
ONDALIK-KUTSANMA PRENSİBİ 

Yeryuzunde her turlu cogalma tohumlarla ilgilidir. Tohum sonu gelmeyen bir cogalmanın
kaynagı ve aynı zamanda sonsuzdur. Cunku artarak surekli cogalmaya devam eder. Tohum
ekmeden bicmek mumkun degildir. Ve her ne ekilirse o bicilir. Bir hasata sahip olabilmek icin
oncelikle tohumların ekilmesi gerekir. Bu fziksel dunyada Tanrı’nın kurmus oldugu kutsama,
cogalma duzenidir. Bu ayetlerde bunun nasıl gerceklestigine tanık oluyoruz. İbrahim Tanrı’nın
ona vermis oldugu hasadın onda birini tekrar Tanrı’ya (yani kaynaga) sunar. Ve bu sayede
İbrahim her acıdan cok zenginlesir. Kutsama miktara baglı degildir. Hasadın kalitesi yalnızca
ekilen tohuma baglıdır. Tohum kaliteli ise urun de bereketli olur. Tohumu kaliteli kılanda
Tanrı’ya (kaynaga) sunulan ondalıktır. Kaynaga ondalık sunulmadıgında ambarlar dolsa bile,
elde edilen hasat ici bos, curumus bugdaylara benzer. Bunun farkında olan İbrahim bu duzene
tabi olur ve sevincle ondalık tohumlarını eker. Ardından da bereketli hasadını bicer... 

Yaratılıs 14:17-20 Melkisedek Avram'ı Kutsuyor 

Avram Kedorlaomer'le onu destekleyen kralları bozguna ugratıp donunce, Sodom Kralı onu
karsılamak icin Kral Vadisi olan Save Vadisi'ne gitti. Yuce Tanrı'nın kahini olan Salem Kralı
Melkisedek ekmek ve sarap getirdi. Avram'ı kutsayarak soyle dedi: 

“Yeri gogu yaratan yuce Tanrı Avram'ı kutsasın, dusmanlarını onun eline teslim eden yuce
Tanrı'ya ovguler olsun.” Bunun uzerine Avram her seyin ondalıgını Melkisedek'e verdi.

 

Yaratılıs 28:10-22 Yakup'un Düşü 

Yakup Beer-Seva'dan ayrılarak Harran'a dogru yola cıktı. Bir yere varıp orada geceledi, cunku
gunes batmıstı. Oradaki taslardan birini alıp basının altına koyarak yattı. Duste yeryuzune bir
merdiven dikildigini, basının goklere eristigini gordu. Tanrı'nın melekleri merdivenden cıkıp
iniyorlardı. Rab yanıbasında durup, “Atan Ibrahim'in, Ishak'ın Tanrısı Rab benim” dedi, “Uzerinde
yattıgın toprakları sana ve soyuna verecegim. Yeryuzunun tozu kadar sayısız bir soya sahip
olacaksın. Doguya, batıya, kuzeye, guneye dogru yayılacaksınız. Yeryuzundeki butun halklar sen
ve soyun aracılıgıyla kutsanacak. Seninle birlikteyim. Gidecegin her yerde seni koruyacak ve bu
topraklara geri getirecegim. Verdigim sozu yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacagım.” 

Yakup uyanınca, “Rab burada, ama ben farkına varamadım” diye dusundu. Korktu ve, “Ne
korkunc bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı'nın evinden baska bir yer olamaz. Burası goklerin kapısı.” Ertesi
sabah erkenden kalkıp basının altına koydugu tası anıt olarak dikti, uzerine zeytinyagı doktu.
Oraya Beytel adını verdi. Kentin onceki adı Luz'du. Sonra bir adak adayarak soyle dedi: “Tanrı
benimle olur, gittigim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek saglarsa, babamın evine esenlik
icinde donersem, Rab benim Tanrım olacak. Anıt olarak diktigim bu tas Tanrı'nın evi olacak. Bana
verecegin her seyin ondalıgını sana verecegim.” 

Levililer 27:30-33 

“ ‘Ister topragın urunu, ister agacın meyvesi olsun, toprakta yetisen her seyin ondalıgı Rab'be
aittir. Rab icin kutsaldır. Kim ondalıgının bir bolumunu geri almak isterse, degerinin uzerine beste
bir fazlasını katarak odemelidir. Butun sıgırlarla davarların ondalıgı, sayımda coban degneginin



altından gecen her onuncu hayvan Rab icin kutsal sayılacaktır. Hayvan sahibi hayvanları iyi, kotu
diye ayırmayacak, birini oburuyle degistirmeyecektir. Degistirirse, degistirilen hayvanların ikisi de
kutsal sayılacak ve karsılıgı odenip geri alınamayacaktır.’ ” 

Colde Sayım 18:21-29 Kahinlerle Levililer'in Payı 

“Bulusma Cadırı'yla ilgili yaptıkları hizmete karsılık, Israil'de toplanan butun ondalıkları pay olarak
Levililer'e veriyorum. Bundan boyle obur Israilliler Bulusma Cadırı'na yaklasmamalı. Yoksa
gunahlarının bedelini canlarıyla oderler. 

Bulusma Cadırı'yla ilgili hizmeti Levililer yapacak, cadıra karsı islenen suctan onlar sorumlu olacak.
Gelecek kusaklarınız boyunca kalıcı bir kural olacak bu. Israilliler arasında onların payı olmayacak.
Bunun yerine Israilliler'in Rab'be armagan olarak verdigi ondalıgı miras olarak Levililer'e
veriyorum. Bu yuzden Levililer icin, ‘Israilliler arasında onların mirası olmayacak’ dedim.” 

Rab Musa'ya soyle dedi: “Levililer'e de ki, ‘Pay olarak size verdigim ondalıkları Israilliler'den
alınca, aldıgınız ondalıgın ondalıgını Rab'be armagan olarak sunacaksınız. Armaganınız
harmandan tahıl ya da uzum sıkma cukurundan bir armagan sayılacaktır. Boylelikle siz de
Israilliler'den aldıgınız butun ondalıklardan Rab'be armagan sunacaksınız. Bu ondalıklardan
Rab'bin armaganını Kahin Harun'a vereceksiniz. Aldıgınız butun armaganlardan Rab icin bir
armagan ayıracaksınız; hepsinin en iyisini, en kutsalını ayıracaksınız.’ 

Yasa’nın Tekrarı 14:22-29 Ondalıklara İlişkin Kural 

“Her yıl tarlalarınızda yetisen urunlerin ondalıgını bir yana ayıracaksınız. Tahılınızın, yeni
sarabınızın, zeytinyagınızın ondalıgını, sıgırlarınızın ve davarlarınızın ilk doganlarını, Tanrınız
Rab'bin adını yerlestirmek icin sececegi yerde O'nun onunde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki, her
zaman O'ndan korkmayı ogrenesiniz. Tanrınız Rab'bin adını yerlestirmek icin sececegi yer uzaksa,
yol Tanrınız Rab'bin size verimli kıldıgı urunlerin ondalıgını oraya tasıyamayacak kadar uzunsa,
ondalıgınızı gumuse cevirin. Gumusu alıp Tanrınız Rab'bin sececegi yere gidin. Gumusu
dilediginiz sekilde kullanın: Sıgır, davar, sarap, icki ya da canınızın istedigi baska bir sey alın. Siz ve
aileniz orada, Tanrınız Rab'bin onunde yiyecek ve sevineceksiniz. 

“Kentlerinizde yasayan Levililer'i yuzustu bırakmayın. Onların sizin gibi payları ve mulkleri yoktur.
Her uc yılın sonunda, o yılın urununun butun ondalıgını getirip kentlerinizde toplayın. Oyle ki, sizin
gibi payları ve mulkleri olmayan Levililer, kentlerinizde yasayan yabancılar, oksuzler, dul kadınlar
gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız, Tanrınız Rab el attıgınız her iste sizi kutsayacaktır.”

 

Malaki 3:6-12 Verilen Ondalıkları Çalmak 

“Ben Rab'bim, degismem. Siz bunun icin yok olmadınız, ey Yakup soyu! Atalarınızın gunlerinden
bu yana kurallarımı cignediniz, onlara uymadınız. Bana donun, ben de size donerim” diyor Her
Seye Egemen Rab. 

“Oysa siz, ‘Nasıl doneriz?’ diye soruyorsunuz. “Insan Tanrı'dan calar mı? Oysa siz benden
calıyorsunuz. “ ‘Senden nasıl calıyoruz?’ diye soruyorsunuz. “Ondalıkları, sunuları calıyorsunuz. Siz
lanete ugradınız. Cunku butun ulus benden calıyorsunuz. Tapınagımda yiyecek bulunması icin
butun ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Seye Egemen Rab.
“Goreceksiniz ki, goklerin kapaklarını size acacagım, uzerinize dolup tasan bereket yagdıracagım.



Cekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyecegim. Tarlada asmanız urunsuz kalmayacak” diyor
Her Seye Egemen Rab. “Butun uluslar ne mutlu size diyecekler. Cunku ulkeniz ozlenen bir yer
olacak.” Boyle diyor Her Seye Egemen Rab. 

Matta 23:23 

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyuzluler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun
ondalıgını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha onemli konularını – adaleti, merhameti, sadakati–
ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. 

Luka 11:42 

“Ama vay halinize, ey Ferisiler! Siz nanenin, sedefotunun ve her tur sebzenin ondalıgını verirsiniz
de, adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine
getirmeniz gerekirdi. 


