek Yad, Otsianu
A-do-nay Mimitsrayim Mibet Avadim.

Safçocukneder?"Bune?"
Sendeonaþöylesöyle:"TanrýbiziMýsýr'dan
-köleevinden-zorkullanarakçýkardý".
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Buifadenintamçevirisi"Elkuvvetiyle"yada"KuvvetlibirElle"þeklindedir.
Buelbettefigüratifbirkullanýmdýr.Tanrý'nýnfizikselherhangibiryönüyok-
tur;fakatTorasýklýklainsandilikullanýr.

Tanrý'nýn"zorkullanarak"çýkarmasýikifarklýþekildeanlaþýlabilir.Birincisi
ilkbakýþtaaçýktýr:TanrýMýsýrlýlar'akarþýbelalaryoluylazorkullanmýþtýrve
onlarýBene-Yisrael'iserbestbýrakmayazorlamýþtýr.Ancakifadeninalterna-
tifbiranlamýolabilir:Tanrý'nýnMýsýrlýlar'ýnbaþýnagetirdiðibelalarsebebiy-
le,artýkBene-Yisrael'inMýsýr'dakalmasýnabiranbiletahammüllerikal-

Zor kullanarak

Tam, þu soruyu sormaktadýr: "Nasýl olmuþ da,
böylesineþiddetvesavaþdolubirdünyada,bir
millet olarakvarlýðýmýzý nesiller boyuncadevam
ettirebilmiþiz?Tümçektiklerimizkarþýsýndanasýl
oluyor da bir araya gelip sevinçli bir kutlama
yapabiliyoruz?" Bu çocuða kýsa, ama onun için
çokanlamifadeedenbircevapveririz:"Tanrý bizi 
Kuvvetli bir Elle Mýsýr'dan çýkardý."Zirabutipteki
birsorukarþýsýndaentellektüelbirmantýkyürüt

memiz söz konusu deðildir. Dünyanýn dört bir
yanýna daðýlmýþ bir ulusun yok olmadan tarih
sahnesinde tutunabilmesi, sadece ve sadece
"KuvvetliBirEl"sayesindegerçekleþebilir."Tam" 
hiçbirümitvaadetmeyenbirdünyada,devamlýlýðý
sorgulamaktadýr. Ona verilecek en iyi cevap,
"KuvvetliEl"intarihiveolacaklarýyönlendirdiðidir.
Bu,onuniçinentatminedicicevapolacaktýr.

Devamlýlýk Sýrrý

"Bu ne?"… Basit bir çocuktan gelen basit bir
soru.

"Yaakov çadýrlarda oturan basit (Tam) biriydi" 
(Bereþit25:27).Tora,AtamýzYaakov'dan"basit
biri"olaraksözetmektedir.Diðeryandan,gele
neklerimiz, Yaakov'un oturduðu söylenen
"çadýrlarýn",birerbilgelikçadýrýolduðunuöðretir.
Yahudibilinci içinde,Yaakov,kendisinitümkal
biyleTora'nýnderinbilgeliðineadayankiþiyisim
geler.Gariptir biryandan "basit"tir;diðeryan
danenolaðanüstübilgedir.

Çocuðunuz size "bir metal neden mýknatýsa
yapýþýr?" gibi basit bir soru sorduðu zaman ne
söyleyeceksiniz?Yadaþöylebirsoruyanedersi
niz:"Yazýnnedenkaryaðmýyor?".Çocuklarýmýzýn
gözündeulaþýlmazvesonderecebilgiliolanbiz
ler,çoðunluklabu"hoþ"sorularkarþýsýndasakla
nacakyeraramayabaþlarýz. "Benbirazdangeli
yorum"derizcanhavliyle.Birdenaklýmýza,etme
mizgerekençokacilbirtelefongelir!"Buarada
televizyonuaçýpbelgeselkanalýnýseyretmeyene
dersin?"

Çocuklarýmýza verecek çok fazla cevabýmýz
olmamasýnýn sebebini aslýnda biliyoruz. Çünkü
içimizden onlarýn çok yakýnda yapmasýný
dilediðimizþeyibizçoktanyapmýþýzdýrsorusor
maktan vazgeçmek. Ne büyük trajedi.
Gençliðimizin getirdiði ilgiyi, basitliðimizi,
saflýðýmýzý,masumiyetimizi,entellektüelanlamda
üstdüzeydeolmauðrunakaybetmiþiz!

Yaakov, Hahamlarýmýz tarafýndan doðruluðun
simgesi olarak tanýmlanýr. Yaakov bir yandan
askeribirstratejiuzmaný,biryandandainsanlarýn
kiþiliklerini okuyabilen bir bilgeydi. Bir lider, bir
idealist,birbilgelikkulesivebunaraðmenhala
"basitbiri".

Kafanýzýveherhangibirhedefeyönelikisteðinizi
toparlarsanýz, sizdedoktorasahibiolabilirsiniz.
Fakatçocuklarýnýzýnenzorlusorularýnýcevapla
yabilecekmisiniz?"Gökyüzünedenmavi?"deðil;
ama "Sevginingerçekolduðununasýlanlayabili
rim?"  ya da "Ýnsanlar aðlarken neden gözyaþý
dökerler" deðil; ama "Yalan söylemek kimseye
zarar vermediði zamanlarda bile yanlýþ mýdýr?"
gibiçetrefillisorulara?

Basit Olabilmek

mayanMýsýrlýlar, Bene-Yisrael'e karþý zor kullanarak, onlarý büyük bir baskýyla kovmuþlardýr
(Þemot12:39).BaþkabirdeyiþleTanrý,Bene-Yisrael'inkurtuluþunubiledüþmanlarýnýnaracýlýðýyla
yapmýþtýr.Bununönemlisonuçlarývardýr.Bene-YisraelMýsýr'danrahatçaçýkmýþolsalardý,bunu
millibirzaferolarakgörmehatasýnadüþüp,Tanrý'nýnbuolaylardakirolünügözardýedebilirlerdi.
Fakatbumümkünolmamýþtýr.Bene-Yisrael'inözgürlüðekavuþmalarýbilekendikontrolleridýþýnda
gerçekleþmiþtir.Ekmeklerininmayalanmayafýrsatbulamamasýnýnaçýksebebibudur.Budabize
Matsa'nýnhatýrlattýðýbirbaþkakonuyugöstermektedir:Köleliðinizelinizdedeðildi;kurtuluþunuz
dairadenizdýþýndagerçekleþti.Busebeplezafersarhoþluðunakapýlmayýn(RabiSamsonRaphael
Hirsch).
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ÞeenoYodeaLiþol'unSorusu:Yok!

Tora "Ogünçocuðunaanlatacak, 'Mýsýr'dançýkýþýmsýrasýnda,Tanrý, benim için [tümmucizeleri] iþte
bununuðrunayaptý'diyeceksin" (Þemot13:8)derken,sorugelmedenyapýlanbiraçýklamadanbahset-
mektedir.

Tora'nýntümbilgeliðininYaakovtarafýndanöðre
nilebilmesinin temelinde,onunen iyiveenzeki
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
sundakigösteriþsiz çabasýný terketmiþolsaydý,
eminolun,Yaakovdabelkiakýllýbiriolurduama
bilge olamazdý. Albert Einstein'in söylediði gibi:

"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"

Nedersiniz;belkide "Bune?",pekdebasitbir
sorudeðildir…(RabiÞimonApisdorf).

Veþeeno Yodea Liþol, At Petah Lo.
Þeneemar: "VeigadtaLevinhaBayomAu
Lemor; Baavur Ze, Asa A-do-nay Li 
BetsetiMimitsrayim".

Sormayý Bilmeyen çocuða konuyu sen aç.
Tora'da söylendiðigibi: "Ogünçocuðuna
anlatacak, 'Mýsýr'dan çýkýþým sýrasýnda,
Tanrý,benimiçintümmucizeleriiþtebunun
uðrunayaptý'diyeceksin"(Þemot13:8)

Buçocuðunsorusormamasýnýnsebebi,hiçbirþeybilmemesideðildir.
Zira öyle olsaydý sadece "bilmeyen" olarak adlandýrýlýrdý. Dolayýsýyla
çocukbirþeylerbilmektedir.Fakatyailgisizolduðuiçinsormamaktadýr
-vebirbakýmaRaþa'nýnyolundan ilerlemektedir;yadakafasýný soru
sormaya yöneltememektedir. Her iki durumda da iþ büyüklere
düþtüðünden-"konuyusenaç".

Hahamlarýmýz,buçocuðunRaþa'danbilekötüdurumdaolduðunubelir-
tirler.ZiraRaþa'nýntümderdi,üzerindensorumlulukatmayaçalýþmaktýr.
Budaonunbirsorumluluðugerçektenhissettiðinigöstermektedir.Oysa
Sormayý Bilmeyen çocuk herhangi bir þeyi "seçme" konumunda bile
deðildir.

Sormayý bilmeyen

Kiþibilmediðiseçenekleriseçemez.Bilgisizolduðukonulardayorumyapamaz;sorusoramaz.
Bu da, eðitim göz önüne alýndýðýnda en olmamasý gereken durumdur. Özellikle Yahudi
eðitimindesorusormadanilerlemekneredeyseimkansýzdýr.Ancak,budurumdakikiþilerbile
eðitimaçýsýndanihmaledilmemelive"vazgeçilebilir"olaraknitelendirilmemelidir.Böylebir
kiþi karþýsýnda önceliði almak ve nezaketle olaylarý, kurallarý, kültürü, onun anlayabileceði
dildeanlatmakgerekir.Agadatecrübesindenkimsealýkonulamaz.
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ÝbraniceAt Petah. Sen için kullanýlan sözcükAt'týr. Ýbranice'de bu, bir
bayana yönelik söylenen "sen" sözcüðüdür. Erkek için iseAta kullanýlýr.
Fakat "aç" için kullanýlan sözcükPetah ise bir erkeðe hitap etmektedir.
BayanahitapetseydiPithi denmesi gerekirdi. Dolayýsýyla, çocuðun
eðitimindeannevebabayaortakbirgörevdüþmektedir.Bugörevleriniiþ
bölümüyleyerinegetirirler.Baba,dahaçokbilgivemantýküzerineeðitim
verirken,anne,kendigüçlüyanýolanduygukonularýndakieðitimisaðlar.
Sorusormayýbilmeyençocuktaanneyeyönelikkullanýmýnönceliklioluþun

Sen aç

Çocuklarýnla küçüklüklerinde konuþmayý ihmal etmemelisin. Çünkü
küçükkenverileneðitimherzamankalýcýdýrvebueðitimisaðlambir
þekildeverdiðin,çocuðunuToraveTanrýinancýyönündeeðittiðintak-
dirde,ilerideseniüzecekdavranýþlardabulunmayacaðýndaneminola-
bilirsin.

Çocuðuna anlatacaksýn

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
kültürünükorumayýbaþarabilmiþveonuoðluna
aktarmýþtýr.

Ancakoðlukendisiyleaynýfikirdedeðildir.Çaðdaþ
görüþünetkisialtýnda,ulusaldeðerlerebukadar
önemvermeninYahudilikiçingereksizvezararlý
olduðunu, bunun yerine diðer topluluklarla
birleþerek asimile olmanýn gerekliliðini savunur.
Aslýnda görünüþte o da "asimilasyona karþý"dýr.
Fakat kendi deðerlerini terk etmenin ve baþka
toplumlarýndeðerlerinibenimsemeninbir"asimi
lasyon" deðil, sadece "entegrasyon" olduðunu
iddia etmektedir. Oysa bu, asimilasyonun 
baþkalarýna "benzeme"nin ta kendisidir. "Raþa"
kategorisiiþtebuoðulusimgeler.

"Tam",böylebirbabanýnoðludur.Biryandaher
þeyiyleYahudiliðebaðlýolanbüyükbabasýnýilgiy
le izlemekteyken, diðer yanda Yahudiliðin ve
Yahudikimliðininyararsýzhattazararlýolduðunu
iddia eden babasý karþýsýnda þaþkýnlýða

düþmüþtür. Hangisini takip edeceðini bilemez.
Babasýgibieðitilmemiþtir.Kalbibüyükbabasýndan
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.Artýkbüyükbüyükbabayaþamamaktadýr.
Dördüncüneslinelinde,sadeceherþeyekarþýbir
büyükbaba [Raþa] ve ne yapacaðý konusunda
kararsýzbirbaba[Tam]vardýr.Doðruyu,gerçeði
görme ihtimaliçokazalmýþtýr.Dolayýsýylakendi
neözgübiryaþamtarzýtutturur.

OnunçocuðuolanbeþincinesildeniseAgada'da
söz edilmemektedir. Zira beþinci neslin,
Yahudilik'le olan baðlantýsý artýk kesilmiþ ve bu
çocuktamamenasimileolmuþtur.

Busenaryohernekadarçokacýklýysada,günü
müzde çok fazla rastlanan, inkar edilemez bir
olgudur.Belkidebununçözümü,öncelikleböyle
birsorununvarlýðýnýkabullenmekveneolursak
olalým,ister"Tam"ister"ÞeenoYodeaLiþol";bir
"Haham"ýnyardýmýyla,beþincineslinoluþumundan
öncebugidiþatýengellemektir.

Dört Çocuk ve Dört Nesil

dan (At), bu hassas çocuðun eðitiminde önceliðin duygusallýkta olduðunu görmekteyiz (Rabi
LeibGorbitz).

At sözcüðü, alfabenin ilk harfi olan Alef ve son harfi Tav ile yazýlýr.Petah sözcüðü de ayný
zamanda "açýklýk" ifadeeder.Baþkabirdeyiþle,SormayýBilmeyençocuðunönünde tümbilgi
kapýlarý"Alef'tenTav'akadaraçýlmalýdýr"(Sanz'lýRabiHayim).
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PesahSederi, "dört"sayýsýetrafýndadönmekte
dir.Buaçýdan,dörtçocukla,Agada'nýnbaþýnda
geçendörtsoruarasýndabirtürbaðýnolduðunu
görmekpekþaþýrtýcýolmayacaktýr.Amanedirbu
bað?

Haham'averilencevap,Pesahkorbanýndansonra
Afikomin yenmeyeceði üzerinedir. BetAmikdaþ
döneminde,14Nisangünü,yaniPesaharifesin
dePesahkorbanýyapýlýrvebununetiakþamleyin
Seder'de en son yiyecek olarak yenirdi.
Günümüzde BetAmikdaþ yýkýlmýþ olduðundan,
yemeðin en sonunda, bunun anýsýna Afikomin
olarak bir parça Matsa yeriz. Bu, Ma Niþtana
paragrafýndakidörtsorudanMatsaileilgiliolana
denkgelmektedir.Diðer gecelerHamets ya da
Matsa; ne istiyorsak onu yeriz. Fakat bu gece
sadeceMatsayiyoruz.Çünkübugece,kendimi
ze dönmenin zamanýdýr. Bilgeliðin temelinde bu
gerçeðianlamakyatar.Tüm arzularýný ve dürtü
lerini bir kenara býrakýp neyin gerçekten önemli 
olduðunu düþünebilmesi için, insan bilge olmalýdýr. 
Ýþtebu,Haham'ýntavrýdýr.Odaherþeyibirkena
ra býrakmýþtýr ve Pesah kurallarýnýn nasýl
yapýlacaðýný,detaylýbirsoruylameraketmekte,
araþtýrmaktadýr.

Öteyandan,Raþabizesýkýntýlýanlargeçirtmekte
dir. Her þeyle alay etmekte, "Hayat kýsa; günü
yaþa.Hiçbirþeyinönemiyok;Yahudiolupolma
makdabenimhiçumurumdadeðil"demektedir.
Sorusubilesorudeðildir.Sadecelafatmaktadýr
vesizinbircevapvermemeniziçinduaetmekte
dir.

Sýralamada Raþa neden son sýraya yerleþti
rilmemiþtir? O dört çocuðun en kötüsü deðil
midir?Agada'nýnderleyicisi,onunedenHaham'ýn
yanýna yerleþtirmiþtir? Sebep açýktýr. Raþa,
tartýþmaktadýr.Mücadeleetmektedir.Belkibizim
sevmediðimiz fikirlere sahiptir; amaen azýndan
karþýnýzda konuþacaðýnýz, fikir düellosu
yapabileceðinizbirisivardýr.Raþatamamentetik
tedirvesüreklidüþünmektedir.Budaönemlibir
þeydir.Ziraeðertartýþmasonucundaonunfikrini
deðiþtirmeyi baþarýrsanýz, Raþa bir Haham'a
dönüþecektir!Raþaburadalistelenmiþtir.Çünkü
o, Yahudiler'in ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ona
ulaþmakvedoðrularýanlatmakisebizimgörevi
mizdir.

Budabizi,MaNiþtana'dakiMaror'lailgilisoruya
götürmektedir. Raþa, acýlýðý simgeler. Acýdýr;
çünkühayatýnýbedenselarzularüzerine"anlam"
peþinde geçirmektedir. Yüzeyde "Tanrý'ya kimin

ihtiyacývarki?Banagüzelevimiþýksporarabamý
verin yeter" demektedir. Dahasý ona bakýp çok
mutlu olduðuna dair bahse bile girebilirsiniz.
Fakat hayatýnýn aslýnda ne kadar acý olduðunu
görmekiçin,onunlabirsüreyaþamanýzgerekir.
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.Çünküarzularýnpeþinde
koþmanýntadýböyledir.Sefilveacý…

Tam sadece "bu ne?" diye sormaktadýr. Cevabý
daTanrý'nýnbiziKuvvetliEliileMýsýr'dançýkardýðý
þeklindedir. Peki kimdir bu Tam? Yani "Basit"
çocuk? Bazý resimli Agada kitaplarýnda, Tam'ý
simgelemeamacýndaolan,elindezarzortuttuðu
kaþýðý indirirken, çenesinden çorba damlayan
boþ bakýþlý çocuk resimleri görebilirsiniz. Oysa
Tam, "aptal" ya da "geri zekalý" demek deðildir.
Tam,basit,sakin,gösteriþsiz,saf,yalýndemek
tir. Bir entellektüel deðildir  o sadece basittir.
Bu,Yahudilikhakkýndaçokbilgisiolmasabile,en
azýndan doðru þekilde davranmayý isteyen bir
Yahudi'dir.Yardýmkurumlarýnabaðýþtabulunur,
baþkalarýnýdüþünür,naziktir,iyikalplidirfakat
yapýlan bazý þeylerin nedenini bilmemektedir.
Bununeðitiminialmamýþtýramayinedeyapar.
Basittir.

Bu da dört sorudan "bandýrma" ile ilgili olanla
baðlantýlýdýr. "Bu gece iki kez bandýrýyoruz".
Neden? Çocuklarýn ilgisini çekmek için. Çünkü
Tam'ýn,aleladeliktensýyrýlýpyeniþeyleröðrenme
konusunda ilhamlandýrýlmasý için,bir deðiþikliðe
þahitolmasýgerekir.Tam,bircenazeyekatýlýp
kýsa bir an için bile olsa  kendisine "Yaþamýn
anlamýne?"sorusunusorankiþidir.Antisemitizm
görüyorsa ve para yardýmcý olacaksa, hemen
çek defterini çýkaracaktýr. EretsYisrael'e gider
ve"oh…buradakendimibirbaþkahissediyorum"
der.Seder'dekigaripbandýrmageleneðinisorgu
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.BuYahuditipiiyiolmakistemek
tedir;fakateðitimliolmadýðýiçinsadecetecrübe
lertarafýndanhareketegeçirilmektedirgenelde
acýtecrübeler.Üçüncüçocukbudur.

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

Buparagraf,bizitekrarMýsýr'danÇýkýþ'ýnmümkünolduðukadardetaylýanlatýlmasýileilgilimitsvaya
gerigetirmektedir.

Dördüncüçocuksorusormasada,ona"Mýsýr'dan
çýkýþýmsýrasýnda,Tanrý,benimiçin[tüm mucize-
leri] iþte bunun uðruna yaptý"diyoruz.Amabu,
Raþa'ya verdiðimiz cevabýn aynýsý deðil mi?!
Neden?

Budördüncüçocuk,duyarsýzdýr.Düþünmemek
tedirveherhangibirþeyumurundadadeðildir.
OnaRaþa'yaverilencevabýnaynýsýverilir;çünkü
duyarsýzlýðýn, nefret ve reddetmeye dönüþmesi
çokkolaydýr.Yahudilik'in"duyarsýzlýk,kötülüðün
biryüzüdür"demesininsebebibudur.Buçocuðun
listede en sona yerleþtirilmesinin sebebi de
budur. Eðer çözümün bir parçasý deðilseniz, o 
zaman sorunun bir parçasýsýnýzdýr.

Buçocuk,dörtsorudan"yaslanmak"lailgiliolanla
baðlantýlýdýr.Sedergecesiözgürüzdür;dolayýsýyla
bufýrsatý,anlamarayýþýiçinkullanmamýzgerekir.
Oysa duyarsýz çocuk arkasýna yaslanmýþtýr ve
hiçbirþeyumurundadeðildir.Ýkiyönedegidebi

lir. Deðiþip duyarlý hale gelebilir, ya da sýrtýný
vurupuyuyabilir.

Günümüzde Yahudiler'in önemli bir bölümüyle
ilgili en büyük sorun, onlarýn duyarsýzlaþmýþ
olmalarýdýr.Artýkherhangibirþeyinegerçekten
umursamaktadýrlarnedeherhangibirþeyidinle
mekistemektedirler.

Gerçekte hepimiz, bu dört çocuðun, dört Yahudi 
tipinin birleþimiyizdir.Biryerekadarhepimizger
çekten anlam arayýþý içindeyizdir  araþtýrýp
düþünmekteyiz. Buna karþýn, bazý zamanlarda,
hayatatamtersyöndenbakýp,isyanederiz,her
þeyialayaalýrýz,arzularýmýzýnesirioluruz.Böyle
durumlardabizleriuyandýran,yabirgünbatýmý,
yadabiracýdýr.Ancakozamandurupdüþünür
vedeðiþmeyolundaadýmatarýz.Bazýzamanlar
daiseduyarsýzlýðýmýzhadsafhadadýr.Hiçbirþey
yokmuþgibiöylesineyürürdururuz…Ýçimizdeki
dörtçocuðunözetibudur…(RabiTomMeyer).

"VeigadtaLevinha"
- YaholMeroþHodeþ?
- TalmudLomar"BayomAu".
- ÝBayomAu,YaholMibeodYom?
- TalmudLomar"BaavurZe".

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

"Çocuðunaanlatacaksýn".
- RoþHodeþ'tenitibarenolabilirmi?
- Hayýr;Tora"Ogün"diyor!
- Madem"Ogün",öyleysegündüzola-
bilirmi?
- Hayýr;Tora"Bununuðruna"diyor!

"Bunun uðruna" - yani ancak Matsa ve
Marorönündedururken.
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AyBaþlangýcý'ndan.YaniNisanayýnýn ilkgününden.Agada'nýn sorusu
þudur:Tanrý,çýkýþlailgilisonhazýrlýklarailiþkinemirleriMoþeRabenu'ya
RoþHodeþNisan'davermiþtir(Þemot12).BunlarýniçindePesahkorbaný
ile ilgili emir vardý. Fakat onun öncesinde, kurtuluþ ayý ve dolayýsýyla
Bene-Yisrael'inbirulusoluþunuiþaretleyenayolacaðýiçin,Nisanayýnýn
"yýlýn ilk ayý" olacaðý bildirilmiþtir. Dolayýsýyla kurtuluþ güneþi Nisan
ayýnýn baþýnda ýþýmaya baþlamýþtýr. Acaba bu yüzdenMýsýr Çýkýþý'nýn
anlatýlmasý konusundaki mitsvanýn yerine getiriliþi de Roþ Hodeþ
Nisan'daolabilirmi?(Raþbam;OrhotHayim;Raþbats).

Roþ Hodeþ'ten

Agada bu soruya, pasuktaki ifadeyle olumsuz cevap vermektedir: Bu
mitsvanýnyerinegetirilmesi,özellikle"ogün"-yaniPesah'takikorban,
Hametsiptaligibiuygulamalarýngerçekleþtirildiðigünde[14Nisan'da]
yapýlmalýdýr(Raþi).

O gün

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
sorgulamasýiçiniyibirsebebidevardýr:PesahkorbanýSeder'denönce-
ki gün, 14Nisan'da öðleden sonra yapýlýrdý [ama eti, geceleyin Seder
sonunda yenirdi]. Dahasý, Hamets iptali de 14 Nisan günü sabahtan
yapýlýr.

Gündüz olabilir mi? 

Agadabirkezdahapasuktanalýntýyaparak,bunungündüzolamayacaðýný
öðretmektedir. Sebep açýktýr: Bir kiþinin, Mýsýr Çýkýþý'ný anlatýrken
"bununuðruna"demesigerekiyorsa,mutlakaortada"bu"diyegösterile-
bilecekelletutulurbirþeylerinolmasýgerekir.BudaPesahkutlamasýnýn
merkezindekiSedervaktiolmalýdýr;baþkabirdeyiþleMatsaveMaror
önündedururken.  

"Anlatacaksýn"sözcüðününÝbranicekarþýlýðýVeigadta'dýr;kibu,Agada  
sözcüðününtemelidir.Onkelos'unyapmýþolduðuAramcaçeviride,bu

Bunun uðruna

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

Bu ifade bir kiþinin bu mitsvayý sadece bir þeyler anlatarak yerine
getiremeyeceðini,aksine,aktifbirþekildePesahmitsvalarýylameþgul
olmasýgerektiðiniöðretmektedir.Aksitakdirdeneyigösterecektir?Bu
sebeplekiþi,söylemeliveyapmalý,konuþmalývekurallarýyerinegetir-
melidir.Matsa'danbahsetmektedir-veMatsaönündedir.

Matsa ve Maror önünde 
dururken

sözcüðünkarþýlýðýUthave'dir.ÝlginçolannoktabuAramcasözcüðün,baþkayerlerde"göstere-
ceksin"kelimesininkarþýlýðýolarakdakullanýlmasýdýr.DahasýgünümüzÝbranicesi'negirmiþ
olanHavayasözcüðüdebuAramcakelimedengelirve"insandaderinolumluizlerbýrakanbir
deneyimi"ifadeeder.KýsacasýAgadaöylebirhavadagerçekleþtirilmelidirki,katýlanherkes
bundankendipayýnadüþenheyecanvetatminisaðlamalýdýr.

Ayný þekilde diðer mitsvalar. Dolayýsýyla Tora'nýn "anlatma"dan kastý, "anlattýklarýný ayný
zamandauygulamak"týr.

“YinedeBetAmikdaþdöneminiilgilendirenbirsoruaklagelmektedir”:Anlatmakonusuda
nedenPesahkorbanýkesilirkenyapýlmamaktadýr?Çünkükorbanlailgiliiþlemlerarasýndabu
önemlimitsvakaybolupgidecektir.Anlatmarahatbirortamdagerçekleþemeyecek,çocuklar
sorusoramayacak,sorusorulduðuzamandadoyurucucevaplaralamayacaklardýr.Busebeple
eniyizaman"MatsaveMarorönündedururken"dir(Þela).
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Hernekadarmitsvanýnyerinegetirilmesikonu
sundaTorabizeözelliklePesahgecesinivurgulu
yorsada,buparagraftaAgada'nýn"RoþHodeþ'ten
itibarenolabilirmi?"þeklindekisorgusuoldukça
yerindedir. Zira Pesah'la ilgili düþünmeye en
azýndan ikihaftaöncesindenbaþlamakgerekir.
Seder gibi, önemli etkilere sahip bir tecrübeye,
hiçbirhazýrlýkolmadangirmeknekadardoðrudur?
Birazdüþünürsek;Sederbizlerebir insanvebir
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
ayýrmaktafaydavardýr.Önceliklerimneler?Beni
yüksek ideallerden alýkoyan þeyler neler? Bu
konudaneleryapabilirim?

Yahudilik'tezamanvemekanýnkutsiyetidiyebir
kavram vardýr. "Mekanýn kutsiyeti", Tanrý'nýn,
Varlýðýný daha kuvvetli bir þekilde hissetmemizi
saðlayan yerler içindir. Bunun anlamýný
Yeruþalayim'debulunmuþolanlarçokiyibilir.Bir
karýkocanýn birbirlerine, komþularýna olandan

daha açýk olmasý gibi, Tanrý da Yeruþalayim'de
dahaaçýktýr;Varlýðý'ný dahakuvvetlehissettirir.
Þehre girdiðinizde özel bir þeyler hissetmenizin
sebebibudur.Ve"Kotel AmaaraviBatý Duvarý"na
geldiðinizde, bu en üst düzeye çýkar. Bunu
tanýmlamakmümkün deðildir. Herkes hisseder
bunu.Sakýnkendinizidelisanmayýn.Hissettiðiniz,
Tanrý'dýr.

"Zamanýn kutsiyeti"devardýr.Tanrý,herbayram
da farklý manevi güçleri hissetmemizi saðlar.
Pesah, özgürlük vaktidir. O gün, sizi baðlayan
tüm baðlarý koparabildiðinizi hissedersiniz. Ve
iþtetambusebeptendolayý,yapýlmasýgerekeni
tam vaktinde yapmanýz gerekir. Ayýn baþýndan
itibarenbirhazýrlýkdöneminegirilir.BetAmikdaþ
döneminde, Seder'den önceki öðleden sonra
Pesah korbaný kesilirdi. Bu, insanýn hayvansal
yanýnýnkontrolaltýnaalýnýþýnýsimgeler.Vesonun
daSedervaktigelir.Gerçekzaman,ihtiyacýnýz
olan tüm araçlarýn önünüzde olduðu zamandýr.
Matsa ve Maror. Bu zamandan iyi yararlanýn.
Çünkümanevi güçlerin havadadolaþtýðý zaman
budur(RabiTomMeyer).

Uygun Zaman

Her ne kadar "fakir ekmeði" olarak adlandýrýlsa
da,Matsaaynýzamanda,çýkýþsýrasýndakisürati
hatýrlattýðýndan, özgürlüðü de simgeler. Diðer
yandanMaror,acýlýðýveesaretitemsileder.Eðer
Agada'yýmantýklýbirþekilde"ÖzgürlüðünKitabý"
olarak baþlýklandýrsaydýk, o zaman aklýmýza þu
sorutakýlabilirdi:Birkiþinin,özgürlüðünkarakte
ri hakkýnda bir þeyler öðrenmesi için en uygun
zamannedir?Cevapgelir:"Matsa[özgürlük]ve
Maror[esaret]herikisideönündeyken".

Günboyuncaiþinizdeüstüstesýkýntýlarve
hayalkýrýklýklarýyaþadýnýz.Eveyorgunargýngel
dinizveçocuðunuzsizdenfutboltopunaeniyi
nasýlvurulduðunuöðrenmekistiyor.
Arkadaþlarýnýzýnkonseriçinfazlabiletivar;
fakatsizinçalýþmanýzgerekiyor.

Birkiþi,gözünüzekestirdiðinizparkyerini
sizdenöncekaptý.
Kocanýzzorbirgüngeçirmiþgibigörünüyor.
Amasiz,kendigününüzünçokdahaaðýr
olduðundaneminsiniz.

Düþüncelerimizi, duygularýmýzý, sözlerimizi, 
davranýþlarýmýzý ve tepkilerimizi kontrol etmek ve 
yönlendirme konusundaki seçeneklerimizin 
farkýnda olmak, özgürlüðün ön þartýdýr. Bazýlarý
"büyük"olan,amageneldepekdeöyleolmayan
bu seçenekler, her zaman karþý karþýya
olduðumuz gerçeklerdir. Tüm zamanlarda önü
müzde durmaktadýrlar ve bir bakýþla hepsi,
özgürlükleesaretarasýndakiseçiminbirertürevi
dirler(RabiÞimonApisdorf).

Seçenekler
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Bunoktada,Agada"anlatma"iþleminebaþlamaktadýr.

Talmud'agöre,Agada'nýnokunmasýndakikural"MathilBiGnut,UmsayemBeÞevah-Genut'labaþlanýr
veÞevah'labitirilir"þeklindedir(Pesahim117a).Genutsözcüðü,"düþkünlük/onursuzluk"veya"kýnama
/eleþtiri"þeklinde iki farklýanlamagelebilir.Þevah isebununaksine "baðýmsýzlýk /onur"veya "övgü"
anlamýndadýr.Babil'dekiikiAmora[=GemaradönemiHahamý]olanRavveÞemuel'inAgadasýrasýndaki
GenutveÞevahtanýmlarýbirbirlerindenfarklýdýr.Þemuel'egöreherikisözcükiçinverilenilktanýmlar
geçerlidir. Dolayýsýyla "Genut - Düþkünlük", Mýsýr'daki kölelik, "Þevah - Baðýmsýzlýk" ise Mýsýr'dan
Çýkýþ'týr.KýsacasýÞemuel'egöreSedergecesinintemelindetarihivepolitikkonumlarvardýr.Rav'agöre
ise "Genut -Eleþtiri"atalarýmýzýnputperestkiþilerolmasýnayöneliktir; "Þevah -Övgü"de,dahasonra
Tora'yýalarakTanrýhizmetinikayýtsýzþartsýzkabuletmeleriiçindir.Baþkabirdeyiþle,Rav'ýngörüþüyle
Seder'inmerkezinde,maneviyatveinançbaþroloynamalýdýr.

Agada her iki görüþe de yer vermektedir. Þemuel'in görüþü doðrultusunda, baþlangýç "Avadim Ayinu
Lefaro"paragrafýndabahsedilenköleliktir.Rav'ýngörüþünükarþýlayanparagrafise,þuandabulunduðumuz
paragraftýr.Zirakendimizeyönelikenbüyükeleþtiri,AvraamAvinuöncesindekiatalarýmýzýnputperest
kiþilerolmasýdýr.Bunaraðmen,TanrýbiziKendihizmetinekabuletmiþtir.Buyüzden,MýsýrÇýkýþý ile
doðrudanilgisiolmamasýnakarþýn,bundanbahsetmekteyiz.

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    
AvotehemMeolam.Terah,AviAvraam
Vaavi Nahor. Vayaavdu Eloim 
Aherim.

VaekahEtAvihemEtAvraamMeever
Anaar, Vaoleh Oto Behol Erets   
Kenaan, Vaarbe Et Zaro, Vaeten Lo 
EtYitshak;VaetenLeyitshak,EtYaakov
VeetEsav;VaetenLeesavEtArSeir
LareþetOto;VeyaakovUvanavYaredu
Mitsrayim".

Baþlarda, atalarýmýzputa tapan kiþilerdi; ama
þimdi Tanrý bizleri Kendi Hizmeti'ne
yaklaþtýrdý.
Pasukta söylendiði gibi: "Yeoþua tüm halka
þöyle dedi: 'Yisrael'in Tanrýsý Aþem böyle
diyor:EzeldenberiatalarýnýzNehrinötesinde
otururlardý. Terah, Avraam'ýn ve Nahor'un
babasýydý; ve baþka tanrýlara taparlardý'"
(Yeoþua24:2).

"'Atanýzý-Avraam'ý-Nehrinötesindenaldým,
onuKenaanÜlkesi'nintümündeyönlendirdim.
Soyunu çoðalttým ve ona Yitshak'ý verdim.
Yitshak'a,YaakovveEsav'ýverdim.Esav'a,onu
mirasalmasýiçinSeirdaðýnýverdim.Yaakovve
oðullarýiseMýsýr'aindiler'"
(Yeoþua24:3-4).
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Avraam Avinu ortaya çýkana kadar, insanlar boþ ve anlamsýz
þeylerleuðraþýyorlar,Tanrý'yanasýlibadetedileceðinibilmiyorlardý.
Her ne kadar Avraam'dan önceki nesillerde, Þem ve Ever gibi,
Tanrýbilincinesahipkiþilerçýktýysada,onlarçevreleribiryana,
kendi çocuklarýný bile etkileyememiþlerdi.Bazý takipçileri vardý;
ama devrim niteliðinde iþlevleri yoktu. Kendi içlerinde
öðreniyorlardý veTanrý onlarlaydý; ama çevrelerinde tümdünya
putperestlikbataðýndaydý.

Baþlarda, atalarýmýz puta 
tapan kiþilerdi

Kendimizdenyaklaþmadýk;biziBizzatTanrýyaklaþtýrdý.Avraam
Avinubile,ancakTanrý'nýnonuenbaþtanitibarensafvetemizbir
ruhla yaratmasý sayesinde gerçeði görmüþtür. Gerçekte Tanrý
herkesebusafruhuverir.Avraam'ýnyaptýðý,buruhudoðruyönde
kullanmaktýr. Fakat yine de, en baþta Tanrý bu ruhu vermemiþ
olsaydý,Avraam'ýndabunukullanmasýmümkünolmazdý.

BuparagrafýnilkcümlesibiranlamdaRaþa'yayönelikalaycýbir
cevaptýr: "Sen tümyaptýklarýmýzýneskidekaldýðýný, bukurallara
hiçihtiyaçolmadýðýný,kendiistediðimizþekildehareketetmenin

Ama þimdi Tanrý bizleri 
Kendi Hizmeti'ne yaklaþtýrdý

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.Diðeryandanparfümeriyegirenbirkiþi,dýþarýya
dagüzelkokularlaçýkacaktýr.

Nehrin ötesinde

TerahveNahor.BabaTerah,birputüreticisiydi.OðluNahoronun
yolundan gidiyordu. Avraam ise Tanrý'nýn yolunu seçmiþti.
Agada'nýnsözetmediðiüçüncükardeþAranisekararsýzkalmýþtý.

Baþka tanrýlara 
taparlardý

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

Atanýzý - Avraam'ý

Yozlaþmýþlýðýnmerkezindenkutsiyetinmerkezine.
Nehrin ötesinden … 

Kenaan Ülkesi'ne

VeonaYiþmael'i,Yiþmael'edeonikioðulverdim.
Soyunu çoðalttým

modernliðinbirgerekliliðiolduðunuiddiaediyorsun.Oysabilki,buradamodasýgeçmiþþekilde
davranansensin.Çünküseninsöylediðin'modernlik'tanýmý,Toraöncesindekiputperestdöne-
me aitti; herkes içinden geldiði gibi davranýyor ve bu yüzden toplum bir hayalin peþinde
yozlaþýyordu.BunudüzenesokaniseToraoldu.AsýlyeniolanTora'dýr;seninfikirlerindeðil.
Veþunudikkatleizle:Önceleriinsanlarputperesttiler,amaonlarbileTeþuvayaparak[=tövbe
ederek] Tanrý'nýn kanatlarýna girmeyi hak ettiler. Sen de bundan cesaret alabilirsin; çünkü
Teþuva'nýnönündehiçbirþeyduramaz.
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Bunoktada,Tunus'takiCerbakentindeyaþayanYahudiler,çocuklarýnaAvraamAvinu,Terahvedönemin
kralýNimrodarasýndageçenolayýanlatýrlar.OlayýndetaylarýarasýndafarklýlýklargösterenMidraþlar
olmasýnakarþýn;genelolarakmesajaynýdýr.

Yiþmael'i vermeme karþýn, Antlaþmam'ý devam ettireceðim kiþi ve
ikinci Atanýz olarak Yitshak'ý verdim. Çünkü sadece Yitshak,
"Avraam'ýnsoyu"olarakadlandýrýlacaktýr(Bereþit21:13).

Ona Yitshak'ý verdim

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

Yitshak'a Yaakov ve 
Esav'ý verdim

Esav, bu tercihi sebebiyle sadece "Seir daðýný" miras almýþtýr.
BöyleceErets-Yisrael'dehiçbirhakkýolmayacaktý.

Esav'a, onu miras almasý 
için Seir daðýný verdim

Çünkü Avraam'a vermiþ olduðum söz üzerine, Erets-Yisrael'i hak
edebilmeleriiçin,önceliklebununbedelinikarþýlamalarýgerekecek-
ti.Onlara"Tanrý'nýnHalký"olmanýndeðerinianlatmakiçin,öncelikle
"baþkasýnýnkölesi"olmanýnanlamýnýgösterdim.Dahasonraonlara
Tora'yýverdim.ZiraErets-Yisrael'dekihaklarý,Tora'yabaðlýlýklarýyla
doðruorantýlýolacaktý.

Yaakov ve oðullarý ise 
Mýsýr'a indiler

Enoþ (Bereþit 4:26) zamanýnda insanlar büyük
bir hataya düþtüler. "Tanrý, gök cisimlerini bu
dünyayagözkulakolmalarý için yarattý.Bu yüz
denbizimonlaradasaygýgöstermemizgerekir"
diye düþündüler ve gök cisimlerine tapmaya
baþladýlar.Dahasonrabunlarý temsiledenhey
kellerdenþekillerüreterek,evlerineyerleþtirdiler,
tapýnaklar yaptýlar. Bir zaman sonra Tanrý'yý
tamamenunuttularvetümtapýnmalarýnýbuput
larayönelttiler.Buþekilleriniyiyadakötügüçle
resahipolduðunusanýyorlardý.Dünyayaputpe
restlik hakimoldu…TakiAvraamortaya çýkýp

Tanrý'yý ve 'Bir' oluþunu ilan edip, insanlarý bu
yoldaeðitmeyebaþlayanakadar…

Avraamdoðduðuzaman,astrologlargökyüzünü
incelerlerken, bir yýldýzýn üç yýldýzý yuttuðuna
þahit oldular. Hemen krallarý Nimrod'a giderek
ona "Kral efendimiz!" dediler. "Bu saat içinde
Terah'ýnbiroðluolduvebiztamosýrada,gökyü
zünde bir yýldýzýn, üç yýldýzý yuttuðuna þahit
olduk.Korkarýzkibuçocukkrallýðýnýzýyokede
cekveinançlarýmýzýgeçersizkýlacak!"

Midraþ'tan…
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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
þöylecevapvermiþ:'Aptallar!Kafamýkeserseniz
arpayý kimyiyecek?'Ayný durumbenim için de
geçerlikralým.Oðlumuöldürürsenizobinaltýnýn
bana ne yararý olacak?". Terah'a "Merak etme"
dediler. "Buölürsebile, nasýlsabaþkabir oðlun
olur".AmaTerahkabuletmedi:"Birdahaoðlum
olup olmayacaðýný bilemem ki!". Terah'ýn bu
konuda ödün vermediðini görünce, onu
býraktýlar.

AvraamAvinuüçyaþýnageldiði zamandünyayý
ve gökyüzünü incelemeye baþladý. Güneþin
doðudan doðup, batýda battýðýna þahit oldu.
Bundanbirsonuççýkararak"öyleysebelkigüneþ
tanrýdýr" dedi. Fakat gece olup ay ve yýldýzlar
çýktýðýnda,onlarýngüneþeüstüngeldiðinidüþünüp
"belkidedünyayýonlaryaratmýþtýr"dedi.Ancak
güneþsabahbirkezdahadoðuncakesinkararýný
verdi: "Bunlar birbirlerine üstün deðiller. Benim
gibiyaratýlmýþþeyleronlarda.Vesadecebelirli
bir sisteme göre hareket ediyorlar; o kadar".
Avraambunlarýdüþünürken,Tanrýonunlatema
sageçti:"Avraam!"dedi."Nedendünyayý,gökleri
ve yýldýzlarý inceliyorsun? Hem seni hem de
onlarý, hem gökleri hem de yeryüzünü yaratan
Benim!".

Avraamhemenbabasýnagittiveona"Baba;lüt
fendünyayýkiminyarattýðýnýbanasöylermisin?"
diye sordu. Bir put yapýmcýsý olan Terah, "Git
benim put odama bak. Dünyayý onlar yarattý"
dedi.Avraam"Baba!Onlarahediyesunmakisti
yorum.Banaonlarýgösterlütfen!"diyediretince,
babasýonuhemenputodasýnagötürdü.Orada
taþtan,aðaçtan,altýndanvegümüþtenyapýlmýþ
birsürüþekilduruyordu.Avraamhemenannesi
nekoþtuve"Anne!Hemenbenimiçinbirþeyler
piþirlütfen.Oradakitanrýlarabunuhediyeetmek
istiyorum"dedi.Annesibuisteðiyerinegetirdive
Avraambunugetiripönlerinekoydu.Fakathiçbi
ri elini uzatýp yemeðe dokunmuyordu bile!
Avraamiçindenkararýnýverdi:"Tamdüþündüðüm

gibi!Bunlarnebirþeygörüyornededuyuyorlar"
diyerekonlarýateþeveripkületti.

Babasýgelipmanzarayýgörünce "Neyaptýnsen
oðlum?!"dedi.Avraamcevabýyapýþtýrdý:"Benbir
þeyyapmadýmbaba.Getirdiðimyemekiçinkav
gayatutuþtularvetartýþmabüyüyüncebirbirleri
niyaktýlar".Babasýonakýzdý:"Bunlarhareketbile
edemezlerki!Nekonuþurlarnedeiyiyadakötü
birþeyyaparlar.Nasýlonlarýnkavgaedipbirbirle
rini yaktýklarýný söylersin?!" Avraam amacýna
ulaþmýþtý: "Baba!" dedi. "Aðzýndan çýkan sözleri
kulaðýnduysun.Buheykellerdehiçbirgüçyoksa,
ozamansiznedenonlaratapýyorsunuz?Neden
seni,beni,gökleriveyeryüzünüyaratangerçek
Tanrý'yýterkediyorsunuz?"

Babasý onun bu sözlerini duyduðu zaman,
Avraam'ýalýpkralNimrod'agötürdü. "Kralefen
dim!" dedi. "Bakýn oðlum bugün ne yaptý!".
AnlatýlanlarýdinlediktensonraNimrodAvraam'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
Nimrodçoksinirlenmiþti.Terah'ýnverdiðitepkiyi
aynenverdi.Avraamdababasýnasöylediklerini
tekrarladý.Nimrod'unbusözlereverdiðitepkiise
çokfarklýydý:"Kimyaratmýþsenibeni?Herþeyi,
göklerivedünyayýyaratanbenim!"dedi.Avraam
istifinibozmadý. "Pekalaefendim"dedi. "Madem
öyle,emredinvegüneþbatýdandoðupdoðudan
batsýn. Ve eðer bunu yapamazsanýz, yalancýnýn
tekisiniz!"

Nimrodbununüzerineetrafýndakilere"Bunuha
yattabýrakýrsak,krallýðýyýkarveinancýmýzýgeçer
siz kýlar" dedi. "Madem o tanrýlarýmýzý yaktý; o
zamanbizdeonuyakalým!"Avraam'ýalýpbüyük
bir ateþe attýlar. Fakat Tanrý Bizzat Avraam'a
yardýmcý oldu ve onun ateþte yanmamasýný
saðladý. Avraam oradan sapasaðlam çýktý.
Oradaki herkes bumuhteþem olaya tanýk oldu
ve o günden sonra Avraam Avinu, insanlara
Tanrý'yýve'Bir'liðiniöðretmeyebaþladý.Bununbir
sonucu olarak Tanrý Avraam ve onun soyuyla
ebedibirantlaþmayaptý(UtkolCerba).

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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YitshakveRivka'nýnikioðluolmuþtu:Yaakovve
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
veYahudibirbabasývardý;amaoYahudiolmak
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,Yahuditarihininbuzorludönemleriniiste
miyordu. Ýstediði tek þey güçtü  bir toprak
parçasý.Tanrýdaonaistediðinivermiþti:"Okey…
Ýstediðini þimdiden veriyorum.Buyur, Seir Daðý
seninolsun".Esavfizikselbirmirasistemiþtive
aldýðýdabuydu.Esav'ýniþibukadardýr.

Yaakovise"BenYahudiolmakistiyorum"diyor
du. "Seçilmiþ bir halk olmanýn ve bir ahlak
standardý oluþturmanýn getirdiði sorumluluklarý

üstlenmeyehazýrým.Bu,Mýsýr'abukorkunçsür
güneinmekanlamýnageliyorsabile!".Düþünsenize;
kim antisemitizme maruz kalmayý "seçecek"
kadardeliolabilir?

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…Baþkasýylaevlenmemelisin.Biraz
düþünürsek; bu mesajlarýn ikisi de pek çekici
deðildir.Zira ikisidebirçocuðunnedenYahudi
olmayý istemesi gerektiðini açýklar nitelikte
deðildir. Ama buna karþýn; çocuk bunu bilmeli
dir.

Pekiyiama;antisemitizmdiyebirolguvarken,ve
sizbununbilincindeyken,çocuklarýmýzanasýlolur
daYahudiolmayýseçmesigerektiðinisöyleyebi
liriz? Eh… Agada'nýn, sýradaki paragraflarda
cevap vermek istediði sorudabu… (Rabi Tom
Meyer).

Yahudiliði Ýstemek

Baruh Þomer Avtahato Leyisrael 
Baruh U. Þeakadoþ Baruh U
Hiþev Et Akets Laasot Kemo
Þeamar Leavraam Avinu Bivrit 
Ben Abetarim. Þeneemar: 
"VayomerLeavram,YadoaTeda,
KiGerYiyeZarahaBeeretsLo
Laem. Vaavadum Veinu Otam 
Arba Meot Þana. Vegam Et
AgoyAþerYaavoduDanAnohi.
Veahare Hen Yetseu Birhuþ 
Gadol".

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 þe-
kilde hesapladý. Pasukta söylendiði gibi: "Tanrý,
Avram'a 'Þunu iyi bil ki, soyun, kendilerine ait
olmayantopraklarda400yýlboyuncayabancýolacak'
dedi. 'Onlara kölelik edecekler ve diðerleri, onlara
eziyetedecekler.AncakBen,onlarýnkölelikedecek-
leri ulusu da yargýlayacaðým ve bunun ardýndan
çocuklarýn, oradan büyük bir servetle çýkacaklar'"
(Bereþit15:13-14).
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Agada, Tanrý'nýn sonsuz iyiliðini önemle vurgulamaktadýr. Bu pa-
ragrafta verilen, Tanrý ile Avraam arasýndaki Parçalararasý
Antlaþma'da(BeritBenAbetarim)Tanrý400yýllýkbiryabancýlýktan
bahsetmektedir. Ayrýca kölelik ve eziyet sözleri de geçmektedir.
Kýsacasý 400 yýllýk bir eziyet ve kölelik döneminden bahsedildiði
sonucunapekalavarýla-bilir.BudurumdaBene-Yisraelhernekadar
yokolmaaþamasýnageliyoridiysede,Tanrý, "400yýl"demiþolduðu
için, onlarý bundan daha önce kurtarmak zorunda deðildir. Buna
karþýn, Tanrý, sýrf Avraam'a olan Sözü'nü tutup, Bene-Yisrael'i yok
olmadanönceçýkarmakiçin,400yýllýkhesabýfarklýþekildeyapmýþtýr.
Bene-YisraelMýsýr'datoplam210yýlkalmýþ,budönemekadar

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

"yabancý"statüsündeyken,Yaakov'unensonölenoðluLevi'ninvefatýndan[son116yýl]itibaren
"köle"halinegetirilmiþ,ismiacýlýðý[Mar]simgeleyenMiryam'ýndoðumundanitibarendeaþýrý
"eziyete"maruzkalmýþlardýr[son86yýl].

Gelenekselbilgilerimizegöre,maneviyokoluþusimgeleyen50aþama
vardýr.Bunlar"HamiþimÞaareTuma-ElliTumaKapýsý"olarakbili-
nir.Bene-YisraelMýsýr'danÇýkýþanýndabuaþamalarýn49'unugeçmiþ
durumdaydýlar ve Tanrý onlarý çýkarmamýþ olsaydý tamamen yok
olacaklardý. Bu yüzden Tanrý, tüm olaylarý en baþtan itibaren,
Avraam'a vermiþ olduðu sözünher yönüyle yerine geleceði þekilde
hesaplamýþtýr.

Paragraftaki "Kets - Son" sözcüðünün sayýsal deðeri (Kuf[100] +
Tsadik[90]=)190'dýr.BudaMýsýr'da400yerine210yýlgeçirenBene-
Yisrael'insürgünündenkýsaltýlanyýlsayýsýnadenkgelmektedir.Tanrý
iþtebunuhesaplamýþtýrvesözkonusu190yýlý,Yitshak'ýndoðumundan
itibarenhesaplamýþtýr.

Sonu … hesapladý

"Avraam'ýn soyu" terimi, ilk olarak Yitshak'ý tanýmlamýþtýr (Bereþit
21:12).Dolayýsýylaburadabelirtilen400yýllýksüre,Pesah'tadoðmuþ
olanYitshak'ýndoðumuylabaþlamýþtýr.ButarihtenMýsýr'danÇýkýþ'a
kadar "tamolarak"400yýlgeçmiþtir.YitshakhayatýboyuncaErets-
Yisraeliçindebiryerdenbiryerehareketetmekdurumundakalmýþtýr
ve hiçbir zaman topraðýn sahibi olarak görülmemiþtir. Bu da,
"yabancý" statüsünün Yitshak'la baþladýðýný göstermektedir. Ayný
durum,hayatýboyuncazorluklarçekmiþolanYaakov'ladevametmiþ
ve190.yýldaaileninMýsýr'ageliþinekadarsürmüþtür.

Soyun

Bu sözler de Tanrý'nýn ince hesabýný göstermektedir. Zira burada
Tanrý "Mýsýr'da"dememekte,YitshakveYaakov'un "yabancý"olarak
yaþadýðýdiðeryerleridekapsamaktadýr.

Kendilerine ait olmayan 
topraklarda

Tüm kölelik konusu doðrudan Tanrý'nýn kararý olduðuna göre, bu
kararýngerçekleþtirilmesindearacýlýkedenulusunnesuçuvardýr?
Busoruyabirkaçcevapverilebilir.ÖncelikleTanrýherhangibirulus
belirleyip, ona Bene-Yisrael'i köleleþtirmesini emretmiþ deðildir.
DolayýsýylaMýsýrlýlarbunuTanrýemrettiðiiçindeðil,kendikötülük-
lerindenyapmýþlardýr;oyüzdencezayalayýktýrlar.Üstelik,Tanrý'nýn
belirlediðikonukölelikvefizikseleziyetlesýnýrlýdýr.Hiçbirþekilde
cinayetten bahsetmemektedir. Oysa Paro, açýk bir emirle, erkek
bebeklerinNil'e atýlmalarýný buyurmuþtur.Buda onlarýn suçlarýný
arttýranbiretkendir(Rambam;Ramban).

Onlarýn kölelik edecekleri 
ulusu da yargýlayacaðým
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Ýbranice "bunun ardýndan" ifadesi Veahare Hen'dir. Tanrý ayný anlamý
VeaharHendiyerekdeverebilirdi.VeaharesözcüðündefazladanbirYud
harfi vardýr. Bu harfin sayýsal deðeri 10'dur. Kýsacasý; Tanrý burada
Mýsýr'danÇýkýþ'ýnöncesindeki10belayýimaetmektedir."Bu10[belanýn]
ardýndan…çýkacaklar"(DaatZekenim).

Bunun ardýndan … 
çýkacaklar 

Bu,oldukçakalabalýkbirulusun,çokuzunbirdönemboyuncaköleolarak
çalýþtýrýlmasýnýnkarþýlýðýdýr.DahasýTorakanununagörebirkiþikölesini
serbestbýrakacaðýzaman,onuboþellegönderemez;mutlakaonamaddi
birhediyevermelidir.

Diðeryandanbiraçýklamayagöreburadaki"servet"sözcüðümecazidirve
Bene-Yisrael'emensupolmayýpYahudiinancýnýkabuledenkiþileriifade
etmektedir. Gerçekten de Mýsýr'dan Çýkýþ sýrasýnda yaklaþýk 1.000.000
kiþilik,baþkauluslaramensupkiþilerdenoluþanbirgrupdaBene-Yisrael'e
katýlmýþtýr. Bu da Kabala'daki bir kavramý açýklamaktadýr. Yaratýlýþ'ýn
kutsiyetkývýlcýmlarýdünyadakiherulustamevcuttur.Bene-Yisrael'insür-
güneçýkmasýnýnamaçlarýndanbiridebukývýlcýmlarýtoparlamaktýr.

Büyük bir servetle

Tanrý,Avraam'avermiþolduðusözütutmakiçin
ilginç bir yöntem kullanmýþtýr: "Her erkek,   
[Mýsýrlý] akranýndan ve her kadýn, [Mýsýrlý] 
akranýndan gümüþ ve altýn eþyalar istesin" 
(Þemot11:2).Pasuktaki"istesinler"anlamýndaki
Veyiþalu sözcüðü,hem"ödünçistemek"hemde
"talepetmek"anlamýndaolabilir.Gerçekteuzun
yýllarboyuncabedavakölelikyapmýþolanBene
Yisrael'inbunutalephakkývardýr.Bunaraðmen,
TanrýMýsýrlýlar'ýnbueþyalarýn"ödünçistendiðini"
düþünmelerinisaðlayacakbirsözcükkullanmak
tadýr.Nedensadecetalepifadeedenbirsözcük
kullanýpbuniyetiaçýkçaortayakoymamýþtýr?

Bir zengin, oðlunun eþliðinde yolda yürümekte-
dir. 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 yan-
lýþ 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.

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…"

Aynýdurumkonumuziçindegeçerlidir.Gerçekten
de Mýsýrlýlar Kýzýldeniz'deki yokoluþlarýna doðru
gidiyorlardý. Fakat tüm bunlardan önce, Bene
Yisraelonlardanbüyükbirserveti,onlarýnödünç
olduðunusanacaklarýbirþekildeistediler.Çünkü
Mýsýrlýlar BeneYisrael'in hala kendi yönetimleri
altýnda olduðunu sanýyorlardý ve bu sarhoþluk
sebebiyle,onlarýnülkeyiterketmeleriniengelle
yebileceklerinden emindiler. Ancak tüm olaylar
tamamlanýp Mýsýr ordusu da Kýzýldeniz'de yok
olunca,sarhoþluklarýndanuyandýlarveverdikleri
eþyalarýgeriistemedilerbile.Çünküokadaryýlýn
eziyet ve köleliði karþýsýnda, verdiklerinin bile
yetersizbirtazminatolduðunuçokiyibiliyorlardý
(BenÝþHayil).

Servet
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 BuparagrafabaþlamadanönceMatsalar'ýnüstüörtülür.Dahasonraþarapkadehlerisaðelealýnarak
paragrafokunur.

Teilim'de"Kurtuluþkadehinikaldýrayým"(Teilim116:2)diyeyazdýlarvebuparagraftakurtuluþtanbah-
sedilmektedir (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"adenkgelir.

 ÞarapiçilmedenkadehyerinebýrakýlýrveMatsalar'ýnüstüaçýlýr.

Hematalarýmýzýnhemdebizim,hertürlüzorkoþulakarþýnvarlýðýmýzý
sürdürebilmemizisaðlayan,Tanrý'nýnAvraam'avermiþolduðubusöz-
dür.Tanrý'nýnsözününsonundaki"bununardýndançýkacaklar"ifadesi
gelecek zaman olduðu için her nesildeki sürgün ve eziyetleri ifade
eder.Yahudiler'in zor zamanlarý olacaktýr - hemdene yazýk ki çok.
Amasonundamutlakabundançýkacaklardýr.

Tanrý,Avraam'layaptýðýParçalararasýAntlaþmasýrasýndaAvraam'a,
tarihboyuncaYahudiler'ehükmedecekolandörtbüyükkrallýktanda
bahsetmiþtir.Bunlargeçmiþte["atalarýmýz"zamanýnda]gerçekleþmiþ

Budur

olanBabil,Pers,EskiYunanegemenlikleri ile þuanda ["bizim"] içindebulunduðumuzRoma
[=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(Bereþit46:4)vegelecektekisürgünlerdededurumaynýolacaktýr(ÝyunTefila).

Üçüncübirolasýlýkdabuifadeninbiröncekiparagraftasözüedilen"sürgünsüresininhesaba
uygunhalegetirilmesi"kavramýnagöndermeyapmasýdýr.Bunagöresürgününsonugelmediði
zamanlardabileTanrýbizigözdenýraktutmaz;düþmanlarýmýzdankurtarýr(MaaseNisim).

SadeceParoveMýsýrlýlardeðil.Sadece bir ulus/kiþi deðil

Evet; "her" nesilde Yahudiler'i maddi ve/veya manevi olarak yok
etmegiriþimleriolmuþtur.

Her nesilde

Farklý bir bakýþ açýsýyla "onlarýn elleriyle kurtarýr". Tanrý olaylarý
öylebirþekildedüzenlerki,sonundadüþmanlarýmýz,kurtuluþumuzu
bizekendileriverirler.ÖrneðinMýsýrlýlarBene-Yisrael'inMýsýr'ýterk
etmeleriiçinyalvarmýþlardýr.AynýþekildePurimolaylarýsýrasýnda,
enazAmankadarYahudiler'dennefretedenÝmparatorAhaþveroþ,
Yahudiler'inkendilerinisavunmalarýnabizzatizinvermekdurumun-
dakalmýþtýr.

Ellerinden kurtarýr

Ve,hematalarýmýzhemdebizimiçin,etkinliðinihep
sürdürmüþolan,budur.Zirabiziortadankaldýrmak
için karþýmýza sadece bir ulus/kiþi dikilmiþ deðildir.
Aslýndahernesilde,biziimhaetmeamacýylakarþýmýza
dikilenler olur. Fakat Kutsal-Ve-Mübarek Tanrý,
bizionlarýnellerindendaimakurtarýr.

Vei Þeameda Laavotenu Velanu. 
Þelo Ehad Bilvad Amad Alenu 
Lehalotenu. Ella Þebehol Dor 
Vador Omedim Alenu Lehalotenu. 
Veakadoþ Baruh U, Matsilenu
Miyadam.
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Antisemitizm konusunu sürekli gündemimizde
tutmamýzgerekir;çünkübu,hernesildevarolan
birolgudur.Ýsterinanýnisterinanmayýn;þuanda
oralardabiryerdebirileri"GidipþuYahudiler'iyok
edelim"diyeplanlaryapmaktalar.Bubirparano
ya deðil. Yahudi tarihi boyunca durum bundan
farklý olmamýþtýr. Agada'nýn bu paragrafý 2000
yýlayakýnbirsüreönceyazýlmýþtýrvebize,daha
ozamandannelerolacaðýnýsöylemektedir.

Neden?YahudiUlusu'nunmisyonu,insanlýða
Tanrý'yýveahlakýöðreterekdünyayýyükseltmek

tir. Bu durumda Yahudiler'in düþmaný kimdir?

Elbetteahlakýöðretmemiziengellemek isteyen

ler.Agada,bukonudahernesildedüþmanlarýmýz

olacaðýnýbildirmektedir.

"Tanrýbizikurtarýr"Neden?Çünkü,Talmud'unda

belirttiðiüzere,ahlakeðitimidurduðu takdirde,

dünyaotozvegazbulutuhalinegeridönecektir.

Tanrý,Evreni'nitanrýsýzolmasýiçinyaratmamýþtýr.

Bu yüzden Yahudiler'i kurtarmalýdýr (Rabi Tom

Meyer).

Düþünceler

Öðretmenler"bahane"ve"sebep"arasýndakifarký
en iyi bilenlerdir. Kendilerine gelen "elektrikler
kesikti; çalýþamadým hocam" þeklindeki sözleri
bir"sebep"deðil,"bahane"olarakdeðerlendirirler.
Zirabuiddiadaolanbirçocukda,kibritçakmasýný
elbettebilenbiridir.Kýsacasý, geneldesebepler,
maskelemeyeçalýþtýklarýbahanelerinbirerþeffaf
kýyafetiolmaktanöteyegidemezler.

ÝþtebazýlarýnýnYahudiler'dennedennefretettik
lerinedairon"sebep":

1.Yahudilerbizdenfarklýlar.
2.Yahudilerbizeçokfazlabenzemeyebaþladýlar.
3.Yahudilerzenginler.
4.Yahudilerfakirveparazitler.
5.Onlarýülkemizekabulettik;amaonlarülkeye

ihanetediyorlar.
6. Ülkeyle çok ilgileniyorlar; kendi iþlerine
baksýnlar.
7.AhlakidüzenoturtmakiçinTanrýdiyebirþey
icatettiler.
8.OnlarTanrý'nýndüþmanlarý.
9. Her yerde karþýmýza çýkýyorlar; mutlaka bir
þeylerçeviriyorlar.
10. Ýçlerine çok kapanýklar; mutlaka bir þeyler
çeviriyorlar.

Tahmin edileceði gibi bu liste uzayýp gidebilir.
Görüldüðüüzerebu"sebep"lerinbiridiðerinezýt!
Þimdi soralým:AcababunlarYahudi nefreti için
geçerlibirer"sebep"mi,yoksabirer"bahane"mi?
(RabiÞimonApisdorf).

Sebep ve Bahane

Agada,bizlerinesillerboyuncaayaktatutanþey
için"Vei Ve Budur"demektedirVeisözcüðüdört
harftenoluþur:Alfabenin6.harfiVav,5.harfiE,
10.harfiYudveilkharfAlef.

Belkidebuharfler,ulusaldayanýklýlýðýmýzýnasýl
sýrrýnýaçýklarniteliktedir:
Vav=6:Miþna'daki6bölümüsimgeler(Sözlü
Tora).
E=5:Tora'nýn5kitabýnýsimgeler(Yazýlý
Tora).

Yud=10:OnEmrisimgeler.
Alef=1:BirveTekolanTanrý'yýsimgeler.

TarihboyuncaYahudiler,'Bir'olanTanrýileköklü
ve farklý bir iletiþim içinde olduklarýný hisset
miþlerdir. Mitsvalarýn þevkli bir þekilde yerine
getirilmesiveTora'nýnbilgeliðiniöðrenmekonu
sundakiödünsüzsadakat,hemTanrýilearamýz
dakibueþsiziliþkininbirifadesidir,hemdebizleri
zamaniçindeilerleten,geliþtirenkuvvetioluþturur
(RabiÞimonApisdorf).

Dayanýklýlýðýn Sýrrý

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,
VayeredMitsraymaVayagor Þam
Bimte Meat. Vayi Þam Legoy
GadolAtsumVarav".

ÇýkveAram'lýLavan'ýn,YaakovAvinu'yayapmak
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 babamMýsýr'a indi ve az sayýda kiþiyle
oradabirsürekaldý;oradabüyük,güçlüvekalabalýk
birulushalinegeldi"(Devarim26:5).

Ýbranice Tse Ulmad. Bu, Sözlü Tora'nýn öðrenmek isteyene yönelik
hitapþeklidir.Birkiþibirþeyigerçektenöðrenmekistiyorsa,ozaman
kendiönyargýlarý,eskibilgilerigibi,bakýþaçýsýnýöznelkýlacakþeylerle
çevrilidünyasýndan"çýkmalý"dýr.Sadecebu"çýkýþ"gerçekleþtiðitakdir-
de "öðrenme" aþamasýna geçebilir. Zira bir bardaða su koymak
istiyorsanýz,öncelikleobardaðýboþaltmýþolmanýzgerekir.

BuradaAgada, bir önceki paragrafta söylediði "her nesilde bizi imha
etmekisteyenlerolur"ifadesinin,daha"Yisrael"inilknesli-takendisi
-olanYaakov'undönemindebaþladýðýnývurgulamaktadýr.

Çýk ve … öðren

Lavan,Yaakov'undayýsývekayýnpederiydi.Esav'dankaçarakLavan'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,
dahasonraRaheliledeevlenmesinekarþýn,buonaikincibiryediyýllýk
çalýþmayamalolmuþtur.

Aram'lý Lavan

Pasuktabelirtildiðigibi:"Parotümhalkýnaemirvererek[þöyle]dedi:
'DoðanhererkeðiNil'eatýn; fakat tümkýzlarýyaþatýn'" (Þemot1:22).
Paro'nunemrihernekadarBene-Yisrael'ebüyükzararverecekidiyse
de,bilindiðigibi,kuralagörebirçocuðunYahudiliði,annesinebakarak
belirlenir. Annesi Yahudi olan bir bebek Yahudi'dir. Bu durumda
Paro'nunemri,YahudiUlusu'nunyokolmasýiçinyeterlideðildir.

Çünkü Paro, sadece
erkekleri hedefleyen bir 

buyruk vemiþti
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Lavan'ýnyanýnda20yýlgeçirdiktensonraYaakov,tümailesinitopar-
layarakgerigelmekistemiþ,Lavandaonazararvermek,"yoketmek"
amacýylapeþinedüþmüþtür.FakatTanrý'nýnarayagirmesisebebiyle
bugerçekleþmemiþtir.Yinede,baþarýlýolsaydýYaakovölecek,ailesi
deLavan'ýnputperestortamýiçindetamamenyokolacaktý.

Oysa Lavan her þeyi
kökten yok etmek istedi 

Agada, bu paragrafta öne sürdüðü savý, Tora'daki bir pasukla
kanýtlamaktadýr."BirAram'lý-yaniLavan-babamý-yaniYaakov'u
-yoketmekistemiþti".

Bir Aram'lý, babamý yok 
etmek istemiþti

Ýlkbakýþta,Yaakov'unMýsýr'ainmesiyleLavanarasýndabirbaðgörül-
memektedir.Oysabirazdikkatlidüþünülürsebubaðortayaçýkacaktýr.
Bene-Yisrael'intopluhaldeMýsýr'agitmelerininsebebi,Yosef'inorada
baþvezirkonumundaoluþuydu.FakatYosefbukonumagelmedenönce
birmahkum,onunöncesindeisebirköleydi.Yosef'inMýsýr'aköleola-
rakgelmesindekienönemliroldakardeþlerininkendisineolannefre-
tiydi. Kardeþleri onu bu nefret sebebiyle satmýþlardý. Nefretlerinin
temelinde ise -enazýndangöründüðükadarýyla -Yaakov'unYosef'e
olanözelilgisivardý.Buözelilgi,Yosef'in,Rahel'inoðluolmasýndan
kaynaklanýyordu ve Rahel, Yaakov'un asýl sevdiði - ve aslýnda tek
evlenmek istediði eþiydi. Yaakov, Rahel uðruna yedi yýl boyunca
çalýþmýþtý.ÝþtebunoktadaLavan'ýnrolüortayaçýkmaktadýr.Lavanbu
yediyýlýnsonundaYaakov'avermiþolduðusözütutmayarak,,

Mýsýr'a indi

RahelyerineLea'yýYaakov'laevlendirmiþti.Veeðerbunuyapmýþolmasaydý,sonradanLeaile
de evlenmiþ olsa bile, en azýndan Yosef, Yaakov'un Behor oðlu olacaktý ve bu durumda
kardeþleriondannefretedip,onuköleolaraksatmayacaklarveMýsýr'ainilmeyecekti.

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

Büyük

Kalabalýk nüfuslarýnýn sonucu güçlüydüler. Bene-Yisrael'in "güçlü"
olmasý,ikinciAtaYitshak'lailgili"bizdençokdahagüçlühalegeldin"
(Bereþit26:16)denmesiylebaðlantýlýdýr(Maaral).

Güçlü

Ve her nesilde, normal olarak çoðalma hýzlarý artýyordu. Bene-
Yisrael'in "kalabalýk" olmasý, üçüncü Ata Yaakov'la ilgili "Her-Þeye-
Kadir 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
çokçocuðasahipolmuþkiþidir.

Kalabalýk
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AgadanedenözellikleLavan'ayüklenmektedir?
NedeolsaYaakov'uöldürmeyekararlý olanbir
baþkasý da vardý: Esav. Neden ondan deðil de
Lavan'danbahsedilmektedir?

GeneldeYahudikarþýtlarý,bununiçinbirsebeple
ri olduðunu öne sürerler. Esav'a göre, Yaakov
onunberahasýnýçalmýþtý.Paro'yagöre,Yahudiler
çok fazla güçleniyorlardý. Aman'ýn özellikle
Mordehay'a yönelik bir kini vardý ve bunu tüm
Yahudiler'e genellemiþti. Hitler'in bile ekonomik
vepolitik bahaneleri vardý. Fakat Lavan?Onun
negibibir"sebebi"vardý?

Lavan'ý rahatsýz eden þey, Yaakov'un sýnýrsýz
ahlakduygusuydu.Bazýkiþilerdoðrulukveahlak
karþýsýnda sinirlenmeden, bu deðerleri simgele
yenkiþidennefretetmedenduramazlar.Buyüz
denLavan,ailesiylebirlikteEretsYisrael'egiden
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
kavramýnvücudagelmiþhaliolankiþininüzerin
de tam bir hakimiyet kurmak istemiþtir (Rabi
TomMeyer).

'Ýyi'ye Dayanamamak

Agada'da, aðýrlýk merkezinin Paro'dan Lavan'a
aktarýlmasý, iyi bir incelemeyi gerektirmektedir.
Öncelikle, Hahamlarýmýz'ýn, Lavan'da gördükleri
kötülüðünneolduðunuanlamalýyýz.Lavan, "her 
þeyi köktenyoketmekistedi"demeyigerektire
cekneyapmýþtýr?Basitçedüþünürsek,Yaakov
eþleri ve çocuklarýyla birlikte EretsYisrael'e
kaçmamýþ olsaydý, Lavan da onlara hiçbir þey
yapmayaniyetlideðildi!

Fakatikincivedahazorbirkonuvardýr: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 ifadeninanlamýneolabilir?!Paro'nunemri
bu kadar mý basittir? Paro'nun, halkýn sadece
beþte birinin (Targum Yonatan) Mýsýr'dan
çýkabilmesineimkanverenbirterminatörolduðu
bukadarkolaygözardýedilebilirmi?Böylesibir
kötülüðü karþýlaþtýrabileceðimiz baþka bir þey
varmýdýr?

Agada'nýnöncekibölümlerindedörtfarklýkarak
terdekiçocuktanbahsetmiþtik.Buçocuklardan
tam bir cevap almamýþ olan, sadece Raþa'dýr.

BaþkabirdeyiþlebabaileRaþaarasýndakidiya
loghenüztamamlanmamýþtýr.Þimdikonuyavaþ
yavaþaçýklýðakavuþacaktýr:

Dört çocuðun dördü de Paro'nun hedefiydi.Paro,
birYahudi ilebirdiðeriarasýndaayýrýmgözetmi
yordu.Doðanhererkekçocuðudoðrudannehre
attýrýyordu. Hiçbir ayrým gözetmeden  hepsini.
Ve gerçekten de "her nesilde bizi imha etmek
üzerekarþýmýzadikildiklerinde"de,bizkendi içi
mizdekendimizinekadarsýnýflandýrmameraklýsý
olsakda,düþmanlarýmýzýnbunuönemsemediðini,
bizimkendisýnýflarýmýzýnonlarý ilgilendirmediðini
gözlerimizlegörüyoruz!Paroilesavaþsözkonu
su olduðunda, bunu herkes anlar ve bunun
karþýsýndaherkesbirarayagelir.Paro silahlarýný 
kuþanýp Yahudiler'i hedeflediði anda, Yahudiler 
arasýnda da hiçbir ayrým kalmaz  birleþirler. 
Paro'yla savaþta Raþa olan oðul bile, sadece
savaþtayeralmaz,bazýzamanlardaYahudiler'in
liderliðinibileyapar.

Fakat iþte, dört çocuðun babasý, Agada'nýn bu
noktasýnda,farklýbirsavaþtanbahsetmektedir:
"Sevgiliçocuklar…BizimsavaþýmýzParo'yakarþý
deðil… Bambaþka birine karþýdýr… Bunu iyi
bilin".

Aram'lý Lavan Ne Ýstedi?
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Tora,Devarim26:1-11'de,yýlýnilkmeyvelerinin(Bikurim)Bet-Amikdaþ'agetiriliþisýrasýndabirkiþinin
yapmasý gereken deklarasyonu kaydeder. Bu deklarasyon, sadece birkaç pasukla (Devarim 26:5-9),
Yaakov'unMýsýr'ainiþi,aileninoradabüyükbirulushalinegeliþi,esaret,kurtuluþveErets-Yisrael'egi-
riþiözetler.Agadabuözettarihikullanarak,onudahadageniþletecektir.Agada'nýnyöntemi,bupasuklarý
bölerek,hersözcükyadasözcükgrubununispetengeniþbiraçýklamaeþliðindesunmakvebuþekilde
özeti detaylandýrmaktýr. Bunun için giriþ olarak, bir önceki paragrafta getirilen Devarim 26:5 ile
baþlamaktadýr.

Paro'yu ele alalým… Onun kadar acýmasýz bir
düþman olmuþ mudur? Sýrf, denizin içinden
geçenensonYahudi'yibileyoketmekamacýyla,
tümordusuylabirlikteintiharakalkýþacakkadar
gözüdönmüþbirbaþkasývarmýdýr?Belkibilmi
yoruz;amaParo,BeneYisrael'ineziciçoðunluðunu
Mýsýr'da yok etmeyi baþarmýþtý. Bu berbat bir
þeydir…AMA…Bubile"herþeyiköktenyokede
bilmesine"yetmiþmidir?Aksine;BeneYisrael'in
özgür bir þekilde kendi topraklarýnda ülkelerini
kurabilmelerini saðlayan güç, Mýsýr'daki
soykýrýmdankurtulabilmiþolmaktýr!

FakatbirdeLavan'abakalým.Gerçekten;Lavan
neyapmýþtýr?Hiçbirþey.Görünüþte,herþeyden
Yaakov sorumludur. Yaakov ailesiyle birlikte
kaçmýþ olmasa, Lavan da onun peþine
düþmeyecektir.Evet;Lavandünyanýnendürüst
kiþisi deðildir. Yaakov'un ücretini onlarca kez
deðiþtirmiþtir (Bereþit 31:41). Evet, Yaakov'u
defalarca aldatmýþ, yalanlar söylemiþtir. Fakat
bunaraðmenbirgerçekvardýr:Yaakov,Haran'da
bulunduðu sürede, oldukça düzenli bir Yahudi
yaþamý oturtmayý baþarmýþtýr. Neredeyse tüm
oðullarýoradadoðmuþtur.Vebuoðullarý,Erets
Yisrael'e geldiklerinde olduðu gibi aralarýnda
anlaþmazlýkyaþamamýþlardýr.Eh;belkiLavan'ýn
oðullarýilebazýtatsýzlýklarortayaçýkmýþtýr;ama
bununbilesebebiYaakovveailesininzenginleþmiþ
olmasýdýr. Baþka bir deyiþle, oradaki Yahudi
cemaati [Yaakov'unailesi]gayetrahatsayýlýrdý.
Savaþlarlauðraþmakzorundadeðildineonlarý
yolda bekleyen Esav'la, ne de kýzkardeþlerini
kaçýranÞehem'le.Yurtdýþýndaoldukçarahattýlar.
EretsYisrael ve dertlerine ne ihtiyaçlarý vardý?
Peliþtiler'lebiletakýþmakzorundakalmayacaklardý!
EretsYisrael'dekiyaðmursuzlukvebazýzaman
lardaki kýtlýk, verimli Haran'da söz konusu bile
deðildi.Kýsacasý, her þeymükemmeldi! Peki ya
"Tsadik" Lavan? Onun istediði sadece iki þey
vardý:

 Yaakov'unveailesininoradakalmalarý,Erets
Yisrael'e dönme "hayalleri"nden, bir halk olarak
"özel" oluþlarýndan vazgeçmeleri ve asimile
olmalarý.
 OnlarýbekleyenbüyükbabalarýYitshak'adön
memeleri. Aileden, gelenekten, tarihten  her
þeydenkoparakvazgeçmeleri.

Tüm nokta da budur! Yaakov Avinu, Lavan'ý
dinlemiþ olsaydý, gerçektende "her þeykökten
yok olacaktý". Lavan, Yahudi Ulusu'nu ortadan
kaldýrmanýnfizikseldeðil,ancak"manevi"ortam
dagerçekleþebileceðiniçokiyibiliyordu.

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 þe 
kilde kayboluþlarýný görmemiz gerekir. "Çýk ve
öðren"kimdahabüyükyýkýcýgücesahip?Kendi
neslimizdebilevahþidiktatörlerinyokettikleri
mi daha çok, yoksaLavan'larýn asimile ettikleri
mi?BizimdedünyadakiYahudinüfusununüçte
biriniyoketmiþbircanidenkurtulabilmiþbirnes
linçocuklarýolanbizlerindeçýkmamýzve"rahat
Lavan'sal sürgünler" sonucunda Seder
masalarýnda yer almamaya baþlayan kardeþle
rimizi görmemiz gerekmektedir. Her gün, her
saat,kültürünü,deðerlerini, geçmiþini bilmeyen
kardeþlerimiz,Lavan'ýnkýlýçlarýiledeðil,gülümse
meleri ve kucaklamalarýyla yok olmaktadýr.
YaakovAvinu'nunbukucaklamaveöpüþmelerden
ne kadar kaçýndýðýný biliyoruz… Acaba neden
korkuyordu? Belki de bunu þimdi daha iyi
anlýyoruzdur…(TeheletMordehay).
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 "VayeredMitsrayma"-AnusAl
PiAdibur.
 "VayagorÞam"-MelamedÞelo
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".
 "BimteMeat"-KemaÞeneemar:
"Beþivim Nefeþ, Yaredu Avoteha
Mitsrayma.VeataSamehaA-do-nay
E-lo-e-ha Kehoheve Aþamayim 
Larov".
 "Vayi Þam Legoy" - Melamed

Þeayu Yisrael Metsuyanim Þam.
 "LegoyGadolVeatsum"-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;VeatEromVeerya".

 "Mýsýr'aindi"-Yaakov,TanrýsalKararsebe-
biylebunamecburkalmýþtý.
 "Orada bir süre kaldý" - Bu ifade, Mýsýr'a
yerleþmek amacýyla deðil, orada sadece "bir süre
kalmak için" indiðini öðretir. Pasukta söylendiði
gibi:"'Buülkedebirsürekalmakiçingeldik'diye
açýkladýlar Paro'ya. 'Çünkü kýtlýk Kenaan'da
oldukça aðýr olduðundan, kullarýnýzýndavarý için
otlak yok. Lütfen kullarýnýzýn Goþen bölgesinde
yerleþmelerineizinveriniz'"(Bereþit47:4).
 "Azsayýdakiþiyle"-Pasuktasöylendiðigibi:
"AtalarýnMýsýr'a yetmiþ kiþilik bir grup halinde
inmiþlerdi;oysaþimdi,TanrýnAþemseni,gökler-
dekiyýldýzlargibikalabalýkhalegetirdi"(Devarim
10:22).
 "Orada…birulushalinegeldi" -Bu ifade,
Bene-Yisrael'inoradaayýrtedilirhaldeolduklarýný
öðretmektedir.
 "Büyük,güçlü…birulus"-Pasuktasöylendiði
gibi: "Bene-Yisrael verimliydiler; kaynarcasýna
çoðaldýlarveçokçokgüçlendiler.Veülkeonlarla
doldu"(Þemot1:7).
 "Vekalabalýk"-Pasuktasöylendiðigibi:"Seni
çayýrýn çimenleri gibi onbinler haline getirdim;
çoðaldýn,büyüdünvemükemmelgüzelliðeeriþtin;
göðüslerin þekillendi ve tüylerin bitti; fakat sen
çýplakveörtüsüzdün"
(Yehezkel16:7).

Giriþ:"…Sonralarý[babam]Mýsýr'aindiveazsayýdakiþiyleoradakonakladý;oradabüyük,güçlüveka-
labalýkbirulushalinegeldi"(Devarim26:5).
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Yaakov'unMýsýr'ainiþininsadece"birsürekalmak"oluþunudevamýnda
okuduðumuziçin,aklabunanegerekolduðusorusugelebilir.Agada
busoruyacevapvermektedir:Yaakovbunamecburdur.ZiraTanrý'nýn
Avraam'aParçalararasýAntlaþmasýrasýndasöylediðiüzerebuolayýn
gerçekleþmesi gerekiyordu. Buna karþýn Hahamlarýmýz þu gözlemi
yaparlar:Tanrýbukararývermiþolduðuiçin,Yaakov'unMýsýr'azincir-
libirþekildeinmesibilenormalkabuledilebilirdi.NedeolsaYaakov
Tanrý'nýn sürgün kararý sebebiyle Mýsýr'a gelmektedir ve normalde
sürgünlerbuþekildebaþlar.Yinede,Tanrý'yaolanyakýnlýðýveüstün
düzeyi sebebiyle Tanrý ona iyilik yapmýþ, büyük onurla - Paro'nun
da-vetlisiolarakinmiþtir(Bereþit45:17-18).Fakatbunuyaparkenbileis-

Tanrýsal karar sebebiyle 
mecbur kalmýþtý

   teksizceyapmýþtýr(Bereþit46:3)(Vilna'lýGaon).
ManeviyatýenyüksekülkeolanErets-Yisrael'denayrýlmakherzaman"iniþ"olaraktanýmlanýr.
FakatgidilenyerMýsýr,yanidöneminyozlaþmýþlýkveahlaksýzlýkmerkezioluncabuiniþindaha
sert olduðu açýktýr. Bu da her ne kadar Yaakov ve ailesi Mýsýr'da büyük bir rahat içinde
yaþamýþlarsaveçocuklarýhayattaolduðusüreceailehiçbirzorlukçekmemiþsede,bunaraðmen
Mýsýr'daki yaþamlarýnýn onlar için yine de bir sürgün olduðunu hiçbir zaman akýllarýndan
çýkarmamýþ olduklarýný gösterir. Zira orada kendi istekleriyle deðil "mecbur olduklarý için"
bulunmuþlardýrveellerindeolsahemenErets-Yisrael'edöneceklerdir(RabiHida).

Ýbranice Vayagor. Bu geçici bir süre konaklama ifade eder. Tam
yerleþme söz konusu olsaydý Vayeþev sözcüðü kullanýlýrdý (Bereþit
37:1).Buniyetteolmadýklarý,Agada'nýngetirdiðipasuktaParo'yahita-
bensöylediklerisözlerdenkolaycaanlaþýlmaktadýr:"Buülkedebirsüre
kalmakiçingeldik".

Vayagor sözcüðü "Ger - Yabancý" kökünden gelmektedir. Tanrý'nýn,
Yaakov'uMýsýr'ainmeyemecburedenSözü,Avraam'ýnsoyununkendi-
lerineaitolmayantopraklarda"yabancý"olacaklarýyönündeydi.

Bir süre kaldý

Yaakovveailesideburayasadece"birsüreiçin"-yaniyabancýstatüsündegelerek,sadeceve
sadecebuSözsebebiyleveelindeolmadanMýsýr'daolduklarýnývurgulamýþlardýr.AncakMýsýr'da
geçensüreileyeninesillerburayýkendianayurtlarýgibigörmeyebaþlamýþlardýr.

Teksebepbuydu.Yosef'inburadaüstdüzeykonumdaoluþunufýrsat
bilip,Mýsýr'danyararlanmagibibirniyetleriyoktu.

Kýtlýk Kenaan'da oldukça 
aðýr olduðundan

BubölgedeyaþamalarýnýYoseföngörmüþtür.ÇünkübuþekildeMýsýr
toplumunun olumsuz etkilerinden uzakta, ayrý bir yerde
yaþayacaklardýr. Yosef kardeþlerine ayrýca "çoban olduklarýný"
vurgulamalarýnýsöylemiþtir.Mýsýrlýlarçobanlardanhoþlanmazlardý.
BudaBene-Yisraeliçinekbirkorumaanlamýnagelecekti.

Goþen bölgesi 

BulisteBereþit46:8-27'deverilmektedir.Yetmiþ kiþi
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Bene-YisraelMýsýr'dakendilerineözgüözelliklerinigeliþtirerekfarklý
birulusolduklarýnýbelliederbirdurumdaydýlar.Kendilerineayrýlmýþ
belirli bir bölgede oturuyorlardý, dilleri, giyiniþ tarzlarý ve isimleri
Mýsýrlýlar'dan farklýydý.GerçekteBene-Yisrael'inMýsýr'dabuüçþeyi
deðiþtirmemiþolmasý,onlarýnkurtulmayýhaketmelerindeönemlibir
roloynamýþtýr.Yahudiler'iMýsýrlýlar'dan farklýkýlanbirbaþkanokta
daheraileninçokçocuksahibiolmasýydý.Dahasý,davranýþvedeðer
yargýlarýyla Avraam Avinu'nun soyundan geldiklerini herkese belli
ederbirdüzendeyaþýyorlardý(Raþi;Ritba).

Ayýrt edilir halde

Bubölümdekanýtolarakgetirilenpasukta,çoðalmayývegüçlenmeyi
ifade eden altý sözcük vardýr. Midraþ, Bene-Yisrael'in mucizevi
çoðalýþýnýanlatýrken,herkadýnýnbirkeredealtýbebekdoðurduðunu
belirtir. Pasuktaki altý sözcük bu sayýya gönderme yapmaktadýr.
Normaldealtýzdoðançocuklargüçsüzveyetersizolurlar.Bunakarþýn
pasuk, çocuklarýn normal bir doðumdaki gibi güçlü olduklarýný
vurgulamaktadýr(Abravanel).

Büyük, güçlü … bir ulus

Týpkýkesildikçedahagürçýkançimenlergibi,Bene-Yisrael'edene
kadar eziyet edildiyse, onlar da o kadar çoðalmýþlardý. (Ritba;
Abudaram)"[Mýsýrlýlar]onanekadareziyetettiyse,[Yisrael]okadar
çoðalýyor ve yayýlýyordu" (Þemot 1:12).Bu,Tanrý'nýnplanýydý.Paro
"Pen Yirbe - Aman Çoðalmasýnlar" diye önlem aldýkça, onlar "Ken
Yirbe-Odenliçoðalýyorlardý"(Raþi).Ýlginçbirnokta:Çöldeyapýlan
sayýmda,Levikabilesinindiðerkabilelereoranlabelirginbirþekilde
düþük nüfuslu olduðu görülmektedir. Bu da çimen benzetmesine
baðlýdýr. Leviler fazla çoðalmamýþlardýr; çünkü onlar kölelik
yapmamýþlar, eziyet görmemiþlerdir (Ramban; bkz. sýradaki parag-
raftakiaçýklamalar).

Çayýrýn çimenleri

Çoksayýdaonbintane(MetsudatTsiyon).Konununaçýklanmasýiçin
pasuðun bu kadarý yeterli olmasýna karþýn, Agada pasuðu sonuna
kadar vermekte, genç bir kýza benzettiði Bene-Yisrael'in geliþim
aþamalarýnýtanýmlamaktadýr:

Onbinler

ÝbraniceBaadiAdayim.Bu,ergenlikçaðýnaulaþýp takýlar takmaya
baþlamayauygunyaþaeriþmiþbirgençkýzýtanýmlamaktadýr.Adayim
sözcüðü takývemücevher ifadeeder.Diðeryandan,bazýotoriteler
bunu "Adarim - Sürüler" sözcüðüyle baðdaþtýrýrlar. Bu da, Bene-
Yisrael’inbüyükvekalabalýkbirsürügibiçoðalýþýnýtemsiletmekte-
dir.

Mükemmel güzelliðe 
eriþtin

Bunlar bir genç kýzýn ergenlik çaðýný iþaretleyen belirtilerdir.
PeygamberYehezkel,Bene-Yisrael'inMýsýrÇýkýþýileartýkbüyükve
kalabalýkbirulushalinegeliþinegöndermeyapmaktadýr.Yinede;

Göðüslerin þekillendi ve 
tüylerin bitti
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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;fakatMýsýr'daBene-Yisraelsünnetolmayýihmaletmiþlerdi.Ve
Tanrýonlara,sünnetsizkimseninMýsýr'dançýkamayacaðýnýbildirmiþtir.
Bunun üzerine halk içinde sünnetsiz olan kiþiler sünnet olmuþlardýr.
BöyleceBene-Yisraelkanlabaðlýikimitsva-korbanvesünnet-sayesin-

Fakat sen çýplak ve  
örtüsüzdün

deMýsýr'dançýkmayýhaketmiþtir.BuaçýdanbirçokAgada,Yehezkelkitabýndakibupasuktan
önceki pasuðu da içerir: "Vaeevor Alayih, Vaereh Mitboseset Bedamayih; Vaomar Lah
BedamayihHayi;VaomarLahBedamayihHayi-Üzerindengeçtimvesenikendikanýniçinde
debelenirkengördüm.Sana'Kanlarýnsayesindeyaþayacaksýn'dedim.Sana'Kanlarýnsayesinde
yaþayacaksýn'dedim" (Yehezkel16:6).Bupasuktakanla ilgili ikikezgeçen ifade, sözkonusu
mitsvalaradenkgelmektedir.Birisünnetinkaný,diðerikorbanýnkanýdýr.

Pasukta "yetmiþ kiþi" anlamýndaki ifade Þivim 
Nefeþ'tir.Nefeþsözcüðününtamanlamý"can"ya
da"ruh"tur.Dikkatiçekenbirnoktavardýr: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.AncakToratekilyapýyýtercihederek
Nefeþdemiþtir.Neden?

Bukullaným,Yahudiler'in,Mýsýradlýçamurçuku
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
birkarþýlaþmagibi…Aradabirkonuþmageçer,
geliþir, ortak ilgi alanlarý keþfedilir, yollar daha
çokkesiþmeyebaþlarvebirbakarsýnýz,arkadaþ
oluvermiþsiniz.

Fakat bazý arkadaþlýklar vardýr ki, kiþiler 
tarafýndan seçilmiþtir. Ýki tarafýn kiþilikleri gece
vegündüzkadar farklý olabilir.Maddidurumlar
tamamenfarklý,karakterözellikleri tabantaba
na zýt da olabilir. Kafalar çoðunlukla farklý
düþünebilir ve olaylar farklý þekillerde algýla
nabilir. Fakat yine de, bu arkadaþlýk seçilebilir.
Nasýlmý?Yaþamdaki amaçlar ortaksa, her þey
mümkündür.Veherkesintemeldeortakolduðu
biryaþamamacývardýr:Olabildiðinceanlamlýbir
hayatsürmek.Geliþimi,yaþamileeþanlamlýhale
getirmekvezamanýsadecegeçirmekyerine,onu
doldurmak.

Vebu, arkadaþvarlýðýný gerektirenbir amaçtýr.
Çünkühernekadarhepimizinyüksekamaçlarý
varsada,bunlarýyükseksesledilegetirmekten
çekiniriz. Bu üst hedeflerin, onlara henüz
ulaþmadanyaþamaktaolduðumuzyaþamakarþý
bir silah olarak kullanýlmasýndan korkarýz. Bu
suçlamakendiiçimizdenbilegelebilir:"ikiyüzlüsün

sen.Biryandanbelirlibazýdeðerlerisavunurken,
bambaþkadeðerleregöreyaþýyorsun!" Ýþtetam
olarak bu sebepten dolayý, arkadaþlarýmýzý dik
katleseçmemizgerekir.Çünkübelkibazýzaman
larda içinizden gelen o sesi bastýrmayý
baþarabilirsiniz. Ama bir arkadaþýn gözlerinden
yadasesindenkaçamazsýnýz.Busizihedefinize
gerçektengötürecekolanyoldur.

Þimdi, bireyleri arasýndaki iliþkinin öncelikli
noktasý,“ortakbirhedefeyönelikkararlýlýk”olan
bir toplum hayal edin. Bunun, "alelade"yi
"anlamlý"ya çevirme þeklindemanevi bir  hedef
olduðunudüþünün.Ýþtebu,Yaakov'unailesidir
YahudiUlusu'nun,Mýsýrçukurunainenatalarýdýr.
Herbirininkendikiþiliðivebakýþaçýsývardý,her
biri kendine has bir doðaya ve tarza sahipti.
Kýsacasýherbiri,ençarpýcýþekildebirer"birey"di;
bunakarþýnonlarýbirbirlerinebaðlayan,gayretli,
düþünceliveönyargýsýzbirtoplumhalinegetiren
ortakbir"tekruh"vardý.

Hahamlarýmýz, Yahudi yaþamýnýn en temel
yanlarýndanbiriolanHesed'induyarlýpaylaþým
ve düþünceli yardýmlaþmanýn  hiçbir zaman
zayýflamamýþ olduðunu vurgularlar. Esaretten
kurtulmuþ olmamýz önemli birmucizedir; fakat
bu aðýr esaret karþýsýnda bile insanlýk ve
maneviyatýmýzýcanlýtutabilmiþolmamýzdaenaz
onunkadarönemlibirbaþkamucizedir.

Elbette bu, gelecekteki bazý þeyler için bir ön
iþaretti. Sadece en gaddar fiziksel eziyetlere
deðil,aynýzamandakarakter,bütünlükvemakul
düþünme yeteneðini yok etmeye çalýþan bir
dünyanýn ezici kuvvetine de dayanabilmiþ olan
halk,iþtebu"tekruh"tankaynaklanmýþtýr.Onlarýn
ayakta kalabilmelerinin tek yolu vardý. Tek bir
ruh olarak. Kalplerini güçlü tutan ve ruhlarýna
ilhamverenherþeyeulaþmakiçingerekligayret
konusundaýsrarlýolmak.Vebunubaþarmýþlardý…
En azýndan kurtulmayý hak edenler… (Rabi
ÞimonApisdorf).

Tek Ruh



79

Agada,Bene-Yisrael'inMýsýr'ageliþlerininüzerindenbirsüregeçmesindensonradurumunyavaþyavaþ
deðiþtiðinigösterenilkgeliþmecümlesiyledevametmektedir.Þimdiaçýklanacakolanpasuk,birönceki
bölümdebölünerekaçýklananpasuðunhemenarkasýndangelenpasuktur:

Agada Yahudiler'in çok kalabalýklaþtýklarýný ve
"ülkeninonlarladolduðunu"belirtmektedir.Acaba
gerçekten Yahudiler Mýsýr'ý dolduracak kadar
kalabalýkmýolmuþlardýr?Mýsýroldukçabüyükbir
ülkedirveMýsýr'ýterkettiklerindeBeneYisrael'in
nüfusu yaklaþýk 3.000.000'du. Dolayýsýyla "ülke
onlarladoldu"ifadesi,onlarýnheryerdehissedil
diklerini ifade eder. Yahudiler nüfusça çok
deðillerdi,amaheralandabaþarýlýveverimliydi
ler. Sanatta, ekonomide, ticarette… Ayýrt
edilebiliyorlardýveözeldiler.Bununnegibisonuç
larvereceðinitahminedersiniz…Evethaklýsýnýz…

BeneYisrael nüfus patlamasý yaþadýktan sonra
etrafta çok dolaþmaya baþlamýþlardý. Tora'nýn
BeneYisrael'in kalabalýklýðýný belirtmek için
kullandýðý sözcük ilginçtir: "Vayiþretsu - 
Kaynadýlar".Fakatbusözcüðünköküpekdehoþ
birkelimedeðildir.Þeretssözcüðüsürülerhalin
de dolaþan küçük hayvanlarý tanýmlamak için
kullanýlýr; her türlü böcek, fare, kertenkele bu
sýnýfa girer. Yahudiler'i tanýmlamak için neden
böylebirsözcükseçilmiþtir?

Talmud, BeneYisrael'in çoðalmasýnýn sadece
nüfustanibaretolmadýðýnýbelirtir.Halkçokkýsa
süredeasimileolmayaveyozlaþmýþMýsýrkültü
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
bunakarþýn"Kanlarýsayesindeyaþayacaklardý"
Berit Mila mitsvasý sayesinde devamlýlýklarýný
garanti edeceklerdi. Asimilasyona raðmen,
Yahudilerderinlerdebiryerdekendiözkimlikle
rini halen korumaktaydýlar. Bu, neredeyse her
þeyini kaybetmiþ, manevi yok oluþun eþiðinde
olup,yinededirenenveherþeyisonunakadar
teslim etmeyen bir Yahudi'nin portresidir. Ve
kurtuluþlarýný saðlayan da iþte bu olmuþtur.
Çünkü bir kiþi eðerYahudi olduðunu tamamen
unutursa, o zaman Mýsýr'dan çýkmasý mümkün
deðildir.

Özetlersek; Yaakov ve ailesi Mýsýr'a geldikleri
zaman, öncelikleri Yahudi kalmaktý. Ýlk fýrsatta
EretsYisrael'edönebilmeyi istiyorlardý.Mýsýrbir
sürgündüvegeçiciydi;Yahudi tarihininyolunda
sadecebirduraktý.Fakatoradabirsüregeçirip
çoðalmaya ve geniþ topluma entegre olmaya
baþladýklarý zaman, Yahudi olmanýn anlamýný
kaybetmeyebaþlamýþlardý.Vebugibidurumlar
datarihboyuncarastlandýðýgibi…antisemitizm,
köþeyidönüncetamkarþýlarýndaolacaktý…(Rabi
TomMeyer).

Nasýl Asimile Olunur?

Vayareu Otanu Amitsrim Vayaanunu, 
Vayitenu Alenu Avoda Kaþa.

Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler; bize eziyet
ettiler ve üzerimize aðýr iþler yüklediler
(Devarim26:6).

Agada,Mýsýr'a70kiþiolarakinildiðinibelirtmek
tedir.70sayýsýhiçderastlantýsaldeðildir.Babil
Kulesi'nde insanlýðýn temeli olan 70 milletten
kiþiler vardý. Bu yüzden BeneYisrael Mýsýr'a
indiklerinde70kiþidirler;ziraYahudiUlusu için
de, 70 farklý Yahudi kökruhu vardýr. Bu kök

ruhlarýnherbiri,dünyanýntemeluluslarýnadenk
gelir;budaYahudiler'indünyanýnneresinegider
lerse gitsinler, yerel halklarla kolayca
anlaþabilmelerinisaðlar.ZiraYahudiler,insanlýðýn
küçükbirermodelidirler(RabiTomMeyer).

Ýnsanlýðýn Küçük Modelleri
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Þimdibupasuk,aynýyöntemlebölünüpdetaylýbirþekildeaçýklanmaktadýr:

 "Vayareu Otanu Amitsrim" -
Kema Þeneemar: "Ava Nithakema
Lo Pen Yirbe; Veaya Ki Tikrena
Milhama Venosaf Gam U Al
Soneenu,VenilhamBanuVealaMin
Aarets".
 "Vayaanunu" - Kema Þeneemar:
"VayasimuAlavSareMisimLemaan
Anoto Besivlotam; Vayiven Are 
Miskenot Lefaro Et Pitom Veet
Raamses".
 "VayitenuAlenuAvoda Kaþa" -
Kema Þeneemar: "Vayaavidu
MitsrayimEtBeneYisraelBefareh".

 "Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler" - Pasukta
söylendiði gibi: "Gelin ondan daha akýllý
davranalýmkidahadaçoðalmasýnveolurdabir
savaþçýkarsaodadüþmanýmýzakatýlýpbizekarþý
savaþarak,biziülkedensürmesin"(Þemot1:10).
 "Bizeeziyetettiler"-Pasuktasöylendiðigibi:
"Aðýr iþleriyleYisrael halkýna eziyet etmek için
onunüzerineangaryamemurlarýatadýlar.Bene-
Yisrael,Paroiçin,stokamaçlýþehirlerPitomve
Raamses'iinþaedecekti"(Þemot1:11).
 "Üzerimize aðýr iþler yüklediler" - Pasukta
söylendiðigibi:"MýsýrlýlarBene-Yisrael'i,beden-
sel dirençlerini kýracak þekilde köleleþtirdi- ler"
(Þemot1:13).

Bene-Yisrael'in,biröncekiparagraftaverilenözelliklerinden"kalabalýk"
oluþlarýný hedefleyerek, onlarýn azalmalarý için sinsi planlar yaptýlar.
Eziyet ettiler -Onlarýn"büyük";yani "önemli"oluþlarýnýhe-defleyerek,

onlarýnstatüsünükölelikyoluylaindirmekistediler.Aðýr iþler yüklediler-Onlarýn"güçlü"oluþlarýný
hedefleyerek,aðýriþlerlebugücüyoketmeyeçalýþtýlar(Maaral).

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

niyetliplanlaryapmayayöneltmiþtir.

"VayareuOtanu-Bizekötülükettiler"ifadesi,aynýzamanda"Bizikötüettiler"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).KendigözlerindeartýkYahudilersadecekötülüðütemsiletmektedir.Budaonlaraifti-
ralaratma,eziyetetme,onlarýöldürmeyiMýsýrlýlariçinbir"hak",hatta"görev"halinegetirmektedir.
Yahudiler'inhiçböylebirniyeti olmamasýnakarþýn,Mýsýrlýlar, onlarabirkötülükyakýþtýrmýþlar,
kendiyazdýklarýsenaryodankorkarak,öncekötülemiþler,sonradabunutemelalankötülüklerine
giriþmiþlerdir.

"Bizikötüettiler"ifadesiaynýzamandaMýsýrlýlar'ýn,kendiyozlaþmýþlýklarýnýBene-Yisrael'eaþýlama
gayretinde olduklarýný gösterir. Bene-Yisrael bu þekilde Tanrý'nýn önünde suçlu [kötü] duruma
düþmüþtür(RabiÞelomoAlkabets,Yaavets).

Vayareu sözcüðünün bir baþka kökü ise "Rea -Dost"tur.Midraþ'a göreMýsýrlýlar Bene-Yisrael'e
öncelikledostçayaklaþmýþlar,onlarýnülkeyeolansadakatlerinikötüyekullanmýþlardýr(bubölümün
ensonaçýklamasýnabakýnýz).

Mýsýrlýlar bize kötülük 
ettiler 
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Basit anlamda bu, Paro'nun "Bene-Yisrael'den" daha akýllý davranmayý
hedeflediðinisöylemektedir.FakatdahaderinanlamdaParo"Tanrý'dan"
dahaakýllýdavranmaniyetindedir.KraliyetastrologlarýParo'yaYisrael'in
kurtarýcýsýnýn doðmak üzere olduðunu gördüklerini bildirirler. Ek bir
bilgiolarak,bukiþininsonunun"suylailgili"olduðunuanladýklarýnýsöy-
lerler.Parobununüzerinehemenhareketegeçer.Tanrý'nýnprensibi,her
þeye birebir karþýlýk vermektir. Bu sebeple Paro "akýllý davranarak"
doðacak her erkek çocuðun nehre atýlmasýný emre- der. Düþüncesine
göre,Tanrýonucezalandýramayacaktýr;ziraNoahzamanýndakiTufan'dan
sonra, Tanrý dünyayý bir daha suyla yok etmeyeceðine dair yemin
etmiþtir. Bu durumda Mýsýrlýlar'a suyla ceza veremeyecek, yaptýklarý
yanlarýnakalacaktýr.Oysabirgerçekvardýr:

Ondan daha akýllý 
davranalým

Tanrý'nýn yemini "tüm dünya" için geçerlidir. Fakat tek bir ülkeyi suyla cezalandýrmayacaðýný
söylememiþtir.NitekimMýsýrlýlar'ýn baþýna gelen en büyük bela, tüm ordularýnýnKýzýldeniz’in
sularý tarafýndan yutulmasýdýr (Raþi). Yan bir bilgi olarak; Mýsýrlý astrologlar kýsmen haklý
çýkmýþlardýr.Bene-Yisrael'e,Mýsýr çýkýþýnda önderlik edenMoþeRabenu, çöldeki bir susuzluk
anýnda,Tanrý'nýn"taþakonuþ"demesinekarþýntaþaasasýylavurduðuiçin,Erets-Yisrael'egirmeyi
hakedecekkadaryaþamamýþtýr.BirbakýmaMoþe'ninsonugerçektensuylagelmiþtir.Amaastro-
loglarsadecegenelbirþeygörmüþler,detaylarýiseherzamanolduðugibibilememiþlerdir.

Pasukhalktanbahsettiðiiçintekilkullanýmiçermektedir.FakatMidraþ'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'nunboynunabir tuðla asmýþlardý ve "Benbu iþlerde
çalýþamam; nazik bir bünyem var" diyen kiþiler olduðunda "Ne yani?
Paro'dandamýnaziksin?"diyorlardý(Talmud-Sota11;Midraþ-Þemot
Raba1).

Onun üzerine

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

Angarya memurlarý

Amaç Bene-Yisrael'e aðýr iþler yüklemek olduðu için, Mýsýrlýlar, söz
konusustokþehirleriPitomveRaamses'ininþaatyerleriniözellikletop-
rakkaymalarýnýnbolcagörüldüðübirbölgedeseçmiþlerdi.Yapýlanbir
bina çok fazla ayakta durmayýp yýkýlýyor, bu þekilde Yahudiler için
sürekli aðýr iþin varlýðý saðlanýyordu (Tora Temima). "Stok amaçlý"
anlamýnagelenMiskenot sözcüðüayný zamanda "Mesakenot - Tehlike
arz eden" demektir ve inþaatý yapan kiþilerin yaþamlarýnýn bölgenin
dengesizliðisebebiylesüreklitehlikedeolduðunuimaetmektedir.Þehir
isimleridebunuyansýtýr.HahamlarýmýzPitom'u"PiTeom-Derinliklerin
aðzý",Raamses'iise"RiþonRiþonMitroses-Yýkýlýpdaðýlmakonusunda
ilk"þeklindetanýmlarlar(Talmud-Sota11).

Stok amaçlý þehirler 
Pitom ve Raamses
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ÝbraniceBefareh. Bu sözcük "paramparça etmek, ezmek, kýrýntýlara
ayýrmak" anlamý taþýr. Genel olarak ya sonu ya da gereði olmayan
iþlerdenbahsedilmektedir.Dolayýsýyla,fizikselanlamdakullanýlmasýna
karþýn,Mýsýrlýlar'ýn,Bene-Yisrael'inpsikolojilerinidehedefaldýklarý
açýktýr.Midraþ(Tanhuma)busözcüðüaçýklarkenMýsýrlýlar'ýn,erkek-
lerekadýn,kadýnlaraerkekiþiverdiklerinibelirtir.Erkeklere"kalkve
ekmekpiþir"derken,kadýnlardan"þufýçýyýdoldur,þuaðacýkes,bah-
çeyegidipbanasebzegetir"gibiisteklerdebulunuyorlardý.

Bedensel dirençlerini 
kýracak þekilde

Busözcük"BeFeRah-TatlýDille"þeklindedeaçýlabilir(RabiElazar).BunagöreParo,enbaþta
Bene-Yisrael'inliderlerinitoplarveonlaranazikbirdille"Lütfenbanabugünbiriyiliktebulu-
nun"der.Elinebirsepetvemalaalýr.Onugörenlerdeellerinebirersepetvemalaalýrlarve
tuðlayapmayabaþlarlar.Parodaonlarlaberaberçalýþýr.Ýlkgünyaptýklarýtuðlalarsayýlýrve
onlardanhergünbukadaryapýlmasýgerektiði"ricaedilir".BuþekildeBene-Yisrael'eülkedebir
yenidenyapýlanmavekalkýnmaseferberliðiilanedildiðiveyeniþehirinþaatýiçininsangücüne
gerekduyulduðubildirilir.Yahudilerbuseferberliðeisteklekatýlýrlar,kendiiþlerinibýrakarak
Mýsýr'ýnrefahýiçinçalýþmakonusundakiheveslerinigösterircesineinþaatiþlerinebaþlarlar.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
sonraücretlertamamenkesilir,verilenlervergiylegeriyealýnmayabaþlanýr.Yahudilerbunun
üzerineeskiiþlerinedönmekisterler;amaartýkbaþlarýndasilahlýmemurlarvardýr.Artýkbirer
köleolmuþlardýrvericayoktur;bitirmelerigerekenbirgünlüktuðlakotasývardýr.

Levikabilesibuseferberliðeenbaþtanberikatýlmamýþ,“halkýnmanevilideriþeklindekikonu-
munuaynendevamettirmiþtir”.BununbirsonucuolarakLevikabilesikölelikyapmamýþtýr.

Þemot kitabýnýn ilk bölümü, Mýsýr'daki esaretin
hangiaþamalarlagerçekleþtiðiniaçýklamaktadýr.
Buaþamalarbize,tarihboyuncaantisemitizmin
davranýþ þeklinin yaklaþýk olarak ayný þekilde
gerçekleþtiðinigöstermektedir:

SürgündekiYahudiler,kendilerinekucakaçanbir
ülkeye gelirler. Burada þükran duygularý içinde
her zaman sadýk kalacaklarýna dair söz verirler
vebusözütutarlar.Rahatlýkiçindekendidüzen
lerini kurarlar ve bunda, istisnasýz her zaman
baþarýlýolurlar.Aradanbirsüregeçerveyavaþ
yavaþ burada misafir olduklarýný unutmaya
baþlarlar. Geniþ toplumun yaþam tarzý onlarý
çeker.Heryerdeboygöstermeyebaþlarlar.Bazý
zamanlardanüfuslarýdaartar;amaçoðuzaman
dikkati çekmelerinin sebebi nüfuslarý deðil, her
alanda ön planda olmalarýdýr: Bene-Yisrael ve- 
rimliydiler; kaynarcasýna çoðaldýlar ve çok çok 
güçlendiler. Ve ülke onlarla doldu.(Þemot1:7).

Bu durum, ev sahibi ülke insanlarý içinde farklý
tepkilereyolaçar.Bazýlarýbundanmemnundur.
Bazýlarý isedeðildir.Yahudiler "onlardan"gibidir

lervebununiçingerçektenuðraþýyorlardýr.Ama
kimonlaraböyleolmalarýnýsöylemiþtirki?Ýçten
içegeniþtoplumiçindeYahudikarþýtlarýseslerini
yükseltmeye baþlarlar. Ama güçlü deðildirler…
Ta ki; "Mýsýr'da, Yosef'i tanýmayan yeni bir kral 
tahta çýktý"(Þemot1:8).Yönetimdeðiþir.Vebu
yönetimin özelliði, "Yosef'i tanýmamasýdýr" 
tanýmazdan gelmesidir. Yahudiler'in bu ülkeye
kattýðý çok þey vardýr. Ama yeni yönetim için
Yahudialeyhtarlýðý,bunugörmemeleri,bilmeme
leri için yeterlidir. Böylece halk içindeki Yahudi
karþýtlarý liderlerini bulmuþtur.Güçlenirler.Ama
kendi fikirlerini paylaþmayan diðer vatandaþlarý
neolacaktýr?Onlarýda "Yahudimeselesi"konu
sundakendiyanlarýnaçekmelerigerekmektedir.
Bunundabirtane"eniyi"yoluvardýr:Propaganda.
Yeniyönetimkonuþmayabaþlar:

"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"(Þemot1:910).

Sürgündeki Yahudi
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Aleyhte propaganda budur. Sizin düþman
gördüðünüz, ama baþkalarýnýn görmediði bir
hedefi, onlara da düþmanmýþ gibi kabul ettir
mek."Onlarbizimhayatýmýzakastediyorlar.Bizi
týpký birer fare gibi içten kemiriyorlar. Tüm
amaçlarýülkemizielegeçirmekvs.".Propaganda
amacýnaulaþmýþtýr.Yönetimhalkdesteðinidaha
kuvvetli bir þekilde elde ettikten sonra hukuki
önlemler(!)almayabaþlar.Yahudiler'ekarþýözel
vergikanunlarýçýkarýlýr.Ülkeninrefahýadýnaiþler
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" 
(Þemot1:11).Fakatbubileyetmez.Halkiçinde
kinefretsürekliarttýðýiçin,bunefretiaktiviteye
çevirdikçe, Yahudiler'e bakýþ o kadar sertleþir.
Dahadaçokgözebatmayabaþlarlar.Okadarki,
ülkeinsanlarýartýkonlarýgöremez,onlardantik
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"(Þemot1:12).

Nefretarttýkça,eziyetartar.Yahudilerartýkher
alandaezilmelidir.Dükkanlarýyaðmalanýr,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" 
(Þemot1:1314).

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’ ” (Þemot1:1516); "Paro 
tüm halkýna emir vererek [þöyle] dedi: 'Doðan 
her erkek bebeði Nil'e atýn'"(Þemot1:22).

Ne yazýk ki tanýdýk bir senaryo… Mýsýr'daki ilk
örneðinden, Avrupa'daki son ve dehþet dolu
örneðinekadar, "SürgündekiYahudi" romanýnýn
konusundanekadardeðiþiklikolmuþturki?

BuparagraftageçenVayareu Otanusözleri için
alternatifbiranlamaþeklide"Mýsýrlýlar bizim ken-
dimizi kötü hissetmemizi saðladýlar"dýr.Birkiþiyi
"etiketlemek",onunyeteneklerinielindenalmak
demektir. Örneðin küçük bir çocuðu "kötü"
olduðunaiknaettiðinizzaman,potansiyelolarak
ulaþabileceði karaktere ulaþma yeteneklerine
önemlibirzararvermektebaþarýlýolmuþolursu
nuz.

Mýsýrlýlar belki yozlaþmýþ kiþilerdi  ama aptal
deðildiler.Yahudiler'e,Yahudideðerlerini loþve
yanýltýcýbir ýþýkaltýndagösterebilmek içinyollar
arýyorlardý.Yahudiler,birbaþkasýnýngereksinim
lerinikarþýlamakonusundakiadanmýþlýðýasilbir
davranýþolaraktanýmlamalarýnakarþýn,Mýsýrlýlar
bununsadecegereksizveyüklübirkendiniinkar
olduðunuönesürüyorlardý.Yahudiler'inÜstünve

Tek Tanrý'yý gördükleri yerde, Mýsýrlýlar boþ bir
inancýnkomikbirürününügörüyorlardý.

Kölelikkültürelsadakatolankesinbaðlýlýðýmýzýn
boyundurukaltýnaalýnmasýgenelliklekendimiz
denþüpheetmeyebaþladýðýmýzdakendinigöste
rir. Kendimizden o denli kuþku duyarýz ki, her
adýmýmýzdaMýsýrlýlar'ýnseslerikulaðýmýzdadýr:
 Hadi,bukadaraptalolamazsýn…
 Artýkkimseböyleþeylereinanmýyor…
 Hey, sakýn bana o geri kafalýlar gibi
olacaðýnýsöyleme…
 Ciddideðilsindeðilmi?…
Zamanla,buseslerinetkisikendinigöstermeye
baþlar. Yaþamýmýzýn parlak ýþýðýna, cansýz bir
gölgedüþürür.Bizi etiketler  vebiz yetenekle
rimizikaybederiz(RabiÞimonApisdorf).

Kendini "Kötü" Hissettirmek

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(Devarim26:7).

Agadaaynýyöntemlesýradakiikincigeliþmepasuðunuelealmaktadýr:
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Þimdibupasuk,aynýyöntemlebölünüpdetaylýbirþekildeaçýklanmaktadýr:

 "Vanitsak El A-do-nay E-lo-e
Avotenu" - Kema Þeneemar: "Vayi
Bayamim Arabim Aem, Vayamot 
Meleh Mitsrayim Vayeanehu Bene 
YisraelMinAavodaVayizaku.Vataal
Þavatam El AE-lo-im Min Aavoda.
 "Vayiþma A-do-nay Et Kolenu" -
KemaÞeneemar:"VayiþmaE-lo-imEt
Naakatam,VayizkorE-lo-imEtBerito
EtAvraamEtYitshakVeetYaakov".
 "Vayar Et Onyenu" - Zu Periþut
DerehErets.KemaÞeneemar: "Vayar
E-lo-im Et Bene Yisrael Vayeda E-lo-
im".
 "Veet Amalenu" - Elu Abanim.
KemaÞeneemar:"VaytsavParoLehol
Amo Lemor: Kol Aben Ayilod Ayora 
Taþlihuu.VeholAbatTehayun".
 "Veet Lahatsenu" - Ze Adahak.
Kema Þeneemar: "Vagam Raiti Et
Alahats Aþer Mitsrayim Lohatsim 
Otam".

 "Atalarýmýz’ýn Tanrýsý Aþem'e haykýrdýk"
- Pasukta söylendiði gibi: "O uzun dönem
sýrasýndaMýsýrkralýöldü.Bene-Yisraelkölelik
sebebiyle inliyorlardý. Ýþten dolayý
haykýrdýklarýnda, yakarýþlarý Tanrý'ya kadar
geldi"(Þemot2:23).
 "Aþemsesimiziduydu"-Pasuktasöylendiði
gibi:"TanrýonlarýnçýðlýklarýnýduyduveTanrý,
Avraam'la, Yitshak'la ve Yaakov'la olan
antlaþmasýnýhatýrýnagetirdi"(Þemot2:24).
 "Eziyeti…gördü" -Bu, aile yaþantýsýnýn
daðýlýþýný ifade eder. Pasukta söylendiði gibi:
"TanrýBene-Yisrael'i gördü.Tanrý biliyordu"
(Þemot2:25).
 "Emeði"-Bu,çocuklarýifadeeder.Pasukta
söylendiðigibi:"Parotümhalkýnaemirvererek
þöylededi:'DoðanhererkekbebeðiNil'eatýn;
fakattümkýzlarýyaþatýn'"(Þemot1:22).
 "Zulmü"-Bu,baskýyýifadeeder.Pasukta
söylendiðigibi:"Mýsýrlýlar'ýnonlarauyguladýðý
baskýyýdagörmekteyim"(Þemot3:9).

MoþeRabenu'nunMýsýr'dankaçýþýndan,yaklaþýkseksenyaþýnageliþine
kadarolandönemsýrasýnda.Sözkonusupasukbudönemdenbahset-
mektedir(Þemot2:23).

O uzun dönem sýrasýnda
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Bu ifade gerçek anlamda olabilir. Diðer yandanMidraþ'a göre Paro
ölmemiþ,Tsaraathastalýðýnayakalanmýþtýr (ÞemotRaba1).Cüzzam
benzeribelirtilergösterenTsaraat'ayakalanmýþbiri"ölüileeþdeðer"
kabul edilir. Bunu, ablasý Miryam bu rahatsýzlýða yakalandýðýnda
Tanrý'ya "lütfen ölü gibi olmasýn" diye dua eden Moþe Rabenu'dan
öðrenmekteyiz(Bamidbar12).Midraþ'ýnbuaçýklamasýnýdestekleyen
birprensipvardýr:"EnÞiltonBeyomAmavet-Ölümgünündehakimi-
yetolmaz".Baþkabirdeyiþle,birkral,öldüðügün"kral"sayýlmaz.Bu
sebeple de tüm Tanah boyunca bir kralýn ölümünden bahsedildiði
zamanlarda"KralXöldü"yada"Kralöldü"deðil,sadece

Mýsýr kralý öldü

Kurtuluþ süreci iþte bu noktada baþlamaktadýr. Sürgünde acý çeken
halk,artýkdayanacakgücükalmadýðýnýhissettiðizaman,haykýrmaya
baþlamýþtýr.BubirTeþuvabelirtisidir.Tanrý'danuzaklaþtýðýnýhisse-
den halk, tekrar Tanrý'ya baðlanmanýn durumu deðiþtirebileceði
gerçeðininfarkýnavarmýþveduayabaþlamýþtýr(AtsaaLaSeder).

Atalarýmýz’ýn Tanrýsý 
Aþem'e haykýrdýk

YahudilerTanrý'ya döndükleri zaman,Tanrý da onlara döner.Ve bu
olduðu zaman, tarih gözün bir kýrpýlýþý ile tamamen deðiþebilir. Biz
Teþuvayaparsak-dönersek-Tanrýcevapverir.Hemen.ÇünküTanrý
herzamankabuletmeyehazýrdýr(RabiTomMeyer).

Aþem sesimizi duydu

Paro'nungerçektenöldüðünükabuledenikiaçýklamadanilkinegöre,
tahtaçýkanyeniParo,eskisinibilearatýrzalimliktedir.Ýþleriarttýrmýþ,
Bene-Yisrael inlemiþtir. Ýkinci açýklamaya göre, Bene-Yisrael'in
köleliðiöylesineaðýrdýki,þikayetetmeyebilehaklarýyoktu.Aðýzlarýný
açtýklarý anda kýrbaçlanýyorlardý. Mýsýr kralý ölünce buna fýrsat
bulmuþlardýr.MýsýrlýlarParo içinaðlayýpyastutarken,Bene-Yisrael
derahatçainleyebilmiþvebununParo'nunkaybýsebebiyleolduðunu
düþünen Mýsýrlýlar bu kez tepki göstermemiþlerdir. Oysa Bene-
Yisrael'ininlemesebebi"kölelik"tir.

Bene-Yisrael kölelik 
sebebiyle inliyorlardý

Alternatifolarak;öncekiaçýklamadakiMidraþ'agöreTsaraat'ayakalanmýþolanParo'ya,med-
yumlartedaviiçin,gündeikikeztazeçocukkanýndabanyoyapmasýnýönermiþlerdir.Bubanyo
içinçoksayýdaçocukboðazlanacaktý.Bene-Yisraelbuaðýrkararýduyduklarýndainlemiþlerdir.

"Avoda-Ýþ"sözcüðü,aynýzamanda"ibadet"anlamýnagelir.Mýsýrlýlar
Bene-Yisrael'i puta tapýnmaya zorluyorlar, Bene-Yisrael bu sebeple
haykýrýyorlardý(Raþi).

Ýþten dolayý
haykýrdýklarýnda

Yahudiler'insadecedualarýsayesindekurtulmayýhaketmeleriyeterli
deðildi. Çünkü onlar içinde de putperestliðe batmýþ çok kiþi vardý.
Fakat Tanrý, Üç Ata ile yapmýþ olduðu antlaþma adýna, onlarý
kurtarmýþtýr.Nitekim"Atalarýmýz’ýnTanrýsýAþem'ehaykýrdýk"ifadesi
de, bu haykýrýþ sýrasýnda güvendikleri þeyin söz konusu antlaþmalar
olduðunu imaetmektedir(AtsaaLaSeder).BuradanAvraam,Yitshak
veYaakov'unbüyüklüklerihakkýndabirfikiredinilebilir.

Avraam'la, Yitshak'la ve 
Yaakov'la

"Xöldü"denir.Tekistisnabupasuktur.DolayýsýylaParo'nunhalenhayatta,ama"ölüileeþdeðer"
olduðuanlaþýlmaktadýr(Vilna'lýGaon).
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Ýbranice"DerehErets -DünyanýnYolu" terimi,eþlerarasýözel iliþkiyi
temiz dille ifade etmekte kullanýlýr. Mýsýrlýlar Bene-Yisrael'in daha
fazlaçoðalmalarýnýnönünegeçmek içineþlerinbirarayagelmelerini
engelleyici iþler veriyorlardý. Evlerine gitmelerine izin vermiyorlar,
tarlalarda tutuyorlardý.Normalaileyaþantýsýdiyebir þeykalmamýþtý.
Agada,buradabahsedilen"eziyet"in"çoðalmanýnengellenmesi"oluþunu,
Paro'nunilkkonuþmasýndançýkarmaktadýr.Nitekim;Paro,"Gelin ondan 
daha akýllý davranalým ki [daha da] çoðalmasýn" dedikten sonra,
Mýsýrlýlar'ýnAðýr iþleriyleYisraelhalkýnaeziyetetmek için onunüze-
rineangaryamemurlarýatadýklarýnýgörüyoruz(Þemot1:10-11).Ýkinci
bir olasýlýk da "Onyenu - Eziyetimiz" sözcüðünün, bir kadýnýn kocasý
tarafýndansaðlanmasýgerekenbirliktelikhakkýnýifadeedenOnakeli-
mesiyleaynýköktengelmesidir.

Aile yaþantýsýnýn daðýlýþý

Yinede,kadýnlarbukonudainisiyatifiellerinealmýþlardýr.Kendileriniküçükaynalarlasüsle-
yerekgüzelleþtirip,kocalarýnýnmoralleriniyükseltiyorlar,onlarýnilgisiniçekerek,yenineslin
oluþmasýiçinfýrsatlaryaratýyorlardý.

Ýleride Miþkan'da Koenler'in arýnmada kullandýklarý büyük su havuzu (Kiyor) yapýlýrken,
kadýnlarhammaddeolarakbubakýraynalarýbaðýþlamýþlardýr.MoþeRabenu ise,buaynalar
arzularý uyandýrmada kullanýlmýþ olduðundan, kutsal amaçlý bir eþyanýn yapýmýnda
kullanýlmasýnýnuygunolmadýðýnýdüþünerekbubaðýþýgeri çevirmek istemiþtir.FakatTanrý
"bukadýnlarýnbaðýþlarý,Benimiçinherþeydendahadeðerlidir"diyerekbubaðýþýnalýnmasýný
emretmiþtir (Raþi). Zira kadýnlarýnbu fedakarlýðý, her türlü kötüdurumakarþýn 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
kadýnlarsayesindeçýkmýþlardýr".

Yahudiler içinde, gelecekten ümidini kesip, "Paro'nun öldürüþünü seyretmek içinmi çocuk
yapacaðýz?"diyedüþünerekkendiistekleriylebundanuzakduranlardavardý.Moþe'ninannesi
YohevedilebabasýAmramdabugerekçeyleboþanmýþlardý.FakatablasýMiryam'ýn"buþekilde
kýzlarýndoðmasýnýdaengelliyorsunuz"sözleriyleonlarýiknaetmesisonucutekrarevlenmiþler
veMoþebusayededoðmuþtur.

Burada bahsedilen "eziyet", gözle görülür bir eziyet olmadýðýndan dýþ
dünyadanfarkedilipbilinebilenbirþeydeðildi.Ziraeþlerarasýiliþkiözel-
dir.Fakat"Tanrýbiliyordu"(Raþbats).

Tanrý biliyordu

BuradakullanýlanÝbraniceAmalsözcüðüboþçabayýifadeeder.Pasuk,
erkekbebeklerinnehreatýlmasýileilgilikararagöndermeyapmaktadýr.
Zirabir ebeveynin tümemeði, çocuklarý içindir (Ritba).AmaParobu
emeðinboþaçýkmasýnýsaðlayacakbirkararvermiþtir.

Emeði

AstrologlarParo'yagelip,kurtarýcýnýnogüniçindedoðacaðýnýbildirir-
ler.FakatbukurtarýcýnýnÝbranimiyoksaMýsýrlýmýolduðunubilmedik-
lerini 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.Çünküastrologlar,sözkonusukurtarýcýnýn"nehreatýldýðýný"
görmüþlerdir.Paroiçinbuyeterliolmuþtur;ancakkurtarýcýnýnhemde
kendi sarayýnda yetiþmek üzere küçük bir nehir gezintisine çýktýðýný
aklýnabilegetirmemiþtir.

Doðan her
erkek bebeði
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Jack karanlýk bir yolda ilerlemektedir. Birden 
karþýsýna, ellerinde silah tutan iki maskeli adam 
çýkar. Dehþete kapýlan Jack hemen ellerini gökle-
re 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!"

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!"

KrizzamanlarýndahepimizKimedöneceðimizibi
liriz.Eskibirsözünsöylediðigibi,"tilkiinindeate
ist bulunmaz". Gerçekte Tanrý da tam olarak
bunuistemektedir.Bazýdurumlardabizleriümit

sizliknoktasýnaözelliklegetirirvebununla,diðer
tümseçenekleritükettiktensonra,bizikurtara
caktekgerçekgücünBizzatTanrýolduðunuka
bullenmemizi amaçlar. Bu þekilde, kurtuluþ
gerçekleþtiðizaman,busonucu"iyiþans"yada
"akýllýcaürettiðimizçözüm"gibisebeplerebaðlama
hatasýnadüþmeyiz.

Mýsýr'dakiYahudilersözkonusuolduðunda,yeni
veebedibirulusunoluþmaaþamasýndaolduklarýný
düþünürsek, tüm kurtuluþun Tanrý'nýn Eli ile
gerçekleþtiðinikesinbir þekildebilmeleribüyük
önem taþýmaktaydý. Agada'nýn, kurtuluþun ilk
þartýnýn "bizim Tanrý'ya haykýrmamýz ve O'nun
sesimizi duyup, çektiðimiz eziyeti görmesi"
olduðunu vurgulamasýnýn sebebi de budur.
Kurtuluþbinasýnýntemeli,iþteoandaatýlmýþtýr.

Çaðrý ve Cevap

Agada, kölelik yaþamýnýn en büyük "eziyetinin",
"aileyaþantýsýnýndaðýlýþý"olduðunuözelliklebelirt
mektedir.

21.yüzyýldaboþanmavezinaodenliyaygýnbir
halaldýki,artýkbunlarýbirerproblemolarakgör
meme eðilimi baþladý. Fakat gerçekte, bireyler
için olabilecek en büyük yýkýmý getiren, ayrýca
toplumsaldengeninbozulmasýnanedenolan,aile
birimininyokoluþudur.

Ýnsanlareþlerininkendilerinebaðlýkalacaklarýný

ve evlilik taahhüdünün  durumu çekilmez hale
getiren þartlar söz konusu olmadýðý sürece 
ebedi olduðunu bilmek, kendilerini bu konuda
güvendehissetmekisterler.Aileyaþantýsý,eviþ
lerinive faturalarýpaylaþmakonusunda insanýn
iþinegelenbiryöntemolmaktançokdahaötedir.
Aileyaþantýsý,baþkalarýylaolaniliþkilerimizinasýl
inþa edeceðimizi ve bunun ötesinde, Tanrý ile
aramýzdaki baðlantýyý nasýl güçlendireceðimizi
anlayabilmemizkonusundakienönemlikaynaktýr.
Bununbilincinevarmak,büyükönemtaþýr.

Aile

Paro'nun"kýzlarýöldürmeyin"deðilde"kýzlarýyaþatýn"demesiilginçtir.
Paro,Yahudikadýnýnýnfedakarlýðýnýveüstdüzeyiniçokiyibiliyordu.
Busebepleerkekleriyokederek,tümYahudikadýnlarýnýMýsýrlýyapýp,
onlarýn bu üstün özelliklerinden yararlanmak istiyordu. Bu sebeple
"yaþatýlmalarý"önemliydi(TeheletMordehay).

Tüm kýzlarý yaþatýn

Mýsýrlýlar, Yahudiler'e her gün için bitirmeleri gereken bir iþ kotasý
vermiþlerdi ve bu kotayý tamamlamalarý için sert baskýlarda
bulunuyorlardý.Ýþinkendisininaðýrlýðýnýnyanýnda,bupsikolojikbaský,
durumudahadazorlaþtýrýyordu.

Rabenu Behaye ise farklý bir görüþ sunar: Yahudiler, yetmiþ kiþilik
küçük bir grup halinde Mýsýr'a gelmiþler ve Goþen bölgesine
yerleþmiþlerdir.Fakatþimdinüfuslarýbirkaçmilyonubulmuþtur;ama
Mýsýrlýlar, onlarý hala Goþen'de - yetmiþ kiþiye uygun bir bölgede -
yaþamayazorlamaktadýrlar.

Baský
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Sonuçpasuðu:

Agadaþimdibusonuçpasuðunubölüpaçýklamaktadýr.

Agadaburadabirparantezaçarak,getirilendestekpasuðunudaayrýcaaçýklamaktadýr.

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

Aþem bizi Mýsýr'dan kuvvetli bir El'le ve
uzanmýþbirKol'la,büyükbirkorkusalarak,
iþaretlerle vemucizelerle çýkardý (Devarim
26:8).

 "VayotsienuA-do-nayMimitsrayim"
- Lo Al Yede Malah, Velo Al Yede 
Saraf, Velo Al Yede Þaliah. Ella
Akadoþ Baruh U Bihvodo Uvatsmo.
Þeneemar:"VeavartiBeeretsMitsrayim
BalaylaAze;VeiketiKolBehorBeerets
Mitsrayim Meadam Vead Beema; 
Uvhol eloe Mitsrayim Eese Þefatim Ani 
A-do-nay".

 "AþembiziMýsýr'dan…çýkardý"-Nebir
melek,nebirSaraf,nedebirelçiaracýlýðýyla;
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,
MýsýrÜlkesi'ndekitümbehorlarýöldüreceðim.
Mýsýr'ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý
uygulayacaðým.BenAþem'im"(Þemot12:12).

 "VeavartiBeeretsMitsrayim"-Ani
Velo Malah.
 "Veiketi Kol Behor" - Ani Velo
Saraf.
 "UvholeloeMitsrayimEeseÞefatim"
- Ani Velo Þaliah.
 Ani A-do-nay; Ani U Velo Aher.

 "Mýsýr Ülkesi'nden geçeceðim" - Ben; ve
birmelekdeðil!
 "Mýsýr Ülkesi'ndeki tüm behorlarý
öldüreceðim"-Ben;vebirSarafdeðil!
 "Mýsýr'ýn tüm tanrýlarýna karþý yargýmý
uygulayacaðým"-Ben;vebirelçideðil!
 "Ben Aþem'im!" - Tüm bunlarý yapacak
olanBenim;vebirbaþkasýdeðil!
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Baþkabirdeyiþle"BiziMýsýr'danAþemçýkardý".Buaçýklamadakivurgu,
herþeyinBizzatTanrýtarafýndanyapýlmýþolduðudur.Ziradahaönceki
[paragraftaaçýklanan]pasuktaTanrý'danbahsedilmektedir.Dolayýsýyla
burada sadece "Bizi Mýsýr'dan çýkardý" denseydi, bu da anlamamýza
yeterdi.Bunaraðmen "Aþem"vurgusuyapýlarak, tümbunlarýnBizzat
Tanrý tarafýndanveherhangibiraracýkullanmadanyapýldýðýbelirtil-
mektedir.

Aþem bizi
Mýsýr'dan çýkardý

Bu,üstdüzeybirmelektürüdür.Rambam(YesodeAtora2:7),onmelek
düzeyi olduðunu yazar. Bunlar, Hayot, Ofanim, Erelim, Haþmalim,
Serafim,Malahim,Eloim,BeneEloim,KeruvimveÝþim'dir.

Saraf

YaniMoþeRabenu.ZiraMýsýr'dakiOnBela'nýnönemlibölümüonun
aracýlýðýylagerçekleþtirilmiþti.ÇýkýþgecesiiseTanrýherkonudayöne-
timielealmýþtýr.

Agada'daMoþeRabenu'danhiçbahsedilmiyorolmasýdikkatiçekmek-
tedir. 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
yarýlýþýylailgiliolarakgetirilenbirpasuktaMoþe'ninismigeçmektedir.

Elçi

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
olduðugerçeðiniçarpýcýbirþekildeöðretmektedir(Vilna'lýGaon).

Burada Moþe'nin zirve niteliðindeki alçakgönüllülüðü hakkýnda da bir þeyler öðrenmekteyiz.
MoþeiçinTora,"yeryüzününenalçakgönüllükiþisi"demektedir.MoþeTanrý'nýnyanýndakendisi-
niöylesine "hiç"halegetirmiþtirki,Tanrýadýnayapmýþolduðuelçilikbile "BizzatTanrýyaptý"
denebilecekþekildeydi(SefatEmet).

Mýsýr'danÇýkýþ'ýntetiðiniçeken,behorlarýnölümüdür.Vebunuyapan
BizzatTanrý'dýr.BunukanýtlamakiçingetirilenpasuktadaTanrýbirin-
citekilþahýskullanmaktadýr.Üçfiildebuyapýnýnkullanýlmasý,herfii-
lin doðrudan Tanrý tarafýndan yapýldýðýný ve bahsi geçen üç "olasý"
aracýnýnbufiillerderoloynamadýðýnýgöstermektedir.

Kutsal-Ve-
Mübarek-Olan
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Mýsýr'dangeçerekkiminbehorolupkiminolmadýðýnýsadeceTanrýbile-
bilir. Mýsýr'da zina çok yaygýndý ve kadýnlar kocalarýnýn dýþýnda
kiþilerden de çocuk sahibi oluyorlardý. Dolayýsýyla teorik olarak her
ailedebirtanebehorolmasýgerekirken,belasýrasýndaherevdebirden
fazlakiþiölmüþtür.Çünkübirkadýnýn,birdenfazlaerkeðinilkoðlunu
doðurmuþolmasýseyrekbirdurumdeðildi.Durumdanhaberdarolma-
yanailereislerievdebirdençokölümüngerçekleþtiðinigördükleriiçin,
Mýsýrlýlarbelanýnbehorlarlasýnýrlýkalmadýðýnýdüþünmüþlerve"hepi-
miz ölüyoruz" (Þemot 12:33) diye paniðe kapýlmýþlardýr. Tüm bu
karmaþa içinde kimin behor olduðunu bir meleðin bilmesi mümkün
olmadýðýndan,bunuherþeyibilentekVarlýkolanTanrýyapmalýydý.

Melek 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
gördüðümdeüzerinizdenatlayacaðým.BöyleceMýsýrÜlkesi'nivurduðum
zaman,yokedicibelasizdegerçekleþmeyecek"(Þemot12:13)denmekte-
dir.Bupasuktaki"yokedicibela"ifadesi,aynýzamanda"yokedicimelek"
anlamýnagelebilir.BuradandasankibehorlarýnbuYokedicitarafýndan
öldürüldüðü, Bene-Yisrael'e dokunmasýna ise izin verilmediði sonucu
çýkabilir.OysaTanrýher þeyiBizzat yapacaðýný söylemiþtir.O zaman
"yokedici"nin rolü nedir? Mýsýr'da 3.000.000'dan fazla Yahudi vardý.
Ýstatistikselbirgereklilikolarak,bubüyüklüktekibirnüfusasahipbir
toplumdadoðalölümvaktigelmiþkiþilerinbulunmasýnormaldir.Fakat
TanrýÇýkýþgecesindebukiþileriöldürmesi içinbileYokedici'ye,yani
ölümmeleðineizinvermemiþtir.ZiraaksitakdirdeMýsýrlýlar"belabize
özgüdeðil;Yahudilerdeölüyorlar"diyebilirlerdi(Vilna'lýGaon).

Saraf deðil

Torakanununagöre"ÞeluhoÞelAdamKemoto-Birkiþininelçisi,ken-
disigibidir".Dolayýsýylahernekadarbirinci tekil þahýskullanýlmýþsa
da,bumutlakaTanrý'nýnBizzatyaptýðýnýifadeetmeyebilirvehalabir
aracýnýn "Tanrý adýna" iþ gördüðü anlamýna gelebilir. Tora bu sonucu
çýkarmamamýz için, pasuðun en sonunda "Ben Tanrý'yým" [ya da tam
olarak"BenAþem'im"]demektedir.TümbunlarýyapanBizzatTanrý'dýr;
vebirbaþkasýdeðil.

Benim; ve bir baþkasý 
deðil

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

Tanrýlarýna karþý 
yargýmý uygulayacaðým

Tanrýbusözlerinhepsinibirincitekilþahýskullanaraksöylediðine
göre, her biri için aklýmýza gelebilecek alternatif aracýlar olasýlýk
dýþýkalmaktadýr.

Geçeceðim …
öldüreceðim … uygulaycaðým
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Agada,biröncekiparagraftaelealdýðýpasuðubölümlerhalindeaçýklamayadevametmektedir.Buna
göreTanrýBene-Yisrael'ibeþaraçlaMýsýr'dançýkarmýþtýr:"AþembiziMýsýr'dan[1]kuvvetlibirElve[2]
uzanmýþ bir Kolla, [3] büyük bir korku salarak, [4] iþaretlerle ve [5] mucizelerle çýkardý" (Devarim
26:8).

 "BeyadHazaka"-ZoAdever.
KemaÞeneemar: "ÝneYadA-do-
nayOyaBemiknehaAþerBasade;
Basusim,Bahamorim,Bagemalim,
Babakar Uvatson; Dever Kaved
Meod".
 "Uvizroa Netuya" - Zo
Aherev.KemaÞeneemar:"Veharbo
Þelufa Beyado, Netuya Al 
Yeruþalayim".
 "Uvmora Gadol" - Ze Giluy
Þehina.KemaÞeneemar:"OAnisa
eloim Lavo Lakahat Lo Goy
Mikerev Goy; Bemasot, Beotot
Uvmofetim, Uvmilhama, Uvyad 
HazakaUvizroaNetuyaUvmoraim
GedolimKeholAþerAsaLahem
A-do-nay E-lo-e-hem Bemitsrayim 
Leeneha".
 "Uvotot" - Ze Amate. Kema
Þeneemar: "Veet Amate Aze
Tikah Beyadeha Aþer Taase Bo
EtAotot".

 "KuvvetlibirEl'le"-Bu,salgýnhastalýkbelasý-
na 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.Pasuktasöylendiðigibi:"Elindekiçe-
kilmiþkýlýcýYeruþalayim'euzanmýþtý"(DivreAyamim
I21:16).
 "Büyük bir korku salarak" - Bu, Þehina'nýn
açýða çýkýþýna gönderme yapmaktadýr. Pasukta
söylendiði gibi: "Ya da, varsayýlan herhangi bir
tanrý(!)herhangibirhalký,diðerbirhalkýnarasýndan
- Tanrýnýz Aþem'in Mýsýr'da size, denemelerle,
iþaretlerlevemucizelerle;savaþla,KuvvetlibirElve
UzanmýþbirKol'la;vebüyükkorkularsalarakgöz-
lerinizinönündetümyaptýklarýnabenzerbirþekilde
- çýkararak mucizevi bir þekilde kendisine almaya
kalkýþmýþmýdýr?"(Devarim4:34).
 "Ýþaretlerle" - Bu, asayý ifade eder. Pasukta
söylendiðigibi:"Buasayýdaelineal;iþaretlerionun-
layapacaksýn"(Þemot4:17).
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Açýklanmaktaolananapasuktageçen"KuvvetlibirEl"ifadesininözel-
liklesalgýnhastalýkbelasýnýkastettiðinedairsözlübilgiye,bubelanýn
öncesindekiuyarýdada"Tanrý'nýnEli"ifadesininyeralmasýbirdestek
teþkiletmektedir.

Mýsýrlýlar'ýn baþýna gelen beþinci bela olan salgýn hastalýk belasý
(Dever),belalariçindeenaðýrolanlardanbiriydi.Mýsýrlýlar'ýnhayvan-
larýnýnbüyükbirçoðunluðububeladatelefolmuþtuvedolayýsýylaülke
ekonomisine büyük darbe vurulmuþtu. Belanýn aðýrlýðýna dair bir
baþkaiþaretde,uyarýdakullanýlan"Tanrý'nýnEli"denmesidir."El"

Salgýn hastalýk

ifadesi,birmucizeninsonderecegüçlüolduðunugösterir.Nitekimbiraz ilerideKýzýldeniz'in
yarýlmasýylailgiliolarakda"El"inaktifolduðunugörmekteyiz.Midraþise,konuyudahadaileri
götürerek,OnBela'nýnherbirisýrasýndasalgýnhastalýkgörüldüðünübelirtir.

Ana pasukta geçen "uzanmýþ kol" ifadesinin, "kýlýcý" belirttiðine dair
sözlübilgiye,DivreAyamim'deki "kýlýçlauzananel" ile ilgilibirpasuk
destekçýkmaktadýr.

Bahsedilen"kýlýç"behorlarýnöldüðüsonbelayýsimgeleyenbirterimdir.
Mýsýr'danÇýkýþgecesindeMýsýr'dagerçektende"kýlýçlarkonuþmuþtur".
Moþe'ninbelahakkýndakiuyarýsýnýduyanMýsýrlýbehorlar,canhavliyle,
bu uyarý dikkate alýnmadýðý için ayaklanmýþlar ve Mýsýr'da çýkan bu
küçükçaplýiçsavaþtaönemlisayýdainsanölmüþtür(KolBo).Teilim'deki,
"Mýsýr'ýBehorlarýylaVuran"(Teilim136:10)ifadesibuolaya

Kýlýç

göndermeyapmaktadýr.Tamgeceyarýsý,bukezTanrýaçýkbirþekildesahneyeçýkmýþvesim-
geselbirkýlýçla,Mýsýr'ýn tümbehorlarýnýöldürmüþtür.Bubelalarýnsonundaülkesiharabeye
dönen Paro da, kendisine uyarýlarý dikkate almamasýný öðütleyen danýþmanlarýný kýlýçtan
geçirmiþtir.Tümbunlarsebebiyle,"kýlýç",behorlarýnöldüðübelayýsimgeler(Yaavets).

On tanebelaolmasýnakarþýn,buparagrafýnsadecesalgýnhastalýkve
behorlarýn ölümü belalarýný ele almasýnýn sebebi, on belanýn ikiye
ayrýlmasýdýr.Ýlkbeþbeladanoluþangrubutamamlayansalgýnhastalýk
belasý, kendi grubunu temsil ederken, ikinci beþ belayý tamamlayan
behorlarýnölümü,bugrubutemsileder(VilnalýGaon;MaaseNisim).

Salgýn hastalýk… kýlýç

Tanrý'nýn Kutsal Varlýðý'na Þehina adý verilir. "Þahan - Barýnmak"
kökündengelirveTanrý'nýnKendisi'nikuvvetlibirþekildehissettirdiði
- barýndýðý - yer ya da zamanlardan söz edildiðinde kullanýlýr. Çýkýþ
gecesiTanrý,Varlýðý'nýMýsýr'dahissettirmiþtir."Tanrý'nýnsalmýþolduðu
korku"bu"açýðaçýkýþ"ýbelirginbirþekildeortayakoymaktadýr.

Þehina'nýn açýða çýkýþý

BazýmucizelerdeTanrý,Gücü'nü"deneme"yoluylagöstermiþtir.Örneðin
ikincibelaolankurbaðaistilasýsýrasýndaMoþeParo'ylabirazdaalaylý
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
olmadýðýnýispatetmiþtir.

Denemelerle

Bunlar,Moþe'ninTanrý'nýnelçisiolduðunukanýtlayantürdekimucizeler-
di.BaþkabirdeyiþleMoþeadýnabirer"iþarettiler".Örneðinasanýnyýlana
dönüþmesi,biriþaretti.

Ýþaretlerle
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Doðaüstü özelliklere sahip belalar. Örneðin, ateþle buzun bir arada
bulunduðutanelerdenoluþandolubelasý.Mucizelerle

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'deyokolmaküzereolduklarýnýnfarkýnavaranMýsýrlýlar'ýn
"Tanrý onlar [=Bene-Yisrael] adýna Mýsýrlýlar'la savaþýyor!" (Þemot
14:25)þeklindekisözleridebunuyansýtmaktadýr.

Savaþla

Yukarýdaaçýklandýðýgibi,salgýnvekýlýçla.Kuvvetli bir
El ve uzanmýþ bir Kol'la

Anapasuktaki "büyük bir korku salarak" ifadesinin "Þehina'nýn açýða
çýkýþý"nýimaettiði,kanýtolarakgetirilenpasuðunbubölümündedestek
bulmaktadýr. Zira burada da "büyük korkular salarak" denmekte ve
hemen ardýndan "gözlerinizin önünde" eklemesi yapýlmaktadýr. Zira
"açýðaçýkýþ"terimigözlertarafýndanbirþeyleringörülmesinigerekti-
rir. Dahasý, bir önceki paragrafta açýklanan pasukta geçen "O gece
MýsýrÜlkesi'ndengeçeceðim"sözleride,Tanrý'nýnKendisi'nikuvvetli
birþekildehissettirdiðinigöstermektedir.

Agada,"korku"anlamýnagelenMorasözcüðünü,"Mare-Görüntü"keli-
mesiylebaðlantýlýgörmektedir.Onkelos'unbusözcüðeyaptýðýçeviride
"görüntü"þeklindedir.Buda"gözlerönünde"gerçekleþen"açýðaçýkýþ"ýn,
sadecehissetmeyoluyladeðil,"muhteþemgörüntüler"þeklindeolduðu
anlamýnagelmektedir.

Büyük korkular salarak 
gözlerinizin önünde

MoþeRabenu'nunasasý.BuasaTanrý'nýnaltýyaratýlýþgünününsonunda
Þabat'ýnbaþlamasýndanhemenönceyarattýðýonþeydenbiridir(Pirke
Avot).Midraþ'a göre asayý TanrýGanEden'deAdam'a vermiþtir. Asa
daha sonraHanoh'a geçmiþ, ondanNoah'ýn oðlu Þemalmýþtýr. Þem'in
Avraam'a verdiði asa, sýrasýyla Yitshak ve Yaakov'a geçtikten sonra,
YaakovMýsýr'ageldiðindebunuYosef'evermiþtir.Yoseföldüktensonra
Paro, onun tümmal varlýðýyla birlikte asaya da el koymuþtur. Daha
sonralarý,Paro'nundanýþmanýolanYitro,biranlaþmazlýksonucuMýsýr'ý
terkedipMidyan'agiderkenbuasayýdayanýnaalýrveevininyakýnlarýnda
birtaþasaplar.Asayýtaþtançýkarabilenkiþiyekýzý

Asa

Tsipora'yývereceðinisöyler;fakatbunukimsebaþaramaz.Mýsýr'dankaçýpMidyan'ageldiðinde,
MoþeRabenubunubaþarýrvehemasayýhemdeTsipora'yýalýr.

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,BilaveZilpa'nýn isimlerininyanýndaonikiYisraelkabilesinin isimleridekazýlýydý.
Safirden yapýlmýþ olan asa yaklaþýk 300kg. aðýrlýðýndaydý.Moþe'nin böylesi bir aðýrlýðý sürekli
taþýyabilmesigibi,onutaþtançýkarabilentekkiþiolabilmesideonunTanrý'nýnelçisiolacaközel
birkiþiolduðunadairbir"iþaret"tir.Asanýn"Otot-Ýþaretler"isimgelemesininbirbaþkayönüde
budur.
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Agadaþimdi,elealdýðýpasuðunsonsözcüðünüaçýklayacaktýr.Paragrafýndevamýndaanapasuklailgili
alternatifbiraçýklamagetirildiktensonra,sýraOnBela’yagelecektir.

 Evinreisi“Uvmofetim”paragrafýbaþladýðýzamanþarapbardaðýnýelinealýr.Önünebirkapgetiri 
 lir.Kýrýkyadabozukbirkapvarsa,otercihedilir.Þaraptanburayadökmeiþlemiyapýlacaktýr. 
 Bazýailelerþarapyerinegözyaþýnýsimgeleyensirkeyadatuzlusuyudökmeyiadetedinmiþlerdir.
 Bazýkiþiler“Tanrý’nýnparmaðý”ný(Þemot8:15)simgelemesiiçin,dökmeiþleminiiþaretparmaðýný
 kadehesokupbirmiktarþarabýiteleyerekdökerler.Birgörüþegöreisekadeheparmaksokulmazve
 dökmeiþleminormalbirþekildeazarazaryapýlýr.
 EvinReisi“Dam,VaEþ,VeTimerotAþan”kelimelerisöylenirken,hermaddedebirerkezolmak
 üzereüçkezazmiktarþarabýbukabadöker.Ardýndanherbelaokunurkenyineþarabýndanazmik-
 tardöker vesonolarak“RabiYeuda”paragrafýokunurkende“DetsahAdaþBeahav”kelimeleri- 
 ninherbirindeyineþarapdökülürvesondöküþletamamenboþaltýlýr.Þarabýndöküldüðüyerler, 
 okunuþmetninde(*)iþaretiilebelirtilmiþtir

Bu paragrafta getirilen en uzun kanýt pasuðu,
Moþe'nin,ölümündenönceBeneYisrael'eyaptýðý
veda konuþmasýnýn bir parçasýdýr. Moþe bu
konuþmasý sýrasýnda gelecekteki bir devirden
söz açmaktadýr: "[Gelecekte] Tanrý sizi halklar
arasýnadaðýtacakveoralardaküçükbirerazýnlýk
halinegeleceksiniz"(Devarim4:27).Bukehanet
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"deyapacaklardýr.Bunlarýsöylediktensonra,
Moþekehanetinegeridönervesözlerinibukez,
o ileri dönemde yaþayacak olan Yahudiler'e
yöneltir.Tarihinsertsularýkarþýsýndayalpalamanýn
birsonucuolarak,"gerçek"adlýsýðýnaðýaramaya
baþlayacaðýmýzýodabilmektedir.Pekibunubiz
nasýlbileceðiz?BizimkendiYahudiliðimiz'in,Tanrý
ile temel bir bað oluþturma konusunda bir
patikayýiçerdiðininasýlbilebiliriz?

Bunacevaben,Moþegelecektekibuarayýþ için
dekiYahudiler'eseslenmektedir:"Dünyatarihini,
ilkzamanlarýnakadariyibirþekildearaþtýrýn:bu
denliheybetlibirbaþkaolayherhangibirzaman
da gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir olay
duyulmuþ mu?" (Devarim 4:32). Moþe hangi
olaydanmýbahsetmektedir? "Herhangibir halk
Tanrý'yý ateþin içinde konuþurken duymuþmu?
YadaTanrý'nýnsizeMýsýr'dayapmýþolduðugibi,
herhangibirhalk,birbaþkahalkýniçindenalýnýp
çýkarýlmýþmý?"(Devarim4:33).

Agada,Moþe'ninbusözleriniileterek,Yahudilik'i
gerçekten özel, farklý ve benzersiz yapan þeyin
ne olduðunu öðretmektedir. Yahudilik'in  ve
sadeceYahudilik'inkökleri,tümbirulusuntec
rübe ettiði tarihsel bir ulusal olaydadýr. Yahudi
inancýnýn entellektüel madeni, hiçbir zaman bir
kiþininyadaküçükbirgrubuntanrýsallýkyada
Tanrý'yla temas iddialarýna itibar etmemiþtir.
Yahudiler'inYahudilik'eolansadakatinintemelin
debirgerçekvardýr:Ulusaltarihiolaylarherne

kadaryenidenyorumlanmayaaçýkiselerde,hiç
bir zamanyoktanuydurulamazlaryadatoptan
silinemezler. Her iki dünya savaþý da, tarihin
devamý boyunca tekrar tekrar gözden geçi
rilecekvefarklýbakýþaçýlarýylabaþtanincelene
cektir. Fakat kimse bunlarýn hiçbir zaman var
olmadýðýný iddia edemeyecektir. Bu denli çok
insaný ilgilendirenolaylarsözkonusuolduðunda
kimse, yeterli düzeyde bir komplo teorisi üret
meyibaþaramaz.

Moþe'ninsözleribugerçeðivurgulamaklakalma
makta,dahadailerigitmektedir:"Dünyatarihini,
ilkzamanlarýnakadariyibirþekildearaþtýrýn:bu
denliheybetlibirbaþkaolayherhangibirzaman
da gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir olay 
duyulmuþ mu?"

3000yýldan fazlabir süreönce,Moþeönceden
tahminedilmesimümkünolmayanbirþeyiönce
den "bildirmiþtir". Bir daha böyle bir þeyin
"duyulmayacaðýný" söyleyerek Moþe'nin belirt
mekistediðiþudur:YahudiUlusutarihboyunca
manevi iddiasýný bu tarihi gerçeðe dayayacak
olmasýnaraðmen,baþkahiçbirulusyadainanç
böylebiriddiadabulunmayýdenemeyecektirbile.
Tarih,Moþe'ninbuöngörüsünüdoðrularnitelik
tedir. Zira gerçekten de baþka hiçbir inanç,
temelini tümbirulusuntanýkolduðubirolaylar
zincirinebaðlamayývebuþekildetarihsahnesin
deyerinialmayýdeneyememiþtir.

Yahudiler'inbir iddiasývardýr.Veonlarýnböylesi
bir iddiayý tarihin bir köþesine "uydurarak"
sýkýþtýrabildikleriniiddiaedecekkadargerçekleri
görmek istemeyenbir kiþi, benzeri bir hikayeyi
baþkabirulusunnedenuyduramadýðýnýaçýklamak
zorunda olacaktýr. Ama, Yahudiler bunu
uydurmamýþlardýr; diðerleri ise kendileri ile ilgili
benzeribirhikayeyiuyduramamýþlardýr.

Pesah gecesindeYahudiler, çocuklarýna yatma
danönceokunantarzdahikayelerdeðil,"tarihi"
anlatýrlar(RabiÞimonApisdorf).

Bir Halk Ýçinden Baþka Bir Halký Çýkarmak
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Agada,sonuçpasuðuileilgilialternatifbiraçýklamagetirmektedir.Hatýrlanacaðýüzere,pasukþöyledir:
“AþembiziMýsýr’dankuvvetlibirElveuzanmýþbirKolla,büyükbirkorkusalarak,iþaretlerlevemucize-
lerleçýkardý”(Devarim26:8).

 Bunoktada,içineþarabýndöküldüðükapmutfaklavabosunaboþaltýlýr,evinreisiellerinivebardaðýný
 yýkarvetekrarþarapladoldurur.

 "Uvmofetim" - Ze Adam. Kema
Þeneemar:"VenatatiMofetimBaþamayim
Uvaarets: *Dam *Vaeþ *Vetimerot 
Aþan".

 "Mucizelerle"-Bu,kanbelasýnýbelirtir.
Pasuktasöylendiðigibi:"Göklerdeveyeryü-
zündemucizelergerçekleþtireceðim:kan,ateþ,
vedumansütunlarý"(Yoel3:3).

Davar Aher:
 "BeyadHazaka"-Þetayim
 "UvizroaNetuya"-Þetayim
 "UvmoraGadol"-Þetayim
 "Uvotot"-Þetayim
 "Uvmofetim"-Þetayim.
EluEserMakotÞeeviAkadoþBaruhU
Al Amitsriyim Bemitsrayim.

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

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

Baþkabiraçýklama:
 "KuvvetliEl"-iki
 "UzanmýþKol"-iki
 "Büyükkorku"-iki
 "Ýþaretler"-iki
 "Mucizeler"-iki.
Bunlar Kutsal-Ve-Mübarek-Olan'ýnMýsýr'da
Mýsýrlýlar'ýnbaþýnagetirdiði10Bela'dýr.

Sözkonusu10Belaþunlardýr:
Kan,Kurbaða,Bitler;
Vahþi Hayvan Ýstilasý, Salgýn Hastalýk,
Çýbanlar;
Dolu,Çekirgeler,Karanlýk;
BehorlarýnÖlümü.

RabiYeuda,onlar içinbaþharflerini kullana-
rakhatýrlatýcýkýsaltmalaryapmýþtý:
DeTSa"H;ADa"Þ;BeAHa"V..
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Agada salgýn hastalýk ve behorlarýn ölümü belalarýný vurguladýktan
sonra,ayrýcakanbelasýnýöneçýkarmaktadýr.Bununbasitsebebi,kan
belasýnýnilkolaðanüstüolayolmasýdýr.Olaðanüstüolaylardanbirdizi
olduðunda,buzincirinilkhalkasýherzamanönemlidir;ziradoðaldan
doðaüstüneolandeðiþiklikbununlaolmuþtur.Sonrasýndagelenlerdaha
kuvvetli ve akýlalmaz olsalar bile, ayný etkiyi yapmayacaklardýr; zira
doðabirkeredeðiþmeyebaþlamýþtýr.

Kan

Buradan "kan"ýn, bir "mucize" sýnýfýna girdiðini görmekteyiz. Bu
þe-kildeanapasuktaaçýklanmaktaolan"mucizeler"sözcüðününkan
belasýnýkastettiðikanýtlanmaktadýr.

Mucizeler
gerçekleþtireceðim: kan…

Yoel'denalýnanbupasuk,MýsýrÇýkýþýileilgilideðildirveMaþiahdöne-
miöncesindekibazýolaylardanbahsetmektedir.Agada'nýnderleyicisi,
bu noktada kanýt olarak özellikle bu pasuðu seçerek,Mýsýr Çýkýþý ile
baþlayýp,Maþiahdönemindetamamensonaerecekolankurtuluþsüre-
cinin bir an önce bitmesine dair ümidi vurgulamayý amaçlamýþtýr
(Atsaa LaSeder). Ayrýca Mýsýr'da gerçekleþen mucizeler, gelecekte
gerçekleþecekolanlarýnküçükbirerörneðiolarakkabuledilirler.

Kan, ateþ, ve duman 
sütunlarý

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
meydanagelenonbelanýnhepsiniimaettiðinibelirtmektedir.Þöyleki;

Baþka bir açýklama 

Bu ifadede iki sözcükvardýrve ikibelayadenkgelmektedir.Aynýþe-
kilde"uzanmýþKol"ve"büyükkorku"ifadelerideikiþersözcükleikiþer
belayýimaetmektedir.Böylecetoplamdaaltýyaulaþýlmýþtýr.Ayrýca;

Kuvvetli El - iki

Busözcükçoðuldurveasgariçoðul,ikidir.Böyleliklebusözcükdeiki
belayýimaetmektedirveaynýdurumçoðulhaldeki"mucizeler"sözcüðü
için de geçerlidir.Buradadadört tane vardýr.Böylece toplamda 10'a
ulaþýlmýþtýr.

Ýþaretler- iki 

Baþkabirdeyiþle,pasuðun"iki"lerdenoluþanbeþmaddeyleyaptýðýgön-
derme,Mýsýr'dameydanagelenOnBela'yayöneliktir.Bunlar … 10 Bela'dýr
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Onsözcüðünbaþharflerinialýpüç taneanlamsýzsözcükoluþturmakherkesinyapabileceðibir
þeydir.ÖyleyseRabiYeuda'nýnbunuyapmasýndabiramaçolmalýdýr.Buamaçbaþharfleribir
arayagetirilmiþolanbelalarýnkendiaralarýndabirergrupoluþturduklarýnýnvurgulanmasýdýr.
Ayrýcaeniyiöðretimyöntemi,enkýsaolanýdýr.Dahasýbusözcükler,Moþe'ninasasýndakazýnmýþ
birþekildeyazýlýydý.

Söz konusu gruplamayý Tora'nýn anlatýmýnda da görmekmümkündür.Her grupta ilk iki bela
hakkýndaParouyarýlmýþ,üçüncüsühakkýndaiseuyarýgelmemiþtir.Ayrýcahergruptakiilkbela
(kan, vahþi hayvanlar, dolu) genel olarak ülkeyi etkilemiþ, ikincisi  (kurbaða, salgýn hastalýk,
kurbaðalar)insanlarýneviniyadageçimkaynaklarýnývurmuþ,üçüncüsüise(bitler,çýbanlar,karan-

DeTSa"H ADa"Þ BeAHa"V 

lýk)doðrudaninsanvücutlarýnýhedeflemiþtir.

Midraþ'a göre gruplarýn üçüncü belalarý olan bitler, çýbanlar ve
karanlýk,herzamanbirlikteetkigöstermiþlerdir.Baþkabirdeyiþle,
karanlýk belasý sýrasýnda bitler ve çýbanlar da olmuþ, çýbanlar
sýrasýnda karanlýk ve bitler görülmüþ, bitler varken çýbanlar ve
karanlýketkigöstermiþtir.Budurum,sözkonusubelalarýnisimle-
rininbirbirleriyleiçiçebiryapýoluþturmasýyladagörülmektedir.
Ýbranice olarak bu belalarýn isimleri (KiNiM, ÞeHiN veHoÞeH)
üstüsteyazýldýklarýndabudahaiyianlaþýlacaktýr[Not:Kinim'inilk
harfi olan [K]af;Hoþeh'in son harfi olan [H]af'ýn noktalý halidir.
DolayýsýylaK-Hdönüþümümümkündür].

Detsah-[1]Kan,kurbaðavebitlerdenoluþanbugrup-
taki belalarýn hepsi Aaron'un aracýlýðýyla gerçekleþti-
rilmiþtir. Moþe bir bebekken nehre býrakýlmýþ, bir
anlamdanehironunhayatýnýkurtarmýþtýr.BirMýsýrlý'yý
öldürdüðündede onu topraðagömerekolayý gizlemek
istemiþtir;buþekildetoprakdaonayardýmcýolmuþtur.
Kanvekurbaðabelalarýndanehirvesular,bitbelasýnda
ise toprak zarar gördüðü için, Moþe'nin bu belalarda
aktifolmasýuygunkaçmayacaktý.[2]Bugruptakibela-
laryeryüzününsuvetopraktankaynaklanandoðasýyla
ilgilidir(OrhotHayim).

Adaþ-[1]Vahþihayvanlar,salgýnhastalýkveçýbanlardan
oluþanbugruptakibelalar,MoþeveAaron tarafýndan
birlikte gerçekleþtirilmiþtir. [2] Bunlar rastgele kay-
naklardanoluþanbelalardýr(OrhotHayim).Bubelalarýn
ortaközellikleriçeþitlizamanlardagörülmelerinindoðal
olmasýdýr. Belalar baðlamýnda birer mucize olarak
kabul edilmelerinin sebebi ise, tam olarak Moþe'nin
söylediði zamanda baþlayýp, tam olarak Moþe'nin
söylediðizamandabitmiþolmalarýdýr(Abudaram).

Beahav-[1]Dolu,çekirgelervekaranlýkbelalarýndan
oluþan bu grup Moþe tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
Tanrý tarafýndan gerçekleþtirilen behorlarýn öldüðü
belaisetekkalmamasýiçinbugrubakatýlmýþtýr.[2]Bu
belalarýnhepsihavadangelmiþtir.Behorlarýnölümüde
yine yalnýz kalmamasý için bu gruba dahil edilmiþtir
(OrhotHayim).
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Miþle'dekibirpasuk "Düþmanýn düþtüðünde se- 
vinme, o baþarýsýz olduðunda kalbin neþelenmesin" 
(Miþle 24:17) demektedir. Mýsýrlýlar'ýn baþýna
gelen belalardan bahsedildiði zaman,
bardaðýmýzdanþarabýmýzýazaltýrýz.Þarapmutlu
luk ve neþeyi simgelediði için bu davranýþ,
düþmanýmýz bile olsalar, Mýsýrlýlar acý çektiði
zamanbizimdesevinmeyehakkýmýzolmadýðýný
öðretir. Sevincimiz azaltýlmalý, tam olmamalýdýr;
çünkükurtuluþumuz,neyazýkki,baþkainsanlarýn
cezagörmesiyoluylagerçekleþmiþtir.Veherne
kadarinsanlarýnkötüdavranýþlarýsebebiyleceza
görmeleriadaletinbirgereðiysede,bubizese
vinmehakkýnývermez(Abravanel).Þarapyerine
sirkeyadatuzlusuyudökenailelerinhareketide
akangözyaþýnýsimgeler.

Bu sebeple Tora, Pesah'tan bahsederken,
Sukot'ta yaptýðý gibi "sevinmek"ten bahsetme
mektedir.DahasýPesah'la ilgiliolanhiçbiryerde
düþmanýn yenilgisi ve yok oluþundan bahsedil
mez, sadece Mýsýr'dan Çýkýþ vurgulanýr. Zira
Yahudiler'in kutladýðý, kurtuluþlarýdýr; düþ
manlarýnýnyenilgisideðil.

OnBela'yý,insanoðlununvaroluþendiþelerininbir
listesi olarak görmek mümkündür. Belalar
saðlýða, geçimebelki de en önemlisi çocuklarýn
yaþamýnayöneliktir.Hayatýmýzýnbugibiyönlerini
kaybetme konusundaki endiþeler hepimizde
varolduðu için, belalar Mýsýrlýlar'ýn çektikleri
karþýsýndamutluluðudeðil,insanruhunuanlama
konusunda derin bir düzeyi simgeler (Atsaa
LaSeder).

Neden Þarabý Döküyoruz?

Kan:        

Ne den?ParoveMýsýrlýlar,Mý
sýr'ýn hayat kaynaðý olduðu
içinNilnehrinibirtanrýolarak
kabul edip tapýyorlardý. Tanrý
bu inançlarýnýn boþ ve yersiz
olduðunu vurgulamak için
Nil'insularýnýkanaçevirmiþtir.
Ýkinci bir sebep deBeneYis
rael'in çocuklarýnýn nehirde
öldürülmeleridir. Bu bela
Mýsýrlýlar'a, tüm ülkelerinin
BeneYisrael'in kaný ile dolu

olduðumesajýnývermiþtir(Abravanel).

Nasýl? Nil Nehri, Aaron'un Moþe'nin asasýný
uzatýþýyla birden kana dönüþür. Mýsýrlýlar su
almak için gittikleri nehrin kana döndüðünü
görürler.Etraftadaaðýrbirkokuvardýr.Nehirde
ki balýk yaþamý da sona ermiþtir. Paro kendi
sihirbazlarýnasuyukanaçeviripçeviremeyecek
lerini sorar. Büyücüler olumlu cevap vererek
Paro'nun

isteðiniyerinegetirirlerveküçükmiktardasuyu
kanaçevirirler.Bu,tümsularýnkanadönüþmesi
kadarönemlideðilsede,Parobelanýnbirbüyü
den ibaret olduðunu düþünür. Mýsýrlýlar'ýn su
içmesi bir türlümümkün olamamaktadýr. Kana
dönüþmemiþsularýaðýzlarýnakoymayakalktýklarý
anda bunlarýn da kana dönüþtüðünü görürler.
Hattahayvanlarýnsütünüsaðsalaryadameyve
lerinsularýnýçýkarsalarbile,içmeyekalktýklarýnda
bunlar da kana dönüþmektedir. Bütün Mýsýr'da
sularýn kana dönüþmediði tek yer, BeneYisra
el'in çoðunlukla yaþadýklarý Goþen bölgesidir.
Mýsýrlýlarbunuduyuncabubölgeyehücumeder
ler; fakat suyu zorla alýp içmeyekalktýklarýnda,
hatta bir Ýbrani ile ayný kaptan içmeye
çalýþtýklarýndabile Ýbranisu,Mýsýrlý isekan içer.
Sonunda, suyu BeneYisrael'den parasýný vere
rekaldýklarýnda rahatça içebildiklerini keþfeder
ler.Bu sebeplebu ilk bela hayatakast edecek
türde deðildir. Zira su içmek, para karþýlýðýnda
mümkünolabilmektedir.Paro'nun isteðiüzerine
MoþeTanrý'yaduaedervebelasonbulur.

On Bela
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Bitler:      

Neden? Yahudiler'e evleri,
sokaklarývecaddelerisüpürtü
yorlardý.Amabubelasýrasýnda
süpürecek toz bile kalmamýþ,
hepsi bite dönüþmüþtür
(Yalkut Þimoni). Ayrýca
Yahudiler'in yýkanmalarýný
engelleyerekonlarýnbitlenme
lerine ve büyük rahatsýzlýklar
çekmelerine sebepoluyorlardý
(Midraþ).

Nasýl?AaronMoþe'ninasasýnýyerevururvebir
anda tüm Mýsýr topraðýnýn üstten en az yarým
metrelik katmaný bite dönüþür. BeneYisrael'in
oturduðu Goþen bölgesi hariç Mýsýr ülkesinin
tümü bitlerle kaplanýr. Ýnsanlardan hayvanlara
kadarherkesdayanýlmazmiktardakibitsürüle
riyleuðraþmakdurumundakalýr.Paro'nunbüyü
cüleribukeztozubitedönüþtürmeyibaþaramazlar
veParo'ya"BuiþteTanrý'nýnparmaðývar"(Þemot
8:15)itirafýndabulunurlar.Büyücülerinkullandýðý
yöntemlerkutsiyetkarþýtýgüçlerebaðlýydývebu
güçlerinbitkadarküçükcanlýlarüzerindeetkileri
yoktu. Bu sebeple bu kez baþarýlý olama
mýþlardýr.

Vahþi Hayvan Ýstilasý:

Neden? [1]Mýsýrlýlar, sirkya
da hayvanat bahçesi gibi
eðlenceleriçin,Yahudiler'içöl
veormanlaragönderipayýve
aslan gibi yýrtýcý hayvanlarý
yakalamalarýný istiyorlardý.
[2] Yahudiler'e kötülük yap
mak için, aralarýnda
anlaþmazlýkolanMýsýrlýlarbile
barýþyapýyorlardý.Busebep
le normalde birbirlerine
saldýran hayvanlar da, belirli

biruyum içindeMýsýrlýlar'asaldýrdý (Midraþ). [3]
Rastgele Yahudiler'in evlerine girip zorla
çocuklarýný alýyorlardý. Hayvanlar da Mýsýrlýlar'ýn
evlerinedalýpçocuklarýnýkaptýlar(Abravanel).

BelanýnÝbraniceismiArovtamolarak"karýþým"
demektirveçeþitlihayvanlardanoluþanbirkarý 

þýmýifadeeder.BubelaaynýzamandaMýsýrlýlar'ýn
"karýþýmlar"lailgilisuçlarýnakarþýlýk
gelmektedir:[4]Ahlaksýzlýküstdüzeydeydi;her
kesin yataðý birbirine "karýþmýþtý" ve bir Mýsýrlý
kadýnonfarklýerkekleiliþkiyegiriyordu.[5]Paro
Avraam'ýn soyunu, Mýsýr halkýna karýþtýrýp yok
etmeyiamaçlýyordu.Buyolda,erkekleriöldürüp,
kadýnlarýkendilerinesaklamakistiyorlardý.

Nasýl? Bit belasýndan sonra fikrini deðiþtiren
ParoBeneYisrael'igöndermeyince,bukezMýsýr'ý
yýrtýcý hayvanlar iþgal eder. Mýsýr'da o zamana
kadargörülmemiþbirçokhayvanýnyanýndazehir
liyýlanveakreplerdeetrafýsararvebüyükzarar
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
hayvanlargiderler.

Kurbaðalar:   

Neden?Mýsýrlýlar,köleliklerini
yapan Yahudiler'e "bize ker
tenkelevekurbaðalargetirin
de oynayalým" diye gereksiz
vepisbir iþyaptýrýyorlardý.
AyrýcaBeneYisrael'esürekli
iþ veriyorlar, onlara uyuyup
d in lenecek vakit
býrakmýyorlardý. Gecenin bir
yarýsýndabüyükgürültülerle
onlarý kaldýrýp iþe gönde
riyorlardý (Midraþ). Çalýþma
sýrasýndaonlarayükseksesle

naralaratýptekmelersavuruyorlardý(ToledotAdam).

Nasýl?AaronMoþe'ninasasýnýNilnehrineuzatýr
ve nehirden tek bir tane, ama insan boyundan
büyükbirkurbaðaçýkarveþehrinanacaddesin
denParo'nunsarayýnadoðruzýplayarakgitmeye
baþlar.BununamacýParo'ya sonbir fýrsat ver

mektir.FakatParo'nunemriyle,halkveaskerler
kurbaðayataþveoklaratmayabaþlayýnca,kur

baðanýn açýlan yaralarýndan, haykýrýþla açýlan
aðzýndanve tümsukaynaklarýndankurbaðalar
fýrlamayabaþlar.BütünMýsýrbirandakurbaðalarla
kaplanýr. Hatta Midraþ, Mýsýr'ýn o dönemdeki
güneykomþusuylasüregelensýnýranlaþmazlýðýnýn
da, bu bela sayesinde çözümlendiðini belirtir.
Zira kurbaðalar Mýsýr topraðýnýn bittiði yere
kadar gelip durmuþlardýr. Ülkede inanýlmaz bir
gürültü vardýr.Kurbaðalar, evlerde, yataklarda,
tencerelerde,hattainsanlarýnvücutlarýnýniçinde
dirler ve durmadan baðýrmaktadýrlar. Mýsýrlýlar
içinuyumaolasýlýðýortadankalkmýþtýr.Paro'nun
isteðiüzerinebüyücülersudankurbaðaçýkarmaya
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
haykýrmakzorundakalmýþtýr(Þemot8:8).Çünkü
Mýsýr'daki gürültü inanýlmaz boyuttadýr ve dua
sýrasýndakonsantrasyonunusaðlamaktagüçlük
çekmiþtir.
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Salgýn Hastalýk:

Neden?Yahudiler'ikendisürü
lerine çobanlýk yapmaya
zorluyorlardý. Ayrýca Yahudi
ler'e ait hayvanlara haksýz
yereelkoymaplanlarývardý.

Nasýl? Paro tekrar fikir deðiþtirince Mýsýr'daki
hayvanlarýnbüyükçoðunluðu
salgýnbirhastalýðayakalanýrveölür.

Çýbanlar:

Neden? BeneYisrael'i
vücutlarýnda yaralar oluþana
kadar ac ýmasýzca
dövüyorlardý.Buyaralardaha
sonra iltihaplanýp büyük acý
veriyordu(ToledotAdam).

Nasýl?MoþeveAaronherikiellerineocakkuru
mu alýrlar ve Moþe bunlarý havaya fýrlatýr.
Kurumlarýn yere inmesiyle birlikte bütün
Mýsýrlýlar'ýnvücutlarýcüzzamýandýranyaralar, içi
dayanýlmaz bir acý veren irinle dolu çýbanlarla
kaplanýr.Paro'nunbüyücüleriçektikleriacýlarve
fizikselgörüntüleri sebebiyleMoþe'ninkarþýsýna
bileçýkamazlar.

Dolu:

Neden?Yahudiler'i toprakve
bahçeiþlerindeçalýþmayazor
luyorlar, karþýlýðýnda hiçbir
þeyvermiyorlardý.

Nasýl?MoþeParo'yu,gelecek
doluyakarþýuyarýr.Bazýkiþi
ler bu uyarýyý dikkate
almazken, bir çok Mýsýrlý,
salgýn hastalýktan kurtulan
hayvanlarýnýdýþarýdabýrakmaz
ve kazançlý çýkar. Kýsa süre
sonra dolu baþlar. Parçalar

oldukçabüyüktürvebuzlakaplýateþtoplarýndan
oluþmaktadýr.

Geldiðiyeridondurupyakmaktadýr.Ateþvebuz,
kandavasýsebebiylekavgalýolan,fakatdüþman
saldýrýsý karþýsýnda birlik olan iki ailemisali, bir
arayagelirlervebiranlamdaTanrý'nýnemriniye
rinegetirirler.Dolu,insanlarý,hayvanlarýveözel
liklebahçelerdekibitkilerinbüyükbölümünüet
kiler. Birçok açýklamaya göre bu, yiyecek
kaynaklarýný etkilediðinden, en aðýr beladýr. Bu
bela sýrasýndayumuþakotlar zarargörmez.Bu
durum,yumuþakhuyluolmakonusundasembo
likbirderstir.Bela sonunda,Paro "Dürüst olan 
Aþem'dir; kötü olanlar ise ben ve halkýmdýr!" 
(Þemot 9:27) der. Fakat bela sona erince
Yahudiler'isalývermez.
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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 reddet-
tin. Bu yüzden Ben de senin 
behor oðlunu öldüreceðim" 
(Þemot4:2223).

Nasýl? Tanrý 10 Nisan Þabat
günü BeneYisrael'e kuzu ya

da oðlaklar alarak, yataklarýna baðlamalarýný
söyler. Mýsýrlýlar, kutsal saydýklarý hayvanlarýn
kesilmek üzere baðlandýklarýný gördüklerinde
ayaklanýrlar fakat mucize sonucu Tanrý onlarýn
Yahudiler'ezararvermelerineizinvermez.

Bu mucize sebebiyle Pesah'tan önceki Þabat
gününe"Þabat Agadol - Büyük Þabat"adýverilir.

BeneYisrael, dört günün sonunda, korban edi
len kuzularýn kanlarýný kapý pervazlarýnýn iç
taraflarýnasürerler.ParoMoþe'ninuyarýsýnýdik
kate almayýncaMýsýr'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"veinsandanhayvanatümBehorlarý
öldürür. Behor olmayan evlerdeki en büyük
çocuk,çocukolmayanevdeenyaþlý insanölür.
Bu þekilde, en az bir ölüsü olmayan hiçbir aile
kalmaz.Paro'nunbüyükoðludabubeladaölür.
BelasýrasýndaölmeyentekbehorParo'dur.Paro
bubeladansonrabizzatMoþe'yegelirveBene
Yisrael'inMýsýr'ýterketmesiiçinyalvarýr.

Karanlýk: 

Neden? Yahudiler'i zor þartlar
altýnda hapsediyorlardý.
Ümitsizliðe sürükleyip gözlerini
karartýyorlardý. Bunun dýþýnda
YahudileriçindeMýsýrkültürüne
asimile olmuþ birçok kiþi vardý
ve bunlar Mýsýrlýlar tarafýndan
onurlandýrýlýyorlardý. Rahat
olduklarý için Mýsýr'dan çýkmak
istemeyen bu kiþileri, Tanrý
Mýsýrlýlar'ýn göremeyeceði bir

þekildecezalandýrmakistemiþtir.

Nasýl?Bubela ikiyeayrýlýr: Ýlküçgündesadece
insanlargittikleriyerlerigöremezler,fakathare

ket edebilirler. Fakat ikinci üç günde karanlýk
tabakasýyoðunbirhalalýrvehareketiengeller.
Mýsýrlýlarsonüçgünüaynýpozisyondageçirmek
zorunda kalýrlar. Bela bu sebeple doðrudan
vücutlarýnýetkilemiþtir.Karanlýkbelasýsýrasýnda
bubeladanetkilenmeyenBeneYisrael,Mýsýrlýlar'ýn
evlerinegiripçýkýþsýrasýndaisteyeceklerieþyalarýn
listesiniçýkarýrlar;amahiçbirþeyedokunmazlar.
Karanlýk belasý sýrasýnda kurtuluþa inanmayan
veMýsýr'dançýkmakistemeyençoksayýdaYahudi
ölür. Raþi'ye göre, ölenlerin sayýsý, Mýsýr'dan
çýkanlarýnsayýsýndançokdahafazladýr.Mýsýrlýlar
buölümlerekaranlýksebebiyleþahitolamamýþlar,
buþekilde,"Yahudilerdebizimgibicezagörüyor
lar"diyememiþlerdir.

Çekirgeler:

Neden? Yahudiler'i tarlalarda
buðday ve arpa ekiminde
çalýþmayazorluyorlardý.Ayrýca
onlaraaittarlalardakiürünlere
deelkoyuyorlardý.

Nasýl?MoþeasasýnýMýsýrüze
rine uzatýr ve Tanrý bütün bir
günvegeceboyuncadoðudan
birrüzgarestirir.Ertesisabah
bütün Mýsýr, bilinenin dýþýnda
özellikleresahip,hattaMidraþ

ýnbelirttiðiüzereözelliklebubelaiçinyaratýlmýþ
olan,garipvenormaldençokdahazararlýçekir
gelerlekaplanýr.Mýsýr'ýnçeþitlizamanlardaçekir
ge istilasýna uðradýðý doðrudur ama bu sürüler
batýdangelir. Çekirgeler bütünMýsýr'ý kaplar ve
doludan kurtulan bütün mahsulleri yok eder.
Mýsýrlýlar'ýn tarlalarýnda hiçbir ürün kalmaz.
Mýsýrlýlar, evlere giren çekirgeleri yakalayarak
yiyecek olarak kullanmak amacýyla saklar.
ÇaresizkalanParo'nun isteðiüzerineMoþedua
eder ve çekirgeler bu kez bir batý rüzgarýyla
giderler. Mýsýr'da tek çekirge kalmaz; yiyecek
olaraksaklananlarbileyokolurlar.
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Mucizelerkonusuüzerindebirazdurmaktafayda
vardýr.Ziraçaðdaþbilimselkafa"Hadicanýmne
mucizesi!" demektedir. O yüzden bu konuyu
anlamayaçalýþalým:Budünyada iþlemekteolan
ikikanungrubuvardýr.Birtanesi"doðakanunlarý",
diðeride"mucizeselkanunlar"dýr.

Ýnsanlarýkarþýnýzaalýpküçükbirbombanýnbütün
birþehrihavayauçurmagücünesahipolduðunu
söyleyecekolsanýz,sizedeliolduðunuzusöyleye
ceklerdir.Yada60yýlöncesindedurumböyleydi.
Oküçükþeyiniçindebusonucayolaçacakkadar
büyük bir enerji ne arar; öyle deðil mi? Fakat
modernbilimindekeþfetmiþolduðuüzerekim
yasal elementleri ve atomlarý bir arada tutan
enerjiinanýlmazbüyüklüktedirvebusebeple,bu
baðýçözmeyibecerdiðinizanda,nükleerbölünme
sonucudevasabirenerjiaçýðaçýkar.Birgerçek
vardýr:Fiziðinbukanunuher zamanmevcuttu.
Bukanunyenikoyulmadý.Fakathepimizbiliyo
ruz ki, tarih boyunca var olan bu gerçek, 20.
yüzyýlaulaþýp,oradahapsedilmiþobüyükenerji
yiaçýðaçýkarmayýöðrenenekadarbilinmemek
teydi.Bubir"doðakanunu"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 buda oldukça "bilimsel"dir; zira
belirlibazýkuralvekanunlarabaðlýdýr.

OnBelaboyunca,hemMýsýrlýlarhemdeYahudiler,
doðanýndahaüstündebirbaþkadüzeyinmane

vi bir düzeyin  var olduðunu kabul etmeye
zorlanmýþlardýr.Oolaðanüstüolaylaraþahitolan
herkes,aslýndaherþeyiTanrý'nýnyönettiðini ve
O'nun, istediði takdirde her þeyi bir anda
deðiþtirebileceðinianlamýþtýr.Belalarfizikseldün
yadaki yaþamýn her yönünü etkilemiþlerdi  en
küçük kurtlardan, en yüksek düzeylere kadar
herþeyi.

Kan belasý "suyu" etkiledi. Sýradaki bela
"kurbaðalar"dý  ki bunlar hayatlarýna suda
baþlayýp daha sonra yaþamlarýný karada sürdü
rencanlýlardýr.Dahasonratopraðýnüsttenbelir
li bir bölümü tamamen "bite" dönüþtü. Bunu,
daha yüksek düzeydeki türler olan "vahþi
hayvanlar"ýnistilasýizledi.Sonra"salgýnhastalýklar"
evcil hayvanlarý vurdu. Sýradaki bela bu kez
doðrudan insanlarý hedef almaktaydý  derileri
"çýbanlar"la dolmuþtu.  Bu kez göklerden, yük
seklerden,"dolu"yaðdý,ardýndanuçanhayvanlar
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
olduðunuilanetmiþtir.

Fakat bununbir üst düzeyi de vardý.Yahudiler
Mýsýr'dan çýktýktan sonra Mýsýrlýlar onlarý kova
ladýlarveKýzýlDenizyarýldý.Buörnekte,sadece
Tanrý'nýnherþeyiyönettiðinideðil,aynýzamanda
doðanýn kendisinin de, iyi ve kötüye belirli bir
þekildekarþýlýkverdiðinigörmekteyiz(RabiTom
Meyer).

Mucize Kavramý

Tora,Mýsýrlýgizemustalarýnýnkendihünerleriyle
ilk iki belanýn etkisini yaratabildiklerini anlatýr.
Paro'nunenazýndankendisinedenkgörünenbir
güçle karþý karþýya olduðunu düþünmesinin ve
buna güvenerek inat etmesinin sebebi budur.
Ancakbüyükfilozof,gramerustasýveToraoto
ritesiRabiAvraamÝbnEzra(10891164),metni
dikkatlibirþekildeokuduðumuztakdirde,Mýsýrlý
büyücülerin aslýnda Moþe ve Aaron'a rakip
olamayacaklarýnýanlayacaðýmýzýbelirtir.Gerçekte
Mýsýrlýlar'ýnyapmayýbecerdiklerieniyiþey,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
yeterlibulmuþtur.Paro,Moþe'nin,çokdahaaðýr
sonuçlarlakarþýlaþacaðýnadairuyarýsýnakarþýn,
BeneYisrael'i býrakmama konusundaki
kararlýlýðýnda ýsrar etmiþtir. Biraz düþünürsek,
he pimizin içinde biraz Paro vardýr. Hepimiz
arzularýmýzdoðrultusunda,görmekistemediðimiz

þeyleribirbahaneylegörmeyebiliriz.Burnumuzun
ucundabileolsa.

Yaþam bir savaþtýr.Hepimiz iyi ve doðru olaný 
yapmak isteriz; fakat bu önemli bir mücadeleyi 
gerektirir. Ve bumeydan savaþýnda yer almak
zorundaolduðumuzukeþfettiðimizanda,"mantýk"
adý altýndabahanelerüretmekonusundakidür
tümüze çoðunlukla teslim oluruz. Bu bahane
üretimibizebirtürrahatlamasaðlar;çünkü içi
mizde bir yerlerde aslýnda yapmamamýz
gerektiðini bildiðimiz davranýþlarýmýz için geçerli
(!) sebepler bulmak rahatlatýcýdýr. Bu akýllara
durgunlukverenyeteneðimiz,aslýndabirazuzak
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
karþýlaþmamakiçin,vicdanýmýzýnsesinibastýrmak
amacýyla en çið düþünme yolunu tercih etme
eðilimimizvardýr.

Paro ve On Bela
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Vekendimiziaktifveobjektifbirþekildetanýmaya
gayret etmediðimiz takdirde, Paro'nun kaderini
paylaþmariskinegirmiþoluruz.Bahaneüretme
ninkelepçeleriyle,kölesahibiParo, 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
farkediyormuyuz?

Birkonudanasýldavranacaðýnýzýtasarlarkenher
türlü seçenek ve olasýlýðý dikkatlice hesaplayýp
sonunda bir karara varýyorsunuz. Karar ve
rilmiþtir ve siz iþe koyulmuþsunuzdur.Baþlarda
gerçektendedüþündüðünüzgibiiþlerkolaygidi
yor;fakatkýsasüresonraayakbaþparmaðýnýzýn
takýlacaðý küçük engebeler ortaya çýkýyor.
Engellergittikçebüyüyorvebileðiniziburkmaya,
dizinizi incitmeye, belinizi sakatlamaya

baþlýyorsunuzensonundadageçitvermeyenbir
duvaraherkesingörüpsiziuyardýðý,amasizin
baþýnýzý kaldýrmamakta diretip, bir türlü
göremediðinizbirduvaratoslayýpkalýyorsunuz.
Paroböyleydivehayatdaböyledir.

Yaptýðýmýz tüm o dikkatli hesaplamalarýn ve
detaylýplanlarýn,baþarýsýzlýðagitmeküzerezeki
ceplanlanmýþbiryoldanibaretolduðunukabul
lenmek bizim için en zor þeydir. Egomuz hata
yapmýþ olabileceðimiz olasýlýðýný  böyle bir
saçmalýðý(!)dinlememizeizinbilevermeyecek
tir.Buyüzdenneyaparýz?Üzerinde"Paro"logo
su taþýyan bir uyku gözlüðü takýp, normal
þartlarda karþýlaþmamak için elimizden geleni
yapacaðýmýz kötü sonuçlara doðru koþmaya
baþlarýz.Yada…Parogibiyapmayýz…Gözlerimizi
kapatmayýreddederizvekendimizikurbanetme
denönce,egomuzukurbanetmecesaretinigös
teririz(RabiÞimonApisdorf).
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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
AyamLakuHamiþimMakot.

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.
VealAyamLakuMatayimMakot.

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
VahamiþimMakot.

Rabi Yose Agalili þöyle der: Mýsýrlýlar'ýn
Mýsýr'da10belayla,Kýzýldeniz'deise50belayla
cezalandýrýldýklarýný neye dayanarak söyleye-
bilirsin?Cevap:Mýsýr'dakibelalarlailgiliolarak
pasuknediyor?"MedyumlarParo'ya'Buiþte
Tanrý'nýnParmaðývar'dediler"(Þemot8:15).
Kýzýldeniz'dekilerleilgiliolarakpasuknediyor?
"Yisrael, Tanrý'nýn Mýsýr'a karþý kullandýðý
BüyükEl'eþahitoldu.HalkTanrý'yaderinbir
saygýduydu;Tanrý'yavekuluMoþe'yeinandý"
(Þemot14:31).Þimdihesap:"Parmak"lakaçkez
cezalandýrýldýlar? 10 Bela. Buradan þu sonucu
çýkart:Mýsýr'da10Belailecezalandýrýldýlarsa,o
zamanKýzýldeniz'de50belailecezalandýrýlmýþlardýr.

RabiEliezerþöyleder:Kutsal-Ve-Mübarek-
Olan'ýnMýsýr'daMýsýrlýlar'ýnbaþýnagetirdiði
herbirbelanýn,aslýnda4alt-beladanoluþtuðunu
neyedayanaraksöyleyebilirsin?Cevap:Pasukta
söylendiðigibi:"Onlara,tütenÖfkesi'ni-gazap,
hiddet,dertvekötülükmeleklerindenbirheyet-
gönderdi"(Teilim75:49).Þimdisay:"Gazap"-
bir;"hiddet"-iki;"dert"-üç;"kötülükmeleklerinden
birheyet"-dört!Buradanþusonucuçýkart:
Mýsýr'da40Belailecezalandýrýldýlar.Dolayýsýyla
Kýzýldeniz'de200belailecezalandýrýlmýþlardýr.

RabiAkivaþöyleder:Kutsal-Ve-Mübarek-
Olan'ýnMýsýr'daMýsýrlýlar'ýnbaþýnagetirdiði
her bir belanýn, aslýnda 5 alt-beladan
oluþtuðunu neye dayanarak söyleyebilirsin?
Cevap: Pasukta söylendiði gibi: "Onlara,
tütenÖfkesi'ni,gazap,hiddet,dertvekötü-
lükmeleklerindenbirheyetgönderdi"(Teilim
75:49). Þimdi say: "Tüten Öfkesi" - bir;
"gazap" - iki; "hiddet" - üç; "dert" - dört;
"kötülük meleklerinden bir heyet" - beþ!
Buradanþusonucuçýkart:Mýsýr'da50bela
ilecezalandýrýldýlar.DolayýsýylaKýzýldeniz'de
250belailecezalandýrýlmýþlardýr.
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Burada,SözlüTora'ylailgilibirkaçþeysöylemek
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
sözlübilgilereçokkýsaolarakdeðinen,mükem
mel bir dizayna sahip olan yazýlý bir doküman
vermiþtir  Yazýlý Tora.Bu ikisi bir bütündür ve
birbirlerine temeldenbaðlýdýrlar.SözlüTora'daki
neredeyse her kanun, bilgi ve açýklama için,
Yazýlý Tora'da bir destek vardýr. Yahudilik'teki
nesilden nesile sözlü aktarým, sadece bir bilgi
aktarýmýdeðil,aynýzamandabiryaþamtarzýola
rak gerçekleþtiðinden, Sözlü Gelenek çok kuv
vetlidir.Toraöðrenimi,SözlüToraileYazýlýTora
arasýndakibaðlarýçözmek,bunlarýderinlemesine
anlamakla ilgilidir. Talmud, bu görevi yapar.
Birçok kanun ve geleneksel bilginin, Yazýlý
Tora'dakikaynaðýaraþtýrýlýr.Agadaboyuncabu
tipteki kaynak araþtýrmalarýný gördük. Yapýlan
þey, "gelenekselolarakbilinen"birbilgiye,Yazýlý
Tora'dan destek bulmaktýr. Tüm "pasukta
söylendiðigibi"ifadelerininamacýbudur.Kýsacasý,
geneldeönesürülen,"birpasukalýponuyorum
layarak sonuçlar çýkarýldýðý" savý doðru deðildir.
Yapýlanbununtamtersidir. "Sonuç" zatengele
nekselolarakvardýrveYazýlýTora'dabusonucu
iþaretleyenipuçlarýaranmaktadýr.

Bu küçük giriþi yaptýktan sonra, Rabi Yose
Agalili,RabiEliezerveRabiAkiva ile ilgilibuüç
paragrafýdahaiyianlayabiliriz.Ýlkiylebaþlayalým.
RabiYoseAgalili,SözlüGelenekyoluylabildiðibir
bilgiiçinTora'dadestekaramaktadýr.Bilgiþudur:
"Mýsýr'daonbelagerçekleþmiþtir.Kýzýldeniz'deise
Mýsýrlýlar elli bela ile cezalandýrýlmýþlardýr". Rabi
Yose, bu bilgiye destek olarak iki pasuk getir
mektedir.Mýsýr'daki belalardan biri olan bitlerle
ilgiliolarak,Tanrý'nýn"Parmaðý"ndanbahsedilmiþtir.
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
gerçekleþtiðibilgisinedesteksaðlanmýþtýr.

Buradabirnoktadikkatiçekebilir.Salgýnhastalýk
belasýndada"Tanrý'nýn Eli, çayýrdaki hayvanlarýna 
yönelecek..."(Þemot9:3)denmektedir.Bubela
da Mýsýr'da gerçekleþtiðine göre, Rabi Yose
Agalili'ninhesabýbozulmayacakmýdýr?Abudaram
bu soruya cevaben, ilk paragrafta deðinilen
kuralýhatýrlatýr.RabiYosebirhesap"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
imaedenyazýlýkaynakbulmaktýr.

Rabi Eliezer ve Rabi Akiva ise, Rabi Yose'nin
söylediðineekolarak,herbelanýnbazýaltbela
lardan oluþtuðu üzerinde durmaktadýrlar. Her
ikisi de Teilim'deki ayný pasuðu ele alýp, her
belanýn bazý alt belalar eþliðinde geldiðini öne
sürmektedir.RabiEliezerbualtbelalarýn(gazap,
hiddet,dert,kötülükmeleklerindenoluþanheyet)
dört tane olduðunu söylerken, Rabi Akiva ise
fazladanbiraltbelanýnvarlýðýna(tütenöfke)dik
katiçekmektedir.BuþekildeRabiEliezer'egöre,
Mýsýr'dakionbela,dörtkatetkiliolduðundan40,
Rabi Yose'nin aktardýðý bilgiyle bunun beþ katý
olmasý gereken Kýzýldeniz'deki belalarýn ise 200
taneolmasýgerekmektedir.RabiAkiva iseayný
hesabý "beþ" sayýsýyla yaptýðýndan Mýsýr'da 50,
Kýzýldeniz'de250belayaulaþmaktadýr.

Temelde herkes ayný fikirdedir. Rabi Akiva'nýn
tekfarkýaltbelalarýn"baþlýðý"olan"tütenöfke"yi
debiraltbelaolaraksaymasýdýr;RabiEliezer'e
göreisebirbaþlýk,altbelaolaraksayýlmaz.

Genel Bir Açýklama

Vilna'lý Gaon, Rabi Eliyau Kremer bir soru
sormaktadýr. Hahamlar arasýndaki bu "bela
sayýsýnýarttýrma"yarýþýnýnneanlamývardýr?Kaç
belaolmuþsa,olmuþtur.Azyadaçok,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 gözün-
de 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
gelenbelalarýnBeneYisrael'inbaþýnagelmeyeceði
garantiedilmektedir.Budurumda,Mýsýr'ýnbaþýna
nekadarçokbelagelirse,BeneYisrael'inbaþýna
da o kadar bela gelmeyecektir. Dolayýsýyla

Hahamlar belalarýn sayýsýný arttýrmaya
çalýþmaktadýrlar.

Buaçýklamanekadarhoþolsada, hala yeterli
deðildir.Öyleya;Tanrý'nýnönündeþüphediyebir
kavramvarmýdýr?Tanrýkaçtanebelagetirdiðini
bilmiyormu?Bizimsayýlarlaoynamamýzbirþeyi
deðiþtirirmi?

Bilindiði gibi, her rahatsýzlýðýn, alt semptomlarý
vardýr. Örneðin bir kiþi gribe yakalanmýþsa,
hastalýðýn adý griptir. Fakat ayný hastalýðý bir
bütünolarakdeðil,nezle,öksürük,ateþgibialt
sorunlarýn bir birleþimi olarak tanýmlamak da
mümkündür. Burada da benzer bir durum
vardýr.

Bu Hahamlar Ne Yapýyorlar?
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AgadabunoktayakadarParçalararasýAntlaþma'daki"AncakBen,onlarýnkölelikedecekleriulusuda
yargýlayacaðým"bölümününyerinegeliþiniaçýklamýþtýr.Þimdide"Bununardýndan[çocuklarýn,oradan]
büyükbirservetleçýkacaklar"bölümünüaçýklamakta;Bene-Yisrael'inMýsýr'danÇýkýþsonrasýndaelde
ettikleri"serveti"-yaniTanrý'nýnonlarayapmýþolduðuiyilikleritanýmlamaktadýr.BuradaAgadaönemli
birmesajvermektedir:Mýsýr'danÇýkýþhernekadarbüyükbirmucizeysede,tekbaþýnabiranlamýyok-
tur.Toraalýnana,Bet-AmikdaþinþaedilenekadarTanrýsalAmacaulaþýlmýþsayýlmaz.Yinede,buamaca
ulaþýlanakadarTanrý'nýnBene-Yisrael'eyaptýðýherbiriyilik,biryükseliþ-dereceyükseliþiolarakkabul
edilir.Sýradakiparagraf,sözkonusuaþamalarýnherbirininöneminivurgulamaktadýr.

Tora'nýn"Mýsýr'ýnbaþýnagetirilentümhastalýk"tan
kastý, hastalýðýn genel adýdýr. Bu belalarýn alt
belirtileri, ek rahatsýzlýklarýndan isebahsedilme
mektedir.FakatTora'yýaçýklayanbirkiþi,elbette
bu alt rahatsýzlýklarý da göz önüne alacaktýr ve
elbette bu alt rahatsýzlýklar da "tek baþlarýna"
bile, haklarýnda "senin baþýna getirmeyeceðim"

denenrahatsýzlýklaradahilolacaklardýr.
Sonuçolarak,belasayýsýkonusundaherhangibir
görüþayrýlýðý yoktur.Sadecebunlarýnhangileri
ninana,hangilerininyanetkiolduðukonusunda
farklýgörüþlersözkonusudur.
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Kama Maalot Tovot Lamakom
Alenu:
(a) Ýlu Otsianu Mimitsrayim, Velo
Asa Baem Þefatim -           Dayenu.
(b)ÝluAsaBaemÞefatim,VeloAsa
Beloeem -            Dayenu.
(c) ÝluAsaBeloeem,VeloAragEt
Behoreem -              Dayenu.
(ç) Ýlu Arag Et Behoreem, Velo
Natan Lanu Et Mamonam -   
         Dayenu.
(d) Ýlu Natan Lanu EtMamonam,
Velo Kara Lanu Et Ayam -    
         Dayenu.
(e) Ýlu Kara Lanu Et Ayam, Velo
Eeviranu Betoho Beharava -   
         Dayenu.
(f) Ýlu Eeviranu Betoho Beharava,
VeloÞikaTsarenuBetoho-
         Dayenu.

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

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

(i)ÝluNatanLanuEtAþabat,Velo
KervanuLifneArSinay-Dayenu.

(j)ÝluKervanuLifneArSinay,Velo
Natan Lanu Et Atora -       Dayenu.

(k) ÝluNatanLanuEtAtora,Velo
ÝhnisanuLeeretsYisrael-Dayenu.

(l)ÝluÝhnisanuLeeretsYisrael,Velo
VanaLanuEtBetAmikdaþ- 
         Dayenu.

Tanrý bize aþamalar halinde bakýn kaç iyilik
bahþetmiþtir!
(a)EðerbiziMýsýr'dançýkarmaklayetinip,ayrýca
onlarakarþýyargýlarýnýuygulamamýþolsaydý-
     BizeYeterdi!
(b)Eðer onlara karþý yargýlarýný uygulamakla
yetinip, bunu onlarýn tanrýlarýna da yapmasaydý -  
     BizeYeterdi!
(c) Eðer bunu tanrýlarýna da yapmýþ olmakla
yetinip,behorlarýnýöldürmeseydi-BizeYeterdi!
(ç)Eðerbehorlarýnýöldürmekleyetinip,bizeser-
vetlerinivermemiþolsaydý- BizeYeterdi!
(d)Eðerservetlerinivermekleyetinip,bizimiçin
Kýzýldeniz'i yarmamýþ olsaydý -       Bize Yeterdi.
(e) EðerbizimiçinKýzýldeniz'iyarmaklayetinip,
bizi denizin içindeyken kuru toprak üzerinde
geçirmeseydi-   BizeYeterdi!
(f) Eðerbizideniziniçindeykenkurutopraküze-
rindegeçirmekleyetinip,düþmanlarýmýzýdenizin
içindeboðmasaydý- BizeYeterdi!

(g)Eðerdüþmanlarýmýzýdeniziniçindeboðmakla
yetinip, kýrk yýl boyunca çölde ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamasaydý-   BizeYeterdi!

(h)Eðer kýrk yýl boyunca çölde ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamaklayetinip,bizeMan'ýyedirmeseydi-
    BizeYeterdi!
(ý) BizeMan'ý yedirmekle yetinip, bize Þabat'ý
vermeseydi-   BizeYeterdi!

(i) Bize Þabat'ý vermekle yetinip, bizi Sinay
daðýnýnönünegetirmeseydi- BizeYeterdi!

(j) BiziSinaydaðýnýnönünegetirmekleyetinip,
bizeTora'yývermeseydi- BizeYeterdi!

(k)Bize Tora'yý vermekle yetinip, bizi Erets-
Yisrael'esokmamýþolsaydý- BizeYeterdi!

(l) Bizi Erets-Yisrael'e sokmakla yetinip, bizim
içinBet-Amikdaþ'ýinþaetmemiþolsaydý-
     BizeYeterdi!
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Al Ahat Kama Vehama, Tova
Kefula Umhupelet Lamakom
Alenu:
1. Þeotsianu Mimitsrayim,
2. AsaBaemÞefatim,
3. Asa Beloeem,
4. AragBehoreem,
5. NatanLanuEtMamonam,
6. Kara Lanu Et Ayam,
7. EeviranuBetohoBeharava,
8. ÞikaTsarenuBetoho,
9. SipekTsorhenuBamidbar
  Arbaim Þana,
10.EehilanuEtAman,
11. Natan Lanu Et Aþabat,
12.KervanuLifneArSinay,
13. Natan Lanu Et Atora,
14.ÝhnisanuLeeretsYisrael,
15.UvanaLanuEtBetAbehira
 Lehaper Al Kol Avonotenu.

Bize bahþettiði kat kat, hesaplanamayacak kadar
fazla ve sayýsýz iyilik sebebiyle,Tanrý'ya bizim de
fazlasýylaþükranduymamýzgerekir!Þöyleki;
1. BiziMýsýr'dançýkardý.
2. Onlarakarþýyargýlarýnýuyguladý.
3. Bunu onlarýn tanrýlarýna da yaptý.
4. Behorlarýnýöldürdü.
5. Bizeservetleriniverdi.
6. BizimiçinKýzýldeniz'iyardý.
7. Bizideniziniçindeykenkurutopraküzerinde
 geçirdi.
8. Düþmanlarýmýzýdeniziniçindeboðdu.
9. Kýrkyýlboyuncaçöldeihtiyaçlarýmýzýkarþýladý.
10.BizeMan'ýyedirdi.
11. Bize Þabat'ý verdi.
12.BiziSinaydaðýnýnönünegetirdi.
13.BizeTora'yýverdi.
14.BiziErets-Yisrael'esoktu.
15.VetümgünahlarýmýzýnaffýiçinBet-Abehira'yý
 inþa etti.

BiröncekibölümdeRabiYoseAgalili,RabiEliezer,Tanrý'nýnMýsýrlýlar'a
karþý yaptýðýmucizeleri arttýrarak belirttikten sonra, biz deTanrý'nýn
bizebahþettiðiiyiliklerilistelemekteyiz(ÞiboleAleket).

Tanrý … kaç iyilik 
bahþetmiþtir!
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Tanrý X'i yapmakla yetinip Y'yi yapmasaydý bile Bize Yeterdi

SadeceX'i yapmýþ olmasý bile, bizimO'nabüyük þükranduymamýz için
yeterdi.BunaraðmenY'yideyaptýðýnagöre,katkatfazlaþükranduymamýz
gerekir.

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

(b)-Mýsýrlýlar'ýcezalandýrmasýyeterliolmasýnakarþýn,Tanrýonlarýnher
türlü ideolojilerini simgeleyen putlarýný yok etmiþ ve inançlarýný
çökertmiþtir.

(c)-Tanrý'nýn,Mýsýr'ýntümbehorlarýnýöldürmüþolmasý,Mýsýrlýlariçinen
aðýr cezadýr. Behorlarýn ölümü ileMýsýr tanrýlarýnýn yok olmasýna ayný
maddede deðinilmesinin sebebi, her ikisinin ayný anda gerçekleþmiþ
olmasýdýr. Bunun amacý da, bir yandan ideolojilerini çökertirken, diðer
yandanbununbirsonrakinesildekitaþýyýcýlarýnýnortadankaldýrýlmasýdýr
(ÞiboleAleket).

(ç)-TanrýAvraam'averdiðisözde"büyükbirservetleçýkacaklar"demiþti.
Bunuyerinegetirmekiçindehalka,Mýsýrlýkomþularýndandeðerlieþyalar
istemelerini emretmiþ; Mýsýrlýlar da bu isteði kabul ederek istenenleri
vermiþlerdi.Fakatbuyeterliolmasýnakarþýn,Tanrýdahadailerigiderek,
Kýzýldeniz'inkapanýþýndansonraBene-Yisrael'indahadazenginleþmelerini
saðlamýþtýr. Zira Yahudiler'i kovalamak için Paro halkýný ikna amacýyla
hazinesiniaçmýþveherkesebüyükmiktardadeðerlieþyalarvermiþtir.

BuþekildeiknaolanMýsýrordusu,yanlarýndabueþyalarlaKýzýldeniz'egeldiktensonra,denizde
yok olunca, tüm hazine Bene-Yisrael'in olmuþtur. Kýzýldeniz'de elde edilen ganimet, Mýsýr'dan
Çýkýþsýrasýndayanlarýnaaldýklarýndançokdahafazladýr(Raþbam;KolBo).

(d)-Tanrý,Bene-Yisrael'iMýsýrlýlar'ýnelindençokfarklývedahaazmuci-
zevigörünenyollarladakurtarabilecekken,deniziyarmagibibüyükbir
mucizegerçekleþtirmiþtir.Mýsýr'dakiOnBelasýrasýndadiðerülkelerolup
bitenleri bilmelerine karþýn, onlarý asýl etkileyen,Kýzýldeniz'in yarýlmasý
olmuþtur(Þemot15:14;18:1).

(e) -Denizinyarýlmasýbilebizim içinyeterliydi.Normalolarakzeminin
nemliveçamurluolmasýnakimseelbettebirþeydemeyecekti.FakatTanrý,
bununla yetinmeyip, denizin yataðýný dümdüz ve kupkuru bir yol haline
getirmiþtir.

(f) -Denizdengeçipkurtulmamýzbilebizimiçinyeterliydi.Bukurtuluþ,
bizdenizegirdiktensonraMýsýrlýlar'ýnarkamýzdangelmeleriniengelleye-
cek bir engelle ya da düþmanýn önünün denizle kesilmesiyle de
gerçekleþtirilebilirdi(Raþbam;Þela).FakatTanrý,Bene-Yisrael'ekötülük
edenlerin mutlaka acý bir sonla karþýlaþacaklarýný bildirmek için, Mýsýr
ordusunutamamenyoketmiþtir.
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(ý)-Þabat,Yahudiler'inaldýðýenbüyükhediyelerden,ayrýcaTanrýileBene-
Yisraelarasýndakiantlaþmanýnüçiþaretindenbiridir(diðerleriBeritMila
veTefilin'dir).Bu,vücudunveruhunbiraradaneþelendiðimüstesnabir
gündür.Kendimizihaftaboyuncagerçekleþtirdiðimizyaratýcý iþlerdenbu
gündealýkoyarak,budünyanýnbizimdeðilTanrý'nýnkontrolündeolduðunu
sürekliaklýmýzdatutarýz.

(i) - Þabat'ýn büyüklüðünübelirtenbumadde, tarihin enbüyük tecrübesi
için Sinay daðýna getirilmeseydik bile, sadece Þabat'ýn ihtiþamý ile
yetinilebileceðini ima etmektedir. Diðer yandan Sinay daðýnýn özellikle
halkýnTanrýbilinciaçýsýndanbüyükönemivardýr.Zirabunoktayakadar
hertürlümucizeyekarþýn,Tanrýbir"inanç"durumundaydý.Nedeolsaen
büyükmucizeninbile tahminedilmeyecekbiraçýklamasýolabilirdi.Fakat
TanrýSinaydaðýndaBizzatvetümhalkahitapettiðizamanartýkhiçbirþey-

denþüphekalmamýþ,Tanrý'nýnvarlýðýbirinançolmaktançýkmýþ,bilgihalinedönüþmüþtür.Bunok-
tadansonrahalkMoþe'ninTanrý'nýnpeygamberiolduðunudaebediyenkabullenmiþtir(Þemot19:9).

(j)-SadeceSinaydaðýnageliþbilehalkiçinbüyükbirolaydýr.ZiraBene-
Yisrael'in kesin ve net bir þekilde "tek yürek" olduklarý, her konuda ayný
görüþ ve isteðe sahip olduklarý tek nokta, Sinay daðýnýn eteklerine
geliþleridir(Þemot19:2).Tora'nýnalýnýþýndanöncekiüçgün içindeBene-
Yisrael'e büyük sýrlar açýklanmýþ, olaðanüstü bilgiler verilmiþtir. Bunlar
olduktansonra,Tora'nýndoðrudanTanrýtarafýndanverilmemesibileyeter-
li olurdu. Tanrý On Emir'iMoþe aracýlýðýyla verseydi, o da bize yeterdi.
FakatTanrýhalkýntambirbilincesahipolmasýnýistemiþtir.lirdi.

(h)-Çölyolculuðuboyunca,Bene-Yisrael'inyiyecekihtiyacý,göktenyaðan
özel bir yiyecek olan Man'la karþýlanýyordu. Bu yiyecek için "krallarýn 
ekmeði"(Teilim78:25)denmektedir.Manhergünyaðardýveherkesinihti-
yacýnýtamolarakkarþýlardý.ErtesigünebýrakýlanManparçalarýkurtlanýp
çürürdü.Þabatgünleri iseyaðmazdý;bunun içinCumagünü ikiporsiyon
yaðardývehergününaksine,ikinciporsiyonertesigüneçürümezdi.Man,
yiyenkiþininistediðitadýalmaözelliðinesahipti.Tanrýbudenlibüyükbir

halka40yýlboyuncabumucizeviyiyeceðivermeyebilir,buihtiyaççölkýyýsýndaoturanEdomve
Moav þehirlerinden temin edilebilirdi.Yada çöldeki bitkilerden yararlanýlabilirdi. FakatTanrý
mucizeyitercihetmiþtir.

(k)-Toraöðrenimi,tümmitsvalaradenktir.Bene-YisraelTorailegerektiði
þekildeilgilenmiþolsalardýBet-Amikdaþyýkýlmayacaktý.Tanah'tabelirtildiði
gibi:"Ülkenedenkaybedildi?Tanrýcevapverdi:Toram'ýterkettikleriiçin"
(Yirmeyau9:11).ÜlkeolmamasýnakarþýnsürgündeTorasayesindeayakta
kalmaya devam edebilirdik. Fakat Tanrý, Tora'yý vermekle yetinmemiþ,
Erets-Yisrael'idebizevermiþtir.

(l)-Erets-Yisraeltümtopraklardandahakutsaldýr.MoþeRabenuburaya
girebilmekiçin515ayrýduaetmiþti.Erets-YisraelhakkýndaTora"Tanrý'nýn
gözü, yýlýn baþýndan sonuna kadar buranýn üstündedir" (Devarim 11:12)
denmektedir. Fakat Bet-Amikdaþ, Erets-Yisrael'in bile en kutsal yeridir.
Bet-Amikdaþhakkýndaþöyledenir:Ýnþaedilenekadar,dünyaikiayaklýbir
sandalye gibiydi. Ýnþa edildikten sonra sandalye saðlamlaþtý (Midraþ -
Tanhuma9).

(g)-Mýsýr'dançýktýktanitibaren,"AnaneAkavod-OnurBulutlarý"adýve-
rilen yedi tane bulut Bene-Yisrael'i her yönden çevrelemiþtir. Bunlarýn
dördü,dörtyandangelebilecek tehlikelerdenvehavaþartlarýndankorur-
ken,üstlerindekiisegüneþinzararlarýnýengelliyordu.Birbulutaltlarýndaki
yolun engebesiz ve düz olmasýný saðlýyor, ayný zamanda çöldeki zararlý
hayvanlarýetkisizhalegetiriyordu.Yedincibulutiseyolgösteriyordu.Bu
bulutlaraynýzamandakýyafetlerininbozulmamasýnýsaðlýyordu.Dahasý,

küçükbirçocuðungiysisidekendisiylebirliktebüyüyordu.AyrýcaMiryam'ýnonuruna,birkuyu
onlarasüreklisusaðlýyor,yolculuklarýndadaonlarlaberaberilerliyordu.Konakladýklarýndaher
kabile,aitolduðubayrakaltýndakampkuruyor,kayalardansuçýkýpherkampageliyordu.Kýrkyýl
boyuncaBene-Yisraelbuþekildeyolculuketmiþtir.



111

Buradatoplam15maddevardýr.Bu,birçokþeyedenkgelir.Yedikatmane-
vigökyüzü,yeryüzüvetümbunlarýnarasýndakiyedigeçiþkatmanývardýr
(toplam15).Bu15dereceliyükselmedüzeylerininherbirinedenkolarak,
David Ameleh Teilim kitabýnda 15 tane "Þir Amaalot - Yükseliþ Þarkýsý"
yazmýþtýr.BudadualarýnherbirkatmanýgeçerekTanrý'yaulaþmasýnýsim-
geler.YinebunadenkolarakBet-Amikdaþ'takadýnlarbölümüile,Leviler'in
þarkýlarsöyledikleriplatformarasýnda15basamakvardý.AyrýcaAvraam'dan,
Yahudiler'indoruknoktasýolanÞelomoAmeleh'ekadar15nesilgeçmiþtirve
bunesillerboyuncasürekliyükseliþolmuþtur.Buda,Yisrael'isimgeleyenAy
ýþýðýnýn, 15. günde dolunay halini almasý ile birebir karþýlaþtýrýlýr. Ve
Þelomo'nun neslinin "doruk" sayýlmasýnýn sebebi olan Bet-Amikdaþ'ýn bu
dönemdeyapýlmasýilebirebirbaðlantýlýolanBet-Amikdaþ'tan

Sayýsýz iyilik

da, bu paragraftaki 15. maddede bahsedilmektedir (Vilna'lý Gaon). Ayrýca Pesah Sederi'nin
KadeþilebaþlayýpNirtsailebitenbölümleride,toplamda15tanedir.

Bubölümdekiikinciparagrafýnilkcümlesi"AlAhatKamaVehama-BirTaneyeKarþýlýkKaçar
Kaçar" terimi ilebaþlamaktadýr.Buterim, "birörneðedayanarak,benzerbirbaþkadurumun
haydihaydivekatkatkuvvetlibirþekildegerçekleþeceðini"belirtir.Baþkabirdeyiþle,Tanrý'nýn
MýsýrÇýkýþýsonrasýndabahþettiðibu15yükseliþdüzeyindekiiyilikvemucizeninkatkatfazlasý,
gelecektekisonkurtuluþdönemiiçinhazýrbeklemektedir.Zirasaðlambirprensibegöre"Maase
Avot,SimanLabanim-Atalarýnyaptýklarý/baþýnagelenler,çocuklarýiçinbireriþarettir";baþka
bir deyiþle atalarýmýzýn bizzat yaptýklarý ya da baþlarýna geçen olaylar, Yahudi tarihi içinde
meydanagelecekolançokdahabüyükçaplýolaylarýnbirerprototipidir.Mýsýr'dankurtuluþda,
gelecekteki son kurtuluþun bir prototipidir ve gelecekte olacaklar, Mýsýr'da ve sonrasýnda
gerçekleþenmucizelerigölgedebýrakacaktýr(MaaseNisim).

Bet-Amikdaþzamanýnda,Yeruþalayim'debulunanhiçkimse,gecele-
yin yataðýna günahýyla birlikte gitmezdi. Çünkü tapýnak ve orada
yapýlankorbanlar,günahlarýaffettirirdi.

Dahasý Bet-Amikdaþ'ýn kendisi de, Bene-Yisrael'in günahlarýna
karþýlýkyýkýlmýþveonlariçinafsaðlamýþtýr.ZiraTanrý,Yahudiler'in
haketmiþolduklarýcezayýonlarýyokederekdeðil,sembollerivemer-
kezleri olan Bet-Amikdaþ'ý yýkarak vermiþ, bu þekilde Yahudiler'in
devamlýlýðýsaðlanmýþtýr(Yaavets).

Tüm günahlarýmýzýn
affý için

Bu,Bet-Amikdaþ'ýnbirbaþkaismidir.Anlamý"[Tanrýtarafýndan]seçi-
len 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
(ÞiboletAleket).

Bet-Abehira
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Bucanlýþarkýiçinbirçokanlamlýsebepvardýr.Bu
bölümde Tanrý'nýn bizim için yapmýþ olduklarýný
sýralarvehermaddede, "sadecebunlarýyapmýþ
olsaydýnbile, bubizim için yeterli olurdu"deriz.
Buparçadaneðitselamaçlýçýkarýlabileceksonuç
lardan bir tanesi çocuklarýmýz "öðrendiðim her
þeyyeterli,bundandahafazlasýnaihtiyacýmyok"
dediklerinde hiçbir zaman bununla yetinmeme
mizgerektiðidir.Amahiçbirzamandaonlardan
bir sürü þeyi çok çabuk bir þekilde öðrenip
baþarmalarýnýdabeklememeli,basamaklarýteker
tekertýrmanmalarýiçinonlarazamantanýmalýyýz.
Týpký Tanrý'nýn, bizim için bu kadarýnýn yeterli
olduðunuiddiaetmemizeraðmen,herseferinde
daha fazla yardýmý yapmasý, fakat bunlarý bir

andagerçekleþtirmekyerinebasamakbasamak
yerinegetirmiþolmasýgibi…

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,hakettiðimbirþeydeðildirvebanaverilen
herneise,gerekbirarkadaþ,gerekanneyada
baba,gereksedeTanrýtarafýndanverilmiþolsun,
bukonudabenimyapmamgereken,enazýndan,
bu gerçeði kabullenmek ve "teþekkür ederim"
cümlesiniesirgememektir.

Ýki Eðitsel Ders

Yahudilik'in yaþamla ilgili yaklaþýmý, geliþim
merkezlidir. Týpký sevenamabeklenti içindede
olanbirebeveyngibi,Yahudilikbiziherzaman
bir adým öteye geçmeye teþvik eder. Þu anki
benliðimizi aþarak, her zaman daha yükseði
hedeflememizi ister.Yaþamla ilgili buyaklaþým,
insanoðlunun ebedi iyimserliðinin ve güvenli
bakýþaçýsýnýnbirifadesidir.Ancakaynýzamanda
sinsibirtuzakdaiçermektedir.Yaþamdakiaktif
kuvvetsürekligeliþim,ilerlemeveinsanýnkendi
sinidaha iyihalegetirmesinigerektiriyorsa,bu,
insana baþarýsýzlýk ve yetersizlik duygusu da
katacak,onudepresyonasürükleyecektir.Öyle
ya;eðerherzamanbirüstdüzeyihedefleyecek
sem  her zaman hedeflemem gerekiyorsa 
ulaþtýðýmnoktalardakibaþarýmýnneanlamývardýr
ki?

Dayenuparagrafýnýnikifarklýyapýsý,iþtebuikile
me dikkatimizi çekmektedir. Bu paragraf ilk
bakýþta, Mýsýr'dan Çýkýþ'tan, BeneYisrael'in
sonunda EretsYisrael'e gelerek BetAmikdaþ'ý
inþaetmelerinekadargerçekleþenaþamalardan
bahsetmektedir. Bu açýdan, Dayenu paragrafý,
her aþamada önce bir durup "yeterli" dememizi
önermektedir.Bu"yeterli"ninamacý,yenihedef
leriistemememiz,bulunduðumuzyerleyetinme
mizgerektiðiyadabirsonrakiaþamanýngerekli
olmadýðýanlamýnagelmez.Söylemekistediðitek
þey,"Ýþtebuaþamayageldin.Öncebirazdurve
bu baþarýnýn tadýný çýkar. Çünkü ilerlediðin her
basamak,seningeliþimdeneyimindezenginleþtirici
biretkendir"dir.Baþarýtümaþamalarýnsonunda

geliyor görünebilir; fakat bu, her aþamanýn bu
sonuca gitme konusunda "vazgeçilmez ve baþlý
baþýna"biraltbaþarýolduðugerçeðinideðiþtirmez.
Evet;Tanrýileolaniliþkimiziherzamandahada
derin hale getirebiliriz; fakat bilmemiz gereken
bir þeydahavardýr: ulaþtýðýmýzher yenidüzey,
bizim kim olduðumuzu da sonsuza kadar
deðiþtirecektir.Herzamandahanazikveduyarlý
olabileceðimiz doðrudur; ancak her þefkatli
davranýþýn, kendi ruhumuz ve bilinçaltýmýzda
kalýcýyeresahipolacaðýnýndafarkýndaolmamýz
gerekir.

Bu,Dayenuparagrafýnýnilkbölümü,madalyonun
ilkyüzüdür.Fakatonunikincibiryüzüdevardýr.
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 dinlenmekmantýklýdýr;
ancakbilinmesigerekenbirnoktavardýrki,orta
daki hiçbir yer bizim kalýcý mekanýmýz olamaz;
herzamanhedeflediðimizveuðrunailerlememizi
gerektirennokta,Yeruþalayim'dir.Buradabizim
kararlýlýk ve idealizm duygularýmýzýn bir resmi
yatmaktadýr.Mýsýr'daki eziyet görenbir kölenin
Yeruþalayim'dekiBetAmikdaþ'ýnihtiþamýnýhayal
etmesinekadarimkansýzidiyse,kendienderin
rüyalarýmýzýn gerçekleþebilmesi yönünde eksik
liklerimiziaþabileceðimizihayaletmemizdebazen
okadarimkansýzgörünür.AmaoköleYahudi
Ulusu  imkansýzýn gerçekleþtiðini görmüþtür.
Bizimneeksiðimizvardýr?(RabiÞimonApisdorf).

Görüþ, Denge ve Geliþim
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Ýçeriklerisebebiyle,sýradakiparagraflarýbiraðýzdanokumakiyidir.

RabanGamlielAyaOmer:KolMiÞelo
Amar Þeloþa Devarim Elu Bapesah, Lo 
Yatsa Yede Hovato. Veelu En: "Pesah,
Matsa,Umaror".

RabanGamlielþöylederdi:"Pesah'tabuüç
sözcüðüsöylemeyenkimse,yükümlülüðünü
yerine getirmemiþ olur. Bu üç sözcük
þunlardýr:"Pesah,MatsaveMaror".

II. Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýndan sonra Nasi olan Raban Gamliel
zamanýnda Pesah korbaný artýk yapýlamýyordu. Bu sebeple Raban
Gamliel,bayramýngerektiðiþekildekutlanabilmesiiçinalternatifbir
yolöðretmektedir.RabanGamliel'egörePesahgecesiSeder'inmerke-
zindePesahkurallarýndanbahsetmek[Çýkýþolayýndanbahsetmekten
bile]önceliklidir.Dolayýsýylabuparagraftadaözelliklebuge-ceyeait
mitsvalarýelealmaktadýr.Sýradakiparagraflarda[Lefihahparagrafý
dadahil olmaküzere]RabanGamliel'in sözlerinindevamýdýr (Atsaa
LaSeder).

Raban Gamliel

Sözkonususözcüklerinifadeettiklerimitsvalarýyerinegetirmiþolan
birkiþibile,Tora'nýnbunlarýnedenemrettiðiniaðzýylabirkeztekrar
etmediðitakdirde,yükümlülüðünüyerinegetirmemiþsayýlýr.

RambamdabununbirAlahaolduðunubelirtir.Zirahermitsvanýnbir
sebebivardýrvebusebebibilmekdeyapýlmalarýkadarönemlidir.Zira
bubilinç kiþiyimotive eder veTanrý'ya baðlýlýk konusundadahada
ýsýtýr.Busebeplesýrakiüçparagrafdasözkonusumitsvalarýnsebep-
leriniverecektir.

Bu üç sözcüðü
söylemeyen

Bunlar Seder gecesinde yenmesi gereken yiyeceklerdir. Tora'da
emredildiði gibi; "[Korbanaait] Eti o gece yesinler.Onu [doðrudan]
ateþtekýzarmýþ [halde];Matsaveacýotlarla [=Maror]yemelidirler"
(Þemot8:12).GünümüzdeBet-AmikdaþolmadýðýndanPesahkorbaný
yapýlamamaktadýr.Buyüzdenonu temsilenmasadayanmýþbirkuzu
kolubulundurulur.

Pesah, Matsa ve Maror
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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 konu-
da 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 hazine-
den 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 anlý-
yorum. Sen gerçekte tertemiz ve son derece 
güvenilir birisin".

Hahamlarýmýz'ýn belirttiði üzere, bu hikayeye
benzerþekilde,KralDaviddebastýrdýðýsikkele
rinbiryüzündekraliyetsarayýnýnkulesinin,diðer
yüzünde isebirheybevedeðneðinbulunmasýný
öngörmüþtür. Böylece tüm krallýðýna, Tanrý'nýn
onu davar çobanlýðýndan alýp, tüm Yahudiler'in
çobanýhalinegetirdiðiniilanederdi.

Ayný sebepten dolayý bizler deMýsýr'dan Çýkýþ'ý,
Pesah korbaný[ný temsil eden yanmýþ bir kuzu
kolu],MatsaveMarorileanarýz.Pesahkorbaný,
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
þükranborcumuzuhatýrlatýrlar.

Bu sebeple, bu bayramýn iki ismi vardýr: "Hag 
Apesah - Pesah Bayramý"kurtuluþveözgürlüðü
simgelerken,"Hag Amatsot - Matsa Bayramý"ise
bir zamanlar fakir ekmeði yeme durumunda
kaldýðýmýzýhatýrlatýr(BenÝþHayil).

Pesah, Matsa ve Maror

Otoritelersorarlar:Agada'nýntemelinioluþturan
üç þeyden  Pesah, Matsa ve Maror  neden
Marorensondasöylenmektedir?BetAmikdaþ'ta
yapýlan Korban Pesah anýsýna masaya
koyduðumuz yanmýþ kuzu kolu ve Matsa,
özgürlüðümüzekavuþmamýzýsimgeler.Oysa"Acý
ot"anlamýndaolanMarorköleliðitemsileder.Bu
durumdaMarorkronolojikolarakdahaöncekibir
dönemisimgelediðinden,öncesöylenmesidaha
mantýklýdýr;nedensonaalýnmýþtýr?

Bununsebebiinsanýndoðasýdýr:Ýçimizdebiryer
lerde acýlýk ve zorluklarýn aslýnda iyi amaçlara
hizmet ettiðini bilmemize karþýn, yine de acýyý
"yaþadýðýmýz anda" bu gerçeði görmemizmüm
kün olamaz. Zorluklarýn bize kazandýrdýklarýný
ancakozorluklar"bittiktensonra"takdiredebili
riz.

Hayatdiþçiyegitmekgibidir.Acýyadayanmanýn
en etkili yolu, tüm bu acýnýn, sondaki tedaviye
ulaþmakiçinolduðunusürekliaklýmýzdatutmaktýr.

Acý? Son!
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 SýradakiPesah"paragrafýokunurken,KorbanPesahanýsýnamasadabulunanyanmýþkuzubacaðýna
bakýlýr; fakat iþaret edilmez ve kaldýrýlmaz. Zira bu, kuzu bacaðýnýn Pesah korbaný yerine geçtiði
anlamýnagelecektir;oysaböyledeðildir.

Pesah Þeayu Avotenu Ohelim
Bizman ÞebetAmikdaþKayam,Al
ÞumMa?AlÞumÞepasahAkadoþ
Baruh U Al Bate Avotenu 
Bemitsrayim.Þeneemar:"Vaamartem:
ZevahPesahU
L'A-do-nay Aþer Pasah Al Bate
Vene Yisrael Bemitsrayim Benogpo
Et Mitsrayim Veet Batenu Ýtsil.
VayikodAamVayiþtahavu".

Bet-Amikdaþ'ýn varolduðudönemde atalarýmýzýn
Seder'de yedikleri Pesah korbaný ne sebeple
yenirdi?Cevap:Kutsal-Ve-Mübarek-OlanTanrý
Mýsýr'daki onuncu bela sýrasýnda atalarýmýzýn
evleriüzerindenatladýðý için.Pasukta söylendiði
gibi:"'Çocuklarýnýza"Bu,Mýsýr'ýölümlevurduðu
zaman,Bene-Yisrael'inMýsýr'daki evlerinin üze-
rindenatlayarakevlerimizibaðýþlayanTanrý için
yapýlanPesahkorbanýdýr"diyeceksiniz'.Halkdiz
kýrdý;veeðildiler"(Þemot12:27).

Bu, Bet-Amikdaþ'ýn yýkýlýþýndan sonraki versiyondur. Fakat Bet-
Amikdaþ'ýnolduðudönemde,Seder'inbubölümünde,týpkýMatsave
Maror'daolduðugibi, "Pesah'ýnesebepleyiyoruz?"denirdi;çünküo
zamanlarPesahkorbanývardý.

PesahkorbanýilkolarakMýsýr'danÇýkýþ'ýnöncesindekigeceyapýlmýþtýr.
Bu"PesahMitsrayim-Mýsýr'dakiPesah"olarakbilinir.Ondansonraki
dönemlerdeyapýlankorbanlarise"PesahDorot-[Sonraki]Nesillerin
Pesahý" adýný alýr.PesahMitsrayim,bazý açýlardanPesahDorot'tan
farklýydý. Örneðin, Mýsýr'da korbanýn kaný kapýlarýn pervaz ve
kiriþlerine sürülmüþtü.Fakatgeleceknesillerdeböylebirgereklilik
olmamýþtýr. Pesah korbanýnýn çeþitli gereklilikleri, Þemot kitabýnýn
12.bölümündeaçýklanmaktadýr.

Atalarýmýzýn yedikleri 
Pesah

"Pesah" sözcüðünün anlamý "atlamak", "pas geçmek"tir. Örneðin, bir
ayaðýtopalolduðuiçintekayaðýüzerindezýplayarakilerlemekzorun-
daolankiþiye"Piseah"denir.Mýsýr'dabehorlarýnöldüðübeladaTanrý,
Mýsýrlýlar'ýn evlerindeki behorlarý öldürürken, arada bir Yahudi evi
olduðundabiranlamdaonu"pasgeçmiþtir".

Busözcüðünalternatifanlamlarý "acýyýpmerhametetmek"(Targum;
Ýbn Ezra) ya da "korumak" (Yeþayau 31:5) þeklindedir. Pasuk bu
anlamlarýnherbirineuygundur.

Atladýðý için
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Tora'dakibuaçýklamanýnhemenöncesindeþupasukvardýr:"Çocuklarýnýz
size'Buibadetinsizeneyararývar?'dediklerizaman…"(Þemot12:26).
Dikkat edileceði üzere, bu Raþa'nýn sorusudur. Agada, dört çocuktan
bahsettiðizamanherbirininsorusuna,uyguncevaplarvermiþolmasýna
karþýn,Raþa'nýnsorusunatambircevapvermemiþtir.Üstelik,normalde
SormayýBilmeyen çocuða ait olanpasuktan alýntý yaparakbir "tepki"
önerisinde bulunmuþtur. Ama cevap yoktur. Þu anda okuduðumuz
pasuk,Raþa'nýnsorusunacevaptýr.Fakatdikkatedileceðiüzere,Raþa
soru sormamýþ sadece "demiþtir" - yani fikri sabittir.Böylebir kiþiye
verilecekcevabýnfaydasýolmadýðýndan,Agadaonacevapvermemiþtir.

Bu, Mýsýr'ý
vurduðu zaman…

FakatiþteTorabirtürcevapsunmaktadýr.Yinede,bunuyaparken"onaþucevabývereceksiniz"
gibibirsöylemdebulunmamýþ,sadeceortayakonuþurcasýna"diyeceksiniz"demiþtir.Bucevabý
"kiþisel olarak" almayý tercih edip etmeme seçeneði ise, yineRaþa'ya býrakýlmýþtýr. Bizim ise,
onunköklügeleneklerlealayetmesineyolaçacakbirdemagojiyeprimtanýmamamýzgerekir.

Halkýnbutepkiyivermelerininsebebi,pasuktagizliolanikimüjdedir:
"Ülkeyegireceðinizzaman"ifadesi,ülkeyegireceklerini,"Çocuklarýnýz
…diyeceklerdir"ifadeside,nesilleriningelecekkuþaklardoðuracaðýný
müjdelemektedir(Raþi).Ýlginçolan,buradabahsedilençocuðunRaþa
olmasýdýr. Buna raðmen halk minnettarlýkla eðilmektedir. Burada
önemlibirdersvardýr:Aileleriçinherçocukbirberahadýr.Çocukher
zamandoðruyadayanlýþdavranabilir.Aileleringöreviönceliklebir
çocukla mübarek kýlýndýklarý için müteþekkir olmak, daha sonra da
onungöstermesimuhtemeldavranýþbozukluklarýylamantýklývedoðru
yollarla ilgilenmek ve sonunda doðruyu bulmasýný saðlamak için
çabalamaktýr.

Halk diz kýrdý; ve
eðildiler

Öncelikleþusoruyuaçýklamamýzgerekir:"Korban
nedir?". Birçok kiþi bu kavramý ilkel ve
putperestliðe özgü bir uygulama olarak kabul
eder.Fakatbubirhatadýr.Ýlkolarak"Birhayvaný
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 zamanmanevi
amaçlar için de elbette kullanabiliriz. Bu bizi
nedenrahatsýzetsin?Nedeolsahayvanýnvücu
dunaaitparçalarýyiyipgiyerkenpekderahatsýz
olmuyoruz.

Belkidebununaltýndayatandüþünceþudur:"Biz
insanlardan bir sunu bekleyen, ne biçim bir
Tanrý'dýr? Bize öfkelenmemesi için Tanrý'ya bir
türrüþvetmiveriyoruzyani?"

Cevap: Korbanlar Tanrý için deðildir. Tanrý'nýn
buna ihtiyacý yoktur. Korbanlar bizim içindir.
Bize,fizikselbirþeyibedenialýp,Tanrý'yaada
yarak yüceltmeyi öðretir. BetAmikdaþ'a bir
bedengetirip,üstünbirtecrübeninparçasýhali
negetiririz.Sonradaonuyeriz.Bukutsaldüzeye
ulaþmýþ olan hayvaný alýr, vücudumuzun bir

parçasýhalinegetiririz.Pesah'taherYahudi,bu
kuzuyadaoðlaklayapýlankorbanýyerdi.Yerdi
vevücududahayüksekbirdüzeyeulaþýrdý.Yine
de; kanla yapýlan diðer iþlemlerin ne anlamý
vardýr?Hayvan,bizim insaniolmayan tarafýmýzý
simgeler.Birhataiþlediðimizde,birkorbangeti
ririz.Hayvanýngözümüzünönündekesiliþinisey
rederiz. Bu anda düþünmemiz gereken þudur:
"Gerçekte bu hayvana yapýlanlarýn tümünü ben
hakediyorum.FakatTanrýmerhametliveaffedi
cidir". Bu, kuvvetli bir manevi tecrübedir. Kan
gerçektir. Ýnsanýsarsar.Kesimetanýkolankiþi,
yaþamýnaðýrlýðýnýenaçýkbiçimdehisseder…

Mýsýr'daki o ilk Pesah gecesinde, Yahudiler
kapýlarýnýnkiriþvepervazlarýna,Pesahkorbanýnýn
kanýnýsürmüþlerdiveTanrý,Yahudievlerini"pas
geçmiþti".Geneldekanýn,kapýlarýndýþtarafýnda
olduðukanýsý yaygýndýr.Fakatgerçekte,kan iç
tarafasürülmüþtü.Yahudilerogeceoradaotu
rup, gözlerini o kana dikmiþlerdir. Düþünecek
çok þeyleri vardý. Ertesi sabah, yaþamlarý
boyuncaköle olarak yaþadýklarýMýsýr'dan çýkýp,
Tanrý ile bir antlaþma yapmak üzere yola
koyulacaklardý.

Pesah Korbaný
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 "Matsa"paragrafýokunurkenevinreisikýrýkmatsayýkaldýrmalýyadamasadakilereparmaðýylagös-
termelidir.

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 yerleþ
tirmezsek,merkezdebaþkabirþeyyeralacaktýr.
Bu nesildeki tanrýlar nelerdir? Ýnsanlarýn tüm
güçlerini uðurlarýna harcadýklarý  tapýndýklarý
þeyler nelerdir? Kariyer, moda, þöhret, statü,

cinsellik,servet.Bunlarkulaðanasýlgeliyor?

Hepimizbirþeyetapýnmaktayýz.Hepimizdindarýz.
Hepimizinkendisineþusoruyusormasýgerekir:
"Benimtapýndýðýmtanrýlarneler?Gücümüneye
harcýyorum?". Hepimiz bu sahte tanrýlara
tapýnmak için çok þeyimizi feda ediyor, büyük
yüklerinaltýnagiriyoruz.Kendiputunuzubulun.
Sonra da gerçek Tanrý ile deðiþtirin. Pesah
korbaný,iþtebunutemsiletmektedir(RabiTom
Meyer).

Matsa Zo Þeanu Ohelim, Al Þum 
Ma?AlÞumÞeloÝspikBetsekamÞel
AvotenuLeahmitsAdÞeniglaAleem
Meleh Malhe Amelahim Akadoþ
BaruhU,UgalamMiyad.Þeneemar:
"Vayofu Et Abatsek Aþer Otsiu
Mimitsrayim Ugot Matsot Ki Lo
Hamets; Ki Goreþu Mimitsrayim
Velo Yahelu Leitmamea; Vegam
TsedaLoAsuLaem".

Bu Matsa'yý ne sebeple yiyoruz? Cevap:  
Krallarýn Kralý, Kutsal-Ve-Mübarek-Olan
Tanrý,Kendisi'nionlariçinaçýðaçýkarýp,onlarý
hemen kurtarana kadar, atalarýmýzýn hamurlarý
mayalanmaya vakit bulamamýþtý. Pasukta
söylendiði gibi: "Mýsýr'dan çýkardýklarý hamuru
matsaçörekleriþeklindepiþirdiler.ZiraMýsýr'dan
kovulduklarývedolayýsýylaoyalanamadýklarýiçin,
hamurma-yalanmamýþtý.Kendilerineyollukda
hazýrlamamýþlardý"(Þemot12:39).

Su ve unun temasýndan itibaren bir hamur "hareketsiz olarak" 18
dakikadurduðuzamanmayalanmayabaþlar.Bene-YisraelMýsýr'dan
çýkýþlarýnda hazýrladýklarý hamuru fýrýna bile veremeden
kovulmuþlar,yanlarýndahamurçýkarmakzorundakalmýþlardýr.Bu
hamuriseçýkýþýntelaþýndansüreklihareketiçindebulunduðuiçin
mayalanmamýþ, hatta bir Midraþ'a göre yolda güneþin ýþýnlarýyla
mucizevi olarak piþmeye baþlamýþtýr (Targum Yonatan). Bene-
Yisrael bu hamurlarý fýrýna verdikleri zaman da, Matsa elde
etmiþlerdir.

Mayalanmaya vakit
bulamamýþtý

Mýsýr'dançýkannesiliçinHametsyemeyasaðýsadeceilkgüniçingeçerliydi.Çýkmadanönceki
gece Pesah korbanýyla birlikte yedikleri Matsa'nýn artýklarý o ilk gün için yeterliydi ve yeni
açtýklarýhamur,devamýndakigünler içinekmekamacýný taþýyordu.FakatbuhamurdaMatsa
olarakpiþtiðiiçin,onlardayedigünboyuncaMatsayemiþlerdir.Bene-Yisrael,buMatsalarýbir
ayboyuncakullanmýþlar,bununardýndangöktenManyaðmayabaþlamýþtýr.
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"[Paro]GeceleyinMoþeveAaron'aseslendive'Kalkýn;çýkýnhalkýmýn
içinden!'dedi.'Hemsiz,hemBene-Yisrael-gidinvesöylemiþolduðunuz
gibiTanrý'ya ibadet edin!' " (Þemot 12:31).Parogeceyarýsý kalkar ve
danýþmanlarýný tek tek evlerinden alarak birlikte gecenin yarýsýnda
Yahudiler'in bulunduðu bölgeye gelirler. Paro orada etrafa seslenir:
"Moþenerede?Evinerede?"

OradabazýYahudiçocuklaronunlaalayetmeyebaþlarlar.Ona"Paro;
nereyegidiyorsun?"derler.Oda"Moþe'yiarýyorum"diyecevapverir.

Mýsýr'dan
kovulduklarý için

Çocuklarýnherbiribaþkayönüiþaretederek"Ýþteburadaoturuyor;iþteburadaoturuyor"diye
alaylarýnadevamederler.ParosonundaMoþe'yibulurveona"Kalkýn;çýkýnhalkýmýniçinden!"
diyeseslenir.Moþeise"Bizhýrsýzmýyýzkigeceyarýsýçýkalým?"diyeyanýtlar."Tanrýbize'sabaha
kadar hiçbiriniz evinden çýkmasýn' (Þemot 12:22) diye emretti. Biz de öyle yapacak, tüm
Mýsýrlýlar'ýngözüönündemuzafferbirþekildeçýkacaðýz!"(Midraþ-Tanhuma21).

Bu ifade Bene-Yisrael'in Tanrý'ya güvenini gösterdiðinden övgü
amaçlýdýr.Çölegittiklerinibilmelerinekarþýnbuhazýrlýðýyapmayarak
Tanrý'ya olan inançlarýný ve bu kurtuluþu ne kadar hak ettiklerini
ispatlamýþlardýr.

Kendilerine yolluk da 
hazýrlamamýþlardý

Mýsýr'dan özgürlüðe "kovulma" konusunu
anlamamýzgerekir.MoþeveAaron'unParo'yailk
geliþlerinden sonra, Tanrý "Onlarý salývermeye 
zorlanacak. [Üstelik,] Onlarý ülkesinden güç kul-
lanarak kovacak!" (Þemot 6:1) demiþtir. Bu
"kovulma"konusudahasonradabir"söz"olarak
tekrarlanmýþtýr:"[Paro] sizi buradan salýverecek. 
Salýverdiðinde eksiksiz [gideceksiniz]; sizi bura-
dan resmen kovacak"(Þemot11:1)."Kovulma"da
bukadarönemlivedeðerlinevardýr?

Moþe Rabenu'nun bir korkusu vardý. Ya Paro
merhamete gelip Yahudiler'in üzerindeki yükü
azaltýrsa?YaonlarýgüzelsözlerlekandýrýpMýsýr'da
rahatbiryaþamvaadederse?Böylebirdurumda
BeneYisrael'den birçok kiþi buna kanacak ve

"Burada hiçbir eksiðimiz yok. Bize kötü
davranýlmýyor. Ýstediðimiz yerde rahatça
yaþýyoruz.Þimdidurupdururkennedençorakve
ýssýzçöleçýkalým?Nedenbizleribekleyenbaþka
uluslarla savaþ yapmak zorunda kalalým?"
düþüncesine kapýlacak, Mýsýr'da kalmak isteye
ceklerdi.

BusebepleTanrýonabirgüvencevermiþtir.Paro
kendi eliyle BeneYisrael'i kovacak bir duruma
gelecektir.Yahudileroradakalmakisteselerbile,
bunaParoizinvermeyecektir.Gerçektendeöyle
olmuþ, çýkýþ vakti geldiði zaman,Mýsýr'da fazla
dan bir saniye bile kalýnmamýþ ve Yahudiler
özgürlüðe"zorlanmýþlardýr"(HesedLeavraam).

Özgürlüðe Kovulmak
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 "Maror"paragrafýokunurkenevinreisimarulyapraklarýnýkaldýrmalýyadamasadakilereparmaðýyla
göstermelidir.

Mayalanmamýþ,kabarmamýþolanMatsa,insanýn
entemelihtiyaçlarýnýsimgeler.Matsa,geriyebir
adýmatýpözgürlüðüngerçekteneolduðunugör
mektir. Neye gereksiniminiz var? Yaþamda en
temelþeynedir?

Neyazýkki,"temel"özelliðiolmayanbirsürülük
sün peþinde koþmaktayýz. Fakat söz konusu
temelgereksinimlerimizibildiðimiztakdirde,ego
muzu kontrol altýna alabiliriz. Tamamen deðil 
çünkü yýlýn kalan bölümünde ekmek yiyoruz.
Neden mi? Çünkü bir kiþi "temelin" farkýnda
olduðutakdirde,ozamanekstralardanzevkala
bilir. Zira bu bilinçli bir zevk alma yöntemidir.
Gerçeközgürlük,sözkonusutemellerinfarkýnda
olmaktýr.

Fakatbununötesidevardýr.Agadasormaktadýr:

Neden Matsa? Çünkü vakit yoktu. Hamurun
mayalanmasý 18 dakika alýr. BeneYisrael'in 18
dakikasýbileyoktu.

Matsa, egonun dýþýna çýkmanýn simgesidir. Bir
kiþibunuanladýðýzaman,hemenhareketegeç
melidir. Aksi takdirde bedeni onu tekrar kendi
etkisialtýnaalacaktýr.Tanrý,Yahudiler'ibüyükbir
süratleçýkarmasýgerektiðinibiliyordu.Yabunu
yapacaktý, ya da Mýsýr'ýn simgelediði "beden"in
etkisinetekrarvebukezbirdahaçýkamayacak
þekildegireceklerdi.

Hayatýnýzda yapmanýz gereken deðiþiklikler mi
var? Hemen harekete geçin. Çünkü biraz daha
beklerseniz, riske girmiþ sayýlýrsýnýz. Onsekiz
dakika bile çok uzun zamandýr. Bunu bir
düþünün.

Temeller ve Ekstralar

MarorZeÞeanuOhelim,AlÞumMa?
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 atalarýmýzýnhayatlarýný acýlaþtýrmýþ
olduklarý için. Pasukta söylendiði gibi:
"Hayatlarýný, harç, tuðla ve her türlü tarla
çalýþmasýndanoluþanaðýriþlerleacýlaþtýrdýlar.
Onlarýçalýþtýrdýklarýheriþte,bedenseldirenç-
lerinikýrmayýamaçlýyorlardý"(Þemot1:14).

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

Maror
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Harç ve tuðlalarla çalýþmak insanýn belini kýrar.
Fakat insanýn kiþiliðini inþa etmesi de en az
bununkadarzorbir iþtir.Sýrfbaþkalarýnýetkile
mekiçingirdiðinizbazýzahmetleridüþünün.

Tora'da613emirvardýr.Bazýlarýbununçokfazla
olduðunusöyler.FakatbirkiþiTanrýsýzyaþýyorsa,
okiþininmilyonlarcayüküvardýr. Ýnsanýnkendi
vücudunun kontrolü altýna girmesi acýdýr 
Maror'dur. Bu, insanýn hayatýný aðýr iþlerle
acýlaþtýranbirþeydir.

Kölelereözgüiþler,fizikselolaraknekadaraðýr
olursaolsun,onunyýkýcýözelliðidahaçokpsiko
lojiktir.Çünkübirköle,yaptýðý iþinkendihayatý
içinhiçbir 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.Yadabirçukuraçýpsonratekrardoldur
mak gibi. Bu gibi iþler yapýlýrsa, insanýn devam
etme konusunda motivasyonu kalmaz, çünkü
tüm bu çabalarýnýn aslýnda hiçbir sonuç

vermediðini görmektedir. Naziler, Yahudiler'i
delirtmekiçinbutaktiðikullanmýþlardý.Amaçlarý,
onlarý insanlýktan, yaþama sevgisinden ve
inancýndanyoksunbýrakmaktý.

Bir yaþamda maneviyat eksik olduðu ve kiþi
bedenitarafýndankontroledildiðitakdirde,kari
yer, statü, dolgunmaaþ ve baþarýlar geldikten
sonra bile, bir noktada kendisine "Pekala? Ben
tamolarakneyibaþardým?"diyesoracaktýr.Bu
noktaya geldiði zaman da baþka bir oyuncak
bulupkendisinikanýtlamakiçinonubiryololarak
kullanacaktýr.Fakatnereyekadar?Böylebirkiþi
daldandalakoþtukça, sürekli olarakbir boþluk
hissedecekvederinlerdengelen"Bensonluyum.
Ben anlamsýzým" sesini duyacaktýr. Bu, boþa
çalýþmadýr.Hayatýnýz boyunca büyükbir 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
hissedeceðisadecebudur.

Doðru Hedefler

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
BilvadGaalAkadoþBaruhU;Ella
Af Otanu Gaal Ýmaem. Þeneemar:
"VeotanuOtsiMiþam;LemaanAvi
Otanu Latet Lanu Et Aarets Aþer 
NiþbaLaavotenu".

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
tümmucizeleri iþtebununuðrunayaptý'diyecek-
sin" (Þemot 13:8). Zira Kutsal-Ve-Mübarek-
OlanTanrýsadeceatalarýmýzýkurtarmadý;bizide
onlarlabirliktekurtardý.Pasuktasöylendiðigibi:
"Tanrý bizi oradan, bizi buraya getirmek, bize
vereceðinedairatalarýmýzayeminettiðiülkeyibize
vermekiçinçýkardý"(Devarim6:23).
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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"
sözcüðüileaynýþekildeyazýlýr.VeTanrýYahudiler'iMýsýr'dankurtarmýþ
olduðuiçin,onlarýniçineebedibirözgürlükduygusuekmiþtir.Öyleki,
enzorlusürgünlerdeveeziyetlerdebile,birYahudiözgürcedavranýr.
Buyüzden,görünüþteeziliyorvesoykýrýmauðruyorsabile,Yahudikendi
özünde"özgürdür";zirabu,Tanrý'nýnYahudiiçinebediyenbelirlediðibir
ko-numdur.Dýþtankölegörünselerbile,içteözgürdürler.Bedenleriköle
görünsebile,ruhlarýndaözgürdürler(Maaral).

Her nesilde

Agada'nýnbaþkaversiyonlarýnagöre"kendisiniMýsýr'dansankioçýkmýþ
gibigörmekle".

Kendisini …
göstermekle

Sanki Mýsýr'da kölelik etmiþ ve ardýndan özgürlüðüne kavuþmuþ gibi.
Tora'nýn "Mýsýr'da köle olduðunu ve Tanrý'nýn seni oradan çýkardýðýný
hatýrlamalýsýn"(Devarim5:14)emridebunaparaleldir(Rambam).

Sanki o çýkmýþ gibi

Bu,nesillerboyuncaebeveyninçocuðunasöyleyeceðibircümleolduðuna
göre,"benimiçin"vurgusu,buparagraftaki"kendisiniMýsýr'dansankio
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'daParo'yabaðýmlýkölelerolacaktýk"sözleriyledebaðlantýlýdýr.

Benim için

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

Tanrý bizi oradan … 
çýkardý

Bu paragraf, anlamasý biraz zor olsa da, tüm
Seder deneyiminin merkezi amacýný
tanýmlamaktadýr: Pesah günü, her Yahudi'nin,
orijinalkurtuluþanýnda,BeneYisrael'ekatýlmanýn
verdiðiduyguyladoluptaþmasýgerekir.

Bu güzel bir "ideal"dir. Fakat gerçekçi olalým.
Hayatlarý kucaklarýnda bilgisayarlarla,
arabalarýndaveceplerindesonmodelteknolojiye
sahiptelefonlarlayaþayanbizler,Mýsýr'danÇýkýþ
sýrasýndakiduygusallýðý,otecrübenindoðuþtan
beriköleiken,budurumdankurtularaközgürlüðe
kavuþmanýnduyguyükünügerçekçibirþekilde
hissedebilmeyinasýlumabilirizki?

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

çýkanbubirleþimineyöneliksözkonusuikiyönlü
yaklaþýmýnvarlýðýnaiþaretetmektedir.

Paragrafýn ilk bölümü bize tekil hitapla
konuþmaktadýr: "Her nesilde kiþi, … o gün 
çocuðuna anlatacak[sýn], … Tanrý benim için 
yaptý". Ýkincibölümiseçoðulhitapkullanmaktadýr:
"sadece atalarýmýzý kurtarmadý, bizi de … kurtardý 
… bizi çýkardý… bizi getirmek için… ülkeyi bize 
vermek için…".

Budilkullanýmýndakiincelik,Pesah'takiözgürlük
kavramýnýnasýltecrübeedeceðimizkonusundaki
iki yola iþaret eder. Kalplerimiz ve zihinlerimiz
Seder'in bütünlüðü içindemeþgulken, bizler bir
yandantekilbireyler,biryandandaortakYahudi
ruhununmolekülerparçacýklarýolduðumuzuhis
sederiz.

Bireysel olarak, Mýsýr'la, kendi kiþisel özgürlü
ðümüzüeldeetmekiçinmücadeleederiz.

Özgür Hissedebilmek
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 "Lefihah" paragrafýna gelindiðindeMatsa'nýnüstü örtülür, þarapbardaklarý ele alýnýr. "BaruhAta"
paragrafýnakadar,þarapbardaklarýeldetutulur.

Kenditemelamaçlarýmýzý,bellibaþlýengellerimizi
ve düþüncelerimizi yerine getirme konusunda
gerekli stratejileri tanýmlayabilmek için gerekli
olan özanalizimizi 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.

Özgürlükkonusundakikendikiþiselçabalarýmýzýn
dahaüstünde,ruhumuzun"YahudiUlusu"olarak
bilinenbütünlüðünebedimaneviboyutunaolan
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 bir-
likte kurtarmýþtýr".

Bir insanýn vücudu, hücreleri sessiz bir þekilde
bozunup,tarihintozlarýnakarýþtýkçamilyonlarca
kez ölür. Fakat o kiþi  o kiþinin gerçek yaný 
daima canlý kalýr. Bir benliðin varlýðý ebedidir.
Dönemdönemfarklýgörünümleresahipolsada,
BeneYisrael,Mýsýr'danÇýkýþ'ýbizzatdeneyimlemiþ
olanYahudiUlusu,halencanlýdýr.

Bu gece, bizim özgürlüðü aradýðýmýz kiþisel
yolculuðumuzileherbirimizinÇýkýþsýrasýndavar
olan manevi yaný, bir araya gelip bir bütün
oluþturmaktadýr. Ve bizlere, kendimizi sanki
Mýsýr'dan çýkan bizmiþiz gibi görme imkanýný
saðlayan,iþtebubirleþikbütündür(RabiÞimon
Apisdorf).

Kendimisankibugünçýkýyormuþumgibigörmem
gerekir. Sadece Tanrý yüzyýllar önce atalarýmý
Mýsýr'dan çýkarmýþ olduðu için deðil. Pesah bir
yükselticidir.Birkiþinin,kendisinisankihapisten
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
dýþarýçýkabilirsiniz.

Fakatbirfýrsat,sadecekullanýldýðýölçüde"iyi"dir.
Tanrý bizleri hapisten "þu anda" çýkarmaya
hazýrdýr. Þuanda.Agada'nýn söylediði gibi: "Bizi
de kurtardý". Bizler Yahudi tarihinin bir
parçasýyýz. Bu yüzden istisnasýz "hepimiz",
daðlara týrmanýp Tanrý'ya ulaþma konusundaki
dürtünündebirparçasýyýz(RabiTomMeyer).

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.

Busebeple,hepimiz,atalarýmýzvebizimiçinbu
mucizelerigerçekleþtiren-biziköleliktenözgür-
lüðe, esaretten kurtuluþa, kederden sevince,
matemdenbayrama,zifirikaranlýktanbüyükbir
ýþýðaÇýkaranTanrý'ya-þükranlarýmýzýsunmak,
O'nu yüceltmek, övmek,methetmek, ululamak,
onurlandýrmak ve O'nun Büyüklüðü'nü ilan
etmekle yükümlüyüz. Bu yüzden gelin, O'nun
önünde"Aleluy-a!-Tanrý'yýyüceltin!"diyelim".

KendimizisankiMýsýr'danbizzatkendimizçýkmýþgibihissetmekvegös-
termekleyükümlüolduðumuziçin.Bu sebeple
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Tanrýbiziaðýriþlerdenkurtarmaklakalmadý,Mýsýrlýlar'ýnboyunduruðunu
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, veNisan ayýnda tam olarak kurtarýldýlar" (Talmud -RoþAþana
11a).ZiraMýsýr'dabelalarbaþlamýþtýveMýsýrlýlar'ýnartýkYahudilerüze-
rinde,onlaraiþyaptýracakkadarotoritelerikalmamýþtý.

Kölelikten özgürlüðe, 
esaretten kurtuluþa

Kýzýldeniz'degeçirilensýkýntýdan,mucizesonucundasevince.

BusözleraynýzamandaBabilsürgününedegöndermeyapmaktadýr.Zira
busürgünleilgiliolarakTanah'taözellikle"keder"sözcüðüvurgulanmak-
ta(Yirmeyau8:18),sürgündengeridönüþleilgiliolarakdatümsýkýntýve
oruç günlerinin "neþe ve sevinç günlerine" dönüþtüðü (Zeharya 8:19)
belirtilmektedir(HazonOvadya).

Kederden sevince

AltýnBuzaðýgünahýnýnmateminden,Moþe'ninKipurgünüikiyeni lev-
hayladönüþüyleifadeedilenTanrýsalaffýnbayramýna.

Bu sözler ayný zamanda Purim mucizesine gönderme yapmaktadýr.
ÇünküAman'ýntümYahudiler'iyoketmeprojesiduyulduðunda"Yahudiler
içinbüyükbirmatem"(MegilatEster4:3)olduðusöylenmekte,tümplan
suyadüþtüktensonrada"onlariçinkederdenneþeye,matemdenbayra-
ma dönüþen ay"dan (Megilat Ester 9:22) bahsedilmektedir (Hazon
Ovadya).

Matemden bayrama

Çölünkaranlýðýndan,Erets-Yisrael'inýþýðýna.

BusözlerdeHanukaolaylarýnagöndermeyapmaktadýr.Zirabubayram-
da, putperestliðin karanlýðýyla Yahudiler'in gözlerini karartan Eski
Yunanlýlar(Midraþ-BereþitRaba)Haþmonaiailesitarafýndanyenilgiye
uðratýldýktansonra,Bet-Amikdaþ'tasürekliyanmasýgerekenMenora'nýn
ýþýklarýnýntekraryakýlmasývebirgünlükyaðýnsekizgünyanmayayeter-
lioluþukutlanýr(HazonOvadya).

Zifiri karanlýktan
büyük bir ýþýða

Burada Tanrý'ya yönelik þükraný ifade eden yedi terim vardýr.
Bunlar,yedimanevigökyüzütabakasýnadenkgelirler.

Þükranlarýmýzý sunmak…
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BunoktadaAlel'inokunmasýnabaþlanmaktadýr."Alel"sözcüðü,Teilim'deardardagelenaltýparagrafýn
(Teilim113-118)tümüneverilenbirisimdirve"övgü"anlamýndadýr.Alel,Pesah,ÞavuotveSukotbay-
ramlarýnda,RoþHodeþler'de,Hanuka'daveYomAatsmaut'taneþelivemüziklibirþekilde,ayaktaoku-
nur.Seder'dedebunoktadabazýcemaatlerayaðakalkarlar.Cemaatimizdeisebubölümoturaraksöyle-
nir.BunoktadaAlel'in sadece ilk iki bölümüokunur. Zira burasý doðrudanMýsýr'danÇýkýþ konusunu
iþlemektedir.Kalanbölümleriseyemeðinardýndanokunacaktýr.

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 bizdebulunduðunugörü
yor olmalýsýnýz. Görüyor musunuz? O zaman
Tanrý'yaþükranlarýnýzýsununveO'nuyüceltin!

Birdakika,birdakika…Tanrý'nýnbunaneihtiyacý
var?Acaba yukarýlarda bir yerde oturup yeteri
kadartakdiredilmediðinedairþikayetmiediyor
dersiniz? Bu komik! Bu, Tanrý'nýn korbanlara
ihtiyacýolduðunudüþünmekgibibirþeydir.Oysa
Tanrý'nýnhiçbirrüþvetyadakomplimanaihtiyacý
olmadýðýaçýktýr!

O'nunyoktur.Amabizimvardýr.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.Bubir þeker içindoðruysa, ya
bir aðaca ne dersiniz? Gün ýþýðýna? Gözlere?
Özgür seçim hakkýna? Saðlýða? Tüm bunlar,
Tanrý'nýnbizeverdiðiþeylerdir.Gözlerigörmeyen
birkiþinin,tekbirgöziçinnekadarparayýfeda
edeceðini düþünün. Birmilyon dolar? O zaman
sizin ikimilyondolarýnýzvardemektir. Ýkigözü
nüzvar.

Fakat neden herkesmutlu deðil? Çünkü gözü
müzherzaman"sahipolmadýðýmýz"þeylerinüze
rindedir. Bu, nankörlüktür. Hayatýmýzda hiçbir
zorluðun olmadýðýný elbette söyleyemeyiz.
Hepimizineksikbirþeylerivardýr.Fakatelimizde
olanlarlabilehayatokadargüzeldirki!Talmud
birhikayeaktarýr:

Bir kumandan, muzaffer olduðu bir savaþtan 
dönmektedir. Karþýsýna bir Haham çýkar ve ken-
disine "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
tamolarak neden ibaret olduðunu açýkça anla
makgibibirmutlulukyoktur.Vebunubaþkalarýna
aktarmaktanda…"Matemdenbayrama"çýk.Her
günübirbayrammýþgibikabulet.Tanrý'nýnsana
bahþettiklerini anlayýp takdir edersen, o zaman
hergünseniniçinbirbayramdýr.Bir"deli",elin
deki her þeyi takdir ettiði için, ona "her gün
bayramdýr"!Birdelikadarolabiliyormusun?Akýllý
bir deli olmaya cesaretin varmý?Bizi belirli bir
noktayaoturtmaamacýndaolanbazýözelgünle
rinbayramlarýnvarolduðudoðrudur.Ýþteonlar
aslýndahergünyapmamýzgerekenler içinbirer
örnektir. Her gün bayramdýr. Bunu yaptýktan
sonra da "zifiri karanlýktan büyük bir ýþýða" çýk.
Iþýkvekandiller,Yahudilik'temerkeziyeresahip
sembollerdir.Þabatkandilleri,Hanukaýþýklarývs.
Bunun sebebi, küçücük bir ýþýðýn bile, büyük
karanlýklarýitelediðigerçeðidir.Tanrýbizebolýþýk
saðlar.Bizi "esaretten"boyundurukvekontrol
altýndaolmaktan,"kurtuluþa"çýkarmýþtýr.Sadece
"özgürlüðe" deðil; "kurtuluþa". Kurtuluþ, kiþinin
kendipotansiyelinigerçekleþtirmesidir.Bireylerin
bunu baþarmalarý, tüm Yahudi Ulusu'nun da
potansiyeline ulaþmasýný saðlayacaktýr. Bunu
yaparsak, tüm insanlýðý kendimizlebirlikteyük
seltebiliriz. Ve o zaman hep birlikte Tanrý için
þarkýlar söyleyebiliriz: "Aleluy-a!" (Rabi Tom
Meyer).

Tanrý'yý Yüceltin!
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Aleluy-a!AleluAvdeA-do-nay,AleluEt
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.
LeoþiviÝmNedivim-ÝmNediveAmo.
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
TisovLeahor?
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'nýnkullarý;Tanrý'nýnÝsmi'niyüceltin.
Tanrý'nýn Ýsmi, þimdiden sonsuza dek
Mübarekolsun.
Güneþindoðuþundanbatýþýnakadaryücelti-
lirTanrý'nýnÝsmi.
TümuluslarýnüstündeYüce'dirTanrý;gök-
lerinüzerindedirOnuru.
Kim Tanrýmýz Aþem gibidir? Yücelerde
tahtlandýrýlmýþtýr; ama,Buna karþýn gökleri
veyeryüzünügörmekiçinGözleri'nialçaltýr.
Fakiri toziçindenkaldýrýr;düþkünüçöplük-
lerden yükseltir;Ve onu asillerle - halkýnýn
asilleriyleoturtur.Kýsýrkadýnýtekrarevinde
oturtur,veonuçocuklarýnmutluannesihali-
negetirir.Tanrý'yýyüceltin!(Teilim113).
YisraelMýsýr'dan, Yaakov Evi yabancý dil
konuþanbirhalkýniçindençýktýðýnda;
Yeuda Tanrý'nýn Kutsalý'ydý; Yisrael de
Tanrý'nýnTebaasý.
Denizgördüvekaçtý;Yardentersinedöndü.
Daðlar koçlar gibi sýçradý; tepeler de genç
kuzulargibi.
Neyinvar -eyDeniz -kikaçtýn;ya seney
Yarden;nedentersinedöndün?
Vesizeydaðlar;nedenkoçlargibisýçradýnýz;
vetepeler-gençkuzulargibi?
Cevap: Yeryüzünü meydana getiren
Efendi'ninönünden,Yaakov'unTanrýsý'nýn
önünden kaçýyoruz. Çünkü O, kayayý su
havuzuna,çakmaktaþýnýpýnaradönüþtürendir!
(Teilim114).
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Bunu yapmaya kimin layýk olduðunu merak ediyorsanýz; "Tanrý'yý
yüceltiney Tanrý'nýnkullarý!"veParo'nun,insanýn,Tanrýinancýnakarþý
herhangibirideolojininkullarýdeðil!

Tanrý'yý yüceltin!

Hertürlükölelik,insanabunalýmgetirirveherkölebuköleliktenkur-
tulabilmekiçinyollararar.Tekistisna"Tanrý'nýnkulluðudur".Budere-
ceye ulaþabilmiþ kiþi, durumundan sadece sevinç ve tatmin duyar.
Tanrý'nýnkullarýolmayýkabulederekçöldeO'nutakipetmiþolanBene-
Yisrael'inövgüyelayýkolduðunoktadabudur.

Tanrý'nýn kullarý

Tanrý'nýnÞanýnýheryerdeduyurun.Tanrý'nýn Ýsmi'ni yüceltin

Tarihin her aný için "þimdiden"; baþka bir deyiþle tarihin
baþlangýcýndansonunadek.

Þimdiden sonsuza dek

Bununanlamý"sabahtanakþamakadar"deðildir.ZiraTanrý,geceleri
demethedilir.Anlamþöyledir:Güneþindoðduðuyerden,battýðýyere
kadarolanheryerde-tümdünyada-bunuyapmayalayýkheraðýz
tarafýndan"yüceltilirTanrý'nýnÝsmi".

Güneþin doðuþundan 
batýþýna kadar

Dünyanýndiðeruluslarýbunukabullenirlerve"tümuluslarýnüstün-
deYüce'dirTanrý"derler;fakatyinede"göklerinüzerindedirOnuru"
diyerek,Tanrý'nýnsadeceKendi'neaitYücelikler'debulunduðunu,ve
Kendisi bu kadar Yüce ve Kutsal olduðu için, dünyanýn basit
konularýylahiçbirzamanilgilenmediðiniiddiaederler.

Tüm uluslarýn üstünde 
Yüce'dir Tanrý
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OysaYahudiler,diðeruluslarýniddialarýnakarþýgelirlervetümdünya-
ya ilan ederler: "Tanrý'nýn Yücelerde tahtlandýrýldýðý doðrudur; ama
bunakarþýngökleriveyeryüzünügörmekiçinGözlerinialçaltmaktan
çekinmez".Yarattýklarý,Tanrýiçinodenliönemlidirki,yüksekkonumu-
nakarþýndünyaylaveinsanlarlayakýndanilgilenmektenhiçbirzaman
kaçýnmaz.Gözlerinialçaltýr;yerdeveyagökteolanbüyükyadaküçük,
istisnasýz herkese, her konuya dikkatini verir. En alçaktakileri bile
gözardýetmeyerek "Fakiri toz içindenkaldýrýr;düþkünüçöplüklerden
yükseltir.Veonuasillerle-vebaþkabiryerde,onutanýmayanveonun
tanýmadýðýkiþilerledeðil,kendiözhalkýnýnasilleriyleoturtur.Dikkatini
sadecemaddikonulardasorunluolanlaravermekledeyetinmez.Öyle
ki,çocukdoðuramadýðýiçinkendinidýþlanmýþhissedenkýsýrkadýnada
doðurmayeteneðivererekonutekrarevindeoturtur;onatekrarkendi-
negüvensaðlarveonuçocuklarýnmutluannesihalinegetirir.Buyüz-
den:Tanrý'yýyüceltin!".

Kim Tanrýmýz Aþem  
gibidir? 

Veya"Mýsýr'danYisraelçýktýðýnda". Ýsimlerinideðiþtirmediler.Yisrael
girdiler;Yisraelçýktýlar.

Yisrael Mýsýr'dan …
çýktýðýnda

Aynýþekilde,çýktýklarýndabile,Mýsýrlýlaronlariçin"yabancýdilkonuþan
bir halk"tý. Dillerini deðiþtirmediler; her zaman Ýbranice konuþtular.
Pasukta hem "Yisrael" hem "YaakovEvi" denmektedir. "Yisrael" toplu-
mun ileri gelenlerini, "Yaakov Evi" normal halký simgeler. Aralarýnda
Mýsýrlýlar'la karýþýp asimile olanlar bile, farklý dilleri sayesinde
"çýkabildiler".

Yaakov Evi yabancý
dil konuþan bir halkýn

içinden çýktýðýnda

Yeuda'nýnailesi,yaniBene-Yisrael'inkraliyethanedanýolanYeudakabi-
lesi,asildavranýþlarýylaTanrý içinKutsalveönemlihalegeldi.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
inançladalmýþlardýr.

Ayrýca Yeuda, krallýðý sebebiyle, tüm Yahudi Ulusu'na ismini veren
kabiledir. "Kutsiyet" özellikle günahtan kaçýnmayý simgeleyen bir söz-
cüktür. Bu daMýsýr'da Bene-Yisrael'in her türlü yozlaþmýþlýða karþýn,
ülkedeyaygýnolancinselahlaksýzlýkbataðýndanuzakdurduklarýnýgös-
terir. Her türlü çarpýk iliþki ve zinadan kendilerini özellikle uzak
tutmuþlarve"kutsal"kalmýþlardýr.

Yeuda
Tanrý'nýn Kutsalý'ydý

Tanrý'ya olan baðlýlýklarýný, O'na duyduklarý derin ve saygýyla karýþýk
korku ve çekinme duygularýyla ifade eden Bene-Yisrael, Tanrý'nýn
Tebaasýhalinegelmiþlerdir(Þemot14:31).

Alternatif açýklama: Diðer uluslar Bene-Yisrael'e iftira atýyorlardý:
"Mýsýrlýlaronlarýnbedenlerine[onlarýköleleþtirerek]hakimolduklarýna
göre,mutlakakadýnlarýnadasahipolmuþlardýr".Fakat"YisraelTanrý'nýn
Tebaasý" olduðuzaman -aralarýndankutsalgörevlerdensorumluolan
Koenler, Leviler, krallar, peygamberler, Hahamlar çýktýðý görüldüðü
zaman-gerçekortayaçýktý:"YeudaherzamanTanrý'nýnKutsalý'ydý".

Yisrael de Tanrý'nýn 
Tebaasý

Tanrý,Bene-Yisraeliçindeahlaksýzlýkbataðýnasaplanmýþkimsebulmamýþtýr.Zirabulmuþolsa,
onlarýKendineHalk olarak almayacaktýr.Herkes eþine sadýk kalmýþtýr. Sadece bir tek istisna
olmuþtur;onudaToraifþaetmiþtir(Vayikra24:10)(RabiHida).
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 Buradaþarapkadehlerieldetutularakayaðakalkýlýr.
 BazýailelerbuparagrafýLadinoveTürkçeçevirmeyideadetedinmiþlerdir.BunuyaparkenTanrý'nýn
Ýsmi'nitekrarsöylememeyeözengöstermelidirler.

Bene-Yisrael'inbukonumununkarþýlýðýolarak,Tanrýonlaramucizeler
yaptý.

Midraþ:Deniznegördüdekaçtý?Yosef'intabutunungelmekteolduðunu
gördü.Tanrý,"Deniz,günahiþlemektenkaçanýn(Bereþit39:12)önünden
kaçsýn!"dedi(YalkutÞimoniTeilim473).Denizinyarýlmasý,Yaratýlýþ'ta
belirlenen doða kurallarýnýn deðiþmesi anlamýna gelir. Bu kurallarýn
deðiþmesiiseçokzordurveçokbüyükgüçgerektirir.Busebepledeniz
yarýlmakistememiþtir.FakatYosef'intabutukarþýsýnda,deniz,budünya-
dadoðakanunlarýndandahabüyükbirgücünvarolduðunugörür.Buda
Yosef'in,günahiþlemekonusundakisonderecekuvvetliolandürtüsüne
hakimolmakiçinharcadýðýgüctür.Denizbugücünbüyüklüðünügörmüþ
veyarýlmýþtýr(TiferetÞelomo).

Deniz gördü ve kaçtý

Mýsýr'danÇýkýþ'taKýzýldeniz'inyarýlmasý,Erets-Yisrael'indoðusýnýrýndaki
Yarden nehrini ne ilgilendirir?O neden tersine akmýþtýr?Buradan bir
prensibiöðrenmekteyiz:"Ustakaçarsa,tümçýraklardakaçar".Kýzýldeniz'i
görenYardendegerikaçmýþtýr.

AlternatifolarakburadaYarden'inYeoþuazamanýndakiaçýlýþýndanbah-
sedilmektedir. Bene-Yisrael Yeoþua zamanýnda Erets-Yisrael'e
gi-rerlerken Koenler, taþýdýklarý "Aron Aberit - Antlaþma Sandýðý" ile
birlikteYarden'e girmiþ, nehir açýlarakBene-Yisrael kuruluktan karþý
tarafageçmiþtir(Yeoþua3:16).

Yarden tersine döndü

Tora'nýnveriliþisýrasýndatümdaðveyüksektepelerTora'nýnkendi
üzerindeverilmesiiçinyarýþtýlar.FakatTanrýTora'yýalçakbirtepe-
cikolaraktevazuusimgeleyenSinay'davermeyitercihetti.

Daðlar koçlar gibi sýçradý;
tepeler de genç kuzular gibi 

Ýbraniceçiðcümlesýralamasýyla "Çevirenkayasuhavuzu".Buifade
her iki þekilde de anlaþýlabilir: "Kayayý su havuzuna çeviren" ya da
"Kayaya çeviren suhavuzunu".ÖncelikleKýzýldeniz'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: "Sizinönünüzdendeðil,benisuhavuzuykenkayaya,kayay-
kensuhavuzunaçevirenTanrý'dankaçýyorum.AynýTanrý,sizçölde
susuzkaldýðýnýzdakayadansuçýkaracak,sertvekurubirtaþcinsiolan
çakmaktaþýnýpýnaradönüþtürecektir"(Malbim).

Kayayý su havuzuna
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 Konuþmadanoturulur,soltarafayaslanýlýrveþarapiçilir.Bardaðýnenazýndançoðubitirilmelidir.

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh 
Aolam Aþer Gealanu Vegaal Et
AvotenuMimitsrayim,VeigianuAlayla
Aze, Leehol Bo Matsa Umaror. Ken 
A-do-nay E-lo-enu 
V'E-lo-eAvotenu;AgienuLemoadim
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 
GeulatenuVealPedutNafþenu.Baruh
AtaA-do-nay,GaalYisrael.

Bizi ve Mýsýr'dan atalarýmýzý kurtaran, bizi
MatsaveMaroryemeküzerebugeceyeeriþtiren
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Aynýþekilde,TanrýmýzveatalarýmýzýnTanrýsý,
biziyaklaþmaktaolandiðerözelvakitlervebay-
ramlarabarýþiçinde,Þehrin'ininþasýilese-vin-
memiziveSanayönelikhizmetleneþelenmemizi
saðlayarakeriþtir.Veorada,kanlarýMizbeahýn'ýn
duvarýna,kabuledeceðinþekildesürülecekolan
bayramkorbanlarýnývePesahkorbanlarýnýyiye-
lim; özgürlüðümüze kavuþmamýzý ve manevi
kurtuluþumuzudilegetirenyenibirþarkýylaSana
þükredelim. Yisrael'i kurtarmýþ olan, Sen,
Tanrýmýz;Mübareksin.

RoþAþanaveKipurgünleri.Özel vakitler

Pesah,ÞavuotveSukotbayramlarý.Alternatifolarak,SonKurtuluþvesi-
lesiyletesisedilecekyenibayramlar.

Bayramlar

Yeruþalayim.VeözellikleburadakiBet-Amikdaþ.Þehrin

Bet-Amikdaþ'tayapýlankorbanlarýntümüyleyadakýsmenyakýldýðýyapý.
Ayrýcakorbanlarýnazmiktardakikaný,Mizbeah'ýnköþelerinesürülürdü.

Mizbeah

Bayramkorbaný-KorbanHagiga.PesahSederi'ndeöncebukorbanýneti
yenir,ensondaPesahkorbanýyenirdi.

Bayram Korbaný
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               ROHTSA
Bukezellerinyýkanmasýsorusordurmakamacýtaþýmaz.Zirazatenherekmekyendiðindeelleryýkanýr
veNetilatYadayimberahasýsöylenir.BirsonrakimaddeMatsa'nýnyenmesiolduðunagöreburadaelle-
rinyýkanmasý,gayet"beklenen"birharekettir.OrijinolarakellerKorbanlaryenmedenönceyýkanýrdý.
Ekmekle beraber yenen bir yemek, Bet-Amikdaþ'taki Mizbeah'ta yapýlan bir korbanla eþdeðerde
tutulduðundan,ellerinbuþekildeyýkanmasýekmekyenilentümzamanlarayayýlmýþtýr.Yemeköncesive
sonrasýTanrý'nýnÝsmiileyapýlanberahalar,kazancýmýzýnveyiyeceðimizin,heryönüyleTanrý'nýnbize
birlütfuolduðunukabullenmemizinbirerifadesidir.

 Evinreisindenbaþlayarak,masadabulunanherkesNetilatYadayimyapmalýdýr.Bu,yýliçindedeher
ekmekyenenyemektenönceyapýlanbiriþlemdir.
 Geneldeadet,sudolubirkapvesuyuntoplanacaðýbirleðeninmasayagetirilmesidir.Mutfaktalava-
 bodayinebirkaplayýkanmakdamümkündür.Yinedeenazýndanevinreisininmasadayapmasý
 iyidir.
 NetilatYadayim'denönce,eldeyüzükgibiengelleyicibirþeyvarsaçýkartýlýr[amabuyüzüknormal
 de elyýkandýðýndaçýkartýlmýyorsa,NetilatYadayimiçindeçýkartmayagerekyoktur].Yarasebebi-
 yleçýkarýlamayacakbandajsözkonusuysabandajdýþýndakalanyerleryýkanýr.
 NetilatYadayimþuþekildeyapýlýr:Sudolubirkapsaðellekaldýrýlýpsolelegeçirilir.Saðelitama-
 menýslatacakþekildeiki[veyabazýgelenekleregöreüç]kezsudöküldüktensonra,iki[veyaüç]
 kezdesolelesudökülür.Ellerbirbirineovuþturulurvekurulanmadanöncegözhizasýnakaldýrýlarak
 þu berahasöylenir[berahasadeceÝbranicesöylenmelidir]:

 EllerkurulanýrveMatsayenenekadar,Matsa'yýilgilendirmeyenhiçbirkonudakonuþulmaz.
 Leðendebirikensumasadatutulmazvelavaboyadökülür.

Rohtsa...Selavaranlasmanosidiranberaha;porkevamosa
komerMatsa

Herkeseliniyýkasýnvebukezberahasöylesin;çünküMatsayiyeceðiz  

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

Bizleriemirleriylekutsayanvebizlereelleri-
mizi yýkamamýzý emreden, Evrenin Kralý,
Sen,Tanrýmýz;Mübareksin
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     MOTSÝ - MATSA

 PesahSederi'ndebelirlibirmiktardaMatsayemekTora'nýnbiremridir.Erkekyadakadýnherkes
 bumitsvaylayükümlüdür.
 BuradakullanýlanMatsa,sadeceunvesuileyapýlmýþolmalýdýr.
 BunoktadayenmesigerekenMatsamiktarýikiKazayit'tir(54gr.).MakinedeüretilmiþbirMatsa,yak-
 laþýkolarak30gr.dýr.BudayaklaþýkolarakikitamMatsayenmesigerektiðianlamýnagelmektedir.
 Bumiktarýyemektezorlanacakbirkiþi,enazýndan27gr.yemeyegayretetmelidir.Her27gr.ýnyak-
 laþýk4-7dakikaiçindeyenmesigerekir.Bunudayapamayankiþi18gr.ýnaltýnadüþmemeyegayret
 etmelidir.
 BerahalarýSeder'iyönetenkiþisöylervediðerlerininyükümlülüðünüyerinegetirmeyeniyetlenir. 
 Aynýþekildediðerleridebuberahaylayükümlülüklerininyerinegelmesineniyetlenirlerve"Amen"
 cevabýnýverirler.
 ÝkibütünMatsa,aralarýndakiyarýmMatsailebirliktekaldýrýlýr.Veþuberahasöylenir[berahasade
 ce Ýbranicesöylenmelidir]:

 Ara verilmeden, iki bütün Matsa'dan altta kalan, masaya býrakýlýr. Elde kalan bir bütün bir de
yarýmMatsa'ylaþuberaha[Ýbraniceolarak]söylenir:

 Bununardýndan,konuþmadan,hembütünhemdeyarýmMatsa'danparçalarkýrýlýr,[sadece]tuza 
 batýrýlýrve"solayaslanarak"yenir.Solayaslanýlmamýþsayükümlülükyerinegelmiþsayýlmaz;ve 
 baþtanyenmelidir,amaberahasöylenmez.
 Seder'inyöneticisiherikimatsadanparçalarýdiðerlerinedaðýtmalý,ilkolarakbunlaryenmelidir. 
 HerkesherikiMatsa'dandabirerparçaalýpbunlarýbirlikteyer.BirbütünbirdeyarýmMatsa'da 
 herkeseyetecekmiktarýnolmadýðýaçýktýr.Busebeplegerekenmiktar,tepsidenbaþkaMatsalar’la
 tamamlanýr.
 Matsa'nýnyenmesisýrasýndakonuþmamayaözengösterilmelidir.Bu,hemberahailehemde 
 saðlýklailgilidir.
 Yaþlýyadahastabirimatsayýbuþekliyleyemektegüçlükçekiyorsa,suylaýslatabilir.Gerektiði 
 takdirdeonuyumuþatacakbiryemeksuyundabirazbýrakabilir.Amasývýmiktarýnýnazolmasýna 
 dikkatedilmelidir.

MotsiMatsa…TomaranlasdosMatsotkeestansanaskonla
Matsapartidakeestaenmedyodelasdos;idiran"Amotsi".
Despuesdela"Amotsi"deþaranlaMatsadedebaþoikonelde
arivaencuntoskonlapartidadiran"AlAhilatMatsa".

Ýki tamMatsa ile aralarýndaki yarýmMatsa birlikte alýnýr ve
"Amotsi"söylenir.ArdýndanalttakitamMatsabýrakýlýrvekalan
birtambirdeyarýmMatsaile"AlAhilatMatsa"söylenir.

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

Topraktan ekmek çýkaran Evrenin Kralý,
Sen,Tanrýmýz;Mübareksin

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

Bizi emirleriyle kutsayan ve bize Matsa
yenmesiüzerineemirveren,EvreninKralý,
Sen,Tanrý'mýzAþem;Mübareksin

-
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                MAROR

 EnazKazayitölçüsündemarulalýnýrveHaroset'ebandýrýlýr.AyrýcakaþýklaHarosetsürülmemeli,
 aksinemarul,yenmedenöncebirazsilkelenmelidir.Ziraburadaasýlolanmaruldur.
 Matsadaolduðugibiberaha(AlAhilatMaror)yineevinreisitarafýndansöylenirvediðerleri"Amen"  
cevabýnýverdiktensonrayerler.
 Haroset'ebatýrýlmadanyenmiþse,batýrýlýrveyenir.Ancaktekrarberahasöylenmez.
 Marulunyapraklarýtazeolmalýdýr.Kurumarulbumitsvayauygundeðildir.Aynýþekildeturþu 
 halindekibiryaprakuygundeðildir.
 Karpassýrasýnda"BorePeriAadama"berahasýsöylenmiþolduðuiçin,buradaayrýcabuberaha 
 söylenmez.Sadeceberaha[Ýbraniceolarak]söylenirvearaverilmedenyenir.

 Marulyenirkensolayaslanýlmaz.
 MaruluyerkenköleliksýrasýndaBene-Yisrael'inhayatlarýnýnnasýlacýlaþtýrýldýðýnýhatýrlamak 
 gerekir.
 Hastabirkiþi,marulyiyemiyorsasadece12gr.yiyebilir.Onudayiyemiyorsa,hiçberahasöyleme-
 denbirazmarulçiðner.

Maror…TomarandelaliçuguaientinyiranenelHaroset,i 
   anteskomerlodiran:
  HerkesbirazmarulalsýnveHaroset'ebandýrsýn.Yemeden 
   önceþöyledesin:

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

Bizi emirleriyle kutsayan ve bize Maror
yenmesiüzerineemirveren,EvreninKralý,
Sen,Tanrý'mýzAþem;Mübareksin
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    KOREH
 Herkese,henüzkullanýlmamýþolanalttakitamMatsa'danbirerparçaveKazayitkadarmarul 
 daðýtýlýr.BuradayenmesigerekenMatsamiktarýdaKazayitkadarolduðuiçin,herkesbaþkabir 
 Matsaparçasýylabumiktarýtamamlar.BuikisisandviçhalindeHaroset'ebandýrýlýr.
 Gerekenmiktarýyiyemeyenbirkiþidahaazyiyebilir.
 BukezmarulunüzerindekiHaroset'isilkelemeyegerekyoktur;amakaþýklaHarosetsürülmemelidir.
 Sandviç'ekerevizyapraðýyadabaþkabirþeykoyulmaz.Koyankiþilerinuyarýlmasýgerekir.

 Sandviçbusözlersöylendiktensonrasolayaslanarakyenir.Ancakunutularaksolayaslanmadan 
 yendiyse,tekrarlamayabukezgerekyoktur.Yinede,yapýlýrsaiyidir.
 Bazýyerlerdesandviçtensonrayumurtayemeadetivardýr.Bunuyerken:"ZeherLekorbanHagiga-
 Hagiga[=Kutlama]korbanýnýnanýsýna"denir.Herkeskendigeleneðinegöreuygulamasýnýyapar.

Koreh…TomaranlaMatsadeabaþokeestasanaidelaliçugua,iun
partidadeharoset,iantesdekomerlosdiran.

HerkesalttakitamMatsa'danbirparça,birazmarul,birazdaHaroset
alsýnvebunlarýyemedenönceþöyledesin:

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

Pasukta"PesahkorbanýnýMatsaveMaror'layemeli-
dirler" sözleriyle söyleneni yerine getirmek için,
Pesah korbaný, Matsa ve Maror'u birlikte sarýp 
yemeyiadetedinmiþolanÝlelAzaken'intarzýnagöre
hazýrlananbusandviç,
Bet-Amikdaþ'ýnanýsýnadýr.

SandwichkontuJohnMontagukumaroynarken
vakit kaybetmemek amacýyla iki ekmek dilimi
arasýna bir þeyler yerleþtirerek sandviçi
"keþfetmeden" yüzyýllar önce, buna benzer bir
uygulamanýnYahudiler'devarolduðunugörmek
teyiz.Tora'daki "Matsa ve Maror'la yemelidirler" 
(Þemot12:8)þeklindekipasuktanyolaçýkanÝlel
Azaken,PesahkorbanýnýnetiniMatsaveMaror'la
biraradasararveyerdi.DiðerbazýHahamlarise
etin,Matsa'nýnveMaror'unayrýyenmesigerektiði
görüþündeydiler.Buikifarklýgörüþarasýndason

bir karar çýkarýlmadýðýndan, öncelikleMatsa ve
Maror'u ayrý ayrý yiyerek diðer Hahamlar'ýn
görüþünü yerine getirir, sonra da bu sandviçle
ÝlelAzaken'inadetiniuygularýzveböyleceheriki
görüþeuygundavranmýþoluruz.

BetAmikdaþ'ýn yýkýlýþýndan beri, sandviçimizde
korbanetiyeralmamaktadýr.Dolayýsýylatýpkýiçi
boþbirdürümyermiþgibiyediðimiz"etsizsand
viç", sadece Ýlel'in adetini deðil, BetAmikdaþ'ýn
yýkýlýþýnýdahatýrlamamýzýsaðlar.

Sandviç
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            ÞULHAN OREH

 "Bayramýndaneþelenmelisin"mitsvasýnýyerinegetirmekiçinbalýkveetyemeyegayretedilir.
 Yemeksýrasýndasolayaslanmayagerekyoktur.Ancakyapankiþimakbulsayýlýr.Yinedebu 
 þekildeyemekyerkenkonuþmaksaðlýkiçintehlikeoluþturabileceðindenkonuþmamakeniyisidir.
 Yemekyerken,ensondaAfikomin[yani27gr.Matsa]yeneceðiakýldabulundurulmalývemidedeyer
 býrakýlmalýdýr.Afikomin'iyememekiçin,"þiþkinlik"yeterlibirsebepdeðildir.Ziraaþýrýyemek, 
 "yemek"deðildir.[Genelbiryemekuralýolarak,kiþi,midesininalabileceðinin2/3'ündenfazlasýný 
 yememeyeözengöstermelidir.]

Bir yandan kutsiyet basamaklarýnda
týrmanmaktanbahsederken,Sedergecesiileilgi
limitsvalardanbirtanesinin"birbayramyemeði
yemek"olmasýbirazgaripgörünmektedir.Bunun
sebebi, Yahudilik'in fiziksel dürtüler ve maddi
gereksi nimlere bakýþ açýsýnýn, diðer inançlara
göretemelbirfarklýlýkgöstermesidir.Yahudidini
liderleri bekar deðildirler, bütün günü bir daðýn
tepesindemeditasyonladageçirmezler.Fiziksel
gereksinimleriinkaredipgözardýetmeninaksi
ne,Yahudilikziyafetveevlilikiliþkilerininönemini
vurgular.

Tanrýbuþekildeolmasýnýistemektedir.Kanýtmý?
Tanrý besin tabletleri (ya da protein haplarý)

yaratmak ve besin ihtiyacýmýzý bu þekilde
karþýlamakvarken,birçoktadverenkyaratmýþ!
Portakal, çilek, çikolata, muz, mango. Neden?
ÇünküTanrý,insanlarýn,yaratmýþolduðubudün
yadan zevk almalarýný istemektedir! Adam ve
Hava'nýnilkyerleþtirildikleriyerinismiGanEden'di
yanitamanlamýyla"ZevkBahçesi".

Talmud,ölüpGökler'eçýkanbirkiþiyeilksorula
caksorulardanbirinin"Budünyanýnürünlerinden
yararlandýnmý?"olacaðýnýbelirtir.Sedergecesin
de bir bayram yemeði yiyerek, kendimize, asýl
özgürlüðün,hayattankaçmakdeðil,onukutsal
halegetirmekolduðunuöðretiriz.

Dünyadan Zevk Almak

Ordenaranlamezaisenaran
Masadüzenlenirvebayramyemeðiyenir
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                TSAFUN

 Yemeðinbitimindeevinreisi,masaörtüsününaltýnagizlenmiþolanyarýmMatsa'danherkese 
 parçalardaðýtýr.
 YenmesigerekenMatsamiktarýyineKazayitkadardýr.Dolayýsýylabumiktarýntamamlanmasýiçin
 baþkaMatsaparçalarýkullanýlýr.

 Afikominparçasýsolayaslanarakyenmelidir.Buyapýlmadýysa,baþtanveyaslanarakyenmelidir.
 Afikomingeceyarýsýndanönceyenmelidir.Ancakbuvakitgeçmiþsedeyükümlülükyerinegetirilmiþ
 sayýlýr[Geceyarýsý,gündoðuþuilebatýþýarasýndakisürenintamortasýna12saateklenerekhesaplanýr].
 Afikomin'inyenmesininardýndansabahakadarbaþkabirþeyyenmemelidir.Bundansonraiçilecek
 olanikibardakþarabýndýþýndadaalkollüiçkiiçilmez.Fakatçayyadakahveiçmektemahsuryoktur.

TomaranlamedyaMatsakeestadebaþodelosmanteles,i
daranakadaunokuantounazeytuna,iantesdekomerlo
    diran:
ÖrtününaltýndakiyarýmMatsaalýnýrveherkesebirerzeytin
kadar[=Kazayit]verilir.Yenmedenönceþucümlesöylenir:

Zeher LeKorban Pesah Afikoman,
Aneehal Al Asova

Tok karnýna yenen Afikomin/Korban
Pesah'ýnanýsýna

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

Her þeyden önce, bu pazarlýk konusuna karþý

olanbirçokotoriteninolduðunubelirtmekteyarar
vardýr.Bubakýþaçýsýnagöreçocuklarçalmafiili
ne alýþtýrýlmamalýdýr. Diðer yandan, çocuklarýn
Afikomin'i "çalmaya" çalýþmasýnýn, sadece, uzun
Seder boyunca ilgilerinin devamlý olarak canlý
kalabilmesi amacýný taþýdýðýný unutmamamýz
gerektiðini söyleyenlerdevardýr.Hangiyönden
bakarsanýz bakýn, sonucun pozitif yönüyle
deðerlendirilmesigereklidir.

Gizli
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      BAREH

 Elleryýkanýr.Bu,"MayimAharonim-SondakiSu"terimiyleadlandýrýlýrveherBirkatAmazon 
 okunuþundanönceyapýlmasýgerekliolanbiriþlemdir.
 Afikominyemeyiunutanbirkiþi,elleriniyýkamýþamaBirkatAmazon'ahenüzbaþlamamýþsa,osýra-
 dayer.
 Bardaklartemizsebilesuylaçalkalandýktansonraüçüncükezþaraplatamamendoldurulur.
 Bardakikiellealýnýr;saðelegeçirilerekmasadanenaz10cm.yüksektetutulurveBirkatAmazon
 okunur.Busýradadikoturulmalýdýr.
 BirkatAmazon'da"YaaleVeyavo"eklemesininbulunduðunuunutmamalýdýr.Unuttuysavehemen 
 ardýndakiberahada"BaruhAtaAD…"dediktensonracümleyibitirmedenhatýrladýysa"Lamedeni 
 Hukeha"sözlerinisöylerveYaaleVeyavo'yageridöner.Bundansonrahatýrladýysa,"BaruhAta
 A-do-nayE-lo-e-nuMelehAolam,AþerNatanYamimTovimLeamoYisraelLesasonUlsimha,Et 
 YomHagAmatsotAzeEtYomTovMikraKodeþAze.BaruhAtaA-do-nayMekadeþYisrael 
 Veazemanim"berahasýnýokurvedevameder.Eðerbirsonrakiberahayabaþlayýp"MelehAolam" 
 sözlerinisöylediktensonradevametmedenhatýrlarsa,yukarýdakiberahayýokurmuþgibidevam 
 ederveBirkatAmazon'usürdürür.Amabundandasonrahatýrladýysa,BirkatAmazon'a,elinde 
 þarapbardaðýylabaþtanbaþlamalýdýr.Bukurallarerkeklervekadýnlariçineþittir.

Zimun
Sedermasasýndaüçveyadahafazlaerkekvarsa"Zimun-(Berahaya)Davet"gerçekleþtirilir.Liderliði
geneldemisafir,yoksaevinreisiyapar.Diðerlericevapverir.Zimunþöyledir:

Bareh…Ýnçiranlosvazosdevinoidiranlaberahadespuesde
    komer
Þarapkadehleridoldurulurveyemeksonrasýberahasöylenir

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

Lider:
[Tanrý'yý]Mübarek kýlalým; çünküO'na ait olan-
danyedik.
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.
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BirkatAmazon

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 ZanUmfarnes Lakol Veþulhano
Aruh Lakol VeitkinMihyaUmazon
Lehol Beriyotav Aþer Bara       
Berahamav Uvrov Hasadav; Kaamur 
"Poteah Et Yadeha Umasbia Lehol
Hay Ratson". Baruh Ata A-do-nay,
AzanBerahamavEtAkol.

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.

Rahem A-do-nay E-lo-e-nu Alenu 
Veal Yisrael Amah Veal Yeruþalayim 
ÝrahVealArTsiyonMiþkanKevodah
Veal Ehalah Veal Meonah Veal 
Devirah Veal Abayit Agadol
VeakadoþÞenikraÞimhaAlav.Avinu
ReenuZunenuParnesenuKalkelenu
Arvihenu Arvah Lanu Meera Mikol
Tsarotenu.

Bizivebütündünyayýiyiliðiile,güzellikle,neza-
ketle, ve merhametle besleyen Evrenin Kralý,
Sen,TanrýmýzAþem;Mübareksin.TanrýBütün
canlýlaraekmekverir,çünküÞefkatiebedidir.Ve
büyükÝyiliðisebebiyle,yemeðimizihiçbirzaman
eksik etmemiþtir ve sonsuza dek hiç bir zaman
eksiketmeyecektir.ÇünküO,herkesibesleyenve
herkesin geçimini saðlayan Tanrý'dýr ve O'nun
masasýherkesiçinkurulmuþtur.O,merhametive
iyiliklerinin çokluðu ile yaratmýþ olduðu tüm
yarattýklarý içingýdaveyemekhazýrlar.Pasukta
söylendiði gibi: "Elin'i açar ve tüm yaþayanlarý
isteklerine göre doyurursun" (Teilim 145:16)
Merhametiyle herkesi doyuran Sen, Aþem;
Mübareksin.

Sana - Tanrýmýz - atalarýmýza miras olarak
bahþettiðin, arzulanan, iyi ve ferah toprak için;
bizimleyaptýðýnebedianlaþmaveverdiðinTora
için; bahþettiðin yaþam ve besin için; biziMýsýr
ülkesinden çýkarttýðýn ve kölelik evinden kur-
tardýðýn için; bedenimize mühürlediðin antlaþ-
man için; bize öðrettiðin Toran ve bize
bildirdiðin, Ýsteðin'i ifade eden kanunlar için;
hayat;bizidoyurduðunvebizesaðladýðýnyemek
içinþükranlarýmýzýsunarýz.Vebütünbunlariçin
-Tanrýmýz - Sana teþekkürlerimizi sunarýz,  ve
Ýsmin'imübarekkýlarýz.Pasuktasöylendiðigibi:
"Yiyeceksin, doyacaksýn veTanrýnAþem'i sana
vermiþ olduðu iyi ülke içinmübarek kýlacaksýn"
(Devarim8:10)SenAþem;bizesaðladýðýnülke
vebesinsebebiyle;Mübareksin.

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
kurtararakhemenrefahakavuþtur.
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Þabatisebubölümokunur:
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VenaAlTatsrihenuA-do-nayE-lo-e-
nu Lide Matenot Basar Vadam Velo 
Lide Alvaatam; Þematenatam Meuta 
Veherpatam Meruba; Ella Leyadeha 
Amelea Vearhava, Aaþira Veapetuha. 
Yei Ratson Þelo Nevoþ Baolam Aze 
VeloNikalemLeolamAba.Umalhut
Bet David Meþihah Tahazirena
LimkomaBimeraVeyamenu.

Þabat ise bu bölüm okunur:
Retse Veahalitsenu A-do-nay E-lo-e-nu 
Bemitsvoteha Uvmitsvat Yom Aþevii Aþabat 
AgadolVeakadoþAze.KiYomZeGadol
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 VeafAl Pi ÞeahalnuVeþatinu,
Horban Beteha Agadol Veakadoþ Lo
Þahahnu. Al Tiþkahenu Lanetsah Veal
Tiznahenu Laad. Ki E-l Meleh Gadol
VekadoþAta.

E-lo-e-nu V'E-lo-e Avotenu Yaale 
VeyavoYagiaYeraeVeyeratseYiþama
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
HagAmatsotAzeUvyomTovMikra
Kodeþ Aze Lerahem Bo Alenu 
Uloþienu. Zohrenu A-do-nay E-lo-e-
nuVoLetova,UfokdenuVoLivraha,
VeoþienuVoLehayimTovimBidvar
Yeþua Verahamim. Hus Vehonenu 
Vahamol Verahem Alenu Veoþienu. 
Ki Eleha Enenu, Ki E-l Meleh    
Hanun Verahum Ata.

Velütfen-Tanrýmýz-bizineinsanlarýnhediyele-
rine, ne de borçlarýna muhtaç etme. Çünkü
onlarýnverdikleriaz,külfetleriiseçoktur.Yalnýzca
Senin, dolu, ferah, zengin ve açýk elinemuhtaç
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
günümüzdedöndür.

Þabat ise:
EyTanrýmýz; tüm emirlerinle ve özellikle, 'yedinci gün'
olanbubüyükvekutsalÞabat'lailgiliemrinlebizlerigüç-
lendirmek 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
gündenzevkalalým.Budinlenmegünündeelemvesýkýntý
olmasýn. Ve bize peygamberlerimizin teselli sözlerinin
gerçekleþmesinihemenvegünümüzdegöster.ÇünküSen
TesellilerinEfendisi'sin.Ve her ne kadar yiyip içtiysek
de,SeninbüyükvekutsalMabedin'inyýkýlýþýnýunutmuþ
deðiliz.Bunedenlebizisonsuzadekunutmavehiçterket-
me,çünküSen,büyükvekutsalKralveTanrý'sýn.

EyTanrýmýzveatalarýmýzýnTanrýsý!Hatýramýz
ve atalarýmýzýn hatýrasý, Þehrin Yeruþalayim'in 
hatýrasý, kulun David'in soyundan gelecek
Maþiah'ýnhatýrasý,tümhalkýnýnhatýrasý,Yisrael
Evi'nin hatýrasý - bu Matsalar Bayramý'nda, bu 
kutsalbayramgünündebizemerhametetmenve
bizikurtarmaniçin;kurtarýþ,iyilik,güzellik,neza-
ket,merhamet,iyiyaþamvebarýþiçin-yükselsin,
gelsin, eriþsin, fark edilsin, istekle karþýlansýn,
duyulsun, dikkate alýnsýn ve hatýrlansýn. Ey
Tanrýmýz Aþem; bizleri bu günde iyilik için
hatýrla,bizleribugündeberahaiçindikkateal,ve
bizleri bu günde iyi yaþam için kurtar. Bizlere
kurtuluþvemerhametsözleriyleacýveþefkatduy,
bizleremerhametetvebizlerikurtar.Ziragözle-
rimiz sana çevrilidir; çünkü Sen Þefkatli ve
MerhametliKralveTanrý'sýn.
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VetivneYeruþalayimÝrAkodeþBimera
Veyamenu.
Baruh Ata A-do-nay Bone Berahamav 
BinyanYeruþalayimÝrAkodeþ-Amen.
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh 
Aolam Laad AE-l, Avinu, Malkenu,
Adirenu, Boreenu, Goalenu,
Kedoþenu,KedoþYaakov,Roenu,Roe
Yisrael,AmelehAtovVeametivLakol,
Þebehol Yom Vayom U Etiv Lanu, U 
Metiv Lanu, U Yetiv Lanu, U 
Gemalanu,UGomelenu,UYigmelenu
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
MealTsavarenu.
Arahman U Yolihenu Meera    
Komemiyut Leartsenu.
Arahman U Yirpaenu Refua Þelema; 
RefuatAnefeþ,UrfuatAguf.
Arahman U Yiftah Lanu Et Yado 
Arehava.
Arahman U Yevareh Kol Ehad Veehad 
Mimenu Biþmo Agadol, Kemo
Þenitbarehu Avotenu Akedoþim
AvraamYitshakVeyaakov,BakolMikol
Kol; Ken Yevareh Otanu Yahad Beraha 
Þelema Vehen Yei Ratson Venomar 
"Amen".

VeÞehrin,KutsalÞehirYeruþalayim'içabuk-
luklavegünümüzdeinþaet.]
Kutsal Þehir Yeruþalayim'i merhametiyle inþa 
edenSen,Aþem;Mübareksin-Amen.
Tanrý, Babamýz, Kralýmýz, Kudretli Olan,
Yaratýcýmýz, Kurtarýcýmýz, Kutsalýmýz,
Yaakov'uKutsalKýlan,Çobanýmýz,Yisrael'in
Çobaný, Kral, Ýyi ve herkese iyilik yapan
EvreninKralý, Sen,TanrýmýzAþem;Daima
Mübareksin!ÇünküTanrýhergünvegünbize
iyiliketmiþtir,bizeiyiliketmektedir,bizeiyilik
edecektir;bizebollukvermiþtir,bizebollukver-
mektedir,bizesonsuzadekgüzellik,venezaket,
vemerhamet,verahatlýk,vekurtarýlmavehep
iyiilebollukverecektir(dinleyenler: Amen).
MerhametliOlan,OnurTahtý'ndamethedil-
sin.MerhametliOlan,göklerdeveyerdemet-
hedilsin. Merhametli Olan, bizim tarafýmýzdan 
nesiller boyu methedilsin.
Merhametli Olan, Halký'nýn eðik baþýný
kaldýrsýn.
MerhametliOlan,sonsuzluðadektarafýmýzdan
onurlandýrýlsýn.
MerhametliOlan,utançladeðil,onurla;yasak-
la deðil, izinle; sýkýntýyla deðil, rahatlýkla;
darlýkladeðilgeniþliklebizleregeçimsaðlasýn.
Merhametli Olan, aramýzda barýþý tesis etsin.
Merhametli Olan, ellerimizin tüm ürününe
bereket,rahatlýkvebaþarýgöndersin.
MerhametliOlan,yolumuzubaþarýlýkýlsýn.
Merhametli Olan, sürgün boyunduruðunu
hemenboynumuzunüzerindenkýrsýn.
Merhametli Olan, ülkemizi çabuklukla
kurmamýziçinbizlererehberliketsin.
Merhametli Olan, bizleri tam saðlýkla - hem
ruhsaðlýðýhembedensaðlýðýyla-iyileþtirsin;.
MerhametliOlan,elinigeniþbirþekildeaçsýn.
Merhametli Olan, her birimizi, týpký Kutsal
AtalarýmýzAvraam,YitshakveYaakov'a
yapmýþolduðugibi,herþeyde,herþeyden,her
þeylemübarekkýlsýn.Aynýþekildebizleribera-
berce, tam bir beraha ile mübarek kýlsýn.Ve
Tanrý'nýn Ýsteði böyle olsun ve 'Amen' diye-
lim.
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Þabat ise:

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

[Þabat ise: Arahman U Yanhilenu Olam 
ÞekuloÞabatUmnuhaLehayeAolamim.]

Arahman U Yanhilenu Olam Þekulo
Tov.

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

[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, 
MimenuYohal.VeholTsame,MimenuYiþte.
VealYehsarMimenuKolTuvLaadUlolme
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.
VeyiyuNehasavUnhasenuMutslahimUkrovim
Lair.VealYizdakekLefanavVeloLefanenu
ÞumDevarHetVeirurAvon,SasVesameah
Kol Ayamim Beoþer Vehavod Meata Vead 
Olam. LoYevoþ BaolamAzeVeloYikalem
Leolam Aba. Amen; Ken Yei Ratson.]

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

Merhametli Olan, üzerimize barýþ çardaðýný
gersin.

[Þabat ise:  Merhametli Olan, bizim sonsuz yaþamda, 
tamamýÞabatvehuzurluolandünyayýmirasalmamýzý
saðlasýn.]

Merhametli Olan bizim her þeyiyle iyi olan 
dünyayýmirasalmamýzýsaðlasýn.

MerhametliOlan,kalbimizeTorasý'nýveO'na
yöneliksevgitohumlarýnýeksin,veO'nayönelik
çekinme duygusu sürekli önümüzde olsun; ki
günah iþlemeyelim. Ve tüm iþlerimiz Tanrý
Adýna olsun.

[Misafir: Merhametli Olan, üzerinde yediðimiz ve
dünyanýnher türlü lezzetli yiyeceðiyledüzenlediðibu
masayýmübarekkýlsýn.BusofratýpkýAtamýzAvraam'ýn
sofrasýgibiolsun:açolanherkesondanyesin,susamýþ
olanherkesondaniçsin.Ýyiolanhiçbirþeybusofradan
eksikolmasýn.Amen.
MerhametliOlan,buevinveöðününsahibinimübarek
kýlsýn.Ona,çocuklarýna,eþinevebütünailesinesaðlýk,
mutluluk ve bereketli mal varlýðý baðýþlasýn. "Tanrý
onunservetinimübarekkýlsýnveelinintümürünlerini
memnuniyetle kabul etsin" (Devarim 33:11). Onun
malvarlýðývebizimmalvarlýðýmýzbaþarýlývebereketli
olsun.Tümgünlerinde,þuandansonsuzadek,neþeve
mutluluk,zenginlikveonuronunlaolsun.Budünyada
utanmasýn, gelecek dünyada utandýrýlmasýn. Amen;
Tanrý'nýnÝsteðiböyleolsun.]

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
iyilikbahþeden!"(ÞemuelII22:51).
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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 
ÞamayimVaarets. BaruhAgever
Aþer Yivtah B'A-do-nay, Veaya 
A-do-nay Mivtaho. A-do-nay Oz 
Leamo Yiten, A-do-nay Yevareh 
EtAmoBaþalomAmen.KiÝsbia
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".

"Gençaslanlarbileyoksulveaçkaldýlar,fakatAþem'i
arayanlar iyi olan hiçbir þeyden mahrum
kalmayacaklardýr"(Teilim34:11).
"Gençtim; ve yaþlandým; ancak Tsadik bir kiþinin
Tanrýtarafýndanterkedilmiþolduðunuveçocuklarýnýn
ekmekaradýðýnýhiçbirzamangörmedim.BirTsadik
hergünmerhametlidir; ihtiyacýolanlaraödünçverir
vebusayedeçocuklarýbereketkaynaðýdýrlar"(Teilim
37:25-26).Yediklerimizdoymak,içtiklerimizsaðlýk
ve býraktýklarýmýz bereket için olsun.Pasukta yazýlý
olduðu gibi: "Önlerine yemek koydu; yediler ve
Tanrý'nýnsöylediðigibiartabýraktýlar"(MelahimII
4:44). "Yerlerin ve göklerin Yaratýcýsý Tanrý için
mübarekolun!"(Teilim115:15)."Tanrý'yagüvenen
kiþi mübarektir. Aþem onun güvencesi olacaktýr"
(Yirmeyau17:7)."Tanrý,Halký'nagüçversin;Tanrý
halkýný barýþ ile mübarek kýlsýn" (Teilim 29:11).
Amen."ÇünküOmuhtaçcanýdoyurmuþveaçcaný
her türlü iyilikle doldurmuþtur" (Teilim 107:9).
"Aþem'eþükredin;çünküÝyi'dir;çünküÞefkatiebe-
didir" (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'ndebarýþýsaðlayanTanrý;Merhameti'yle
üzerimizdevetümHalkýYisraelüzerindebarýþýtesis
etsin: Ve deyin: Amen.
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 BirkatAmazon'unsonunda,þarapkadehielealýnýr,"BorePeriAgefen"berahasýsöylenirveþarap 
 içilir.BerahayýsöylerkenSeder'insonundaiçilecekolandördüncübardakþarapdadüþünülmelidir.
 Þarabýnsolayaslanarakiçilmesigerekir.Bunuyapmayankiþi,dönüpbirkezdahavesolayaslana-
 rakiçmelidir.

 Buüçüncübardakla,sonraiçilecekolandördüncübardakarasýndabaþkaþarapiçilmez.
 BirkiþiAfikominyemeyiunuttuðunuBirkatAmazon'abaþladýktansonrahatýrladýysaBirkatAmazon'u
 bitirir.Bitirdiktensonra,þarapiçin"BorePeriAgefen"berahasýnýsöylemedenöncehatýrladýysa, 
 tekrarNetilatYadayimyaparveAmotsiberahasýnýsöyleyerekAfikomin'iyer;ardýndantekrar 
 BirkatAmazonokurve"Agefen"berahasýylaþarabýiçerekdevameder.
 Afikomin'iyemediðiniüçüncübardaðýdaiçtiktensonrafarkedenbirkiþi,NetilatYadayimyapar, 
 AmotsiberahasýylaAfikomin'iyerveardýndanþarapsýzolarakBirkatAmazonokurvedevameder.
 EðeryiyeceðiAfikomin54gr.danazsa,NetilatYadayim'iberahasýzolarakyapar.AmaAmotsibera- 
 hasýnýveBirkatAmazon'uherdurumdasöylemelidir.

                 
                ALEL

 Kadehlerdördüncükezdoldurulur.Alel'insonunakadarbardaðýneldetutulmasýiyidir.Fakatbuzor
 geliyorsamasadadurabilir.
 Birþeyinsonucu,oþeyinniteliðinibelirler.Dolayýsýyla,Seder'inbusonbölümüneþeiçindeve 
 þarkýlarlasöylenir.Biryükatýlýrcasýnaacelecibirtavýrla,uyuklayarak,yadagayriciddibirþekilde
 söylememeyedikkatedilmelidir.
 BazýlarýPeygamberEliyauiçinbunoktadabirbardakþarapdoldurupmasanýnortasýna  
 yerleþtirirler.Þefohsöylenirkensokakkapýsýnýaçmageleneðivardýr.Amasoðukgireceksekapý 
 kapalýkalabilir.

Kos Yeþuot Esa, UvÞem A-do-nay 
Ekra.
SavriMaranan;[diðerleri:LeHayim!]
Baruh Ata A-do-nay E-lo-e-nu Meleh 
AolamBorePeriAGefen.

"KurtuluþkadehinikaldýrýpTanrý'yý Ýsmi ile
çaðýrayým"(Teilim116:13).ÝzninizleBeyler;
[diðerleri:Hayata!]
BaðýnmeyvesiniyaratanEvreninKralý,Sen,
Tanrýmýz;Mübareksin.

Alel…ÝnçiranlosvazosdevinoidiranÞefoh
 ÞarapbardaklarýdoldurulsunveÞefohsöylensin
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ÞefohHamatehaAlAgoyimAþerLo
Yedauha Veal Mamlahot Aþer   
Beþimha Lo Karau. Ki Ahal Et  
Yaakov,VeetNaveuEþamu.

Lo Lanu A-do-nay Lo Lanu, Ki 
Leþimha TenKavodAlHasdehaAl
Amiteha.
LamaYomeruAgoyimAyeNa
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.
YedeemVeloYemiþun,RagleemVelo
Yealehu;LoYeeguBigronam.
Kemoem Yiyu Oseem Kol Aþer    
Boteah Baem.
Yisrael Betah B'A-do-nay Ezram 
UmaginamU.
Bet Aaron Bithu B'A-do-nay Ezram 
UmaginamU.
Yire A-do-nay Bithu B'A-do-nay 
EzramUmaginamU.

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.

Öfkeni, seni kabullenmeyen halklara ve Senin
Ýsmin'idikkatealmayankrallýklaradök.Çünkü
onlarYaakov'uyuttularveTanrý'nýnBarýnaðý'ný
ýssýzhalegetirdiler.

Bizim için deðil - ey Aþem; bizim için deðil!
KendiÝsmin'ionurlandýrmaniçin-Þefkatinve
Doðruluðuniçinyap.
DiðerUluslar neden "Hani neredeTanrýlarý"
desinler?
OysaTanrýmýzgöklerdedir;herneisterseyapar.
Onlarýnputlarýisegümüþvealtýndýr;insaneli-
ninürünüdürler.
Aðýzlarý vardýr, ama konuþamazlar; gözleri
vardýramagöremezler.
Kulaklarý vardýr, ama duyamazlar; burunlarý
vardýramakokualamazlar.
Ellerivardýr,amadokunamazlar;ayaklarývardýr,
ama yürümezler; gýrtlaklarýyla hiçbir ses
çýkaramazlar.
Týpkýonlargibiolacaktýronlarýyapanlar;onlara
güvenenherkes.
Ey Yisrael! Aþem'e güven - Yardýmcýlarý ve
Koruyucularý'dýrO.
Ey Aaron'un Ailesi! Aþem'e güvenin -
YardýmcýlarýveKoruyucularý'dýrO.
Ey Aþem'den çekinenler! Aþem'e güvenin -
YardýmcýlarýveKoruyucularýdýrO.

BizidaimahatýrýndatutanAþem,bizimübarek
kýlacaktýr;YisraelAilesi'nimübarek kýlacaktýr;
AaronAilesi'nimübarekkýlacaktýr;
Aþem'dençekinenlerimübarekkýlacaktýr-hem
küçüklerihemdebüyükleri.
Aþemüzerinizebereketinieklesin;üzerinizeve
çocuklarýnýzýnüzerine.
Siz,Aþemiçin,gökleriveyeryüzünüYapaniçin
mübareksiniz.
Gökler - gökler Aþem'indir; yeryüzünü ise
insanoðlunavermiþtir.
ÖlülerTanrý'yýövemez;gömülüpsessizcederin-
liklereinenlerde.
Ancak biz yaþayanlar, þimdiden sonsuza dek,
Tanrý'yýmübarekkýlacaðýz.Tanrý'yýyüceltin!
(Teilim115).
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Aavti Ki Yiþma A-do-nay Et Koli 
Tahanunay.
KiÝtaOznoLiUvyamayEkra.
Afafuni Hevle Mavet, Umtsare Þeol 
MetsauniTsaraVeyagonEmtsa.
Uvþem A-do-nay Ekra, Ana A-do-
nay Maleta Nafþi.
HanunA-do-nayVetsadik,V'E-lo-e-
nu Merahem.
ÞomerPetaimA-do-nay,DalotiVeli
Yeoþia.
Þuvi Nafþi Limnuhayhi, Ki A-do-nay 
GamalAlayhi.
Ki Hilatsta Nafþi Mimavet, Et Eni 
MinDima,EtRagliMidehi.
Etaleh Lifne A-do-nay Beartsot 
Ahayim.
Eemanti ki Adaber, Ani Aniti
Meod.
Ani Amarti Behofzi Kol Aadam 
Kozev.

MaAþivL'A-do-nayKolTagmuloi
Alay.
Kos Yeþuot Esa, Uvþem A-do-nay 
Ekra.
NedarayL'A-do-nayAþalem,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-nayEkra.
NedarayL'A-do-nayAþalem,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'in sesimi ve yaranmamý duymasýný severim.
Kulaðý'ný bana çevirdiði için, günlerim boyunca
Tanrý'yasesleneceðim.
Ölümsancýlarýetrafýmýsardývemezarazabýbana
eriþti;dertvekederlekarþýlaþtým.
Ama sonra Aþem'e Ýsmi'yle seslendim:
"YalvarýyorumAþem,canýmýkurtar!"
Lütufkar'dýr Aþem ve Dürüst'tür; Tanrýmýz
Merhametli'dir.
BasitinsanlarýkorurAþem;çokalçalmamaraðmen
benikurtardý.
Rahatýna dön ey caným; çünkü Aþem sana
cömertçedavrandý.
Tanrým; canýmý ölümden kurtardýn; gözlerimi
yaþtan,ayaklarýmýdatökezlemekten.Yaþayanlarýn
diyarlarýnda olduðum sürece Aþem'in önünde
yürüyeceðim.
"Çokacý çekiyorum"dediðimzamanbile inançlý
kaldým.
Telaþýmda"tüminsanlarhilekar"dediðimzaman
bile…

Aþem'e,banabahþettiðitümcömertliðiiçinnasýl
karþýlýkverebilirim!
Kurtuluþ kadehini kaldýrýp Aþem'i Ýsmi ile
çaðýrayým.
Aþem adýna yaptýðým tüm vaadlerimi yerine
getireceðim;þimdi,tümhalkýnýnhuzurunda.
Kendisi'ne yürekten baðlý olanlarýn ölümleri,
Aþem'ingözündeçokaðýrdýr.
LütfenAþem-çünkübenkulunum,bencariyenin
oðlukulunum-esaretbaðlarýmýçözdün.
Senin adýna teþekkür korbaný yapacaðým ve
þükranlaAþem'eÝsmi'ylesesleneceðim.
Aþem adýna yaptýðým tüm vaadlerimi yerine
getireceðim;þimdi,tümhalkýnýnhuzurunda.
Aþem'in Evi'nin avlularýnda, senin içinde ey
Yeruþalayim yapacaðýmbunu.Tanrý'yý yüceltin!
(Teilim116).
Aþem'iyüceltin tümhalklar;Onumethedin tüm
uluslar.
ÇünkübiziÞefkati'negarkettiveAþemebediyen
Doðru'dur.BuyüzdenTanrý'yýyüceltin!(Teilim 
117).
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Buparagraftakiilkdörtcümlede,birkiþicümleninilkyarýsýnýsöyler,diðerleride"KiLeolamHasdo"diye
cevapverir.

OduL'A-do-nayKiTov-KiLeolam
Hasdo.
Yomar Na Yisrael - Ki Leolam 
Hasdo.
Yomeru Na Bet Aaron - Ki Leolam 
Hasdo.
Yomeru Na Yire A-do-nay - Ki 
Leolam Hasdo.

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.
TovLahasotB'A-do-nay,Mibetoah
Baadam.
TovLahasotB'A-do-nay,Mibetoah
Bindivim.
Kol Goyim Sevavuni Beþem A-do-
nay Ki Amilam.
SabuniGamSevavuniBeþemA-do-
nay 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.

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

DarlýktanTanrý'yaseslendim;Tanrýbanarahatla-
maylacevapverdi.
Aþem yanýmdadýr, korkmam; insan bana ne
yapar?
Aþem yanýmda, yardýmýmdadýr; bu sayede 
düþmanlarýmýndüþüþünügöreceðim.
Aþem'esýðýnmak,insanagüvenmekteniyidir.
Aþem'esýðýnmak,soylularagüvenmekteniyidir.
Tümhalklaretrafýmýsardý;amaAþem'inÝsmiile
antiçiyorumkionlarýkesipatacaðým.
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
hýzlasönecekler;çünküAþem'inÝsmiileantiçiyo-
rumkionlarýkesipatacaðým.
Eydüþmaným;Benidüþmemiçinsürekliitekledin;
amaiþte!Aþembanayardýmetti!
Kuvvetim ve þarkýmdýr Tanrý. Bu bilinç benim
kurtuluþumoldu.
Tsadikler'inçadýrlarýndaþuneþevekurtuluþsesle-
riduyuluyor:"Aþem'insaðEliyiðitlikyapýyor.
Aþem'insaðElizaferleyükseldi;Aþem'insaðEli
yiðitlikyapýyor".
Ölmeyeceðim!YaþayacakveTanrý'nýnyaptýklarýný
anlatacaðým.
Tanrý beni sertçe cezalandýrdý; ama beni ölüme
teslim etmedi.
Bana Bet-Amikdaþ'ýn kapýlarýný açýn; onlardan
giripTanrý'yaþükranlarýmýsunacaðým.
Bu, Tanrý'nýn Evi'nin kapýsýdýr; ondan sadece
dürüstlergeçebilir.
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Sýradakiparagrafýnilkdörtcümlesiikiþerkezokunur

Odeha Ki Anitani, Vatei Li Liþua.
Even Maasu Abonim, Ayeta Leroþ 
Pina.
MeetA-do-nayAyetaZo, ÝNiflat
Beenenu.
Ze Ayom Asa A-do-nay Nagila
Venismeha Vo.

Ana A-do-nay Oþia Na; Ana A-do-
nay 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
OduL'A-do-nayKiTov;KiLeolam
Hasdo.

OduL'A-do-nayKiTov;KiLeolam
Hasdo.
Odu L'E-lo-e AE-lo-im; Ki Leolam 
Hasdo.
Odu LaAdone Aadonim; Ki Leolam 
Hasdo.
LeoseNiflaot Gedolot Levado; Ki
Leolam Hasdo.
Leose Aþamayim Bitvuna; Ki 
Leolam Hasdo.
Leroka Aarets Al Amayim; Ki
Leolam Hasdo.

SanaþükranlarýmýsunayýmeyTanrým;çünkübana
cevapverdinvebanakurtuluþoldun.
Ýnþaatçýlarýn aþaðýladýklarý taþ, köþetaþý haline
geldi.
Bu kurtuluþ Aþem'dendi; gözümüzde harikadýr
bu.
Aþem'inbunugerçekleþtirdiðigünbudur;oyüzden
bugündeneþelenipsevinelim.
LütfenAþem; lütfenkurtar!LütfenAþem; lütfen
kurtar!
Lütfen Aþem; lütfen baþarýlý kýl! Lütfen Aþem;
lütfenbaþarýlýkýl!
Aþem'in Ýsmi ile gelen, mübarektir; sizi Aþem'in
Evi'ndenmübarekkýlýyoruz.
AþemHerÞeyeKadirTanrý'dýr;bizeýþýkvermiþtir;
bu yüzden bayram korbanýný iplerle baðlayýp
Mizbeah'ýnköþelerinekadargetirin.
Tanrým'sýnSenveSanaþükredeceðim;eyTanrým,
Senimethedeceðim!
Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir - Çünkü Þefkati
ebedidir!

Aþem'e þükredin; çünkü Ýyi'dir - Çünkü Þefkati
ebedidir!(Teilim118)
DoðaüstüvarlýklarýnTanrýsý'na þükredin -Çünkü
Þefkatiebedidir!
EfendilerinEfendisi'ne þükredin -Çünkü Þefkati
ebedidir!
Büyük mucizeler yapan tek Varlýða þükredin -
ÇünküÞefkatiebedidir!
BilgeliklegökleriYapan'a -ÇünküÞefkatiebedi-
dir!
Yeryüzünü su üzerindeYayan'a -ÇünküÞefkati
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.
LegozerYamSufLigzarim;KiLeolam
Hasdo.
Veeevir Yisrael Betoho; Ki Leolam 
Hasdo.
Venier Paro Vehelo Beyam Suf; Ki
Leolam Hasdo.
Lemolih Amo Bamidbar; Ki Leolam 
Hasdo.
LemakeMelahimGedolim;KiLeolam
Hasdo.
VayaarogMelahimAdirim;KiLeolam
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
Þefkatiebedidir!
Gündüzünetkinolmasý içingüneþiYapan'a -
ÇünküÞefkatiebedidir!
Geceleyin etkin olmalarý için ayý ve yýldýzlarý
Yapan'a-ÇünküÞefkatiebedidir!
Mýsýr'ý, behorlarýylaVuran'a -ÇünküÞefkati
ebedidir!
Ve Bene-Yisrael'i Mýsýrlýlar'ýn içinden
Çýkaran'a-ÇünküÞefkatiebedidir!
Bunu kuvvetli birEl'le ve uzanmýþ birKol'la
Gerçekleþtiren'e-ÇünküÞefkatiebedidir!
Kýzýldeniz'iparçalaraAyýran'a-ÇünküÞefkati
ebedidir!
VeYisrael'ideniziniçindenGeçiren'e-Çünkü
Þefkatiebedidir!
Paro ile ordusunuKýzýldeniz'deÇalkalayan'a
-ÇünküÞefkatiebedidir!
Halký'ný çöldeYönlendiren'e -ÇünküÞefkati
ebedidir!
BüyükkrallarýVuran'a-ÇünküÞefkatiebedi-
dir!
Ve güçlü krallarýÖldüren'e - Çünkü Þefkati
ebedidir!
YaniEmoriKralýSihon'uÖldüren'e-Çünkü
Þefkatiebedidir!
Ve Baþan Kralý Og'u Öldüren'e - Çünkü
Þefkatiebedidir!
VebukrallarýnülkelerinimirasolarakVeren'e
-ÇünküÞefkatiebedidir!
BuralarýKuluYisraeliçinbirmirasYapan'a-
ÇünküÞefkatiebedidir!
Bizi,düþkünlüðümüzdeHatýrlayan'a -Çünkü
Þefkatiebedidir!
VebizidüþmanlarýmýzdanKurtaran'a-Çünkü
Þefkatiebedidir!
TümbedenlereyiyecekVeren'e-ÇünküÞefkati
ebedidir!
GöklerinTanrýsý'naþükredin-ÇünküÞefkati
ebedidir!(Teilim136)
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NiþmatKolHayTevarehEtÞimha
A-do-nay E-lo-e-nu Veruah Kol Basar 
Tefaer Utromem Zihreha Malkenu
Tamid.MinAolamVeadAolamAta
E-l. Umibaladeha En Lanu Meleh    
Goel Umoþia Pode Umatsil, Veone
UmrahemBeholEtTsaraVetsuka.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 ÝvrimVezokefKefufim
Amesiah Ýlemim Veamfaneah
Neelamim; Ulha Levadeha Anahnu 
Modim.

VeiluFinuMaleÞiraHayamUlþonenu
RinaKaamonGalav,VesiftotenuÞevah
Kemerhave Rakia, Veenenu Meirot
KaþemeþVehayareahVeyadenuPerusot
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
VeniflaotÞeasitaÝmanuVeimAvotenu
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 
BeapenuVelaþonAþerSamtaBefinu.

Tüm yaþayanlarýn caný seni mübarek kýlsýn
TanrýmýzAþem; veher vücudun ruhu zikrini
daimaonurlandýrsýnveyüceltsin.Ezeldenebe-
diyetekadarTanrýSensin.VeSendenbaþka
kralýmýz, kurtarýcýmýz ve halaskarýmýz yoktur.
Ey Kurtarýcý, Yardýmcý, her türlü sýkýntý ve
darlýk zamanýnda bize Cevap Veren ve
Merhameteden!Bizeyardýmcývedestekolan
kralýmýzyoktur-sadeceSen!Ýlkvesonnesille-
rin Tanrýsý, tüm yaratýlanlarýn Tanrýsý, tüm
nesillerin Efendisi, tüm övgülerle methedilen,
Dünyasý'ný þefkatle, yarattýklarýný merhametle
Yöneten!Aþemdaimauyanýktýr;uyuklamazve
uyumaz. Ey Uyuyanlarý Uyandýran, uykuya
dalanlarýn uykusunu Sonlandýran, ölüleri
Canlandýran, hastalarý Ýyileþtiren, âmalarýn
gözünü Açan, eðilmiþ insanlarý Dikleþtiren,
dilsizleri Konuþturan ve bilinmeyenleri açýða
Çýkaran;bizsadeceSanaþükrederiz.

Ve eðer aðzýmýz deniz gibi þarkýyla, dilimiz
denizinsayýsýzdalgasýgibineþeyle,dudaklarýmýz
gökkubbeninsonsuzgeniþliðikadarmethiyeyle
dolu;gözlerimizgüneþveaykadar ýþýkverici,
ellerimizgöklerinkartallarýgibiaçýk,ayaklarýmýz
ceylanlarýnkiler gibi hafif olsa bile; yine de
Sana yeteri kadar teþekkür edemeyiz ey
Tanrýmýz Aþem; ve Ýsmin'i, biz ve geçmiþte
atalarýmýziçin,bin-binlercebinveonbinlerce
onbinkezyaptýðýn iyilikler,mucizelervehari-
kalardan biri için bile yeteri kadar mübarek
kýlamayýzeyKralýmýz.BiziMýsýr'dankurtardýn
TanrýmýzAþem,kölelikevindenbizibaðýmsýz
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
yerleþtirdiðindil-
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En Em Yodu Vivarehu Viþabehu 
VifaaruEtÞimhaMalkenuTamid.
KiHolPeLehaYode,VeholLaþon
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
NavaTeila.

BefiYeþarimTitromam;
UvsifteTsadikimTitbarah;
UvilþonHasidimTitkadaþ;
UvkerevKedoþimTitalal.

Bemakelot Rivevot Ameha Bet
Yisrael.ÞekenHovatKolAytsurim
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;

YiþtabahÞimhaLaadMalkenu
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 
VeodaotLeþimhaAgadolVeakadoþ,
Umeolam Vead Olam Ata E-l.

Ýþteonlar-Ýsmin'edaimaþükranlarýnýsunacaklar
veOnudaimamübarekkýlacaklar,methedecekler
veonurlandýracaklardýreyKralýmýz!Ziraheraðýz
Sana þükredecek, her dil Seni methedecek, her
gözSenigözleyecek,herdizSeniniçinbükülecek
ve her sýrt Senin önünde eðilecektir. Ve kalpler
Senden çekinecek, tüm iç organlar ve böbrekler
Ýsminiçinþarkýlarsöyleyeceklerdir.Pasuktasöyle-
nenþusözgibi:"Tümkemiklerimþöylediyecekler:
Aþem,kimSeningibidir-eyzavallýyýkendisinden
güçlü olandan, fakir ve düþkünü kendisinden
çalandankurtaran!"(Teilim35:10).Zavallýlarýn
sesiniSenduy,muhtacýnhaykýrýþýnýdinleveonu
kurtar.Vebaþkabirpasukta þöyle yazýlýdýr: "Ey
Tsadikler;Aþem'in önünde neþeli þarkýlar söyle-
yin.Dürüstlere,Tanrý'yayönelikövgülersöylemek
yakýþýr"(Teilim33:1).

Dürüstlerinaðzýndaövülürsün;
Tsadikler'indudaklarýndamübarekkýlýnýrsýn;
Sadýklarýnýndillerindekutsanýrsýn;
Kutsallarýniçindeyüceltilirsin.

HalkýnYisraelAilesi'nemensuponbinlercekiþilik
topluluklarca methedilirsin ey Tanrýmýz ve
atalarýmýzýnTanrýsýAþem; çünküSeninönünde
-kulun,meshedilmiþin YiþayoðluDavid'in tüm
þarkývemethiyeleriyleteþekküretmek,yüceltmek,
methetmek, onurlandýrmak, övmek, ululamak ve
þarkýlar yazmak - tüm yaratýlanlarýn görevidir.
Böylece;

Ýsmin sonsuza dek methedilecektir ey Kralýmýz!
Ey Tanrý; göklerde ve yeryüzünde Büyük ve
KutsalolanKral!Çünkü,Tanrýmýzveatalarýmýzýn
TanrýsýAþem,sonsuzakadar,þarkýveövgü,ilahi
vemelodi,güçveiktidar,zafer,büyüklükvecesa-
ret,metihvegüzellik,kutsiyetvekrallýk,Kutsalve
Büyük Ýsmin'e yönelik berahalar ve teþekkürler,
sadece Sana yaraþýr; ve ezelden ebediyete kadar
TanrýSensin!
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 Eðergeceyarýsýgeçilmiþsesýradakiparagrafýnensonundakiberahasöylenmez.Bubaðlamda“gece-
yarýsý”ilekastedilen,öncekisabahgündoðuþuileakþamgünbatýþýarasýndakisürenintamortanok-
tasýnýn12saatsonrasýdýr.

 Dördüncüþarapkadehiburadasolayaslanýlarakiçilir.Þarapberahasýsöylenmez.
 Bardaðýnyarýsýndanfazlasýnýiçmeyegayretedilmelidir.
 Sonolarak,kadehinyarýsýndanfazlasýiçildiðindesöylenenþuberahasöylenir:

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
TsadiklervehalkýnYisraelAilesi -hepsineþeli
þarkýlarla,OnurluÝsmin'eþükretsinler,onumüba-
rek 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 övülenKral,
Sen,Aþem;Mübareksin.

Baruh Ata A-do-nay, E-lo-e-nu Meleh 
AolamAlAgefenVealPeriAgefenVeal
TenuvatAsade,VealEretsHemdaTova
Urhava Þeratsita Veinhalta Laavotenu 
Leehol Mipirya Velisboa Mituva. Rahem 
A-do-nay E-lo-e-nu Alenu Veal Yisrael 
Amah,VealYeruþalayim Ýrah,VealAr
TsiyonMiþkanKevodah,VealMizbahah
VealEhalah,UvneYeruþalayimÝrAkodeþ
Bimera Veyamenu. Veaalenu Letoha 
Vesamehenu Bevinyana, Unvarehaha 
AleaBikduþaUvtaora

[Þabat ise: Urtse Veahalitsenu Beyom Aþabat 
Aze].

VesamehenuBeyomHagAmatsotAze,
BeyomTovMikra 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].

EvreninKralý,Sen,Tanrýmýz!Baðvebaðýn
meyvesisebebiylevetopraðýnürünüsebebiy-
le, meyvesini yiyip, iyiliði ile doymamýz
amacýyla, bir miras olarak atalarýmýza
bahþettiðin ve lütfettiðin hoþ, iyi  ve ferah
Ülke sebebiyle Mübareksin. Ey Tanrýmýz!
bize,HalkýnYisrael'e,þehrinYeruþalayim'e,
ikametinTsiyonDaðý'na,sunaðýna,mabedi-
ne merhamet et ve Kutsal Þehir Yeruþalayim'i 
hemenvegünümüzdeinþaet.Biziiçineyük-
selt,inþasýylasevindir,veSenioradakutsiyet
vesaflýklamübarekkýlalým.

[Þabat ise: BuÞabatgünündebizelütfetvebizigüç-
lendir.] 

BuMatsaBayramý'nda,bukutsaltoplantýve
Bayramgünündebizimutluet.
Çünkü sen Ýyisin ve herkese iyilik yaparsýn;
SanaÜlkeiçin,baðve[Þarap Erets-Yisrael'den 

ise: Ülke'ye ait] bað meyvesi için teþekkür
ederiz.SenAþem,Ülkesebebiyleve[Ülkeye
ait]baðmeyvesisebebiyle,Mübareksin.
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      NÝRTSA

 Seder'inardýndanbileMýsýr'danÇýkýþ'tanbahsetmektümgeceboyuncamitsvadýr.
 Sabahakadar,çay,kahveyadasugibihafifiçeceklerdýþýndabaþkabirþeyiçilmez.Ayrýcameyve,
 tatlývs.dedahilolmaküzerehiçbirþeyyenmez.

Nirtsa…Nonkomaninonbevansalvoaguaikafeastalamanyana
 Sabahakadarsuyadakahvedenbaþkabirþeyyiyipiçilmez

LEÞANA ABAA BÝRUÞALAYÝM
ABENUYA!

GELECEK YIL, ÝNÞA EDÝLMÝÞ
YERUÞALAYÝM'DE!

Birçokcemaatte,Seder'inbuensonbölümünde
masanýn ortasýna beþinci bir bardak þarap
yerleþtirilir.Bubardak,"Eliyau'nun(EliyauAnavi)
Kupasý" ya da "Ümit Kupasý" olarak adlandýrýlýr.
Buradabazýkiþiler, çaðýmýzda,yaþadýklarýülke
lerdekisertrejimlersebebiyleözgürlüklerinitam
olarakyaþayamayanYahudiler içinduaederler.
BubardakSonKurtuluþ'usimgeler.Þarapdoldu
rulduktansonrasokaðýnkapýsýaçýlýr.Bazýkiþiler
bu hareketin, Tanrý'ya ve böylesine bir gecede
bizleriheryönüylekoruduðunaolangüvenimizin
birsembolüolduðunu;bazýlarýdaEliyauAnavi'nin
evegirebilmesi içingerektiðini belirtirler.Eliyau
nedenmiduvardangeçemiyor?Bunubilemiyo
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
zamangetirecektir.

Kapýnýnaçýlmasýiçin,pekdemutlusayýlmayacak
birbaþkasebepdahavardýr:Ortaçaðda, (1144
NorwichÝngiltere/1171BloisFransa)Pesah
aynýzamanda"gelenekselcinayetsuçlamalarý"nýn
sýksýkgörüldüðübirzamandý.Yahudiler,Matsa
imalatýnda kanlarýný kullanmak için Hýristiyan
çocuklarýnýkaçýrýpöldürmeklesuçlanýyorlardý.Ne
kadar inanýlmaz gelse de, bu tip iddialar 19;
hatta20.yüzyýldabileortayaatýlmýþvesonuçta
galeyanagelenhalkbirçokYahudi'yikatletmiþtir.
VeneyazýkkigünümüzdedeYahudilerhakkýnda

bu tip önyargýlara sahip kiþilerin sayýsý hiç de
azýnmsanamayacak düzeydedir. Bu tip olaylar
sebebiylekapýlaraçýlýrvegörmekisteyenherke
se yemekte herhangi bir çocuðu yemediðimiz
ilanedilir.

Bunun ardýndan, Seder sona ermiþtir. Masanýn
etrafýnda bulunan diðer fertlere "Baþana Abaa 
Biruþalayim - Gelecek Yýl Yeruþalayim'de"dilekle
rindebulunulur.PekizatenYeruþalayim'debulu
nankiþilernederler?Yeruþalayim'dekiler"Baþana 
Abaa Biruþalayim Abenuya - Gelecek Yýl Yeniden 
inþa edilecek olan Yeruþalayim'de" dileklerinde
bulunurlar.Budilek,BetAmikdaþ'ýntekrar inþa
edildiði,kurtuluþsonrasýMaþiahdönemiiçindir.

Seder'inbitimindensonraÞelomoAmeleh'in "Þir 
AþirimÞarkýlarÞarkýsý"kitabýnýokumakve"Had 
Gadya  Un Kavretiko" gibi çeþitli geleneksel
þarkýlarsöylemekadettir. "Had Gadya"basitbir
folkþarkýsýolmanýnçokötesindeanlamlartaþýr.
Þarkýnýn sözlerine ve basamaklarýna dikkatlice
bakýldýðýnda Yahudi tarihinin çeþitli evrelerine
yapýlangöndermelerfarkedilecektir.Baþkafikir
leregöreoðlak,herbasamaktaTanrý'yayaklaþan
insanýnruhunutemsiletmektedir.Hangisembo
lu kullanmak isterseniz kullanýn, her iki bakýþ
açýsýnagörede, ölümve savaþýn sonaereceði,
sonsuzbarýþýnhakimolacaðýKurtuluþzamanýna
yönelikderinbirözlem,þarkýnýnsözlerindehisse
dilir.Barýþ...SonsuzBarýþ...

Beþinci Bardak
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Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.KualoeselUno?
UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosdos?
DosMoseiAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlostres?
Tresmuestrospadresson;dosMoþeiAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonloskuatro?
KuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dosMoþe iAaron;UnoesElKriador;
BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlossinko?
SinkolivrosdelaLey;kuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dosMoþeiAaron;
UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosseþ?
SeþlivrosdelaMiþna;sinkolivrosdelaLey;kuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadres
son;dosMoþeiAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlossyete?
Syete dias de la semana; seþ livros de laMisna; sinko livros de la Ley; kuatromadres de
Yisrael; tresmuestros padres son; dosMoþe i Aaron; Uno es El Kriador; Baruh U Uvaruh
Þemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosoço?
Oçodiasde laMila;syetediasde lasemana;seþ livrosde laMiþna;sinko livrosde laLey;
kuatromadresdeYisrael; tresmuestrospadresson;dosMoþe iAaron;UnoesElKriador;
BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosmueve?
Muevemezesde laprenyada;oçodiasde laMila;syetediasde lasemana;seþ livrosde la
Miþna;sinkolivrosdelaLey;kuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dosMoþe
iAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosdyez?
DyezmandamyentosdelaLey;muevemezesdelaprenyada;oçodiasdelaMila;syetedias
de lasemana;seþ livrosde laMiþna;sinko livrosde laLey;kuatromadresdeYisrael; tres
muestrospadresson;dosMoþeiAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosonze?
OnzeermanossinYosef;dyezmandamyentosde laLey;muevemezesde laprenyada;oço
diasdelaMila;syetediasdelasemana;seþlivrosdelaMiþna;sinkolivrosdelaLey;kuatro
madresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dosMoþeiAaron;UnoesElKriador;BaruhU
UvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlosdoce?
Doce ermanoskonYosef; onze ermanos sinYosef; dyezmandamyentosde la Ley;mueve
mezesdelaprenyada;oçodiasdelaMila;syetediasdelasemana;seþlivrosdelaMiþna;sinko
livrosdelaLey;kuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dosMoþeiAaron;Uno
esElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

Kensupyenseientendyense;alavaralDyokreense.Kualosonlostrece?
TrecesonlosIkarim;doceermanoskonYosef;onzeermanossinYosef;dyezmandamyentos
delaLey;muevemezesdelaprenyada;oçodiasdelaMila;syetediasdelasemana;seþlivros
delaMiþna;sinkolivrosdelaLey;kuatromadresdeYisrael;tresmuestrospadresson;dos
MoþeiAaron;UnoesElKriador;BaruhUUvaruhÞemo.

ÝKÝ GELENEKSEL ÞARKI

Ken Supyense?
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Unkavretikokemelomerkomipadrepordoslevanim.

Ývinoelgato,ikomyoaelkavretiko,kemelomerkomipadrepordos

levanim.

Ývinoelperro, imodrioaelgato,kekomyoaelkavretiko,kemelo

merkomipadrepordoslevanim.

Ývinolavara,iaharvoaelperro,kemodrioaelgato,kekomyoael

kavretiko,kemelomerkomipadrepordoslevanim.

Ývinoelfuego,ikemoalavara,keaharvoaelperro,kemodrioael

gato,kekomyoaelkavretiko,keme lomerkomipadrepordos le

vanim.

Ývino laagua, iamatoaelfuego,kekemoa lavara,keaharvoael

perro,kemodrioaelgato,kekomyoaelkavretiko,kemelomerko

mipadrepordoslevanim.

Ývinolavaka,ibevyoalaagua,keamatoaelfuego,kekemoalavara,

keaharvoaelperro,kemodrioaelgato,kekomyoaelkavretiko,ke

melomerkomipadrepordoslevanim.

ÝvinoelÞohet,idegoyoalavaka,kebevyoalaagua,keamatoael

fuego,kekemoalavara,keaharvoaelperro,kemodrioaelgato,ke

komyoaelkavretiko,kemelomerkomipadrepordoslevanim.

ÝvinoelMalahAmavet, idegoyoaelÞohet,kedegoyoalavaka,ke

bevyoalaagua,keamatoaelfuego,kekemoalavara,keaharvoa

elperro,kemodrioaelgato,kekomyoaelkavretiko,kemelomerko

mipadrepordoslevanim.

ÝvinoAkadoþBaruhU, idegoyoaelMalahAmavet,kedegoyoael

Þohet,kedegoyoalavaka,kebevyoalaagua,keamatoaelfuego,

kekemoalavara,keaharvoaelperro,kemodrioaelgato,kekomyo

aelkavretiko,kemelomerkomipadrepordoslevanim.

Kavretiko
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Bir çocuk þarkýsý
Sedersonaermiþtir.Tamarkanýzayaslanýp,Pesahgecesinigerektiðigibigeçirmiþ

olmanýn rahatlýðýylakeyifyapmayýbeklediðinizbiranda, içtiðinizdörtbardakþa

raptan kaynaklanan hafif uykunuzdan, bir anda masa etrafýndakilerin neþeli ve

yüksekbirseslesöylemeyebaþladýklarýgelenekselþarkýylasilkinirsiniz:"Had Gadya 

- El Kavretiko". Kendi kendinize, "Gecenin bu saatinde, Seder'den sonra durup 

dururken bu çocuk þarkýsýný acaba niye söylüyoruz?"diyedüþündüðünüzolmuþtur.

PesahgecesineredeysetümYahudievlerindedeðiþikmüzikvedillerdeherkesin

söylediðibirþarkývarvenedensekimseninbuþarkýnýnPesah'laneilgisiolduðuna

dairenufakbirfikribileyok!Bu,gerçektendüþündürücübirdurumdur.Acaba"El 

Kavretiko", yuvalarda çocuklara öðretilen "damdan düþen bir kurbaða titretti 

kuyruðunu vs."diyedevamedensonsuzayakýnbirtekerlemeninbaþkabirçeþidi

midirgerçekten?Yoksadörtbardakþarabýnetkisiniölçmekamacýylakendikendi

mizitestmiediyoruz?Yada,Pesahgecesineözelbirþarkýolmasýndankaynakla

narak,"El Kavretiko"nundahaderinanlamlarýdamevcutmudur?

Gelinönceþarkýyayüzeyselolarakbirgözatalým.HadGadya'nýnontanemaddesi

vardýr:

1. Babambana,ikilevanim (Levanim):Eskibirparabirimivererekbiroðlak  

 aldý.

2. Vekedigeldi,vebabamýnbana,ikilevanimealdýðýoðlaðýyedi.

3. Veköpekgeldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyi   

 ýsýrdý.

4. Vesopageldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýran

 köpeðidövdü.

5. Veateþgeldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýran

 köpeðidövensopayýyaktý.

6. Vesugeldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýran

 köpeðidövensopayýyakanateþisöndürdü.

7. Veinekgeldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýran

 köpeðidövensopayýyakanateþisöndürensuyuiçti.

8. Veþohetgeldi,vebabamýnbanaikilevanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýran

 köpeðidövensopayýyakanateþisöndürensuyuiçenineðikesti.

9. VeMalah Amavet Malah Amavet :ÖlümMeleðigeldi,vebabamýnbanaiki

 levanimealdýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýranköpeðidövensopayýyakanateþi  

 söndürensuyuiçenineðikesenþohetiöldürdü.

10. VeKutsal Ve Mübarek Olan(Tanrý)geldi,vebabamýnbanaikilevanime

 aldýðýoðlaðýyiyenkediyiýsýranköpeðidövensopayýyakanateþisöndüren

 suyuiçenineðikesenþohetiöldürenMalah Amavet'iöldürdü.
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HadGadyaþarkýsýnýntamolarakanlamýyukarýdakigibidir.Vegerçektendeinsan,busözlerebaka
rak,bununbirçocukþarkýsýndanbaþkabirþeyifadeetmekteolmadýðýfikrinekapýlabilir.HelePesah
bayramýveMýsýr'danÇýkýþ'lahiçbirbaðlantýkesinliklegörülmemektedir.Fakatherbirmadde,tarihe
çeþitlidönemlerdehükmetmiþçeþitlikrallýklarýsimgelemektedir.Bunlarsýrasýylaþöyledir:

1. Yaratýlýþ'tanönceTanrý.
2. Nimrod'unkrallýðýnda(Avraamdönemindeki)BabilKrallýðý
3. MýsýrKrallýðý
4. I.BetAmikdaþ'ýnyýkýlýþýnakadarBeneYisrael
5. Nevukadnetsar'ýnyönetimindekiBabilÝmparatorluðu
6. PersveMedKrallýklarý
7. YunanveMakedonyaÝmparatorluklarý
8. RomaÝmparatorluðu
9. Maþiah
10.Tanrý

Þimdibusimgeleribirazdahadetaylýbirþekildeinceleyeceðiz:

"Babam bana, iki levanim vererek bir oðlak aldý."

Tanrý, her þeyi yaratmadan önce tek baþýna idi. Bu açýdan ilk "krallýk"
Tanrý'yaaittir.AvraamAvinu,"Baba"nýn(Tanrý)ikilevanimvererek"satýn
aldýðý", "kavretiko"dur. Bir þey satýn aldýðýnýzda, verdiðiniz para aldýðýnýz
malýntamkarþýlýðýdýr.AvraamAvinu'nundeðeri "iki levanim"eeþittir.Bu
iki parabirimi yeryüzüvegökyüzünedenkgelir.AvraamAvinuTanrý'yý
tanýyanilkkiþiolduðuvedünyaTanrý'nýnOnuruadýnayaratýldýðýiçin,yer
yüzüvegökyüzüAvraamAvinu içinyaratýlmýþgibidir.BöyleceAvraam,

yaratýlýþýnhemtemelihemdeamacýdýr.BuamaçinsanýnYaratýcýsý'nýtanýmasýndagizlidir.

"Ve Kedi geldi, ve oðlaðý yedi…"

Bizim ÝspanyolcaolaraksöylediðimizþarkýnýnorijinaliAramcadýrve "kedi"
kelimesininAramdilindeki karþýlýðý "Þunra"dýr. Tanrý dünyayý yaratýp, geri
planaçekilerekinsanlarýnhakimiyetinebýraktýðýnda,tüminsanlýküzerinde
gücünühakimkýlangüçBabilkrallýðýoldu.Tora'daBabilKulesi'nininþasýile
ilgili bölümde, Kral Nimrod tarafýndan inþasý emredilen kule için, tüm
insanlýðýn "ÞinarDiyarý"ndatoplandýðýbelirtilir (Bereþit11:2).Þinar,döne
minBabilKrallýðý'nýnbaþkentiidi.Þehrebuadýnverilmesininbirbaþkasebe

bide,KralNimrod'un"Sone Ra - Kötü ve Nefret Dolu"olaraktanýmlanmasýdýr.NimrodTanrý'danve
O'nundünyaüzerindekitemsilcisiAvraam'dannefretediyordu.Midraþ'agöre,Nimrodkendisinitanrý
ilanetmiþtivebufikrekarþýçýkantekkiþiolanAvraam'ýateþiniçineatmýþtý.Buþekilde"ÞunraKedi",
"GadyaOðlak"ýyedi.Dahadoðrusuyediðinidüþündü.FakatAvraammucizesonucuateþtensað
olarakçýktýðýnda,artýkNimrod'un"tanrý"olduðudüþüncesitümüylezedelenmiþoldu.

"Ve Köpek geldi, ve kediyi ýsýrdý…"

"Týpký bir köpeðin kendi kusmuðuna dönmesi gibi, bir aptal da aptallýðýna 
döner."Biraptalýndönüpdolaþýpaynýhatalarýdurmadantekrarlamasýna,
döneminmutlaksüpergücüMýsýr'ýnkralýParo'dandahabüyükbirörnek
olamaz. Mýsýr üzerine ardý ardýna gelen belalara raðmen, Paro hatasýný
düþüncesizceveaptalcadavranaraktekrarladý."Köpek",Babil'in"kedisi"ni
ýsýranMýsýrKrallýðý'nýsimgelemektedir.Kendisindenöncegeniþtopraklara
hakimolmuþolanBabilKrallýðýkarþýsýndaMýsýr,medeniyetivezenginliðiyle

çoküstünbirkonumdaydý.Fakathiçbirzamanbu ikikrallýkmuharebemeydanýndakarþýkarþýya
gelmemiþti.Busebepleköpekkediyisadece"ýsýrdý"fakat"yiyemedi".

"Ve Sopa geldi, ve köpeði dövdü…"

Sopa, Moþe'nin Mýsýrlýlar üzerine belalarý getirirken kullandýðý "Tanrý'nýn
Asasý"dýr.MoþebuasayýkullanarakMýsýr'ývurdu.YýlanadönüþerekMýsýrlý
sihirbazlarýnasalarýnýyiyen,Nilüstüneyükselereksularýnýkanaçevirenve
Paro'nuntümihtiþamýnýsýfýraindirenasaiþtebuydu."Sopa",dünyaüzerinde
etkin olan dördüncü krallýðý, Yisrael Krallýðý'ný simgeler. Yisrael, I. Bet
Amikdaþ'ýn inþa edildiði Þelomo Ameleh döneminde ihtiþamýnýn doruðuna
ulaþtý.Fakat"asaYeuda'danayrýldýðý"zaman(Bereþit49:10),Yisrael,

   Tanrý'danuzaklaþtýðýzaman…ateþgeldi.
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HadGadya…ElKavretiko..Seder'inardýndanbizleriuykuyauðurlayanhoþbirçocukþarkýsý.Öylebir
ninniki…Dünyatarihini,zamanýnbaþlangýcýndansonunakadarolanheranýnýkapsayanbasit(?)bir
ninni…

"Ve Ateþ geldi, ve sopayý yaktý…"

BeneYisraelTorayolundansaparakgünahiþlemeyebaþlayýnca,göklerden
kaynaklananbirateþbelirdi.BetAmikdaþ'ta,BetKodeþAkodaþim'iayýran
perdeolanParohetüzerindeateþtenbiraslangörüldü.Buateþtenaslan,
Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar'dan baþkasý deðildi. Nevukadnetsar,
Yisrael'ihakimkýlan"asa"yýateþiyleyaktý.BabilÝmparatoru,Tanrý'nýn,Bene
Yisrael'icezalandýrmaktakullandýðýbiraraçtý.Birzamanlar,dünyanýndört
birköþesindeninsanlarýngörmekiçingeldiðiBetAmikdaþ,tümihtiþamýile
birlikteyakýldý;BeneYisraelköleolaraksürgünegitti.Fakatateþ,suile

   söndürülecekti…

"Ve Su geldi, ve ateþi söndürdü…"

Dünyaüzerindehakimiyetinikabulettirenaltýncýgüç,servetinvezenginliðin
denizinsularýkadarbololduðuPersveMedÝmparatorluðuydu.Peygamber
Yirmeyau.Babil Ýmparatorluðu'nun sonungetirenPersleri tanýmlarken þu
sözlerikullanýr:"Onlarýn sesleri denizin dalgalarýnýn sesi gibi kükreyecektir."
Pers Ýmparatorluðu zamanýnda, Yisrael'in asasýný yakan ateþ sönmüþ, ve
BeneYisraeltekrartopraklarýnadönerekII.BetAmikdaþ'ýkurmuþtur.

"Ve Ýnek geldi, ve suyu içti…"

Midraþ'agöre,BeneYisraelharicindekihermilletinkaderiastrolojikhare
ketlerle baðlantýlýdýr. Taurus (boða) Tanrý tarafýndan YunanMakedon
Ýmparatorluðu'nun kaderini belirleyen burçtur. Yahudi felsefesinde Eski
Yunan,manevikaranlýklaeþdeðerdedir.Yunanlýlar,BeneYisrael'ingözleri
ni, Tanrý ile aralarýndaki baðý, altýn buzaðý günahý ile ihlal ettiklerine
inandýrarak boyamak istediler. BeneYisrael'i kendi tanrýlarýna tapýnmaya
zorlarken, onlarý "bir boða boynuzuna, Yisrael'in Tanrýsý'nda hiçbir paya 
sahip olmadýðýnýzý yazýn"diyerekaþaðýlýyorlardý.MakedonyaÝmparatorluðu,
PersÝmparatorluðu'nuezipgeçtiveböylece,Yunanboðasý,Perssuyunu

   yudumyudumiçmiþoldu…

"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 yönlendirilenRomulus
Krallýðý,doðduðundahertarafý"kýzýl"kýllarlaörtülüolanEsav'ýnmanevitoru
nusayýlýr.Roma,maddiyatçýdünyanýngücünüsimgeler. "Budünyaya"ait
olanher türlü fizikselkavram,Roma'nýnkiþiliðindebütünleþir.Maneviyatý
hiçe sayan Roma Ýmparatorluðu, kültürelmirasçýlarý yardýmýyla günümüz

dünyasýnýndahakimidir.

"Ve Malah Amavet geldi, ve Þohet'i öldürdü…"

Maþiah'ýngeliþineçokazkala,dünyada inanýlmazbirkargaþayaþanacaðý
belirtilir.Herþeyaltüstolacaktýr.Ýnsanlarýndavranýþlarýolmasýgerektiðinin
tam aksi yönde geliþecektir. Yaþlýlar gençlerin önünde eðilecek, çirkinlik,
güzellik olarak sunulacak, güzel olan ise, iðrenç olarak damgalanacaktýr.
Barbarlýkgeçerlikültürolaraktanýmlanacak,gerçekmedeniyetisedeðersiz
sayýlarakyokedilecektir.Tüketicilikvemaddizenginlik içinduyulan istek
sýnýrsýzbirþekildeartacak,buduygularýntatminiisegittikçeimkansýzlaþacaktýr.
FakatEsav/Roma/MaddiyatçýlýkKrallýðýöylesinebüyüyecekkikendikendi
siniyiyecekvezayýflayacaktýr.Buboþlukta,David'insoyutekraryeþerecek

ve toz topraðýn içinde büyüyen çiçek misali kendini kabul ettirecektir. Üç tane karmaþa savaþý
gerçekleþecekvesonundagerçekkrallýkyönetimielealacaktýr:MaþiahKrallýðý.

"Ve Kutsal ve Mübarek Olan geldi, ve Malah Amavet'i öldürdü…"

Dünyatarihininsonbölümünde,Tanrýdünyaüzerindekimanevizehiritama
mensilecektir.ÝnsanýgünahiþlemeyolundateþvikedenveÖlümMeleðiile
simgelenenYetserAra'yýyokedecektir.Ardýndanheryüzdekigözyaþlarýný
silecekveyönetimitekrarüstlenecektir.Böylecebaþlangýçtakinoktayageri
gelinerek daire tamamlanacaktýr. Bunun sonucu olarak da mutluluk, bir
anneninçocuklarýylasevinmesimisali,dünyayahakimolacaktýr.
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Afikomin:BusözcükAramca"Apiku Mine Metika - Tatlý Yiyecekler Çýkarýn [=Getirin]" ifadesinin
kýsaltmasýdýr.Genelolarak,anayemektensonraaðzýntatlýkalmasýnýsaðlamaamaçlýmeyveyada
tatlýlarý ifade eder. BetAmikdaþ döneminde Pesah Sederi'nin en sonunda Pesah Korbaný yenir,
bununardýndanherhangibirAfikominyenmezdi.Baþkabirdeyiþle,PesahKorbaný,Afikominyerine
geçerdi.GünümüzdebunuanýsýnabirKazayitmiktarýndaMatsayenir.

Agada: "Anlatý". Pesah gecesi okunan PesahAgadasý'nda,Mýsýr'dan Çýkýþ olayý baþtan sona ele
alýnýrvebuþekildeTora'nýn,PesahgecesindeMýsýr'danÇýkýþýanlatmayýemredenmitsvasýyerine
getirilir.

Alaha:"Kural"."Alah - Gitmek"kökündengelirvebukuralagöre"gidildiði;hareketedildiði"manasýný
verir."YahudiKanunu".

Alel:"Övgü;methiye".Teilimkitabýnýn113118bölümlerinebuisimverilir.PesahSederisýrasýnda
dabubölümlerinokunduðuaþama,yine"Alel"isminialýr.

Amen: "Gerçektir; kesinlikle" anlamýndaki onay sözcüðü. Bu sözcük "inþallah olur" anlamýnda
deðildir."Emet - Gerçek"sözcüðüyleaynýköktengelirvetambirgüvenifadeeder.Birduayada
berahasonrasýnda"Amen"denmesioduanýn"inþallahgerçekleþeceðine"dairbirdileðideðil,odua
sonucundaTanrý'nýnherkonudaendoðrukararýverip,enuygunsonucugetireceðinedairsarsýlmaz
güveniyansýtýr.Bu,bazenduanýnkabuledilmemesiþeklindebileolabilir.

Aþem: Tanrý'nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý'nýn Ýsmi'nin boþ yere kullanýlmasý ciddi bir
yasaktýr;Tora,bunuyapankiþininkolaykolaytemizlenmeyeceðinivurgulamaktadýr(Þemot20:7).
BusebepleTanrý'nýnDörtHarfliÝsmi,hiçbirþartaltýndaaðzaalýnmamalýdýr.Bukonudakitekistisna
Bet-AmikdaþdönemindeKoenGadol'unYom Kipur'dayaptýðýözeluygulamalardaTanrý'nýn Ýsmi'ni
olduðugibitelaffuzetmesidir.BusebepleYahudiler,dualarýndabileTanrý'nýnÝsmi'ningeçtiðiyerler
de "A-do-nay - Efendimiz"sözcüðünükullanýrlar.DualardakullanýlanbuÝsimdekutsaldýrvegünlük
konuþmalardaaðzaalýnmamalýdýr.Buaçýdan,günlükkonuþmalardaTanrý'danbahsedildiði zaman
"Aþem - Ýsim [Tanrý'nýn Ýsmi]"sözcüðütercihedilmelidir.

Bareh: "Mübarek Kýl". Pesah Sederi'nde yemek sonrasýnda Tanrý'yý mübarek kýlma aþamasýna
verilenisim.

Behor: Birkiþinindoðanilkçocuðuerkekse,buçocuðunaldýðýünvan.

BeneYisrael:Yisraelçocuklarý.Yaakov'unsoyundangelenyadaYahudiliðisonradankabuletmiþ
kiþilerinoluþturduðuhalk.Yahudiler.

Beraha:"Mübarekkýlýþ/Mübarekilanediþ".Tanrý'yateþekkür,övgüvs.içinsöylenensabitmetin
licümle/paragraf.

BetAmikdaþ: "Kutsal Ev; Kutsiyet Evi". Yeruþalayim'de iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ olan
Tapýnak.I.Bet-Amikdaþ,KralÞelomotarafýndan2928[MÖ832]yýlýndainþaedilmiþ,BabilÝmparatoru
Nevuhadnetsartarafýndan3338[MÖ422]yýlýndayýkýlmýþtý.II.Bet-Amikdaþ3408[MÖ352]yýlýnda
halkýnlideriZerubavel,peygamberlerEzraveNehemyatarafýndaninþaedildiveRomalýlartarafýndan
3828[MS68]yýlýndayýkýldý.MaþiahgeldiðizamanIII.vesonBetAmikdaþ,ebediyenayaktakalmak
üzereinþaedilecektir.

Diaspora:EretsYisraeldýþýndakiyerleritanýmlayansözcük.

EretsYisrel:"YisraelÜlkesi".Tanrý'nýn,Avraam,YitshakveYaakov'unçocuklarýnavermeyivaad
ettiðiülke.

Erev Pesah:"PesahArifesi".Yahuditakviminegöre14Nisangünü.

Geonim:"Dahiler".Talmud'dansonrakidönemdeyaklaþýkolarak610.yüzyýllarýndavarlýkgöstermiþ
olanbüyükYeþiva'larýnbaþkanlarýnaverilengenelad.Tekil:Gaon.Buünvangünümüzdede,üst
düzeyYahudidinbilginlerineverilir.

Hamets: "Mayalý /mayalanmýþmadde".Buðday,arpa,yulaf,çavdarvedarý'nýnbirininyada[un
gibi]herhangibir türevininsu ile temasýndansýnrahareketsizolarak18dakikadurmasýhalinde,
Hametsdurumugerçekleþir.Pesah'tabirYahudi'ninHametsolanherhangibiryiyecekmaddesini
yemesiyadabulundurmasýkesinbiryasaktýr.

SÖZLÜK
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Hova: "Yükümlülük".Birmitsvanýnyerinegetiriliþindekigereklilik.Genelolarak,birkiþibirmitsvayý
asgarigerekliliklerineuygunolarakyerinegetirdiðizaman,okiþiyleilgiliolarak"Hovadançýktý"teri
mikullanýlýr.

Kadeþ:"Kutsa".PesahSederi'nin,bayramýnbirkadehþaraplakutsandýðýKiduþduasýný içerenilk
aþamasýnaverilenad.

Karpas:"Kereviz".PesahSederi'nde,birparçakerevizyapraðýnýn[yadabaþkabirsebzenin]tuzlu
suya[yadaKaþerLepesahsirkeye]batýrýldýðýaþamayaverilenad.

Kaþer:"Uygun;geçerli".Dinikurallarauygun.Genelolarakyenebiliryiyecekleriifadeeder.Ayrýca
herhangibirdiniobjeninritüeldekullanýmýnauygunoluþunubelirtenbirsýfattýr.BiryiyeceðinKaþer
olupolmadýðýnadairkurallarýntümüneKaþerutadýverilir.

Kaþer Lepesah: "Pesahiçinuygun".Pesah'aözgüKaþerutkurallarýnauygunyiyecekleritanýmlayan
terim.Bukurallar, yýl içindeki tümkurallarýnyanýnda,bir yiyeceðinHametsolupolmamasýylada
ilgilenir.

Kazayit:"Zeytinkadar".Bu,Yahudikanunliteratüründekistandartbirölçüdür.Buölçühakkýnda
ikifarklýgörüþvardýr.Birinegöre18gr.,diðerinegöre27gr.dýr.Biryiyeceðin"yenmiþolduðunu"söy
leyebilmekiçin,oyiyecekten47dakikaiçindeKazayitkadaryemiþolmakgerekir.PesahSederi'nde
buölçü,asgariMatsaveMaroryememiktarýnýbelirlediðinden,sözkonusumitsvalarýyerinegetire
bilmekiçinKazayitölçüsüönemlidir.Fakatherikigörüþedehiçbirþüpheolmadanuyulabilmesiiçin,
27gr.olanfikregöredavranmaktercihedilir.Zira27gr.yemiþbirkiþi,18gr.ýdayemiþolacaktýr.

Kiduþ:"Kutsama/Kutsalilanetme".Yada"ayýrma;ayrýcalýklýkýlma;ayrýcalýklýolduðunuilanetme".
Þabatvebayramlarda,bugünlerinnormalgünlerdenfarklýolduðunuilanedenkutsamaduasý.

Korban:"Yakýnlaþtýrýcý"."Karov - Yakýn"sözcüðüylebaðlantýlýdýr.Tanrý'ya"yaklaþmayý"amaçlayan,
bazen hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan sunu.Korban, diðer bazý inançlardan
farklýolarak,"kýzgýnTanrý'yýyatýþtýrmakiçinrüþvet"yadadahakötüsü,"Tanrý'nýnyararlanacaðýbir
hediye"deðildir.Tanrý'nýnhiçbirþeyeihtiyacýyoktur.Korbanlar'ýtamolarakanlayamasakda,basit
düzeyde, amacýn, bizlerin kendimizi Tanrý'ya yakýnhissetmemiz,Korban olarak sunulanhayvanýn
baþýnagelenleridikkatealýpbundansonuçlarçýkarmamýzolduðusöylenebilir.

Koreh: "Sandviç". PesahSederi'nde, Tora'nýn, "Matsa veMaror'la yiyeceksiniz" þeklindeki emrine
uygunolarak,Matsa,MarorveHarosetileyapýlansandviçleilgiliaþama.

Magid:"Anlatan".PesahSederi'ndeMýsýr'danÇýkýþ'ýnanlatýlmasýnadairmitsvayýyerinegetirmekte
kullanýlanAgada'nýnokunduðuaþama.

Man: BeneYisrael'in40yýllýkçölyolculuðuboyuncagöktenyaðanmucizeviyiyecek.

Maror:"Acýbitki".Genelolarakmarulkullanýlsada,"Mar - Acý"sözcüðüylebaðlantýlýolanbusözcük,
acýotlarýifadeeder.PesahSederi'nde,marulunHaroset'ebandýrýlarakyendiðiaþamabuismialýr.

Maþiah: "Meshedilmiþ".GelecekteYahudiUlusu'nukurtaracaðýna inanýlanKurtarýcý.Bukurtarýcý,
aynýzamandakralolacaðýiçinMaþiahismiylebilinir;zirakrallaryaðlameshedilirdi.

Matsa:Mayalanmamýþekmek.PesahboyuncaekmekyerineMatsayenir.PesahSederi'ndeMatsa
yemekdoðrudanbiryükümlülüktür.

Mikve:"Suhavuzu".40sea(yaklaþýk750lt.)doðalsuiledoluolansuhavuzu.Buherhangibirhavuz
deðildirvebazýölçütlerigerektirdiðinden,diniyetkililerinonayýnýgerektirir.

Miþkan: Bene-Yisrael'in, çölde inþa ettikleri portatif Buluþma Çadýrý. Sözcüðün kökü "Þahan - 
Barýnmak"týr ve Miþkan,Tanrý'nýnKutsalVarlýðý'nýn(Þehina)Bene-Yisraelarasýndabarýndýðýnýifade
eden bir somut yapýdýr.Miþkan, Erets-Yisrael'e girildikten sonra Þilo'da sabitlendi. Daha sonra
sýrasýylaNovveGivon'dahizmetverdiveKralÞelomo'nunBet-Amikdaþ'ýinþaetmesiylegörevisona
erdi.
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Miþna: "Öðreti". Sözlü Tora'nýn Moþe Rabenu'dan itibaren nesilden nesile aktarýlan detay ve
kurallarýnýn toplandýðý, ardardagelenbirkaçnesil Tanaim tarafýndandüzenlendiktensonra,Rabi
YeudaAnasi[kýsacaRabiolarakadlandýrýlýr]tarafýndanderlenerekkitaplaþtýrýlanöðretiler.Miþna,
2. yüzyýlýn sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve Talmud'un temelini oluþturur.Miþna, altý "Seder - 
Düzen/Bölüm"denoluþur.HerSederaltünitelere[Masehet;çoð.Masahtot];herMasehetparag
raflara [Perek]; herPerek de Miþnalar'a [Miþnayot] bölünür. "Miþna'yý düzenleyen kiþi, öðretileri
Yazýlý Tora'ya dayandýrmýþtýr" (Talmud Yeruþalmi - Pesahim 30:4). "Rabenu Akadoþ [Rabi Yeuda
ANasi],MoþeRabenu'danduyulupöðrenilenvehernesildekiBetDin'debirsonrakineslesýkýbirþe
kildeaktarýlan,Tora'nýntümühakkýndakitümöðretileri,kanunlarý,açýklamalarývedetaylarýderle
yerekMiþnakitabýnýyazdý…vetümhayatýboyuncakendisivetümBetDin'ibunuhalkaöðrettiler"
(Rambam,YadAhazakaönsözü).

Mitsva: "Emir".Tora'dakimitsvalarýnsayýsý613'tür.Bunlar248tane"yap",365tanede"yapma"
þeklindekiemirdenoluþur.

Motsi Matsa: "MatsaÇýkaran".PesahSederi'nde ilkolarakMatsayenenaþamayaverilen isim.
Buradanormaldeekmekiçindesöylenen"A-Motsi Lehem Min Aaarets - Topraktan ekmek Çýkaran" 
berahasýnýnyanýsýra,Matsaiçinözelbirberahaolan"Al Ahilat Matsa"söylenir.

Nirtsa:"Ýsteklekabuledildi".PesahSederi'ninsonunuiþaretleyensözcük.TümSeder'insonunda,
kutlamanýngerektiðiþekildeyapýlmasýsebebiyleTanrý'nýnbunu isteklekabulettiðinibelirtensöz
cük.

Nisan ayý: Ýbrani takvimindeki ilk ay. Genel olarakMiladi takvimdekiMartNisan aylarýna denk
gelir.Pesahbayramýbuayýn15'indenitibarenkutlanýr.

Paro: "Firavun".Mýsýrkralý.

Pasuk:Tora’dageçencümle.

Peraþa:Tora'nýnbelirlizamanlardaokunanbölümlerineverilengenelisim.

Pesah Korbaný:BetAmikdaþdöneminde14Nisangünüöðledensonrayapýlankorbanaverilen
isim. Bu korban, Pesah Sederi'nin sonunda, kesimden önce üzerindeki payý belirlenmiþ kiþiler
tarafýndanyenirdivekendineözgübirçokkuralasahipti.

Reviit: "Çeyrek"."Log"adýverilensývýölçüsünündörttebiri.Bumiktar86gr.adenkgelirvePesah
gecesindeiçilendörtkadehþaraptaolduðukadar,Kiduþyapýlanherzamanda86gr.ýnçoðunluðunu
birkeredeiçmeyegayretedilmelidir.

Rohtsa:"Yýka".PesahSederi'nde,Matsayemedenönceellerinritüeleuygunþekilde[yaniNetilat
Yadayimile]yýkandýðýaþamayaverilenad.

Roþ Hodeþ:"Aybaþlangýcý".

Seder:"Düzen".Pesahakþamýyapýlandüzenlikutlamada,içerdiðibarizyapýsebebiyle"Seder"ola
rakbilinir.

Þulhan Oreh: "MasaKur".PesahSederi'ndebayramyemeðininyendiðiaþama.

Tahanunim: "Yaranmalar".Günlükdualar içindeTanrý'danafdilenenvegünahlarýn itirafedildiði
bölümler.

Talmud: "Öðrenim".Miþna'dakiöðretileringeniþletilerekelealýndýðý temelkitap. Ýki taneTalmud
vardýr.BirtanesiEretsYisrael'dederlenmiþolanTalmudYeruþalmi,diðerideBabil'dederlenmiþolan
TalmudBavli'dir.

Tanaim: Miþna'da öðretilerine yer verilen Hahamlar'a verilen genel ünvan. Tekil: "Tana". Bu
HahamlarMÖ3.yüzyýlýnsonlarýndan,MS.3.yüzyýlýnbaþlarýnakadarkidönemdeyaþamýþlardýr.

Tefila:"Dua".

Teilim: Tanah'takikitaplardanbiri.BukitapgenelolarakKralDavid tarafýndanyazýlmýþolsada,
kendisindenöncekinesillerdensüregelmiþbazýbölümlerideiçerir.
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Teþuva: Sözlük anlamý "dönüþ/kaynaða geri geliþ"tir. Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise
"piþmanlýkduymak,hatadanvazgeçmek,doðruyoladönmek"þeklindedir.

Tevila: "Dalýþ".ManeviarýnmaamacýylaMikve'yadalmak.

Tosefta:"Ekleme".RabiYeudaAnasi'nin,çeþitlisebeplerleMiþna'yakatmadýðývesonTanalarRabi
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'dayeralmýþolanöðretilerleçeliþtiklerigörülürse,kabuledilentarafMiþna'dýr.

Tsafun:"Gizli".PesahSederi'nde,YahatsbölümündeortadakibütünMatsa'nýnkýrýlmasýndansonra
masaörtüsününaltýnagizlenenyarýmmatsanýnyendiðiaþamayaverilenad.

Tsaraat: Cüzzam benzeri belirtiler gösteren, fakat gerçekte manevi sebeplere sahip özel bir
rahatsýzlýk.

Tuma:Tora'nýn,belirliþartlaraltýndabazýkýsýtlamalarýöngördüðüdurum."Kirlilik,murdarlýk"gibi
sözcüklerTuma'yýtamolarakkarþýlayamamaktadýr.Busözcük"Atum - Kapalý"kelimesiyleiliþkilidir
vekutsiyetvesaflýklaarasýndabirtürmaneviengelitanýmlar.Ladino'da"Enkoniyo".

Urhats:"VeYýka".PesahSederi'ndekerevizyapraðýnýnyenmesindenönceellerinritüeleuygunþe
kildeamaberahasöylenmedenyýkandýðýaþamayaverilenad.

Yahats:"Bölecek".PesahSederi'ndeüçbütünMatsa'danortadakininbölündüðüaþamayaverilen
ad.

Yom Tov:"ÝyiGün".Bayramlarda,çeþitliiþlerinyapýlmasýnýnyasakolduðuveKiduþyapmayýgerek
tirenözelgünlereverilenad.PesahveSukotbayramlarýndaYomTovolmayangünlere"Hol Amoed 
- Bayramýn Normal Günleri"adýverilir.ÞavuotbayramýisetamamenYomTov'dur.




