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BABİL SÜRGÜNÜ SONRASI EZRA ÖNDERLİĞİNDE 

YAHUDİLİĞİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

 

ÖNSÖZ 

MÖ 800 ila 200 yılları arası dönem, Eksen Çağı (Axial Age) olarak 

isimlendirilmektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği, dünyanın bütün ana 

bölgelerinde insanların son derece önemli ve biçim verici özelliklerini koruyup 

devam ettiren yeni ideolojiler ortaya koymuş olmalarıdır. Bu dönemde, önde gelen 

bütün uygarlıklar paralel çizgide gelişme göstermiş, dinî düşünce tarihinde daha önce 

görülmemiş önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde yeni din ve 

ideolojiler geliştirilmiştir: Çin’de Taoculuk ve Konfüçyüslük, Hindistan’da Hindu 

dini ve Budacılık, İran’da Zerdüştilik gelişmiştir. Her biri bir din kurucusu olan 

Konfüçyüs, Lao-tse, Zerdüşt, Mahavira, Buda bu dönemlerde yetişimiş önemli 

şahsiyetlerdir. Yine Kapila, Ksenophanes, Parmanides, Empedokles, Pithagoras, 

Aeschylus, Sokrates ve Platon gibi filozoflar da bu dönemin önde gelen isimleridir. 

Yeni Babil ve Pers imparatorlukları, peş peşe bu yüzyıllarda güçlerinin doruk 

noktasına çıkmışlar, Asur imparatorluğuna son veren Yeni Babil imparatorluğu, bu 

yüzyılda Pers kralı Koreş’in eliyle Asur imparatorluğuyla aynı kaderi paylaşmıştır. 

Pers imparatorluğunun sınırları, Hindistan ve Orta Asya’dan Mısır ve Balkan 

Yarımadası’na kadar genişlemiştir. Tek bir imparatorluk içerisinde, Hint-İran 

kültürleri, Verimli Hilal, Mısır, Fenike ile Yunan kültürleriyle karşılaşmıştır. 

MÖ 600 ve 400 arası dönem, İsrail tarihi açısından da değişim çağları 

olmuştur. Bu yüzyıllarda Yahudiler açısından çok önemli olaylar yaşanmıştır. 

Yahudi yaşamı ve düşüncesinde iz bırakan Asur ve Babil sürgünleri bu dönemde 

meydana gelmiştir. Yahudiler, Kudüs’ün Babillilerce işgaliyle birlikte 

bağımsızlıklarının son kalesini de kaybetmişlerdir. Tanrısal koruma altında olduğuna 

inandıkları ve bu yüzden yıkılamaz kabul ettikleri Kudüs şehri ve mabet yıkılmış, 

kraliyet ailesi dâhil, Yahudalıların çoğu Babil’e sürgüne gönderilmişlerdir. 

Yahudilerin Babil esaretinden dönüşünde, onlara önderlik, sonrasında da 

liderlik eden ve yaptığı reformlarla Yahudiliğin yeni bir formda ortaya çıkmasına 

zemin hazırlayan en önemli karakter, hiç şüphesiz kâhin ve yazıcı Ezra’dır. 
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Yahudilik’te değişim ve dönüşümün merkezinde yer alan Ezra hakkında anlatılanlar, 

onu tarihsel bir kişilik olmaktan çok, efsanevî bir karaktere dönüştürmüştür. Onun 

önderliğinde Babil’den çıkış, Musa liderliğinde Mısır’dan çıkışa benzetilmiş; dinî 

reformları da Musa’nın yaptıklarıyla karşılaştırılmış, adeta Yahudilik’te ikinci bir 

Musa yaratılmaya çalışılmıştır. 

Ezra, Yahudilik’te çok önemli reformlara imza atmış, yaptıkları işler uzun 

zaman tartışılmıştır. Ezra, Yahudiliği kurumsal bir yapıya kavuşturmuş, Yahudi 

kutsal kitabı Tevrat’ı yazıya geçirmiş ve onu yorumlama geleneğini başlatmıştır. 

“Kutsal Soy” fikrini ortaya atıp, dış evlilikleri yasaklamış, bu şekilde soya dayalı bir 

Yahudi kimliği oluşturmaya çalışmıştır. Aynı zamanda onun döneminde, Yahudiler 

millet olarak yeniden toparlanmış,  Yahudilik tam anlamıyla inkişaf etmiştir. 

Kâhinlik, Yahudi toplumunda söz sahibi olan en önemli kurum haline gelmiştir. 

İsrail topraklarının bütün zamanlar için gerçek sınırı, yine onun döneminde 

belirlenmiştir.  

Yahudi tarihinde önemli bir yeri olan bu şahsiyet hakkında şimdiye kadar 

Batı’da pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak, ülkemizde bu şahısla ilgili bir makale 

çalışması bile yapılmamıştır. Ülkemizde Yahudilik üzerine yapılan çalışmalara ciddi 

katkısı olacağına inandığı mız bu konuyu doktora tez konusu olarak işlemeyi uygun 

bulduk. 

Tezin Giriş kısmında, çalışma hakkında genel bilgilere yer verdik. Ardından, 

Yahudi tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen Babil sürgünü ve sürgünün 

Yahudiler üzerindeki etkileri, sürgün hakkındaki dinî ve ideolojik değerlendirmeleri 

ele aldık. Ayrıca, Yahudilerin sürgündeki sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel 

yaşantılarını kısaca değerlendirdik. Birinci Bölümde, Yahudilerin Babil esaretinden 

Yahuda’ya aşamalı olarak dönüşlerini kronolojik olarak verdikten sonra, dönüş 

sürecinde ve sonrasında yaşanan olayları anlattık. İkinci Bölüm’de, Ezra’nın tarihsel 

ve dinsel kimliği hakkında bilgiler verdikten sonra, onun ismine atfedilen kanonik ve 

apokrif kitapları kısaca değerlendirmeye çalıştık. Bu bölümde son olarak, Ezra’nın 

gerçekleştirdiği veya öncülük ettiği reformları tartıştık. Sonuçta ise, elde edilen 

bilgilerin genel bir değerlendirmesini yapmaya gayret ettik.  

Bu çalışmanın başlangıcından itibaren, bilgisi ve engin tecrübesiyle yol 

gösteren, her fırsatta destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. 
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GİRİŞ 

I. ÇALIŞMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Tarihi, geçmişte yaşanmış olayların yeniden kurgulanması olarak 

tanımlayanlar, sadece tek bir tarihten değil, tarihlerden söz edilebileceğini 

belirtmektedirler. Bu yönü itibariyle tarihler, tarihçilerin zihinlerinin birer ürünü 

olduğu için birbirinden oldukça farklılık arzetmektedir. Bu farklılık, özellikle Yahudi 

tarihinde daha net ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda konu ettiğimiz Yahudilerin 

Babil sürgünü ve sürgün dönüşü sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleriyle ilgili, 

tarihçilerin geçmişi kurgulamasında görülen yorum farkı çok daha açık bir şekilde 

kendini göstermektedir. 

Yahudi tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan dönemine bir bütün 

olarak bakıldığında, tarih içerisinde savaşlar, dinden çıkmalar ve sürgünler yoluyla 

birçok kez kırılma ve sapmaların yaşandığı görülecektir. Bu kırılmaların meydana 

getirdiği sonuçlar bakımından en kapsamlısı ve en etkilisi, Asur ve Babil 

İmparatorlukları döneminde yaşanan sürgünler olmuştur. Asur İmparatorluğu 

döneminde kuzey İsrail krallığında yaşayan on Yahudi kabilesi; Babil imparatorluğu 

döneminde de güney Yahuda krallığında bulunan iki Yahudi kabilesi sürgün 

edilmiştir. 

Asur ve Babil sürgünleri Yahudileri derinden etkilemiş, dinî düşüncelerinde 

büyük bir çöküşe sebep olmuştur. Özelikle, yenilmez dedikleri Davut krallığının 

sona ermesi, yıkılamaz ve dokunulamaz diye inandıkları Kudüs’ün ve mabedin yerle 

bir edilmesiyle sonuçlanan Babil sürgünü, Yahudiler için büyük bir hayal kırıklığına 

yol açmıştır. Öyle ki, bu olay, bazı Yahudilerin, Yehova’nın güçsüzlüğüne ve Babil 

tanrılarının daha güçlü olduklarına inanmalarına yol açmıştır. Bunun bir sonucu 

olarak, Babil tanrılarına tapınmaya başlayanlar bile olmuştur.  

İsrail krallığından sürgüne gönderilen on Yahudi kabilesi, zaman içerisinde 

başka milletler içerisinde tamamen asimile olup kaybolurken; Yahuda’dan 

gönderilen iki Yahudi kabilesi, ancak Pers İmparatorluğu döneminde tekrar kendi 

topraklarına dönebilmiştir. Fakat Babil sürgününden dönenler azınlıkta olup, 

çoğunluk yine diasporada kalmayı tercih etmiştir. 
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Pers İmparatorluğu döneminde Yahuda’ya tekrar dönen Yahudilerin 

idaresine, yine Babil’de yetişmiş kişilerin lider olarak atanmış olması, sürgüne 

gitmeyen veya başka yerlerden gelip buralara yerleşmiş bulunan yerleşimcileri 

memnun etmemiştir. Her vesileyle memnuniyetsizliklerini gösteren yerli nüfusla, 

Babil’den gelip atalarının mirasına sahip çıkmak isteyen Yahudiler arasında ciddi 

gerginlikler ortaya çıkmıştır. Yahuda’nın stratejik önemi nedeniyle, burada bir isyan 

ve savaşın çıkmasını istemeyen Pers yönetimi, barışı sağlamak ve birliği temin etmek 

amacıyla, buraya dinî ve siyasî liderler görevlendirmiştir. Geniş yetkilerle gönderilen 

bu liderlerden en önemlileri Ezra ve Nehemya’dır. 

Yahudilerin Babil sürgünüyle başlayan ve sürgün dönüşü Ezra’nın 

reformlarının sonuna kadar geçen bir dönemi ele aldığımız bu çalışmamamız, 

yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu zaman dilimi, 

Yahudiliğe şekil veren bir dönüm noktası olma özelliği de taşımaktadır. Babil 

sürgünü Yahudiler için ne kadar ciddi bir kırılma ve hayal kırıklığı olmuşsa; Babil 

esaretinden dönüş de, Yahudilerin yeniden toparlanma ve yapılanmaları için o kadar 

önemli ve verimli olmuştur. Ezra’nın öncülüğünde başlatılan reformlar, bugünkü 

Yahudiliğin temellerini oluşturmuştur. Ezra’nın Kudüs’te yaptığı çalışmalar, 

Yahudiliğe yeni bir çehre kazandırmış, erken dönem Yahudiliğinin oluşmasında ve 

dinî temellere dayalı bir toplum teşekkülünde çok önemli olmuştur. 

Sürgünde ve sürgün sonrasında, kaybolan Tevrat’ın tekrar ortaya 

çıkarılmasında ve hükümlerinin ferdî ve kamusal alanda geçerlilik kazanmasında 

büyük pay sahibi olan kişiler arasında en önemlisi hiç şüphesiz Ezra’dır. Dinî 

otoritesi yanında siyasî kimliğiyle de ön plana çıkan Ezra’nın, hem sürgün 

döneminde hem de sürgün sonrasında, Yahudiliğin yeniden inşası ve Yahudi 

toplumunun dönüştürülmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Bunun en büyük ispatı 

Yahudilerin, onu ikinci Musa olarak nitelendirmeleridir. Hatta bazı kaynaklarda 

Musa önce gelmeseydi, Tevrat’ın Ezra’ya verilebileceği bile söylenmiştir. 

Bu önemine rağmen, hem Babil sürgünü ve sonrasında yaşanan olaylar hem 

de Ezra ve dönemi hakkında kalın bir sır perdesi vardır. Bu dönemleri anlatan 

kaynak neredeyse yok gibidir. Kaynakların azlığından kastedilen, olayları tarafsız 

yansıtan kaynakların yok denecek kadar az olmasıdır. Tanah ve rabbanî kaynaklarda 

yer alan bilgiler eksik ve yetersizdir. Hatta bunlardan bazısı, menkıbevî tarzda ve 
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ideolojik bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Bu durum, doğal olarak sürgün ve 

dönüş dönemlerinde nelerin olduğu ve nelerin olmadığı konularında kesin bilgi 

sahibi olmamızı güçleştirmektedir. 

Bu dönemlerle ilgili yeterli kaynağın olmaması, sürgün ve sonrasında 

yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tarihçileri, dolaylı kaynaklara 

müracaat etmek zorunda bırakmaktadır. Ancak bu kaynaklardan pek çoğu, yaşanan 

tarihsel olaylara vurgu yapmakla birlikte, kişileri tanımlamada mitik tasvirlere 

başvurmaktadır. Bu sebeple Babil sürgününde tarihle mit adeta iç içedir.1 

Yahudilerin mağlup edilmesi ve Nebukadnezzar tarafından sürgüne gönderilmesi, 

Babil’in çevresine heybetli duvarlar inşa edilmesi gibi olaylar, mitle tarihin, hayalle 

gerçeğin iç içe girdiği konuların başında gelmektedir.2 Tarihsel gerçekliklerin 

mitolojik unsurlarla süslenmesi, özellikle Asur, Babil ve Pers gibi büyük 

imparatorlukların hâkimiyeti altında küçük ve bir o kadar da önemsiz bir unsur 

olarak varlıklarını devam ettirmiş olan Yahudilerle ilgili olaylarda daha belirgindir. 

Kaynak yetersizliğine bağlı olarak, hemen hemen her konuda tartışmalar ve 

farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Babillilerce sürgüne gönderilen Yahudilerin 

sosyal statülerinden sayılarına, sürgüne gidenlerin ve sürgüne gitmeyip geride 

kalanların dinî ve ekonomik yaşantılarına; sürgünden dönüşe izin veren Pers 

krallarının, Yahudilerin dönüşüne izin vermesine etki eden sebeplerden, Ezra’nın 

kişiliği ve yaptığı reformların niteliğine kadar pek çok konuda ihtilaf vardır. 

Çalışmamızda mümkün olduğunca farklı görüşlere yer vermeye çalışacağım. 

Ezra’nın Yahudilik’teki önemine paralel olarak, doğrudan ismine atfedilen 

zengin bir literatür gelişmiştir. Tanah’taki Ezra ve Nehemya kitaplarıyla, apokrif 1. 

Esdras ve 4. Ezra kitapları, Ezra ve Kudüs’teki çalışmalarından bahsetmektedir. 

Bunlar içerisinde Ezra ve Nehemya kitapları, salt tarihsel bilgiden ziyade, sürgün ve 

yeniden yapılanma konularına ideolojik yaklaşımlar içermektedir. Örneğin, bu 

kitaplarda sürgünden dönenlerin yeniden yapılanma çabaları üzerinde durulurken, 

                                                
1 Knud Jeppesen, “Exile A Period-Exile A Myth”, Leading Captivity Captive/‘The Exile’ 

as History and Ideology, (ed. Lester L. Grabbe), Sheffield Academic Press, England, 

1998, s. 142.  
2 Ronald H. Sack, Images of Nebuchadnezzar, Susquehanna Univ. Press, London and 

Toronto, 1991, s. 9. 
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Babil sürgününde Yahuda’da kalmış ve hiç sürgüne gitmemiş olanlar tamamen göz 

ardı edilmektedir.  

Apokrif 1. Esdras kitabı içerik olarak, Ezra ve Nehemya kitaplarıyla büyük 

oranda örtüşmesine rağmen, olaylara bakış açısında ciddi farklılıklar vardır. Ezra ve 

Nehemya kitaplarının dışlayıcı tutumunun aksine, 1. Esdras daha kapsayıcı bir 

yaklaşım sergilemektedir. Davut hanedanlığı ve peygamberlik müessesesi Ezra ve 

Nehemya’da tamamen göz ardı edilirken; 1. Esdras kitabında açıkça bunlara vurgu 

yapılmaktadır. 

Apokaliptik 4. Ezra kitabı ise, hem içerik hem de üslup açısından Ezra’ya 

atfedilen diğer kitaplardan tamamen farklıdır. Bu kitapta, Ezra ve Tevrat’ı kaleme 

alışı, menkıbevî bir tarzda anlatılmaktadır. 4. Ezra’daki Ezra hakkında anlatılanlar, 

bazı Müslüman müfessirler tarafından Üzeyir’le ilgili olarak anlatılan hikâyeyle 

oldukça benzerlik taşımaktadır. 

Ezra kitaplarından başka, sürgünden dönüş ve yeniden yapılanma dönemleri 

hakkında bilgi veren kanonik kitaplar, II. Tarihler (36:20–23), Hagay, Zekarya (1–

8), İşaya ve Malaki ile apokrif II. Makkabiler’dir (1:18–36 ve 2:13). Kanoniklerden 

Ester kitabı sürgün dönemi yapıtı olmasına rağmen, bu dönemle ilgili kesin tarihsel 

bilgiler içermemektedir. 

Talmud’daki Ezra ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler oldukça dağınıktır. 

Talmud’da Ezra’nın tarihsel yaşantısıyla ilgili fazla bir bilgi yer almamakta, yapılan 

atıflar, daha çok onun Tevrat’la ilişkisi bağlamında olmaktadır. 

Son dönemlerdeki arkeolojik bazı bulgular hariç tutulursa, Asur, Babil ve 

Pers kaynaklarında bu dönemdeki Yahudilerle ilgili neredeyse hiçbir bilgi yer 

almamaktadır. Bu kaynaklarda Yahudilere yok denecek kadar az yer verilmiş olması, 

Yahuda’nın bu imparatorluklar içerisinde çok önemli olmadığı anlamına 

gelmektedir. Zira Yahuda, Babil ve Pers gibi büyük imparatorluklar içerisinde çok 

küçük bir krallığı; Yahudiler de bu krallığın mensubu durumundaki küçük bir 

azınlığı teşkil etmektedir. Yahudiler ve Yahudi tarihi açısından çok önemli kabul 

edilen sürgün ve sürgünden dönüş, Babil ve Pers imparatorlukları açısından, lokal bir 

olay olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.  

Son zamanlarda, Babil sürgünü sonrası ve bu dönemin iki önemli kahramanı 

Ezra ve Nehemya’yla ilgili Batı’da pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 
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konuyu farklı yönleriyle ele almıştır. Bu döneme karşı gösterilen ilginin en önemli 

nedenlerden biri, Tanah metinlerinin pek çoğunun bu dönemin bir ürünü olması veya 

bu dönemde düzenlenmesidir. Tanah’ta bu dönemle ilgili ayrıntılı bilgi 

bulunmamasına rağmen, araştırmacılar, Tanah kitaplarının yazıldığı dönemin sosyo-

politik durumu hakkında kafa yormuşlar, kitapların yazarlarının içinde bulundukları 

ortamı ve şartları tespite çalışmışlardır. Fakat bu çalışmalardan çok azı Ezra ve 

Nehemya’nın reformlarına değinmiştir. Araştırmaların çoğunluğu Ezra ve Nehemya 

kitaplarının kronolojik, literal ve teolojik analizlerinden oluşmaktadır. 

Araştırmamız, genel anlamda tarihin bir dönemini, özelde ise bu dönem 

içerisinde yaşamış bir kişinin faaliyetlerini konu edindiği için, çalışma bir literatür 

taraması şeklinde olmuştur. Bu yapılırken Tarih ilminin metotlarından faydalanılmış 

ve olaylar objektif olarak tasvir edilmeye çalışılmıştır. Sürgün öncesi ve sürgün 

sonrası dönemler arasında yaşanan değişimler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Kavramların anlaşılması için, zaman zaman tanımlamalar yapılmış, bunlarla ilgili 

yapılan yorum ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Araştırmada Tanah’tan yapılacak alıntılar için, Kitabı Mukaddes Şirketi’nin 

yayınlamış olduğu İstanbul 1993 basımı Türkçe Kitabı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit 

tercümesi; apokrif metinlerden yapılacak alıntılarda ise, yine aynı şirket tarafından 

çıkarılan İstanbul 2003 basımı Türkçe Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) 

Kitaplar tercümesi esas alınmıştır. 

Çalıştığımız dönem milattan öncesine ait olduğu için, önsözdekiler hariç, 

tarihlerin önüne MÖ kısaltmasını koymadık. Aksi belirtilmedikçe, tezde geçen bütün 

tarihler milattan önceye aittir. 
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II. YAHUDİLERİN BABİL SÜRGÜNÜ 

A. BABİL’İN COĞRAFİ TANIMI VE SİYASİ TARİHİ 

“Babil”, Fırat nehrinin doğusunda kurulmuş antik çağın en ünlü ve en eski 

kentlerinden birinin adıdır.3 Bunun yanında Babil, Fırat ve Dicle nehirleri arasında 

bulunan güneydoğu Mezopotamya topraklarını kaplayan ve en kaba hatlarıyla 

Bağdat’tan başlayarak İran körfezine kadar uzanan ve yaklaşık olarak bugünkü 

Irak’a denk düşen eski bir uygarlığın da adıdır. MÖ 2. yy. tarihçileri Babil’i, aşağı 

Mezopotamya (iki nehir, Dicle ve Fırat, arasındaki bölge) olarak tanımlamışlardır.4 

Biz de çalışmamızda bu tanımlamayı esas alıyoruz. 

Babil’e ilk yerleşenlerin Sümerler (3200), ardından Akadlar (yaklaşık 2350) 

ve Amurrular (yaklaşık 1850) olduğu bilinmektedir. Meşhur Babil şehrinin 

kurulması ve burada ilk krallığın oluşması ise 1830’lu yıllara tarihlendirilmektedir. 

Şehir, esas şöhretine Hammurabî döneminde (1728–1686) kavuştu. Kendi adıyla 

anılan meşhur yasaları oluşturan Hammurabî, güney Mezopotamya’nın tümüne ve 

orta Fırat’ta yer alan Mari (modern Tel Harrari)’ye kadar olan geniş bir bölgeye 

hükmetti.5 

Milattan önce ikinci bin yılın ortalarında Babil’de tarih sahnesine Aramîler 

çıktı. Daha sonra bu topraklarda meşhur Asur imparatorluğu kuruldu. Bu bölgeyi ele 

geçirmek için Asurlular, Aramîler ve Keldanîler arasında üçlü bir mücadele başladı. 

Mücadeleden galip çıkan Asurlular, MÖ 9. yy.’dan MÖ 7. yy.’ın sonlarına kadar 

neredeyse kesintisiz biçimde Babil’e hâkim oldular. Asur hükümdarları zaman 

zaman Babil’in yönetimini doğrudan ele almakla birlikte, çoğunlukla yerli krallar 

aracılığıyla egemenliklerini sürdürme yoluna gittiler.6 Keldani kabilelerinin Babil 

                                                
3 E.S, “Babylon”, EJ, CD Edition; Charles F. Pfeiffer, Exile and Return, Baker Book 

House, Michigan, 1962, s. 55. 
4 Willard Gurdon Oxtoby, “Babylonian, Achaemenid Period”, EJ, CD Edition; Sack, 14; 

Jacob Neusner-Alan J. Avery-Peck, The Routledge Dictionary of Judaism, Routledge, 

New York and London, 2004, s. 13. 
5 Oxtoby, “Babylonian, Achaemenid Period”, EJ, CD Edition; Pfeiffer, 55; Paul Johnson, 

Yahudi Tarihi, (çev: Filiz Orman), Pozitif yay., 2000, s. 16–17. 
6 Pfeiffer, 55. 



 

 

7 

topraklarına zorla girerek bir kaç kez tahta el koymalarından dolayı, Asurlular III. 

Tiglat-pileser (744–727)7 döneminde Babil ile daha yakından ilgilenmeye başladılar. 

Kral Sanherib (705–681) zamanında Asur’a karşı Babil’le bir ittifak kuruldu.8 

Babil’in barışçı yoldan denetiminin imkânsızlığını anlayan Sanherib, ordusuyla 

Babil’in üzerine yürüdü. Asur ordusu 689’da Babil’i yerle bir edip, çıkan isyanı da 

şiddetli bir şekilde bastırdı. Sanherib’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu 

Esarhaddon (681–669), babasının uyguladığı siyaseti terk etti ve Babil’in yeniden 

inşasına destek verdi. Babil’i bir prenslik haline getirdi ve küçük oğlu Samas-sum-

ukin’i oraya vali tayin etti.9 

MÖ 7. yy.’da Asur’da iç çekişmeler başladı. Asur hükümdarı Esarhaddon’un 

büyük oğlu ve halefi Asurbanipal (668–626) ile o dönemde Babil valisi olan kardeşi 

Samas-sum-ukin arasında çatışmalar çıktı. Bu çatışmalar sonucu Asur krallığı kuzey 

ve güney krallığı olarak ikiye bölündü. Asurbanipal, kardeşine karşı savaş açıp, 652 

yılında Babil’i tekrar Asur imparatorluğuna kattı. Bu tarihten itibaren Babil, yirmi 

beş yıl daha Asur hâkimiyetinde kaldı.10 Asurbanipal, güney Mezopotamya’ya 

geçişleri engellemek için Babil valiliğine Nabopolassar isimli bir Kalde’liyi getirdi.11 

Asurbanipal’in ölümünden sonra, yerine geçen krallar onun kadar başarılı 

olamadılar ve Asur imparatorluğu zayıflamaya başladı.12 Mısır’ın Asur 

                                                
7 Asur imparatorluğunu tarihte görülen ilk büyük imparatorluk yapan III. Tiglat Pileser’dir. 

745 yılında tahtı ele geçirmiş bir general olan Tiglat Pileser, Verimli Hilal’in çoğunu zapt 

ettikten sonra, kuzey ve güney sınırlarını etraftaki kabilelere karşı güvenli hale getirmiştir. 

Ayrıca ticaret yollarını korumak ve vergileri çok kolay toplamak için bölgeyi yönetim 

birimlerine ayırmıştır. Mağlup ettiği düşmanlarını bulundukları yerden sürmüş ve onlara 

inşaatlarda çalışma zorunluluğu getirmiştir. Onun bu uygulaması, uygarlaşma yolunda 

önemli sonuçlara yol açmış; bu sayede etnik engeller kırılmıştır. Bkz. Lukas De Blois-R. J. 

Van Der Spek, An Introduction to the Ancient World, Routledge, New York, 1997, s. 38. 
8 Bu dönemde Babil’de Aramî prenslerden Merodak-Baladan bulunmaktaydı. Asur’a karşı 

oluşturulan birlikte Babil’in yanı sıra Elam, Yahuda ve Sur kralları ile Mısır firavunu vardı. 

Bkz. M. Şemseddin Günaltay, Yakın Şark (Elam ve Mezopotamya), I, TTK, Ankara, 

1937, s. 563. 
9 Günaltay, I/563; Sack, 16. 
10 Sack, 16; Günaltay, I/565–569. 
11 M. Şemseddin Günaltay, Yakın Şark (Suriye ve Filistin), III, TTK, 1947, s. 351. 
12 De Blois-Van Der Spek, 38–39. 
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egemenliğinden ayrılmasından (650) hemen sonra, Medler ve Babilliler ayaklandı. 

Asurbanipal tarafından Babil’e vali olarak atanan Nabopolassar, Asur’un 

zayıflamasını fırsat bilerek Med kralı Kiyaksar (633–584) ile anlaşarak son Asur 

kralı Şinşarişkun’a karşı isyan etti. Bu isyan bastırılamadı. Med-Babil ittifakı, 612 

yılında Asur’un merkezi Ninova’yı ele geçirdi.13 

Mısır firavunu I. Psammetik (664–610) bölgede gücünü artırmak için, Med-

Babil ittifakına karşı oldukça zayıflamış ve Ninovayı’da kaybetmiş olan Asurlulara 

yardım etmek istedi. Psammetik bu sırada öldü. Onun yerine geçen oğlu Neko (609–

593), babasının girişimini devam ettirerek, Med-Babil ordularına karşı Asurlulara 

destek olmak için Filistin’e girdi.14 Yeni Babil taraftarı olan Yahuda kralı Yoşiya,15 

                                                
13 B. H. Alford, Old Testament History and Literature, Longmans, Gren and Co., London, 

New York, Bombay and Calcuta, 1910, s. 134; H. R. Hall-D. Litt, The Ancient History of 

the Near East/From the Earliest Times to the Battle of Salamis, Methuen &Co. Ltd., 

London, 1927, s. 543; Günaltay, III/351. Tanah’ın Nahum kitabında Nahum peygamber, 

Asur’un çökeceği ve Ninova’nın hazinelerinin yağma edileceği kehanetinde bulunmuştur. 

Bkz. Nahum 1–3. 
14 Günaltay, III/351–353; De Blois-Van Der Spek, 39. 
15 II. Krallar’da yaptığı reformlardan dolayı Yoşiya’dan övgüyle söz edilmektedir. (Bkz. II. 

Krallar 23:25). Friedman,  II. Krallar kitabında kral Yoşiya ile Musa peygamber arasında 

paralellikler kurulmaya çalışıldığını söylemektedir. Örneğin Tesniye 34:12’de “Musa gibi 

Rabbin yüz yüze bildiği bir peygamber daha İsrail’de çıkmadı” denilirken, II. Krallar 

23:25‘de Yoşiya için “…onun gibi Rabbe dönen bir kral ondan evvel olmadı ve 

kendisinden sonra onun gibisi çıkmadı” denilmektedir. Ayrıca, Tesniye 6:5’de yer alan 

“Allah’ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin” 

ifadesine benzer şeyler, II. Krallar 23:25’de Yoşiya’dan söz edilirken “Musa’nın bütün 

şeriatına göre, bütün yüreğiyle ve bütün canıyla ve bütün kuvvetiyle..” şeklinde yer 

almaktadır. Yine Tesniye 31:11’de geçen “bütün İsrail Allah’ın Rabbin önünde, onun 

seçeceği yerde görünmek için geldiği zaman, bu şeriatı bütün İsrail’in karşısında 

kulaklarıyla işitsinler diye onlara okuyacaksın” ifadelerinin benzeri II. Krallar 23:2’de 

“Kral ve kendisiyle beraber bütün Yahuda adamları ve Yeruşalim de oturanların hepsi, 

kâhinler ve peygamberler, küçükten büyüğe kadar bütün kavim Rabbin evine çıktılar. 

Rabbin evinde bulunmuş olan ahit kitabının bütün sözlerini onlara işittirerek okudu” 

şeklinde geçmektedir. Bkz. Richard Elliott Friedman, The Exile and Biblical 

Narrative/The Formation of the Deuteronomistic and Priestly Works, Scholars Press, 

California, 1981, s. 7–8. 
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Neko ordusunun ilerlemesini durdurmak istedi, ancak başarılı olamadı ve 610 yılında 

savaşta öldürüldü.16 Neko, Yahuda kralı Yoşiya’nın savaşta ölmesinden sonra, onun 

yerine tahta geçmiş olan oğlu Yehoahaz’ı tahttan indirip kardeşi Elyakim’i, ismini 

Yehoyakim olarak değiştirerek17 kral ilan etti.18 

Mısır ordusunun Yahuda’daki bu egemenliği çok uzun sürmedi. 

Nabopolassar bölgede Keldanî (veya Yeni Babil)19 imparatorluğunu kurdu ve Babil’i 

başkent yaparak kendini de Babil’in kralı ilan etti.20 Asur ve Mısır ittifakı, Babil-Med 

orduları karşısında büyük bir hezimete uğradı ve 605 yılında Asur imparatorluğu 

tamamen yıkıldı. Mısır ordusu ise Nabopolassar’ın 605 yılında ölümünden hemen 

                                                
16 Bkz. II. Tarihler 35:20–24. 
17 Neko, Elyakim’e yeni isim vermekle onun bu makamı kendisine borçlu olduğunu sürekli 

hatırlatmak istemiştir. (Bkz. Günaltay, III/353). Ayrıca Eski dönemlerde isim değiştirmenin 

yaygın bir uygulama olduğu görülmektedir. Örneğin, Asur kralı Asurbanipal, Mısır prensi 

Psammetik’in adını “Nabu-shezibbani”, yani “Nabu beni kurtarır” olarak değiştirdi. 

Tanah, Mısır’da Yusuf’un isminin “Zafenat-paneah” olarak değiştirildiğini (Tekvin 41:45), 

Daniel’in “Belteşatsar” (Daniel 4:19), Hananiah’ın isminin ise “Şedrak” olarak 

değiştirildiğini haber vermektedir. Ayrıca, her zaman isim değiştirme olumsuz 

olmayabiliyordu. Mesela, Mısır Firavunu Neko tarafından Elyakim’e verilen Yehoyakim 

ismi (II. Krallar 23:34) “Yahve sözünü yerine getirecektir” anlamına gelirken, Babil kralı 

Nebukadnezzar tarafından kral Yehoyakin’in amcası Mattanya’ya verilen Tsedekiya ismi 

(II. Krallar 24:17) “Yahve’nin dürüstlüğü” anlamına gelmekteydi. Görüldüğü gibi, bu iki 

Yahuda kralının yeni isimleri de yine Yahudi isimleriydi. Bkz. Pfeiffer, 11, 89–90; Elias 

Bickerman, “Nebuchadnezzar and Jerusalem”, Studies in Jewish and Christian History, 

E. J. Brill, Leiden, 1986, s. 293–294. 
18 Bkz. II. Krallar 23:31–34; II. Tarihler 36:1–4. 
19 Nabopolassar tarafından temelleri atılan ve oğlu Nebukadnezzar tarafından genişletilen 

krallık için Yeni Babil ve Keldanî isimleri kullanılmaktadır. “Keldanî” tabiri karışıklıklara 

sebep olduğu için, araştırmacılar tarafından daha çok Keldanî imparatorluğuna işaret 

olarak “Yeni Babil” ismi tercih edilmektedir.  Biz de çalışmamızda “Yeni Babil” 

kullanımını tercih ettik. Keldanî ve Yeni Babil kullanımı içn bkz. De Blois- Van Der Spek, 

40. Ayrıca bkz. Kadir Albayrak, Keldanîler ve Nasturîler, Vadi yay., Ankara, 1997. 
20 Pfeiffer, 11–12; 55; Günaltay, I/569. 
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önce oğlu Nebukadnezzar’a21  (605–562), önce Karkemiş’te,22 sonra da Hamath’ta 

yenildi.23 

Yeni Babil imparatorluğunun (626–539) ikinci kralı olan Nebukadnezzar, 

babası Nabopolassar’ın ölümünün ardından tahta geçti. Nebukadnezzar, babasının 

kurduğu bu devleti büyük bir imparatorluğa dönüştürmeyi başardı. Kırk üç yıllık 

hükümdarlığı boyunca çok önemli başarılara imza attı.24 

 

B. BABİL KRALI NEBUKADNEZZAR’IN YAHUDA’YI İŞGALİ 

1. Nebukadnezzar Hakkında Genel Bilgiler 

İlk Keldanî kralı Nabopolassar’ın (626–605) yirmi bir yıllık krallığından 

sonra tahta geçen oğlu Nebukadnezzar’ın krallığının ilk yılları hakkında Babil 

kaynaklarında çok az bilginin yer aldığı söylenmektedir. Yine bu kaynaklarda, 

Tanah’ta çokça bahsi geçen Nebukadnezzar’ın Kudüs’e yönelik seferleri, Yahuda’yı 

ve Kudüs’ü işgali, Süleyman mabedini yıkıp Yahudalıları sürgüne göndermesi gibi 

konulara çok az yer verildiği belirtilmektedir.25 Yahudi tarihi açısından çok önemli 

görülen bu olayların Babil kaynaklarında fazla yer almaması, aslında Yahuda 

krallığının Babil imparatorluğu tarihi açısından dikkate değer bir öneme sahip 

olmadığını göstermektedir. 

                                                
21 Nebukadnezzar (İbranice “rwndkBbn, rwardkBbn”) isminin Akadça aslı “Nabû-kudurri-

usur”’dur. Bu isim “Nabû çocuğumu korur” veya “Nabû sınırımı korur” anlamına 

gelmektedir. (Bkz. Pfeiffer, 12; Bustanay Oded, “Nebuchadnezzar”, EJ, CD Edition). 

Tarihte iki tane Nebukadnezzar adını taşıyan kral vardır. Bunlardan biri, ikinci İsin 

hanedanlığı kralı Nebukadnezzar (1124–1103), diğeri ise Yeni Babil kralı 

Nebukadnezzar’dır.  Yaklaşık beş yüz yıldan fazla bir zaman önce yaşamış olan ikinci İsin 

hanedanlığı kralı Nebukadnezzar’la karıştırmamak için Yeni Babil kralı Nebukadnezzar’a 

II. Nebukadnezzar denmiştir. Bkz. Sack, 13. 
22 Krş. II. Tarihler 35:20; Yeremya 46:2. 
23 Günaltay, III/353; Alford, 133–134; Pfeiffer, 11–13, 55; Günaltay, I/569. 
24 Pfeiffer, 11–13; Sack, 14; 19–20. 
25 Sack, 21. 
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Yeni Babil imparatorluğunun kurucusu kral Nabopolassar’ın oğlu olan 

Nebukadnezzar,  imparatorluğun gerçek anlamda kurucusu kabul edilmektedir.26 

Nebukadnezzar, tahta geçişinin hemen ardından fetih seferlerine başlamış, aynı 

zamanda farklı bölgelerdeki isyanları bastırmakla meşgul olmuştur. Filistin ve 

Suriye’deki hâkimiyetini pekiştiren Nebukadnezzar, 601 yılının sonunda Mısır’ı fetih 

seferlerini başlatmıştır. Fakat bunda başarılı olamamıştır. Bu durum Yahuda da dâhil, 

Suriye ve Filistin’deki bazı krallara Babil’e karşı isyan etme cesareti vermiştir. Yine 

Nebukadnezzar Elamlılara karşı savaşırken, bir yandan da Akad’daki bir 

ayaklanmayı bastırmaya çalışmıştır. Bu olaylar, Suriye ve Filistin krallarını isyan 

konusunda bir kez daha cesaretlendirmiştir. Nebukadnezzar, çıkan bu isyanları 

başarılı bir şekilde bastırmıştır. Kudüs’ü ele geçirmiş ve Yahuda’yı Babil’e bağlı bir 

vilayet yapmıştır.27 Ardından Sur (Tyre) 28 ve Ammonî29 gibi bazı krallıkları da 

ülkesine kattıktan sonra,30 562 yılında ölmüştür.31 

Nebukadnezzar’ın kişiliği hakkında Babil ve Yahudi kaynaklarında farklı 

tanımlamalarda bulunulmaktadır. Babil kaynaklarında Nebukadnezzar’dan hâkim ve 

yasa koyucu olarak faziletlerinden bahsedilmekte ve “adaletin kralı” olarak 

yüceltilmektedir.32 Ayrıca ikinci bir Hammurabî33 olarak kabul edilen 

                                                
26 De Blois-Van Der Spek, 40. 
27 De Blois-Van Der Spek, 40; Sack, 14; Oded, “Nebuchadnezzar”, EJ, CD Edition. 
28 Hezekiel peygamber, Sur kralının üç tarafı denizlerle çevrili ülkesinde gurura kapılıp “ben 

ilahım, denizlerin bağrında Allah tahtında oturuyorum” diyerek meydan okuduğu için, 

Yahve’nin yabancı ve sünnetsizleri onun üzerine salacağı ve ölümünün bunlar eliyle 

olacağı kehanetinde bulunmaktadır. Bkz. Hezekiel 28:2–10. 
29 Yeremya peygamber “Ammon oğullarının Rabba şehrine karşı cenk bağırışını 

işittireceğim günler geliyor. Issız bir hüyük olacak ve köyleri yakılacak ve İsrail kendisini 

mülk edinenleri mülk edinecek, Rab diyor.” (Yeremya 49:2) cümleleriyle Ammonî 

krallığının yıkılacağı kehanetinde bulunmaktadır. 
30 Pfeiffer, 18. 
31 Daniel Smith-Christopher, “Reassessing the Historical and Sociological Impact of the 

Babylonian Exile (597/587–539)”, Exile: Old Testament, Jewish, Christian 

Conceptions, (ed. J. M. Scott), Brill, Leiden, 1997, s. 19. 
32 Peter Coxon, “Nebuchadnezzar’s Hermeneutical Dilemma”, JSOT, 66 (1995), s. 89, 97. 
33 Hammurabî, Eski Babil İmparatorluğunun çökmesiyle birlikte, MÖ 28. yy.’da, 43 yıl 

Babil’de krallık yapmış bir Amorili yasa koyucudur. O, imparatorluğundaki on bir kralın 
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Nebukadnezzar’ın, ülkede adaleti sağlamak için tanrılar tarafından seçildiği ifade 

edilmektedir.34 

Babil kaynaklarına göre Nebukadnezzar, hukuk ve askeri alanların yanında, 

diğer alanlarda da önemli başarılara imza atmıştır.35 O, Babil’i eski dünyanın yedi 

harikasından biri haline getirmiştir. Bu çerçevede o, Babil’deki eski mabetleri restore 

ettirmiş, Marduk36 tapınağı Esagila ile yanındaki Etemenanki Zigguratı’nı37 ve şehrin 

duvarlarını yeniden inşa ettirmiştir. Ayrıca o, Babil topraklarını düzenli sulamak için 

Fırat nehrine bağlı kanallar yaptırmış ve meşhur asma bahçelerini kurdurmuştur.38 

Kısacası Nebukadnezzar, Babil tarihine göre, MÖ 6. yy.’ın başlarında Babil’i 

yeniden canlandıran, büyüten ve zirveye ulaştıran en önemli kişidir.39 

                                                                                                                                     

altıncı ve en ünlü olanıdır. Mezopotamya’nın şehir devletlerini zaptederek Sümer ve 

Akkad ülkelerini bir imparatorluk halinde birleştirip merkezî bir hükümet kurmuştur. 

Hammurabî asıl ününü, ülkesindeki kanunları derleyip, kısmen bunların üzerinde 

reformlar yaparak, bir kanun Codex’i tedvin etmesiyle kazanmıştır. Bkz. Pfeiffer, 11; 

Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sumer, Babil, Assur ve Ammi-Şaduqa Fermanı, TTK, 

Ankara, 2002, s. 3. 
34 Kralın tanrılar tarafından atandığı inancı, Mezopotamya’ya özgü yeni bir şey değildir. 

Daha önceki dönemlere ait pek çok metinde de, bu yönde ifadelere rastlamak mümkündür. 

Bkz. Coxon, 90. 
35 Kaynaklarda, Nebukadnezzar’ın kendi dönemine ait kitabelerde, büyük bir fatih olarak 

değil de, imarcı bir hükümdar olarak tasvir edildiği nakledilir. Yine, onun eski mabet ve 

sarayları imar ettirdiği, yeni mabet ve saraylar yaptırdığı anlatılmaktadır. Nebukadnezzar 

öldüğü zaman (561), Babil’in bütün doğunun en mamur ve en muhteşem şehri olduğu 

söylenmektedir. Bkz. Günaltay, I/591. 
36 Marduk ismi Tanah’ta “Bel” ile birlikte yer almaktadır: “…Babil alındı, Bel utandı, 

Merodak yıldı…” (Bkz. Yeremya 50:2). Marduk’un, özellikle Nebukadnezzar döneminde, 

Babil’in millî tanrısı olduğu belirtilmektedir. Bkz. Pinhas Artzi-Raphael Kutscher, 

“Marduk”, EJ, CD Edition.   
37 “Etemenanki Zigguratı”, Tekvin’de kötü şöhretiyle ün yapmış “Babil Kulesi”dir. (Bkz. 

Tekvin 11:1–9). Babil Kulesi için bkz. Myra J. Siff, “Tower of Babel”, EJ, CD Edition; 

Sack, Images of Nebuchadnezzar, 20, 84–89. 
38 Pfeiffer, 60–61; Sack, 14, 20, 72–75; Edwin M. Yamauchi, “The Exilic and Postexilic 

Periods: Current Developments”, Giving the Sense: Understanding and Using Old 

Testament Historical Texts, (ed. Michael A. Grisanti, David M Howard), Kregel 

Publications, America, 2003, s. 205. 
39 Coxon, 90–91; Oded, “Nebuchadnezzar”, EJ, CD Edition. 
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Nebukadnezzar’ın Yahudi tarihinde de önemli bir yeri vardır. 

Nebukadnezzar’ı Yahudi tarihi açısından önemli kılan; Yahuda’nın ele geçirilmesi, 

Süleyman mabedinin yıkılması ve Yahudilerin Babil’e sürgüne gönderilmesiyle 

sonuçlanan bir dizi askerî seferin onun zamanında ve onun emriyle gerçekleşmiş 

olmasıdır. 

Nebukadnezzar’ın Yahudi belleğindeki etkisi, Babil’in Persler tarafından 

ortadan kaldırılmasından sonra da devam etmiştir. Onun Yahudi tarihinde bıraktığı 

izlerin etkisi yüzyıllar boyunca devam etmiş ve hikâyesi Tanah’ın çeşitli kitaplarında 

yerini almıştır.40 

Nebukadnezzar, erken dönem rabbanî yazınlarda ve geç dönem Tanah 

metinlerinde zalim, acımasız ve bazen da deli olarak nitelendirilir. Ona atfedilen bu 

olumsuz imaj oldukça karmaşık bir yapı gösterir.41 Tanah’ın değişik yerlerinde, 

çoğunlukla onun hainliğine vurgu yapılırken, bazen ondan olumlu şekilde de 

bahsedilir.42  

İsrail tarihi boyunca, Yahudi toplumu üzerinde Nebukadnezzar’ın yaptığı 

etkiye sahip hemen hemen başka hiçbir kimse yok gibidir. Yahudiler onu, Tanrı’nın 

evinin yıkıcısı ve meşhur Babil Sürgünü’nün mimarı olarak hatırlarlar.43 Bazı 

araştırmacılar, Nebukadnezzar’ı büyüten şeyin bizzat Yahudilerin kutsal kitabı 

olduğunu iddia eder.44 

 

2. Nebukadnezzar’ın Yahuda’yı İşgali 

Asur imparatorluğunun İsrail devletini yıkmasından sonra, Yahuda Asur 

tehdidi altındaydı. Asur imparatorluğunun Babillilerce yıkılması (612), Yahuda 

                                                
40 Sack, 13–14. 
41 Matthias Henze, The Madness of King Nebuchadnezzar/The Ancient Near Eastern 

Origins and Early History of Interpretation of Daniel 4, Brill, Leiden, Boston, Köln, 

1999, s. 101; Sack, 99–104; Moses Aberbach, “Nebuchadnezzar in the Aggadah”, EJ, CD 

Edition; Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, IV, Baltimore and London, 1998, s. 

333–334.  
42 Mesela Yeremya kitabında “Yahve’nin kulu” ifadesi onun için kullanılır. (Bkz. Yeremya 

25:9; 27:6; 43:10). 
43 Henze, 101. 
44 Günaltay’a göre, “Tevrat’ın, Kudüs’ün sukutunu, tarihin en büyük bir hâdisesi, adeta 

cihanın yıkılışı gibi tasvir etmiş olması, bu maceranın kahramanı olan Nabukodonosor’u 

(Nebukadnezzar) tabiatıyla büyütmüştür.” Bkz. Günaltay, I/591. 
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krallığına nefes aldırmıştır. Bu sayede Yahuda krallığı, İsrail krallığını yıkılmasının 

ardından 150 yıl daha ayakta kalmıştır.45 Çünkü Yeni Babil imparatorluğu, Medya ve 

Umman-manda krallıklarıyla birlikte Ninova’yı da yıkmış ve 604 yılında Hatti 

topraklarında (Suriye-Filistin) kendi hâkimiyetini kurmuştur.46  

Yeni Babil imparatorluğu, kral Nabopolassar ve Nebukadnezzar 

dönemlerinde bölgede hâkim güç olmuş, özellikle Yahuda, bu gücün etkisi altında 

kalan bölgelerin başında gelmiştir. Başlangıçta Babil’e karşı temkinli bir politika 

izleyen Yahuda kralları, bölgede yeniden hâkimiyet sağlamak için zaman zaman 

ayaklanmışlardır. Çıkan bu isyanlar üzerine başkent Kudüs birkaç kez kuşatılmış ve 

işgal edilmiştir. 587 yılındaki son işgalde Kudüs yerle bir edilmiş, mabet yıkılmış, 

mabedin tunç direkleri, ayakları parçalanmış; diğer kutsal mabet eşyalarıyla birlikte 

Babil’e götürülmüştür.47 Bu hengâmede mabette bulunan kutsal sandık bir görüşe 

göre parçalanmış, bir görüşe göre de daha önce Manasse tarafından mabetten 

alınmıştır.48 Bu olaylar sonrasında, Yahuda krallığı sona ererken, Yahudiler de 

Babil’e sürgün edilmiştir.49 

 

                                                
45 Shemaryahu Talmon, “ ‘Exile’ and ‘Restoration’  in the Conceptual World of Ancient 

Judaism”, Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives, (ed. James 

M. Scott), Brill, Leiden, 2001, s. 121. 
46 Alford, 134–135; Bezalel Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition; Pfeiffer, 11. 

Nahum peygamber Ninova’nın düşmesine ve Asurluların yenilmesine çok sevinirken 

(Bkz. Nahum 1–3), Habakkuk peygamber Babil’in yükselmesine şaşırmaktadır. (Bkz. 

Habakkuk 1:1 vd.). 
47 Bkz. II. Krallar 25:9–13. Ayrıca Kudüs ele geçirildikten sonra Babilliler tarafından yapılan 

şeyler hakkında bkz. II. Krallar 25:14–17; krş. Yeremya 52:13; 17–23.  
48 Peter R. Ackroyd, Exile and Restoration/A Study of Hebrew Thought of the Sixth 

Century B.C, The Westminster Pres, Philadelphia, 1975, s. 25. 
49 De Blois-Van Der Spek, 40; Sack, 14; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition; Oded, 

“Nebuchadnezzar”, EJ, CD Edition. 
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C. YAHUDİLERİN BABİL’E SÜRÜLMESİ 

Yahudi tarihinde “sürgün”50 denildiğinde, genellikle 587/586 yılında51 Babil 

kralı Nebukadnezzar’ın Kudüs’ü ele geçirip mabedi yerle bir ettikten sonra 

                                                
50 Sürgün, İbranice’de “golah” (hlvf) veya “galut” (TBlf) (İngilizce “exile”) kelimesiyle 

ifade edilir. Kelime anlamı, “çıkarmak”, “sürmek”tir. (Krş. Hezekiel 12:3–7). Terim anlamı 

ise anavatanlarından çıkarılıp yabancı bir ülkeye sürülme ve yabancıların hâkimiyetine 

girme anlamına gelmektedir. (Krş. Amos 7:17). Klasik Yahudilik’te “sürgün”, teolojik 

anlamda, Tanrı ile insanlığın arasının ayrılmasıdır. Bu anlamda ilk sürgün, Philo ve 

Josephus’a göre günahları sebebiyle Cennet’ten çıkarılan Âdem ve Havva’ya aittir. Âdem 

ve Havva’yla karşılaştırılan İsrail halkı da, İsrail toprakları (İsrail halkının “Eden”i)’ndan 

aynı sebeple, işledikleri günah sebebiyle, sürgüne gönderilmiştir. Sürgünle yakın anlamlı 

kullanılan diğer bir kavram“diaspora”dır. İngilizce bir kelime olan diaspora kavramı,  

genellikle İbranice galut kavramının yerine kullanılmaktadır. Diaspora ve galut kelimeleri 

birbirinin yerine kullanılmakla birlikte, diaspora tam olarak “sürgün” kelimesinin anlamını 

karşılamamaktadır. Diaspora, “dağılma (dispersion)” anlamında olup, çoğunlukla İkinci 

Mabet dönemi sonrasında yaşanan ve İsrail Devleti’nin kurulmasına kadar devam eden 

dağılmalar ve İsrail toprakları dışında yaşayan Yahudiler için kullanılmaktadır. Birinci 

Mabed’in yıkılmasıyla (587) yaşanan ve Babil sürgünü olarak bilinen toplu sürgün, Yahudi 

literatüründe, “diaspora” değil “galut” olarak isimlendirilmektedir. (Bkz. Louis H. 

Feldman, “The Concept of Exile in Josephus”, Exile: Old Testament, Jewish, Christian 

Conceptions, (ed. James M. Scott), Brill, Leiden, New York, Köln, 1997, s. 145–150; 

Haim Hillel Ben-Sasson, “Galut”, EJ, CD Edition; Neusner-Avery-Peck, The Routledge 

Dictionary of Judaism, 30, 41; Talmon, 107; Yacov Newman-Gavriel Sivan, Judaism A-

Z (Lexicon of Terms and Concepts), (ed. Avner Tomaschoff), Jerusalem, 1980, s. 34; 

Lester L. Grabbe, Ezra-Nehemiah, Routladge, London and New York, 1998, s. 7). Ayrıca 

sürgün kavramının anlamı ve apokaliptik literatürde nasıl anlaşıldığı hakkında bkz. James 

C. VanderKam, “Exile in Jewish Apocalyptic Literature”, Exile: Old Testament, Jewish, 

Christian Conceptions, (ed. James M. Scott), Brill, Leiden, 1997, s. 89–109. 
51 Nebukadnezzar’ın Kudüs’ü işgalinin ve Yahudilerin Babil’e sürülmesinin hangi yıl olduğu 

tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda bu konuda 587 ve 586 şeklinde iki farklı tarih 

yer almaktadır. Tanah’ın Krallar kitabında Kudüs’ün iki defa işgal edildiği söylenmektedir. 

Bu işgal ve neticesinde sürgün döneminin ilki Yehoyakin’in kısa süren krallığı döneminde 

yaşanırken (II. Krallar 24:10–15), ikincisi Tsedekiya’nın krallığının 9. yılında meydana 

gelmiştir. (II. Krallar 25:1–22). Tanah’ta yer alan bu bilgiye rağmen, Babil kaynaklarında 

yalnızca bir işgalin anlatıldığı belirtilmektedir. Bkz. Bob Becking,  “Ezra’s Re-enactment 
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Yahudileri Babil’e sürgüne göndermesi kastedilmektedir.52 Tanah’ta Yahudilerin 

yaşadığı pek çok sürgün hikâyesinden bahsedilmesine rağmen, hiçbiri Yahudi 

tarihinde ve yaşamında Babil sürgünü kadar etkili olmamıştır.53 

Yahudilerin tarihte ilk yaşadıkları sürgün, Asur sürgünüdür. 700’lü yıllar, 

Yahudiler için oldukça sıkıntılı dönemlerdi. Bu tarihten önce yaşanan olaylar, 

gelecek zor günlerin habercisi olmuştu.54 Süleyman’ın ölümünden sonra (925) ülke 

ikiye bölünmüş; I. Yeroboam (924–907)55 kuzeyde İsrail krallığını, Rehoboam (924–

903/veya 907)56 da güneyde Yahuda krallığını kurmuştu.57 

                                                                                                                                     

of the Exile”, Leading Captivity Captive/ ‘The Exile’ as History and Ideology, (ed. 

Lester L. Grabbe), Sheffield Academic Press, England, 1998, s. 43. 
52 De Blois-Van Der Spek, 40; Becking,  “Ezra’s Re-enactment of the Exile”, 42. Bu 

dönemde Yahudilerin bir kısmının Mısır’a kaçıp sığındıkları nakledilmektedir. 

Yeremya’da, Yahudilerin Mısır’a sığınanlara tepkiler yer almaktadır. Yahve’nin 

Yahudilerin Babil’de kalmalarını, Mısır’a gitmemelerini istediği belirtilmektedir. (Bkz. 

Yeremya 42:10–44:30; krş. Yeremya 24:8–10). Mısır’a gidenlerin akibetiyle ilgili 

Yeremya’da anlatılan olumsuz duruma bakılırsa (Bkz. Yeremya 44:24–30), Yeremya’nın 

oradaki Yahudiler için hiç bir gelecek görmediği anlaşılmaktadır. Mısır’da bulunan 

Yahudilere ne olduğu tamamen belirsizdir. Sadece bu gruptan bazılarının Yahuda’ya 

döndüğü bilinmektedir. Bkz. Ackroyd, Exile and Restoration, 39; Georg Fohrer, History 

of Israelite Religion, (Translated by David E. Green), S.P.C.K., London, 1975, s. 315–

318. 
53 Charles C. Torrey, Ezra Studies, The University of Chicago Press, Chicago, 1910, s. 285; 

Jeppesen, 142. 
54 J. Maxwell Miller-John Haralson Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, The 

Westminster Press, Philadelphia, 1986, s. 218–220. 
55 Yeroboam, Efraim kabilesine mensup olup Nebat’ın oğludur. Genç, cesur ve becerikli bir 

kişi olan Yeroboam, Süleyman’a karşı isyan etmiştir. Şilolu peygamber Ahiya, onun 

isyanını desteklemiş ve İsrail’in on sıptının Yahve tarafından kendisine verileceğini 

söylemiştir. Yeroboam, Süleyman’ın kendisini öldürmek istemesi üzerine Mısır’a kaçmış 

ve Süleyman’ın ölümüne kadar da orada kalmıştır. Süleyman’ın ölümümden sonra yerine 

geçen oğlu Rehoboam’ın, babasının İsrail üzerine ağır vergiler koyma siyasetini devam 

ettirmek istemesi üzerine, İsrailliler isyan etmiş ve Yeroboam önderliğinde İsrail krallığını 

kurmuştur. (Bkz. I. Krallar 11:26–12:1–33). Tanah’ta Yeroboam’ın İsrail’de yirmi iki yıl 

krallık yaptığı söylenirken (Bkz. I. Krallar 14:20), kaynaklarda Süleyman’ın ölümü, 

krallığın ikiye bölünmesi, Yeroboam ve Rehoboam’ın krallık süreleri ile ilgili farklı 
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Yahuda krallığında Rehoboam’ın ardından tahta geçen krallar içerisinde en 

dikkat çeken isim, kral Ahaz (742–727)’dı. Yotam’dan58 sonra tahta geçen Ahaz, 

önceki kralların aksine putperest inançları benimsemiş, halkını Yehova’nın yanı sıra 

pagan tanrılara tapınmaya zorlamıştır.59 Aynı dönemde, kuzeydeki İsrail krallığı ise 

tam bir anarşi içinde olmuştur.60 Bu krallık, başlangıçtan yıkılışına kadar sürekli iç 

çekişmeler, cinayetler ve savaşlarla mücadele etmiştir.61 Bu dönemde sık sık krallar 

değişmiştir. Örneğin, kral II. Yereboam’ın (785–745) ölümünden sonra, İsrail’de 

745–736 yılları arasında beş kral tahta geçmiştir.62  

Parçalanmış Yahudi toprakları bölgedeki birçok Sami kabilenin, özellikle de 

gittikçe gücünü hissettiren Aramîler’in tehdidi altında kalmıştır. Fakat İsrail ve 

Yahuda krallıkları için asıl tehlikeyi Asurlular ve Babilliler oluşturmuştur. Burası 

Asurlular için stratejik bir öneme sahipti. Ayrıca Asur imparatorluğu topraklarından 

başlayan ve Mısır’a giden ticaret yolu da Filistin coğrafyasından geçmekteydi. Bu 

nedenle bu iki Yahudi krallığının topraklarına sahip olmak, Asurlular için büyük bir 

önem arz etmekteydi. Bundan dolayı, Asurlular bu toprakları ele geçirmek için fetih 

girişimlerini başlattılar.  

                                                                                                                                     

tarihler verilmektedir. Bkz. Bustanay Oded, “Jeroboam”, EJ, CD Edition;  Yaşar Kutluay, 

İslam ve Yahudi Mezhepleri, Anka yay., İst., 2001, s. 167; Johnson, 65.    
56 Kral Süleyman’ın Ammonî eşi Naama’nın oğlu olan Rehoboam, babasının ölümü ve 

ülkenin ikiye bölünmesinden sonra Kudüs’te on yedi yıl krallık yapmıştır. (Bkz. I. Krallar 

14:21). Buradan hareketle, Rehoboam’ın 924 ila 907 tarihleri arasında tahtta kaldığı 

tahmin edilmektedir. Bkz. Miller-Hayes, 220. 
57 Süleyman’ın ölümü ve ülkenin bölünüşüyle ilgili bkz. I. Krallar 11:43–12:1–33. 
58 Bkz. II. Krallar 15:32–34. 
59 Bkz. II. Krallar 16:2–4.  
60 İsrail ve Yahuda tarihiyle ilgili temel kaynak II. Krallar 15:8–17:41 ve II. Tarihler 28:1–

15. cümlelerdir. Özellikle II. Tarihler’de yer alan bilgiler, Yahuda’da meydana gelen 

olaylarla ilgili olup, İsrail’le ilgili olanlar ikincil derecede ele alınmıştır. İsrail tarihiyle 

alakalı yer alan bilgiler ise Yahuda’yla doğrudan ilişkili olanlardır. Özellikle Tarihler, Ezra 

ve Nehemya kitaplarının yazarının, Davut’tan önce ve Yahuda dışındaki yerlerde meydana 

gelen olayların tamamını göz ardı ettiği, hiç yer vermediği gözükmektedir. Bkz. Fohrer, 

360; Miller-Hayes, 314–315, 335. 
61 Günaltay, III/335. 
62 Miller-Hayes, 220–221; Johnson, 69. 
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İlk önce kuzeydeki İsrail Krallığı topraklarına yönelen Asurlular, fetih 

girişimlerinin başarılı olmasının ardından, buradaki halkı Asur’a sürgüne 

göndermişlerdir. İki aşamada gerçekleşen sürgünlerden ilki, İsrail kralı Pekah 

döneminde olmuştur. Asur kralı III. Tiglat-pileser, kuzeydeki İsrail krallığının 

Gilead, Galile ve Naftali bölgelerini ele geçirip orada bulunanları Asur’a sürgüne 

göndermiştir.63 Asurlular tarafından gerçekleştirilen ikinci sürgün ise, ilk sürgünden 

yaklaşık on yıl sonra, İsrail karalı Hoşea zamanında, Samiriye’nin önce Asur kralı 

Şalmaneser (727–722), ardından kral II. Sargon (722–705) tarafından ele 

geçirilmesinden sonra yaşanmıştır.64 Bu dönemde Samiriye halkının çoğu sürgüne 

gönderilmiş65 ve yerlerine başka bölgelerden insanlar getirilip yerleştirilmiştir.66 

Sürgüne gönderilen on İsrail kabilesi, zaman içerisinde tarih sahnesinden 

silinmiştir.67 Sürgüne gitmeyip geride kalanlar da zamanla pagan inançları 

benimseyip asimile olmuştur.68 

Asur imparatorluğu döneminde, Asur’a vergi vermek suretiyle işgalden 

kurtulan Yahuda krallığı, Babil imparatorluğu döneminde aynı şansı 

yakalayamamıştır. Kral Nebukadnezzar döneminde Yahuda ele geçirilmiş ve halk 

Babil’e sürgün edilmiştir. Nebukadnezzar, çok eski bir düşünce olan bu yöntemle69 

                                                
63 Bkz. II. Krallar 15:29; 16:5–9; krş. I. Tarihler 5:26; İşaya 7. 
64 Bkz. II. Krallar 17:1–6; 18:9–11. 
65 Bkz. II. Krallar 17:6, 18, 23; 18:9–12. Torrey, Asur kaynaklarında bu dönemde İsrail 

krallığından 27.290 kişinin sürgüne gönderildiği bilgisine yer vermektedir. Bkz. Torrey, 

326. 
66 Bkz. II. Krallar 17:24. 
67 Talmon, 120. 
68 Sara Japhet, “Exile and Restoration in the Book of Chronicles”, The Crisis of Israelite 

Religion/Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, (ed. 

Bob Becking-Marjo C. A. Korpel), Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999, s, 178; Grabbe, 

“‘The Exile’ Under the Theodolite: Historiography as Triangulation”, Leading Captivity 

Captive/‘The Exile’ as History and Ideology, (ed. Lester L. Grabbe), Sheffield 

Academic Press, England, 1998, s. 84–85; David Aberbach, Imperialism and Biblical 

Prophecy 750–500 BC, Routledge, London and New York, 1993, s. 10. 
69 Nebukadnezzar’ın işgal ettiği bölgelerin halkını sürgün etme politikasının, Asur kralı I. 

Tiglat-pileser’in başlattığı sürgün siyasetinin bir devamı olduğu kabul edilmektedir. I. 

Tiglat-pileser (MÖ 12. yy.’ın sonları) ile başlayan bu yöntem, daha sonra Asur 
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güneybatıdan gelecek saldırılara karşı Filistin’i tampon ülke yapmak ve Babil’in 

nüfusu olmayan bazı bölgelerinde yerleşimi sağlamak istemiştir.70 Asurlular’ın 

yaptığının aksine71 Nebukadnezzar, sürgüne gönderilenlerin yerine başka insanlar 

yerleştirmemiştir.72 

Tanah’a göre Kudüs’ün işgali ve Yahudilerin Babil’e sürgüne gönderilmesi, 

Yahuda kralı Yehoyakim zamanında başlamış ve kral Tsedekiya döneminde sona 

ermiştir. Yahuda kralı Yehoyakim, Babillilere hediyeler vererek Yahuda’nın işgalini 

bir süre geciktirmiştir. Fakat Babillilerin Mısırlılar tarafından zor duruma sokulması 

(601), kral Yehoyakim’i Mısırlılara güvenerek Babillilere karşı isyan etmeye 

                                                                                                                                     

imparatorluğunu tarihte görülen ilk büyük imparatorluk yapan III. Tiglat-pileser (744–727) 

tarafından, mağlup ettiği düşmanlarını bulundukları yerden sürmesi ve inşaatlarda çalışma 

zorunluluğu getirmesiyle devam ettirilmiştir. Ele geçirilen bölge insanlarının sürgüne 

gönderilmesi Babil döneminde de devam etmiştir. Sürgün siyaseti, Pers kralı Koreş’in 

bölgede hâkim olmasıyla sona ermiş, hatta tersine işletilmeye başlanmış, sürgündekiler 

kendi topraklarına geri gönderilmiştir. Bkz. De Blois-Van Der Spek, 38; Aberbach, 

Imperialism…, 5; Ephraim Stern, “The Persian Empire and the Political and Social 

History of Palestine in the Persian Period”, The Cambridge History of Judaism/ 

Introduction; The Persian Period, (ed. W. D. Davies-Louis Finkelstein), I, Cambridge 

Univ. Press, Cambridge, 1991, s. 70; Elias J. Bickerman, “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, 

JBL, 65 (1946), s. 249–275; Ackroyd, Exile and Restoration, 140–141; Thomas L. 

Thompson, “The Exile in History and Myth: A Response to Hans Barstad”, Leading 

Captivity Captive/‘The Exile’ as History and Ideology, (ed. Lester L. Grabbe), 

Sheffield Academic Press, England, 1998, s. 105; Kenneth G. Hoglund, Achaemenid 

Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah, 

Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1992, s. 7. 
70 William Stein, “Exile, Babylonian”, The Universal Jewish Encyclopedia, (ed. Isaac 

Landman), IV, Universal Jewish Encyclopedia Company, New York, 1948, s. 209. 
71 Asurlular, Kuzey İsrail Krallığı’nı 722’deki sürgünden sonra yeniden iskâna açtı ve başka 

yerden getirdikleri insanları buraya yerleşirdi. Bkz. II. Krallar 17:24. 
72 Lester L. Grabbe, “Israel’s Historical Reality After the Exile”, The Crisis of Israelite 

Religion/Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, (ed. 

Bob Becking-Marjo C. A. Korpel), Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999, s. 16; Pfeiffer, 44; 

Yamauchi, 206. 
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cesaretlendirmiştir.73 Bunun üzerine Nebukadnezzar, Kudüs’ü yeniden işgal etmiş ve 

çıkan isyanı 598/597’de şiddetli bir şekilde bastırmıştır.74 

Yehoyakim’den sonra, yerine oğlu Yehoyakin75 tahta geçmiştir. Kudüs 

Nebukadnezzar’ın ordusu tarafından kuşatıldığı için, kral ancak üç ay tahtta 

kalabilmiştir.76 Şehri ele geçiren Nebukadnezzar, isyanın cezası olarak henüz on 

sekiz yaşında olan Yahuda kralı Yehoyakin’i, ailesini, kraliyet görevlilerini, 

savaşçıları, sanatkârları ve Kudüs ve Yahuda’dan farklı gruplardan insanları sürgüne 

göndermiştir.77 

Nebukadnezzar, Yehoyakin’i sürgüne gönderdikten sonra yerine amcası78 

Mattanya’yı adını Tsedekiya79 olarak değiştirerek kral atamış ve ondan bağlılık sözü 

almıştır.80 Tsedekiya, Mısır firavunları II. Psammetik ve Aprias’ın vaatlerine 

                                                
73 Bkz. II. Krallar 24:1. 
74 Bkz. II. Krallar 24:2–7; II. Tarihler 36:6–8; Daniel 1:1–2. Grabbe’ye göre, Kudüs’ün kral 

Yehoyakim zamanında işgal edildiğine ilişkin bilgiler, büyük ihtimalle, II. Krallar ve II. 

Tarihler’de anlatılan hikâyenin yanlış okunmasına veya yanlış değerlendirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Daniel’in yazarı, II. Krallar ve II. Tarihler’deki bilgileri karıştırmış ve 

“Yahuda kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında, Babil kralı Nebukadnezzar 

Yeruşalim’e geldi ve onu kuşattı” (Daniel 1:1) şeklinde vermiştir. Hâlbuki Yehoyakim’in 

krallığı döneminde Babillilerin Kudüs’e saldırdıklarına ilişkin her hangi bir delil yoktur. 

Ayrıca II. Krallar kitabına göre Yehoyakim, krallığının yedinci yılında, Kudüs’ün 

Babillilerce ele geçirilmesinden üç yıl sonra isyan etmiştir. (II. Krallar 24:1). Babilliler, 

Yehoyakim ölünceye kadar bu isyana karşılık vermemişlerdir. Nebukadnezzar’ın ordusu 

Kudüs’e ulaştığında tahtta Yehoyakim değil, oğlu Yehoyakin vardır. Bkz. Grabbe, “‘The 

Exile’…”, 88; Peter R. Ackroyd, I&II Chronicles, Ezra, Nehemiah/Introduction and 

Commentary, SCM Pres Ltd, London, 1973, s. 206–207. 
75 Yehoyakin’in ismi, Yeremya 24:1’de Yekonya olarak geçerken, II. Krallar 24:8 ve II. 

Tarihler 36:4’de Yehoyakin olarak yer alır. 
76 Bkz. II. Krallar 24:8–9. 
77 Bkz. II. Krallar 24:8–17; Yeremya 13:18–19; II. Tarihler 36:9–10. 
78 II. Krallar’da Tsedekiya’nın kral Yehoyakin’in amcası olarak gösterilirken (II. Krallar 

24:17), II. Tarihler’de kardeşi olduğu söylenmektedir. Bkz. II. Tarihler 36:10. 
79 Tsedekiya kral olduğunda yirmi bir yaşındadır ve Yahuda’da on bir yıl krallık yapmıştır. 

Bkz. II. Krallar 24:18. 
80 Bkz. II. Krallar 24:13–17; II. Tarihler 36:10–13; Hezekiel 17:11 vd. Tsedekiya kral ilan 

edilmesine rağmen, halk yasal kral olarak Yehoyakin’i görmüştür. (Gabriele Boccaccini, 
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güvenerek Nebukadnezzar’a karşı isyan etmiştir.81 bunun üzerine Nebukadnezzar, bu 

olay sonrasında Yahuda’nın bir daha isyana kalkışmaması için komutanı 

Nebuzaradan’ı, 587 yılında Kudüs’ü yerle bir etmek görevlendirmiştir. Nebuzaradan, 

Kudüs’ü ele geçirdikten sonra, mabedi ve şehrin duvarlarını yerle bir etmiştir.82 

Kralın oğullarını onun gözü önünde öldürmüş, kralı da gözlerini kör ettikten sonra, 

zincire vurarak Babil’e götürmüştür.83 Ayrıca Nebuzaradan Yahuda’nın askerî, sivil 

ve dinî liderlerini Ribla’da idam ettirmiş;84 daha az tehlikeli olan halkını da Babil’e 

sürgüne göndermiştir.85 

Bu dönemde pek çok Yahuda şehri yerle bir edilirken, Benyamin kabilesine 

dokunulmamıştır. Nebukadnezzar, burada düzeni sağlamak üzere Ahikam’ın oğlu 

Gedalya’yı bir Benyamin şehri olan Mizpah’a vali olarak görevlendirmişse de 

Gedalya’nın valiliği kısa ömürlü olmuştur. Gedalya, Nebukadnezzar’la işbirliği 

yaptığı suçlamasıyla öldürülmüştür.86 Gedalya’nın öldürülmesi, Babil’e yeni bir 

sürgünün (582 yılında) başlangıcı ve bahanesi olmuştur.87 

                                                                                                                                     

Roots of Rabbinic Judaism, Wm. B. Eerdmans Publishing, Cambridge, 2002, s. 46). 

Hatta Kudüs’teki bazı Yahudiler, Babil’de esir tutulan Yehoyakin’in tekrar döneceğini ümit 

etmişlerdir. Bkz. Yeremya 28:4. 
81 Bkz. Yeremya 37:5; Hezekiel 17:15; 29:6–7. 
82 Sack, 14; Oded, “Nebuchadnezzar”, EJ, CD Edition; Carl Schultz, “The Political 

Tensions Reflected in Ezra-Nehemiah”, Scripture in Context: Esssays on the 

Comparative Method, (ed. Carl D. Evans, William W. Hallo and John B. White), The 

Pickwick Press, Pittsburgh, 1980, s. 221. Bazı araştırmacılar, Nebukadnezzar’ın mabedi 

yerle bir edip, orada bulunan kutsal eşyaları Babil’e göndermesindeki asıl amacın, şehri ve 

şehrin kutsallığını zayıflatmak ve Kudüs’ü ele geçirmek olduğunu düşünmektedir. Böylece 

Nebukadnezzar, bu tarihten yaklaşık on yıl sonra Kudüs’ü kolayca ele geçirmiştir. Bkz. 

Bickerman, “Nebuchadnezzar and Jerusalem”, 296–297; Pfeiffer, 14–15. 
83 Bkz. II. Krallar 25:1–7. Tsedekiya’nın Babil’de sürgündeyken öldüğü söylenmektedir. 

Bkz. Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition. 
84 Bkz. II. Krallar 25:18–21. 
85 Bkz. II. Krallar 25:1-21; Yeremya 39:1-10; 52:1-27; II. Tarihler 36:11-21 vd.; Krş. Daniel 

5. 
86 Bkz. II. Krallar 25:22–26; Yeremya 40:7 vd; 41:1 vd. 
87 Bkz. Yeremya 52:30. 
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Babil kralı Nebukadnezzar döneminde yaşanan bu olaylar neticesinde 

Yahudilerin son kalesi Kudüs ve dolayısıyla güneydeki Yahuda krallığı da, İsrail 

krallığı gibi sona ermiş ve kutsal Kudüs şehri Yahudilerin nazarında “dul bir kadın 

gibi”88 kalmıştır.89 Yahudilerin Babil sürgünü, 539 yılından Pers kralı Koreş’in 

Babil’i fethedip Babillileri mağlup etmesinin ardından Yahudilere dönüş izni 

vermesine kadar devam etmiştir.90 

Babillilerin Yahuda’da yaptıkları yıkım, katliam ve sürgünlerin bu kadar 

şiddetli olmasının sebebini, Yahuda krallarının yapılan anlaşmalara sadık 

kalmamasında ve Babil’e karşı defalarca isyan etmesinde aramak gerekir. Önce 

Yehoyakim, ardından Yehoyakin ve son olarak da Tsedekiya’nın isyanı, kral 

Nebukadnezzar’ın bir daha isyan edemeyecek şekilde Yahuda’nın yerle bir 

edilmesini emretmesiyle son bulmuştur. Sürgüne gönderilen halk, her şeylerini 

geride bırakarak göç etmek zorunda bırakılmış, geride kalanlarsa yeni efendilerinin 

hizmetinde çalışmaya devam etmişlerdir. Gerek sürgüne gönderilenler ve gerekse 

Yahuda’da bırakılanlar, başlarına gelen bu felaketin bir muhasebesini yapma ihtiyacı 

hissetmişlerdir. 

 

1. Sürgünle ilgili Tartışmalar 

Kudüs’ün ele geçirilmesinin ardından, sürgüne gönderilenlerle Yahuda’da 

kalanların oranı ve sosyal statüleri gibi konular, Kutsal Kitap yorumcuları ve 

tenkitçileri arasında tartışmalıdır. Konuyla ilgili bilgilerin kaynağı, II. Krallar, II. 

Tarihler, Yeremya, İkinci İşaya91 ve Hezekiel92 kitaplarında yer alan ifadelerdir. 

                                                
88 Bkz. Yeremya’nın Mersiyeleri 1:1. 
89 Bickerman, “Nebuchadnezzar and Jerusalem”, 282; Peter Ross Bedford, Temple and 

Restoration in Early Achaemenid Judah, Brill, Leiden, Boston, Köln, 2000, s. 1. 
90 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 17; Sack, 14; Grabbe, “‘The Exile’ …”, 80–100. 
91  İkinci İşaya, Tanah’ta ayrı bir kitap olmayıp, İşaya kitabının 40–55. bölümleri için 

kullanılan bir isimlendirmedir. Bazı araştırmacılar, İşaya kitabının 40–55. bölümlerini 

farklı bir çalışma olarak kabul edip, “teselli edin, kavmimi teselli edin” cümleleriyle 

başladığı için bu bölümleri “İsrail’in Teselli Kitabı” olarak da isimlendirmektedirler. 

Ayrıca bu bölümlerin bahsettiği olaylar, 545 ila 539 arası dönemle tarihlendirilmektedir. 
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Tanah’ın Krallar ve Tarihler kitaplarından93 anlaşıldığı üzere, Yahuda’dan en 

kapsamlı sürgünler, Yahuda kralı Yehoyakin ve kral Tsedekiya’nın krallığı 

dönemlerinde olmuştur.94 II. Krallar kitabında, 597 yılında, yani Nebukadnezzar’ın 

sekizinci yılında, on sekiz bin kişinin sürgün edildiği belirtilirken,95  kitabın devam 

eden bablarında 587 yılında sürgüne gönderilenlerin sayısı hakkında bir bilgi 

verilmez, sadece ‘halkının geri kalanı (yeter hā’ām)’ şeklinde genel bir ifade 

kullanılmıştır. Sürgüne gönderilmeyip Yahuda’da kalanlar için de ‘memleketin fakir 

olanları (middallāt hā’āres)’ şeklinde muğlâk bir ifadeye yer verilmiştir.96 Bu son 

ifade, Yeremya kitabında ‘halkın fakir olanlarından bir kısmı (middallāt hā’ām)”97 

                                                                                                                                     

Bkz. Amnon Netzer, “Some Notes on the Characterization of Cyrus the Great in Jewish 

and Judeo-Persian Writings”, Acta Iranica, II, Leiden, 1974, s. 35. 
92 Hezekiel kitabı, sürgün döneminin başlangıcında yaşanan olayları konu edinirken; İşaya 

kitabının İkinci İşaya olarak isimlendirilen bölümleri, sürgün döneminin sonunda vuku 

bulan olayları ele almaktadır. Bkz. Ackroyd, Exile and Restoration, 104; John Van 

Seters, “In the Babylonian Exile With J: Between Judgment in Ezekiel and Salvatian in 

Second Isaiah”, The Crisis of Israelite Religion/Transformation of Religious 

Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, (ed. Bob Becking-Marjo C. A. Korpel), Brill, 

Leiden, 1999, s. 72–73. 
93 Tanah’ın I. ve II. Krallar ile I. ve II. Tarihler kitaplarını, birinci ve ikinci kitabı birlikte 

zikretmek gerektiği yerlerde, sözü uzatmamak için kısaca Krallar ve Tarihler olarak 

isimlendirdik.  
94 Bkz. II. Krallar 24:14; II. Tarihler 36:9–10. Araştırmacılara göre Tarihler kitabı, yalnızca 

Yahuda krallığı bakış açısını yansıtmaktadır. Bu yüzden bu kitaplarda kuzey İsrail 

krallığının işgali ve halkının sürgüne gönderilmesiyle ilgili çok az bilgi yer almaktadır. 

Yine Tarihler kitabında, İsrail’in Asurlular tarafından ele geçirilmesi ve Yahuda’nın 

Babillilerce işgali, Krallar kitabındaki anlatımdan farklı ele alınmaktadır. II. Tarihler’de, 

Yahuda’nın işgali ve yaşanan sürgünler tarihsel sıralamaya uygun olarak anlatılırken; 

İsrail krallığının iki aşamalı işgali ve halkını sürgüne gönderilmesi, tek bir olay olarak 

verilmektedir. III. Tiglat-pileser’in Galile’yi ve Samiriye’yi ele geçirmesinden ve 

oradakileri sürgüne göndermesinden hiç söz edilmemektedir. Bkz. Japhet, “Exile and 

Restoration…”, 39–40. 
95 Bkz. II. Krallar 24:14–16. 
96 Bkz. II. Krallar 25:11 vd. 
97 Bkz. Yeremya 52:15. 



 

 

24 

şeklinde biraz farklı, ancak benzer bir ifade yer almıştır. Bazı araştırmacılar, 

Tanah’taki sürgünden geriye bazı fakirlerin kaldığına ilişkin sözlerin, geride 

kalanların sosyal statüleri hakkında bilgi verme amaçlı olduğunu ileri sürmüştür.98 II. 

Tarihler’de ise sürgüne gönderilenlerin sayısı hakkında bir bilgi verilmemiştir. Kral 

Tsedekiya zamanında halkın çoğunluğunun kılıçtan geçirildiği;99 Kudüs’ün son 

işgalinden sonra da, geride kalanların tamamının sürgün edildiği söylenmiştir.100 

Yeremya kitabında, II. Krallar ve II. Tarihlerin aksine, Babil’e sürgüne 

gönderilenlerin sayısı dönemler halinde ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. Yeremya 

kitabında sürgün, üç aşamalı olarak ve Nebukadnezzar’ın krallık yıllarına göre 

anlatılmaktadır. Nebukadnezzar’ın yedinci yılında 3023 kişi;101 on sekizinci yılında 

832 kişi102 ve yirmi üçüncü yılında 745 kişi103 olmak üzere toplam 4600 kişi Babil’e 

sürgüne gönderilmiştir. Yeremya’daki bu rakamlar II. Krallar kitabında verilen 

bilgilerle çelişmektedir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi, II. Krallar’a göre 

Kudüs’ün sadece ilk işgalinde 18000 kişi sürgüne gönderilmiştir.104 

Ezra ve Nehemya kitaplarında, sürgünden sonra Yahuda’da Yahudi 

yaşamının varlığı kesinlikle kabul edilmez. Özellikle Ezra’da sürgünlerin ardından 

ülkenin tamamen boş kaldığı vurgulanır. Bu kitaplara göre, yalnızca sürgündeki 

topluluk (golah)  meşru kabul edilmekte; Yahuda’da kalanlar “memleketler 

                                                
98 Ackroyd, Exile and Restoration, 23. 
99 Bkz. II. Tarihler 36:17. 
100 Bkz. II. Tarihler 36:18–20. 
101 Bkz. Yeremya 52:28. 
102 Bkz. Yeremya 52:29. 
103 Bkz. Yeremya 52:30. Bu son sürgünden Tanah’ın başka bir yerinde söz edilmemektedir. 
104 Bkz. II. Krallar 24:14–16. 
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kavimlerinin murdarlıkları”105 arasında sayılmaktadır.106 Gerçek Yahudiler, Babil’de 

veya diasporada yaşayanlardır. Sürgüne gitmeyenler gerçek Yahudi değildir.107 

Kutsal Kitap araştırmacıları, Tanah’taki verilerden hareketle, Babil’e 

gönderilen ve Yahuda’da kalan Yahudilerin sayısı hakkında birbirine zıt görüşler 

ileri sürmüştür. Bir görüşe göre, sürgünden çok az sayıda soylu etkilenmiş, halkın 

çoğunluğunu kendi topraklarında bırakılmıştır.108 Bu konudaki geleneksel görüş ise, 

Tanah’ın II. Tarihler kitabından hareketle,109 587 yılında yaşanan felaketin ardından, 

şehrin harabeye döndüğü, bütün halkın sürgüne gönderildiği ve şehrin tamamen boş 

ve ıssız kaldığı yönündedir.110  

Son dönemde, özellikle Charles C. Torrey, Hans Barstad, Robert Carroll, 

John Bright ve Lester L. Grabbe başta olmak üzere birçok araştırmacı, Tanah’ın 

                                                
105 Bkz. Ezra 9:1, 11; Nehemya 10:28; krş. Ezra 4:4; 10:2, 11; Nehemya 9:24; 10:30–31. 
106 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”,  22–23; Peter R. Ackroyd, Israel Under Babylon 

and Persia, Oxford Univ. Press, London, 1970, s. 17; Harold C. Washington, “Israel’s 

Holy Seed and The Foreign Women of Ezra-Nehemiah: A Kristevan Reading”, Biblical 

Interpretation, 11/3–4 (2003), Brill, Leiden, s. 430. 
107 James Sanders, “The Exile and Canon Formation”, Exile: Old Testament, Jewish, 

Christian Conceptions, (ed. James M. Scott), Brill, Leiden, New York, 1997, s. 41. 
108  Bu konudaki farklı yaklaşımlar için bkz. Ackroyd, Exile and Restoration, 21; Ackroyd, 

Israel Under Babylon and Persia, 3–4; Schultz, 222 vd; Bickerman, “Nebuchadnezzar 

and Jerusalem”, 282, 294; Pfeiffer, 16–17; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition; 

Stein, IV/209; Japhet, “Exile and Restoration…”, 39; Grabbe, “Israel’s Historical 

Reality…”, 22–23, 31; Max L. Margolis-Alexander Marx, A History of The Jewish 

People, Meridian Books, Philadelphia, 1962, s. 114; Becking,  “Ezra’s Re-enactment of 

the Exile”, 41 vd; Bob Becking, “Continuity and Discontinuity After the Exile: Some 

Introductory Remarks”, The Crisis of Israelite Religion/Transformation of Religious 

Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, (ed. Bob Becking-Marjo C. A. Korpel), Brill, 

Leiden-Boston-Köln, 1999, s. 2; John Bright, A History of Israel, SCM Press, London, 

1962, s. 324. 
109 Bkz. II. Tarihler 36:17–21. 
110 Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of The Jews, I, Columbia Univ. 

Press, New York, 1952, s. 105; Simon Dubnov, History of the Jews/From the 

Beginning to Early Christianity, I, (Translated from the Russian by Moshe Spiegel), 

South Brunswick, New York, ty, s. 312; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition; 

Thompson, 101–118; Schultz, 222 vd. 
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değişik pasajlarında ifade edildiğinin aksine,111 bölgenin tamamen ıssız ve boş 

kalmadığını, belli bir ölçüde hayatın devam ettiğini ileri sürmüştür.112 Torrey, 

Tanah’ta yer alan, halkın tamamının sürgüne gönderildiği yönündeki bilgilerin 

abartılı olduğunu söylerken;113 Ackroyd, bu ifadelerden, nüfusun tamamının sürgüne 

gönderildiği sonucunun çıkmayacağını belirtmiştir.114 Bright ise, Yeremya 

kitabındaki rakamların makul olduğunu, sürgüne gönderilenlerin bundan daha fazla 

olmadığını ifade etmiştir.115 Bazı araştırmacılar Yahuda’da kalanların sayısıyla ilgili, 

yirmi bin gibi net bir rakam söylerken;116 bazıları da bu oranı toplam nüfusun yüzde 

doksan veya doksan beş şekline yüzde olarak vermiştir.117 

Yahuda nüfusunun büyük çoğunluğunun geride kaldığını savunan 

araştırmacılar, bu iddialarına sürgün dönüşünde, daha önce sürgüne gitmeyenlerin 

hâlâ Kudüs’te bulunmalarını; Hezekiel gibi sürgün dönemi kitaplarında, sürgünden 

dönenlerin mabedi yeniden inşa etme ve topraklarında hak iddia etme konularında 

anlaşmazlıkların çıkacağına ilişkin imaların olmasını delil göstermektedir.118 Yine, 

Yeremya kitabında bazı Yahudilerin Yahuda’da ibadetlerine devam etmek için geçici 

bir sunak yaptıklarına ilişkin bilgilerin bulunması,119 sürgünden sonra Yahuda’da 

                                                
111 Bkz. II. Krallar 25:1-21; Yeremya 39:1-10; 52:1-27; II. Tarihler 36:11-21 vd.; Krş. 

Daniel 5. 
112 Torrey, 285–287; Bright, 324; Ackroyd, Exile and Restoration,  20–31; Grabbe, “Israel’s 

Historical Reality…”, 22 vd.; Margolis-Marx, 114; Fohrer, 308; Yamauchi, 210; Smith-

Christopher, 7; Donald J. Georgen, The Mission and Ministry of Jesus, Wilmington, 

Delaware, 1986, s. 47; Andrew Thomson, “An Inquiry Concerning The Books of Ezra 

and Nehemiah”, AJSL, 48/2, 1932, s. 123; Niels Peter Lamche, “On the Problems of 

Reconstructing Pre-Hellenistic Israelite (Palestinian) History”, Journal of Hebrew 

Scriptures, 3 (2000), s. 12. 
113 Torrey, 285. 
114 Ackroyd Exile and Restoration, 21; Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 4; 

Japhet, “Exile and Restoration…”, 39. 
115 Bright, 325–326. 
116 Theodore C. Vriezen, The Religion of Ancient Israel, The Westminster Press, 

Philadelphia, 1967, s. 243. 
117 Boccaccini, 51. 
118 Bkz. Hezekiel 8:1–18; 11:14–21; 33:23–29. 
119 Bkz. Yeremya 41:5. 
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hayatın tamamen durmadığının en açık göstergelerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir.120 

İkinci görüşü savunan araştırmacılar, şehrin fakir olanları hariç hepsinin 

sürgüne gönderildiğini, yine Tanah’ta yer alan delillerle121 iddia etmektedir.122 Bu 

görüşte olanların başında Salo Wittmayer  gelmektedir. Ona göre, sürgünden sonra 

Yahuda’da Yahudi yaşamının büyük oranda devam ettiği tezi, hem Kutsal Kitab’a, 

hem de tarihsel gerçeklere ve arkeolojik bulgulara aykırıdır. Çünkü yerli nüfus, 597–

586 yıllarında gerçekleşen peş peşe sürgünlerle, savaş ve yarı gönüllü göçlerle ciddi 

anlamda tükenmiştir.123 Baron’la aynı görüşü paylaşan bazı araştırmacılar, sürgünler 

sonucunda Filistin’deki Yahudi varlığının sona erdiğini belirtirmiştir.124 Pfeiffer de 

arkeolojik bulguların, 587 yılını müteakip dönemde Yahuda’da net bir kesintinin 

olduğunu, ancak Yahuda’nın kuzey veya güney bölgeleri için aynı şeyin söz konusu 

olmadığını, delillerin Beytel ve Samiriye şehirlerinin yıkılmadığını gösterdiğini ifade 

                                                
120 Jacob M. Myers, Ezra-Nehemiah, Doubleday, New York, 1964, s. xx. 
121 Bkz. II. Krallar 25:1-21; Yeremya 39:1-10; 52:1-27; II. Tarihler 36:11-21 vd.; Krş. 

Daniel 5. 
122 Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition. Thompson, sürgünler sonucunda 

Yahuda’nın tamamen ıssız bir ülke olmadığını savunan Hans Barstad’a cevap olarak 

yazdığı makalesinde, onun eski kaynaklarla modern tarihçiliği karıştırdığını ileri 

sürerken, onun Nehemya’daki boş ülkeyle ilgili itirazını garip karşılamaktadır. Ancak 

yine de bütünsel bir sürgünün abartılı olduğunu kabul etmektedir. Bkz. Thompson, 101–

118.   
123 Baron, I/105; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition. 
124 Örneğin The Universal Jewish Encyclopedia’nın “Babil Sürgünü” maddesini yazan 

William Stein, Babil sürgününün üç aşamada gerçekleştiğini, birincisinin Kral 

Yehoyakin’in tahttan indirilmesinden sonra 597 yılında olduğunu ve bu sürgünde kral, 

ailesi, maiyetiyle birlikte, 7000 savaşçı ve 1000 usta zanaatkâr ve nalbantın 

gönderildiğini belirtmiştir. Birinci sürgünden kısa bir süre sonra kâhinler, peygamberler 

ve soylular da sürgüne gönderilmiştir. Yine Stein’e göre, 587 yılında Kudüs’ün 

düşmesinin ardından gönderilenlerin sayısı 40.000 kişiyi bulmuştur. Gedalya’nın 

öldürülmesinden sonraki son sürgünde de, sayıları çok az kalmış olan nüfusun tamamı 

sürgün edilmiştir. Bkz. Stein, IV/209. Ayrıca bkz. Pfeiffer, 16–17; 42; Bickerman, 

“Nebuchadnezzar and Jerusalem”, 282, 294.  
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etmiştir.125 Bazı araştırmacılar da, savaşlar neticesinde askerî, sivil ve dinî liderlerin 

idam edildiğini,126 daha az tehlikeli olanların ise sürgüne gönderildiğini ve 

Yahuda’da kalmalarına izin verilen fakir çiftçiler dışında ülkenin tamamen 

boşaltıldığını,127 hatta onların yerine de başka insanların yerleştirilmediğini 

söyleyerek, uzlaştırıcı bir görüş ortaya koymuşlardır.128 Zira Asurlular’ın yaptığının 

aksine,129 Nebukadnezzar sürgüne gönderilenlerin yerine başka insanlar 

yerleştirmemiş,130 bölge kademeli olarak güneyden Edomiler ve Araplar, doğudan da 

Ammonîler ve diğer komşu kabileler tarafından işgal edilmiştir. Sürgündekiler 

Babil’den dönmeden önce Yahuda’da, sürgüne gönderilmeyen Yahudilerin 

torunlarıyla birlikte yabancı milletler yerleşmişlerdir.131 

Yahudilerin sürgünüyle ilgili tartışmalardan birisi de, onların yabancı 

kültürler içerisinde kimliklerini korumaları ve anayurtlarına tekrar dönmelerinin 

tarihte bir ilk olup olmadığıdır. Araştırmacılara göre, tarihte sürgüne gidip millî 

kimliklerini kaybedenlerin örneklerine rastlanıldığı gibi, tam tersi örneklere de 

rastlamak mümkündür.  

Yahudi tarihinde bunun iki örneğine de rastlanılmaktadır. Sürgünde millî 

kimliklerini kaybedip, yabancı milletler içerisinde asimile olanlar ve millî 

kimliklerini koruyup tekrar anayurtlarına dönenler de olmuştur. Birincisi Asur 

imparatorluğu zamanında, ikincisi ise Babil imparatorluğu zamanında yaşanmıştır. 

Asurluların kuzey İsrail krallığından sürgüne gönderdiği on Yahudi kabilesi bunun 

en açık örneğidir. Bu on İsrail kabilesinin Yahudi kaynaklarında hatırasının hâlâ 

canlı olması, sürgündeki kuzey kabilelerinin varlıklarını devam ettirdiklerine ilişkin 

                                                
125 Pfeiffer, 43. 
126 Bkz. II. Krallar 25:18–21. 
127 Bkz. II. Krallar 25:12. 
128 Bright, 324; Pfeiffer, 17; Bickerman, “Nebuchadnezzar and Jerusalem”, 282, 294; 

Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 16. 
129 Asurlular, Kuzey İsrail Krallığı’nı 722’deki sürgünden sonra yeniden iskâna açmış ve 

nüfuslandırmıştır. Bkz. II. Krallar 17:24. 
130 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 16. 
131 Pfeiffer, 44. 
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gerçek bir bilgi sayılmamaktadır.132 Nitekim Asur’a sürgüne gönderilen bu on 

Yahudi kabilesi bir daha geri dönememiş, tarih sahnesinden silinmiştir.133 Babilliler 

tarafından sürgüne gönderilen Yahudilerse, tekrar kendi topraklarına dönmüşlerdir. 

Bu sayede başka milletler içerisinde asimile olup yok olmaktan kurtulmuşlardır. 

Bazı araştırmacılar, Yahudilerin Babil sürgününden sonra yeniden kendi 

topraklarına dönmesinin, tarihte ilk örnek olmadığını belirtmektedir. Grabbe’ye göre, 

sürgünde kimliklerini tamamen kaybeden milletler olduğu gibi, yüzyıllar sonra bile 

kimliklerini hatta dillerini koruyabilenler de olmuştur. Dolayısıyla, bu konuda bir 

genelleme yapılması doğru olmadığı gibi, sürgündekilerin kimliklerini 

koruyacaklarını veya kaybedeceklerini söylemek de ancak kişisel bir görüş olacaktır. 

Çünkü sürgünden anayurtlarına dönen toplulukların olduğunu gösteren deliller çok 

olmamakla birlikte yine de vardır. Asur ve Babil kaynaklarında bu konuda bazı 

örneklere rastlanılmaktadır. Örneğin Babilliler tarafından sürgüne gönderilen 

isyancılar, daha sonra Esarhaddon tarafından tekrar şehre dönmelerine izin 

verilmiştir. Dolayısıyla, iddia edildiği gibi Yahudilerin “gola” toplumu olarak 

sürgünden Yahuda’ya dönüşleri, daha önce yaşanmamış bir durum değildir.134 

 

2. Sürgünün Yahudiler Üzerindeki Etkisi 

Yahuda’dan 597 ve özellikle 587 yıllarında yaşanan sürgünler, Yahudi dinî, 

kültürel ve siyasî yaşamında önemli bir etkiye sahip olayların başında gelmektedir. 

Yahudiler, sürgünle birlikte siyasî bağımsızlıklarını yitirdikleri gibi, maddî ve 

manevî olarak da büyük bir çöküntü yaşamışlardır. Bu dönemde sürgünle sonuçlanan 

gelişmelerin tarihsel gerçekliği, hem Kutsal Kitap hem de Kutsal Kitap dışı 

kaynaklar ve arkeolojik kalıntılarla doğrulanmasına rağmen, sürgün sonrası dönemde 

                                                
132 4. Ezra (2. Esdras) 13:39-47’de sürgündeki “on kabile”nin Sion’a döneceği kehanetinde 

bulunulmaktadır. Bkz. Grabbe, “‘The Exile’…”, 81–82. 
133 Talmon, 120; Elias Bickerman, From Ezra to the Last of the Maccabees/ Foundations 

of Post-Biblical Judaism, Schocken Books, New York, 1962, s. 6. 
134 Grabbe, “‘The Exile’…”, 83–84. 
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Yahuda ve Babil’de bulunan Yahudilerin durumu konusunda hâlâ belirsizlikler 

vardır.135 

Sürgünlerden sonra Yahuda’nın ve orada ikamet edenlerin durumları 

hakkında çok farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Fakat bu değerlendirmelerin 

hiçbirisi tahminden öteye geçmemektedir. Çünkü Kudüs’ün yıkıldığı 587 ila 

Koreş’in dönüş izni verdiği 536 yılları arasında Yahuda ve orada kalanların 

yaşantıları hakkında sanki hiç yaşanmamışçasına, neredeyse hiçbir bilgi yok 

yoktur.136 Kaynaklardan elde edilen veriler ise gerçek tarihsel olayları yansıtmaktan 

çok, dinî-ideolojik bakış açısıyla yazılmış ve mitik unsurlarla süslenmiş bilgilerdir.137 

Kudüs’ün 587 yılında tahrip edilmesi, Yahudi tarihinde çok önemli bir 

dönüm noktası olmuştur. Yahudiler daha önceki dönemlerde birçok kriz dönemi 

yaşamış olmasına rağmen, hiçbirisi onlar üzerinde Babil sürgünü kadar etkili 

olmamıştır.138 Kudüs’ün ve mabedin yıkılması, Davud krallığının sona ermesi, ciddi 

kültürel ve teolojik sarsıntı meydana getirmiş,139 Yahudilerin zihninde çok derin izler 

bırakmıştır. Yahudilerin Kudüs’ün, mabedin ve Davud krallığının ebedi olarak 

korunmuşluğu140 ve fethedilemezliğine141 olan inançları yıkılmıştır.142 Bu inanç, 

                                                
135 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 17; Sack, 14; Ackroyd, Exile and Restoration, 

232; Pfeiffer, 43; Bright, 323. Ayrıca Tanah dışı kaynaklar hakkında bkz. Grabbe, “‘The 

Exile’…”, 80–100 
136 Bright, 323–325; Pfeiffer, 43; Ackroyd, Exile and Restoration, 232; Schultz, 222–224. 
137 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 31. 
138 Leo Trepp, Judaism: Development and Life, Dickenson Publishing Company, Belmont-

California, 1966, s. 13; Fohrer, 307; Bright, 323; Schultz, 221; Sanders, 37. 
139 Miller-Hayes, 416; Yamauchi, 300; Fohrer, 307. 
140 I. Krallar’da Yahve Süleyman’a “…baban Davut’a vaat etiğim gibi İsrail üzerinde senin 

krallığının tahtını ebediyen pekiştiririm” vaadinde bulunmuştur. (I. Krallar 9:5). Ayrıca 

Peygamber Natan kral Davut’a, Tanrı’nın bir kelamı olarak, krallığının ebediyen 

emniyette olacağı ve tahtının ebediyen sabit olacağı sözünü vermiştir. (II. Samuel 7:4–

17). Yahudiler, Davut ve soyunun krallık için Yahve tarafından seçildiğine, kraliyet 

sarayının korunması ve takdisi yönünde ilahî vaadin olduğuna inanıyorlardı. Bkz. 

Bedford, 4. 
141 Yeremya Peygamber’in mabet vaazında, kendilerini düzeltmeyip günaha devam ettikleri 

takdirde, Tanrı’nın ismiyle çağrılan güvendikleri mabedin de yıkılabileceği yönündeki 
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şehrin ve mabedin yıkılıp Davud krallığının sona ermesiyle büyük oranda 

kaybolmuştur.143 Bazı Yahudi yazarlar, sürgünü ölümden bile daha ağır bir ceza 

olarak görmüştür. Çünkü ölüm, sıkıntıları sona erdirirken, sürgün yeni şanssızlıkların 

ve sıkıntıların başlangıcı olmuştur.144 

Yahudilik’te sürgün olayı, sosyolojik ve tarihsel olduğu kadar, aynı zamanda 

dinî ve ideolojik bir konudur. Düşmanları tarafından ülkelerinden çıkarılan 

Yahudiler, başlarına gelen bu felaketleri, ferdî ve kolektif olarak haddi aşmaları 

sebebiyle, ilahî bir ceza olarak yorumlamıştır.145 Tanah’ın sürgün dönemini anlatan 

kitaplarında, Yahudilerin kendi topraklarından sürülmesi, “günah-sürgün ve 

dönüş”146 şeklinde dinî ve ideolojik bir zeminde ele alınmıştır.147  

Sürgünün, bu teolojik tartışmaların ötesinde, Yahudiler üzerinde ciddi etkileri 

olmuştur. Bu etkiler dinî, kültürel ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç başlık altında 

değerlendirilebilir. 

a. Dinî Etkisi 

Sürgünün hemen sonrasında yaşanan kafa karışıklığı içerisinde Yahudiler 

arasında farklı tepkiler ortaya çıkmıştır. Bu tepkileri şu şekilde sıralamak 

mümkündür: Güçsüz bir Tanrı olduğu düşünülerek, Yahve’ye ibadetin tamamen 

                                                                                                                                     

sözlerine (Yeremya 7 ve 26. bablar) insanların çok sert tepki göstermesinin sebebi, şehir 

ve mabetle ilgili bu inançlarıdır. Bkz. Schultz, 221; 235. 
142 Bright, 328; Stuhlmueller Carroll, “Post-Exilic Period: Spirit, Apocalyptic”, The Jerome 

Biblical Commentary-The Old Testament, (ed. Raymond E. Brown-Joseph A. Fitzmyer 

and Roland E. Murphy), I, Prentice-Hall, New Jersey, 1968, s. 337; Schultz, 221. 
143 Leo W. Schwarz (ed.),  Great Ages and Ideas of the Jewish People, Random House, 

New York, 1956, s. 73; Schultz, 221. 
144 Bunun için bkz. Feldman, “The Concept of Exile…”, 146. 
145 Talmon, 110; Georgen, 47. 
146 Krş. Yeremya 24, 29, Hezekiel 4. 
147 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 31; Karl Heinrich Cornill, “Ezekiel”, JE, (ed. 

Isidore Singer), V, Funk and Wagnalls Company, London, 1903, s. 314, 316; Michael A. 

Knibb, “The Exile in the Literature of the Intertestamental Period”, Heythrop Journal, 

17 (1976), s. 264–265. 
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bırakılması;148 geleneksel dinin terk edilip işgalci Babil gücünün din anlayışının 

kabul edilmesi; Yahvizm’deki149 Kenanî unsurların kuvvetlendirilmesi; Yahvizm’in 

özellikle monoteistik formu üzerinde yuğunlaşılması veya dinî, siyasî ve sosyal 

bağlamda Yahve’ye inancın yeniden şekillendirilesi.150 

Babil tanrıları karşısında Yahve’nin güçsüzlüğü düşüncesi, milletler 

arasındaki savaşların tanrılar arasındaki savaşların bir yansıması olarak 

düşünülmesinden kaynaklanmaktadır.151 Kudüs’ün ve mabedin tahrip edilmesi, 

halkın sürgüne gönderilmesi, bazı Yahudiler tarafından Babil tanrısı Marduk’un 

İsrail’in tanrısına karşı zafer kazanması olarak algılanmış; mabedin kutsl eşyalarının 

da Babil’deki Marduk tapınağı için zafer ganimetleri olarak düşünülmüştür. Bunun 

sonucunda halkın zihninde Babil tanrısı Marduk, Yahve’den daha güçlü konuma 

yükselmiştir. Pek çok kişi, güçsüz bir Tanrı olduğunu düşünerek, Yahve’ye 

tapınmayı tamamen terk etmiştir. Bunun bir sonucu olarak Babil tanrılarına 

tapınmaya başlamıştır.152 Çünkü zafer kazananların tanrısına tapınmak daha avantajlı 

görülmüştür. Bu sayede yeni efendileri Babillilerden fayda sağlayanlar bile çıkmıştır. 

Birçok Yahudi ise Yahve’ye inanmayı tamamen terk ederken, bazıları da Yahve’yle 

birlikte Babil tanrılarına ibadet etmeye başlamış,153 evlerinde bu tanrıların 

heykellerini bulundurmuştur.154 

Sürgün sonrası dönemi anlatan Tanah kitaplarında, işgalcilerin dinlerinin 

kabul edilmesine karşı konulmaya çalışılmış, bu amaçla kimi zaman Yahve’nin 

                                                
148 Elmer W. K. Mould, Essentials of Bible History, The Ronald press Company, New York, 

1966, s. 417. 
149 “Yahvizm” ya da “Yahvistik din” tabiri, Kudüs’ün Babilliler tarafından yıkılmasından 

önceki dönemde, Yahuda’daki dini tanımlamak için kullanılmaktadır. (Bkz. Becking, 

“Continuity and Discontinuity…”, 5). Sürgün dönüşü sonrasında Yahudilerin dinini 

tanımlamak içinse, “Yahudilik” tabiri kullanılmaktadır. 
150 Becking, “Continuity and Discontinuity…”, 4; Mould, 417–418. 
151 I. Krallar’da Suriyelilerle İsrailliler arasındaki savaşta, Suriyeliler İsraillilerle dağda değil, 

ovada savaşmak istemelerinin gerekçesi olarak, İsrail ilahının dağlar ilahı olduğu, ovalar 

ilahı olmadığı gösterilmektedir. (Bkz. I. Krallar 20:23 ve 20:29). Buna göre, tanrıların da 

savaşlarda aktif olarak katıldıkları sonucu çıkmaktadır.  
152 Smith-Christopher, 18; Mould, 417; Fohrer, 311; Ackroyd, Exile and Restoration, 42. 
153 Fohrer, 311. 
154 Bkz. Hezekiel 14:1–11. 
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birliğine daha çok vurgu yapılırken, kimi zaman da Babil tanrıları alaya alınmıştır.155 

İkinci İşaya’da, yabancı dinlere karşı konulmuş; Yahve’nin birliği ve 

mükemmelliğine sürekli vurgu yapılmıştır. İşaya’da, heykellerin anlamsızlığı ortaya 

konmaya çalışılırken;156 İkinci İşaya’da, Babil tanrılarıyla doğrudan alay edilmiştir.157 

Hezekiel’de de, başka tanrılara ibadet etme düşüncesi, bu tanrıların odun ve taştan 

başka bir şey olmadıkları şeklinde alaya alınmıştır.158 

Sürgün dönemi peygamberleri, halkın Babil tanrılarına tapınmalarına karşı, 

Yahve’nin bütün dünyanın Tanrısı olduğu, yalnızca İsrail’i değil, bütün insanlığı 

yarattığı fikrini işlemeye başlamışlardır. Babillilerin zafer kazanmalarının ve 

Yahudilerin kendi topraklardan sürülmüş olmalarının, Yahve’nin zayıflığını 

göstermeyeceğini, onun iradesinin sürgünde de devam ettiğini söylemişlerdir.159 

Peygamberlerin yolunu takip edenler, sunacakları bir mabetleri olmamasına rağmen, 

sürgün döneminde Yahve’ye tapınmaya, Şabat ve sünnet kurallarına riayet etmeye 

devam etmiştir.160 Yahve’yle aralarını düzeltmek ve tekrar anayurtlarına dönmek 

için, ağıtlar yakmışlar,161 sürgünün anısına oruçlar tutmaya başlamışlardır.162 Bu 

dönemde monoteizm ile politeizm arasındaki ayrışma keskinleşmiş,163 peygamberler 

ahite, Şabat kurallarına ve sünnete riayet edilirse mabedin yeniden yapılacağı sözünü 

vermişlerdir.164  

Sürgün sonrasında farklı bir tavır takınan bazı Yahudiler ise, ne sadece 

Yahve’ye ibadete devam etmiş ne de Babil tanrılarına tapınmıştır. Geçmiş 

dönemlerde olduğu gibi,165 eski Kenan tanrılarına tapınmaya başlamıştır.166 Örneğin 

                                                
155 Ackroyd, Exile and Restoration, 42. 
156 Heykellerin anlamsızlığı şu şekilde ifade edilmektedir: “Oyma puta şekil verenlerin hepsi 

boş adamlardır ve zevk buldukları şeyler bir işe yaramayacaktır…” Bkz. İşaya 44:9 vd. 
157 Bkz. İşaya 46:1 vd. 
158 Bkz. Hezekiel 20:32.  
159 Pfeiffer, 47. 
160 Mould, 417–418. 
161 Bkz. Mezmurlar 137; Yeremya’nın Mersiyeleri 3:39 vd.; 5:19-21. 
162 Bkz. Zekarya 7:1 vd.; 8:18-19. 
163 Örnek için bkz. İşaya 44:6 vd. 
164 Bkz. İşaya 65 vd. 
165 Tanah’ın çeşitli yerlerinde, Yahudilerin tarih boyunca farklı dönemlerde farklı 

gerekçelerle eski inançlarına döndükleri veya bunun özlemini çektikleri anlatılmaktadır. 
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bazı Yahudiler, Yoşiya tarafından yapılan reformların yanlış olduğunu; bunun eski 

Kenan tanrılarını kızdırdığını düşünmüştür. Bunun bir sonucu olarak dinsel anlamda 

geriye dönüş yaşanmıştır. Hezekiel’in sekizinci babı, Yeremya’nın kırk dördüncü 

babı, Zekeriya ve İşaya’nın trito-İşaya olarak adlandırılan babları,167 felakete tepki 

olarak diğer tanrılara, özellikle de Kenan’ın bilinen eski tanrılarına tapınmaya 

başlayanların sayısının azımsanmayacak boyutlarda olduğunu göstermektedir. 

Hezekiel’de anlatılanlar, muhtemelen Kudüs’ün işgali dönemindeki dinî durumu 

tasvir etmektedir. Hezekiel 8. ve 9. bablardaki anlatılanlarla; Yeremya 44’de yer alan 

ifadeler,168 eski bir inanca dönüldüğünün birer işareti olarak yorumlanmaktadır.169 

Bunun bir sonucu olarak, Yahuda’da senkretik bir inanç biçimi ortaya çıkmıştır.170 

Sürgüne gönderilen Yahudilerden bazıları bu konuda oldukça zıt bir görüş 

sergileyerek, yakında Tanrı’nın vadinin gerçekleşeceğini ve bir mesih çağının 

geleceğini iddia etmişlerdir. Hatta sıkça bunlar arasından, kendilerini Tanrı’nın 

elçileri olarak gösteren ve yakında bir “kurtarıcı”’nın geleceğini haber verenler 

çıkmıştır.171 

Tanah’ta gerek Yahuda’da kalmış olanların gerekse Babil’de sürgünde 

bulunanların, sürgün dönemi boyunca dinî yaşantılarının nasıl olduğu konusunda çok 

açık bilgiler yer almamaktadır. Özellikle sürgüne gitmeyenlerin durumu Tanah’ta 

tamamen görmezden gelinmiştir. 

Tanah’ın sürgüne gitmeyip Yahuda’da kalanlardan neredeyse hiç söz 

etmemesi üzerinde duran araştırmacılar, bunu ideolojik sebeplere bağlamışlardır. 

                                                                                                                                     

Bkz. Çıkış 16:3; 17:3; Çıkış 32:1–6; Hâkimler 10:6; I. Samuel 19:10–16; I. Krallar 

12:28–29; I. Krallar 23:12. 
166 Örneğin Yeremya’da şöyle denilmektedir: “Çünkü günahları çok, döneklikleri de 

çoğaldı.” (Yeremya 5:6); “Seni kendi kötülüğün tedip edecek ve döneklerin seni 

azarlayacak.” Bkz. Yeremya 2:19. 
167 İşaya kitabının 55–66 arası babları, trito-İşaya olarak adlandırılmaktadır. 
168 Yeremya’da şöyle denilmektedir: “…Yeruşalim üzerine getirmiş olduğum kötülüğün 

hepsini gördünüz. Onların ve atalarınızla sizin bilmediğiniz başka ilahlara buhur yakmağa 

ve kulluk etmeğe giderek beni öfkelendirmek için etmiş oldukları kötülükleri yüzünden, 

işte, bugün şehirler harap ve içlerinde oturanlar yok…” Bkz. Yeremya 44:1 vd. 
169 Ackroyd, Exile and Restoration, 40–41. 
170 Fohrer, 308–310. 
171 Baron, I/118; Fohrer, 309–311. 
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Onlar, Tanah’ın bu dönemi anlatan kitaplarında, sürgüne gitmeyenlerin Tanrı 

tarafından tamamen reddedildikleri, bu nedenle de onların ne sürgün döneminde ne 

de sürgün dönüşü dönemde tarihsel bir önemlerinin olduğu görüşünü işlemişlerdir.172 

Başka bir ifadeyle, Yahuda’nın gerçek bakiyesinin sürgüne gidenler olduğu, geride 

kimsenin kalmadığı veya kaldıysa bile çok önemsiz olduğu belirtilmek istenmiştir.173 

Örneğin Yeremya kitabında sürgünde geride kalanlar çok ağır eleştirilmiş; bunlar 

“dallim”, yani “Rabbin yolunu ve Tanrı’nın şeriatını bilmeyenler” olarak 

nitelendirilmiştir.174 Yine Yeremya’da, sürgündekiler iyi incirlere,  geride kalanlar da 

kötü incirlere benzetilmiştir. Sürgündekilerin kutsal toprakları yeniden imar 

edecekleri; sürgüne gitmeyenlerinse daha fazla yıkım yaşayacakları ileri 

sürülmüştür.175 Buna göre Yeremya, Yahudi milletinin geleceğini, geride kalanlarda 

değil, sürgündekilerde görmüştür.176  

Sürgün sonrası mabedin durumu ve Yahuda’da kalanların yaşantılarıyla ilgili 

bilgi eksikliği nedeniyle, bu konuda söylenenler tahminden öteye geçmemektedir. 

Sürgün döneminde mabedin durumu belirsizliğini koruyan konuların başında 

gelmektedir. Tanah’taki ifadelerden, mabedin Babilliler tarafından yıkıldığı, 515 

yılına kadar da yapılmadığı anlaşılmaktadır. Geride kalanların nasıl ibadet ettikleri, 

geçici de olsa Kudüs’te bir mabet kurup kurmadıkları bilinmemektedir. Fakat bazı 

araştırmacılar, Tanah’taki bazı ifadelerden yola çıkarak sürgün sonrasında mabedin 

fonksiyonunu icra ettiğini; buraya hac amaçlı ziyaretlerin yapıldığını ifade etmiştir. 

Örneğin Gedalya’nın öldürülüşünün ikinci gününde, Kuzey İsrail bölgesi de dâhil 

farklı bölgelerden seksen kişinin mabede sunmak üzere bazı takdimeler getirmeleri, 

hac ziyaretlerinin177 sürgün sonrasında da devam ettiğinin delili olarak kabul 

                                                
172 Schultz, 222–223. 
173 Schultz, 223. 
174 “Yeruşalim’in sokaklarını dolaşın ve şimdi bakın ve anlayın ve meydanlarında arayın. 

Eğer bir adam bulursanız… gerçek bunlar fakirdirler, sefihtirler. Çünkü Rabbin yolunu, 

kendilerinin Allahı’nın şeriatını bilmiyorlar.” Bkz. Yeremya 5:1–4. Ackroyd, Yeremya’nın 

bu sözlerinde halkının hatasını vurgulamak için şiirsel bir abartı yaptığını, gerçekte bu 

ifadelerin halkın dindarlığı ve dinî anlayışıyla ilgili olmadığını belirtmektedir. Bkz. 

Ackroyd, Exile and Restoration, 29–30. 
175 Bkz. Yeremya 24:1–10. 
176 Schultz, 223. 
177 Bkz. Yeremya 41/5. 
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edilmiştir.178 I. Krallar 8’de mabedin kurban mekânı olmaktan çok dua mekânı 

olduğu vurgulanmaktadır. Burada anlatılanlar, mabedin fonksiyonunun sürgün 

sonrasında da devam ettiği düşüncesini akla getirmektedir. Zira I. Krallar 8/31-32’de 

sunağın önünde yemin edilmesiyle ilgili hüküm vardır. Yeminle ilgili bu hüküm, 

mabedin var olduğu dönemde yapılacak bir uygulamadır. Ayrıca bazı araştırmacılar, 

Kudüs mabedinin kutsallığını sürgünün hiçbir zaman kaybettirmediğini, tekrar 

kullanımı için bazı girişimlerin olduğunu söylemektedir.179 

Sürgüne gitmeyenlerin dinî yaşantısıyla ilgili bazı tahminlerde 

bulunulmaktadır. Bir görüşe göre, sürgüne gitmeyenler, sürgüne gidenler kadar şanslı 

olamamış, farklı din ve kültürler içerinde asimile olmuşlardır. Başka bir görüşe göre, 

sürgüne gitmeyenler işgalcilerin baskıları altında ve ekonomik sıkıntı içinde 

olmuşlar,180 ancak dinî yaşantıları temelde değişmemiş, aynen devam etmiştir.181  

Yahuda’da kalanların aksine sürgündeki Yahudiler, Babil’de dinî inanç ve 

uygulamalarına özgürce devam etmişlerdir. Bunda hem egemen milletlerin, hem de 

Yahudi dinî liderlerinin büyük katkısı olmuştur. Gerek Babilliler gerekse Persler, 

Yahudilerin dinî ve kültürel yaşantılarına engel olmamışlardır.182 Yahudilere dinî ve 

kültürel anlamda büyük bir özerklik tanımışlardır.183 Genel olarak, Asurlular hariç, 

antik imparatorluklar dinî farklılıklara tolerans göstermişlerdir. Babil’in ele 

geçirilmesinden hemen sonra, henüz Zerdüşt olmayan ve düalist görüşlerden 

etkilenmemiş olan Koreş, yerel tanrılara özgürce ibadet etmiştir. Örneğin, Tanah’ta 

Koreş’in “göklerin Allah’ı Yehova dünyanın bütün krallıklarını bana verdi”184 dediği 

nakledilmiştir. Bu ifadeler, Yahudilerin Koreş’in özgürlükçü yanını vurgulamaları 

bakımından dikkate şayandır. Zira Yahudi dini böyle bir ortamda kolayca hayatta 

kalabilmiş;185 Yahudiler de bu sayede Babil’de millî ve dinî geleneklerini 

                                                
178 Bright, 325. 
179 Ackroyd, Exile and Restoration, 25–29. 
180 Krş. Yeremya 40; 41:7–8. 
181 Talmon, 125. 
182 Baron, I/117. 
183 Isaiah Gafni, “Babylonian Rabbinic Culture”, Cultures of Jews/A New History, (ed. 

David Biale), Schocken Books, New York, 2002, s. 223. 
184 Bkz. Ezra 1:2. 
185 Baron, I/117. 
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koruyabilmiş, çocuklarını istedikleri gibi yetiştirmişlerdir.186 Bu özgürlük içerisinde, 

bütün Yahudileri içine alacak, onları birlik içinde tutacak ve olağanüstü durumlarda 

onlara rehberlik edecek suni bir devletin kurulmasını savunanlar bile olmuştur.187 

Sürgünde Yahudi inanç ve geleneklerinin devam ettirilmesinde diğer bir 

faktör, peygamberlerin ve Yahudi dinî liderlerin çalışmalarıdır. Sürgün öncesinde 

“İsrail’in seçkinleri”188 olarak tanımlanan Yahudi otoriteler, sürgünde geleneksel 

konumlarını korumuşlardır.189 Sürgün dolayısıyla Yahudilerin liderlik kadrosu 

Babil’e taşınmıştır.190 Yahudi toplumunun dinî lideri konumundaki Hezekiel ve 

İkinci İşaya’nın yazarı başta olmak üzere, Yahudi ileri gelenlerinini hepsi sürgünde 

yaşamıştır.191 Daniel ve arkadaşları Babil okullarında saray mensupları olarak eğitim 

görmüşlerdir.192 Haggay ve Zekarya ise sürgünde dünyaya gelmişlerdir.193  

Bütün bunlar Babil’deki Yahudilerin, Yahuda’daki, hatta Mısır’daki 

Yahudilerden daha iyi durumda olduklarını göstermektedir.194 Çünkü Mezopotamya, 

Nil topraklarının aksine Yahudilerin ve Yahudiliğin gelişmesi için daha müsait 

olmuştur. Örneğin Ezra ve Nehemya gibi Yahudiliğin önemli isimleri Nippur’da 

                                                
186 Günaltay, III/359. 
187 Baron, I/122. 
188 Bkz. Hezekiel 8:1; 14:1; 20:1, 3. 
189 Bkz. Yeremya 29:3. 
190 Azarya’nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi isimli apokrif kitapta ise, sürgünde kralların, 

peygamberlerin ve önderlerin; hatta adak adayacak tapınaklarının bile olmadığı 

söylenmektedir: “Şimdi ne kralımız, ne peygamberlerimiz ve ne de önderimiz var. Ateşte 

kurban yakmak, adak sunmak, armağan vermek, buhur yakmak için tapınağımız yok. 

Sana adaklar sunup bağışlamanı elde etmek için bir yerimiz yok.” Bkz. Azarya’nın Duası 

ve Üç Genç Adamın Ezgisi 15. 
191 Bkz. II. Krallar 24:12–16. 
192 Pfeiffer, 55. 
193 Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition. 
194 Örnek için bkz. Yeremya 24:4 vd. Sürgünde Yahudi dini liderlerinden Seraya’nın oğlu baş 

kâhin Yehotsadak’ın (I. Tarihler 6:14) Nebukadnezzar tarafından Ribla’da öldürülmesi 

dışında  (II. Krallar 25:18–21; Yeremya 52:24–27), Yahudilere yönelik bilinen olumsuz 

bir tutum olmamıştır. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, xxi. 
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yetişmiştir. Talmud Babil’de ortaya çıkarken,195 Firavunlar emrinde kölelik, sürgün 

boyunca ‘yabancı tanrılara’ hizmet196 ve Helenistik kültürün kabulü Mısır’da 

görülmüştür. Peygamberler tabii olarak, Mısır’dan çok Babil’den hoşlanmışlardır. 

Babil’de kalan Yahudiler, en azından millî ve dinî kimliklerini korumayı 

başarabilmiştir.197 Mısır’da ise hem Yahudiler hem de Yahudilik büsbütün 

kurumuştur.198 Bu rahat ortam sayesinde Yahudi dini Babil sürgününde kolayca 

hayatta kalabilmiştir.199 Bu yüzden birçok araştırmacı, Yahudilerin millet olarak 

varlıklarını devam ettirmelerinde ve Yahudiliğin formüle edilmesinde, Babil 

sürgününü en önemli olaylardan birisi olarak görmüştür. 200 Hatta Aberbach, 

Yahudilerin Babil’de bulunmalarının Yahudiliğin evrensel bir din olmasının yolunu 

açtığını ileri sürmüştür.201 

Sürgün döneminde Yahudilerin ibadet mekânı ve ibadetleri hakkında fazla 

bilgi yoktur. Araştırmacılar, Tanah’ın sürgün dönemini anlatan kitaplarından 

hareketle, Yahudilerin sürgün dönemindeki ibadetlerine ilişkin tahminlerde 

bulunmuşlardır. Yahudilerin sürgün sonrasında yeni bir ortama uyum sağlamak için, 

Kudüs’teki mabette yaptıkları gibi, Yahve’ye kurban sunmak için yeni mabetler inşa 

ettiklerini söylemişlerdir.202 Sürgün sırasında Mısır’a kaçmış ve orada yaşamaya 

başlamış olanlar,203 Mısır’da mabet inşa etmek için204 Hezekiel’den izin istemişler, 

                                                
195 Öyle ki, Yahudilerin Babil geleneği, Filistin’deki Yahudilerin mitoloji ve dinini de 

etkilemiştir. Bkz. Karen Armstrong, Tanrı’nın Tarihi/İbrahim’den Günümüze 4000 

Yıllık Tanrı Anlayışı, (çev: Oktay Özel-Hamide Koyukan-Kudret Emiroğlu), Ayraç yay., 

Ankara, 1998, s. 19. 
196 Bkz. Yeremya 64. 
197 De Blois-Van Der Spek, 40; Cornill, V/314. 
198 Samuel Daiches, The Jews in Babylonia in the Time of Ezra and Nehemiah 

According to Babylonian Inscriptions, Jews’ College, London, 1910, s. 35–36. 
199 Baron, I/117. 
200 Andrew Mein, Ezekiel and the Ethics of Exile, Oxford Univ. Press, NY, 2001, s. 40. 
201 Aberbach, Imperialism…, 5-6. 
202 Ackroyd, Exile and Restoration, 32–33. 
203 Fohrer, 315–318. 
204 Yahudilerin Mısır’da mabet inşa etmek istemelerinin, İşaya peygamberin “O gün Mısır 

diyarının ortasında Rabbe bir mezbah… olacak” (İşaya 19:19) kehanetini 

gerçekleştirmek amacı taşıdığı ileri sürülmektedir. Bkz. Baron, I/122–123. 
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ancak Hezekiel bunu kabul etmemiştir. Çünkü Hezekiel peygamber, Süleyman 

Mabedi’nin bir benzerinin kutsal topraklar dışında inşa edilmesini istememiştir. 

Hezekiel’in bu görüşünü benimseyen Babil’deki bazı Yahudiler de, sürgünde yeni bir 

sunağın ve mabedin yapımına itiraz etmişlerdir. Böylece onlar, Kudüs’ü ve mabedi 

daha çok idealleştirmişlerdir.205 

Kudüs mabedi gibi olmasa da, Babil’de küçük çaplı mabetlerin yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Hezekiel’de Yahve’nin sürgündekiler için ‘…kısa bir müddet için 

onlara makdis206 ben olacağım’207 ifadesi, araştırmacılar tarafından ‘geçici mabet’ 

veya ‘küçük çaplı bir mabet’ anlamında yorumlanmıştır. Ackroyd’a göre, 

Tesniye’deki başka ibadethaneleri kesin olarak yasaklayan hüküm,208 her zaman ve 

her yerde kabul edilip itaat edilecek bir emir anlamına gelmediği gibi, Filistin dışında 

uygulanacak bir hüküm de değildir.209 Bu yüzden kutsal toprakların dışında da 

mabedin yapılabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Sürgünün ilk dönemlerinde, liderlik konumunda olan Hezekiel’in evi, 

toplanma yeri olarak kullanılmıştır.210 Burada düzenli olarak, dinî yaşantının 

geliştirilmesi ve sürgün dönüşü sonrası Yahuda’daki dinsel topluluğun karakteri 

oluşturulmaya çalışılmıştır.211 

Hezekiel’in evinde başlayan toplantılar, sonraki zamanlarda sürgündeki 

Yahudi toplumunun birlik ve beraberliğini sağlamak için, herkesi kapsayacak 

                                                
205 Baron, I/122–123. 
206 “Miqdas” kavramı (krş. Levililer 19:30; 26:2) Tanrı’nın varlığının bir ‘sembolü’ şeklinde 

yorumlanmıştır. Bkz. Ackroyd, Exile and Restoration, 34. 
207 Bkz. Hezekiel 11:16. 
208 Tesniye’de şu şekilde geçmektedir: ‘Atalarının Allah’ı Rab, mülk edinmek için sana 

verdiği memlekette, yer üzerinde (yani Filistin) yaşayacağınız bütün günler yapmak üzere 

tutacağınız kanunlar ve hükümler bunlardır.’ (Bkz. Tesniye 12:1.) Devamında, 

‘Mülklerini alacağınız milletlerin… ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap 

edeceksiniz. Onların mezbahlarını yıkacaksınız… Allahınız Rabbe böyle 

yapmayacaksınız. Fakat kendi ismini oraya koymak için Allahınız Rabbin bütün 

sıptlarınızdan seçtiği yeri, onun meskenini arayacaksınız ve oraya geleceksiniz.’ Bkz. 

Tesniye 12:2–5. 
209 Ackroyd, Exile and Restoration, 34; Torrey, 316 vd. 
210  Bkz. Hezekiel 8:1; 14:1; 20:1. 
211 Myers, Ezra-Nehemiah, xxi-xxii; Miller-Hayes, 433. 
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periyodik toplantılar şekline dönüşmüştür. Sürgündekiler, özellikle Şabat ve Yahudi 

bayramlarında vatan özlemini dile getirmek, dua etmek, karşılaştıkları problemleri 

tartışmak ve bazen de siyasî ve sosyal sorunlarını konuşmak için toplanmışlardır.212 

Bu toplantılar, diasporadaki Yahudi yaşamının temelini oluşturan bir kurumun, 

sinagogun213 ortaya çıkmasına sebep olmuştur.214 Sinagoglar sayesinde Yahudilerin 

her yerde yaşamalarına imkân sağlanmıştır.215 

Başlangıçta herkes sinagogun, tanrısal ibadet için yalnızca geçici bir kurum 

olduğunu düşünmüştür. Çünkü insanlar, Tanrı’nın öfkesinin geçtiğini, yakında tekrar 

Kudüs’e dönüleceğini, mabedin yeniden inşa edileceğini ve kurbanların yine en 

önemli ibadet aracı olacağını ümit etmişlerdir. Öyle ki, sürgün dönemi boyunca 

mabet ve kurbanlar bağımsızlık ve özgürlüğün, güç ve zenginliğin sembolü 

olmuştur.216  

Sürgün dönemindeki dinî hayatla ilgili çok fazla bir şey söylemek mümkün 

olmamakla birlikte, Şabat ve sünnet çok önemli iki uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kökenleri çok eskiye dayanmasına rağmen, kutsal mekânın yokluğu, 

‘kutsal zamanı’ daha önemli hale getirmiş, Şabat eskisine oranla daha fazla önem 

kazanmıştır.217 Sürgün döneminde Şabat ve diğer törenler, Yahudilerin birbirlerini 

tanımalarının218 ve Tanrı’yla yapılan ahde bağlılığın bir işareti ve göstergesi 

sayılmıştır.219 Sünnet ise, sürgün öncesi dönemde Yahudilerin Filistîler hariç, diğer 

komşuları tarafından yerine getirilen bir adetti. Babilliler sünnet olmadığı için 

                                                
212 Baron, I/124. 
213 Sinagog kavramı Yunanca “synagoge”den gelmekte ve Aramca “kenishta” ve İbranice 

“kneset”e denk düşmektedir. Bkz. Baron, I/351. 
214 Baron, I/126; W.O. E. Oesterley-Theodere H. Robinson, Hebrew Religion/Its Origin 

and Development, S.P.C.K., London, 1961, s. 244. Talmon ise sinagogların temelinin 

sürgünde atıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmektedir. Bkz. Talmon, 128. 
215 Pfeiffer, 7–8. 
216 John J. Collins, “From Prophecy to Apocalypticism: The Expectation of the End”, The 

Encyclopedia of Apocalypticism, (ed. John J. Collins), I, New York, 1998, s. 131; 

Baron, I/126. 
217 Baron, I/143; Margolis-Marx, 115. 
218 Margolis-Marx, 115. 
219 Bkz. Yeremya 17:19–27; İşaya 56:1–8; 58:13 vd. 
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Babil’de sünnet, Yahudiler için hem ahitin220 hem de Yahudi olmanın bir işareti 

olarak korunmuştur.221 Yahudiler, Şabat ve bayram günleriyle sünnete özel bir önem 

vermişlerdir.222 Daiches, isimlerden yola çıkarak yaptığı yorumunda, Şabatay 

(Şabat’ta doğdu “שבתי”) ve Haggay (bayramda doğdu “חגי”) isimlerinin sürgün 

döneminde çok fazla konmasının sebebini, bu günlere gösterilen hürmete 

bağlamaktadır. Ona göre bu isimler Yahudilerin Şabat günlerine223 ve bayramlara 

riayet ettiklerini göstermektedir.224 Yahudiler bu günleri büyük bir bağlılık ve inançla 

kutlamış, bu günlerde doğan çocuklarına, bu günün adı isim olarak verilmiştir. Öyle 

ki, her yetmiş Nippur Yahudisi’nden en az beşinin adının Şabatay olduğu 

söylenmektedir.225 

Babil medeniyetinin ve dininin tehlikeli etkisini dengelemek için birçok 

Yahudi grubu, atalar dininin birleştirici ve millileştirici gücüne vurgu yapmıştır. 

Kurban kesmek yerine, mabedi hatırlamak için Kudüs’e dönerek dua etmişlerdir. 

Bayram kutlamaları, Şabat gelenekleri ve sünnet, Yahudilerle Babilliler arasındaki 

açık farklar olmuştur.226 

 

b. Kültürel Etkisi 

Sürgündeki Yahudiler, peygamberlerin gayretleriyle inanç ve adetlerini 

devam ettirmekle birlikte, zaman içerisinde Babil dilini, folklorunu ve diğer kültür 

unsurlarını kabul etmişlerdir. Bu etkileşimin en bariz örneği, Aramca’nın 

İbranice’nin yerini alması, çocuklara Babil isimlerinin verilmesi ve Babil ay 

isimlerinin kullanılmaya başlanmasıdır. 

                                                
220 Bkz. Tekvin 17:11. 
221 Bright, 330. 
222 Daiches, 35. Miller-Hayes, 433. 
223 Krş. İşaya 56:2 vd., 6 vd.; 58:13. 
224 Krş. Ezra 3:4, 6:12 vd.; Nehemya 8:13 vd. 
225 Daiches, 35; Morton Smith, “Jewish Religious Life in The Persian Period”, The 

Cambridge History of Judaism/ Introduction; The Persian Period, (ed. W. D. Davies-

Louis Finkelstein), I, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991, s. 221–222. 
226 Stein, IV/211. 
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Yahudiler Babil’e yerleştikten sonra, sürgün öncesi dönemde kullandıkları 

İbranice, yerini Aramca’ya bırakmıştır.227 Halk, Yahudi olmayan komşularıyla 

iletişim kurabilmek için onların dilini öğrenmek durumunda kalmış, zaman içerisinde 

Aramca konuşmaya ve anlamaya başlamışlardır. Bir süre sonra İbranice’yi daha az 

konuşur olmuşlardır. Onların Aramca’yı öğrendiklerinin en açık delili, Kudüs’e 

döndüklerinde insanların çoğunluğu yalnızca Aramca konuşmasıdır. Çünkü Ezra 

Kudüs’e gelip Tevrat’ı okuduğunda, bunu Aramca’ya aktarmak ve yorumlamak 

gerekmiştir. Ancak burada şunu da belirtmekte fayda vardır. Bu dönemde kaleme 

alınan kutsal metinlerin çoğu İbranice yazılmasına rağmen, Daniel 2:4–7:28 ve Ezra 

4:8–6:18; 7:12-26’da Aramca kullanılmıştır.228 

Sürgün döneminde Yahudilerin kültürel anlamda değişimlerinin bir örneği de 

Babil isimlerinin kullanılmasıdır. Birçok Yahudi tüccarın ismi zikredilmektedir.229 

Ezra ve Nehemya kitaplarından bazı Yahudilere açık bir şekilde Babil isimleri 

verildiği görülmektedir.230 Babilli yetkililerle irtibatı bulunan Şeşbatsar231 veya 

Şenatsar,232 Şealtiel oğlu Zerubbabel,233 Mordekay ve Bilşan234 gibi liderler ile 

                                                
227 Bu dönemde Aramca resmi dildir. Sanherib’in Kudüs’e saldırdığı dönemde, Asurlularla 

batı Asya vilayetleri arasındaki diplomatik dil Aramca’ydı. Aramca, Pers imparatorluğu 

döneminde diplomasi dilidir. Ayrıca, Araplar’ın MS 7. yy.’da bölgeyi ele geçirdikleri 

döneme kadar Suriye ve Filistin’in yerel dili olmuştur. Aramca Yeni Ahit dönemine kadar 

da günlük dildir. İbranice ise ancak sürgün dönüşünden sonra yaşayan bir dil haline 

gelmiştir. Ezra Kitabı’ndaki Artahşaşta ve Darius’a gönderilen ve onlardan gelen 

mektuplar (Ezra 4:11–22; 5:7–17; 6:6–12; 7:11–26), muhtemelen Pers arşivlerindeki 

orijinallerinden kopya edilmiştir. Bkz. Pfeiffer, 54. 
228 Stein, IV/210; Pfeiffer, 54. 
229 Tamara Cohn Eskenazi, “Current Perspectives on Ezra-Nehemiah and the Persian 

Period”, Currents in Research: Biblical Studies, 1 (1993), s. 63; Smith-Christopher, 

26–27. 
230 Daiches, 6–29; Smith-Christopher, 26–27. 
231 Bkz. Ezra 1:8; 5:14.  
232 Bkz. I. Tarihler 3:18. 
233 Bkz. Ezra 3:2. Şeşatsar ve Zerubbabel, Koreş’in dönüş fermanından sonra Yahuda’ya 

dönüşte Yahudi toplumuna önderlik eden iki liderdir. Her ikisinin ismi de Babil ismidir. 

Şeşbatsar ismi Babil’ce “güneş tanrısı Şamaş (veya ay tanrısı Sin) oğlu korur” anlamına 

gelirken; Şeşbatsar’ın yeğeni, aynı zamanda kendinden sonraki Yahuda valisi Zerubbabel 

(Zerua Babel veya Ziri Babel)’in ismi ise daha yaygın bir Babil ismidir ve “Babil’in 
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kendilerine Babil isimleri verilen veya bu isimleri kabul edenler hariç,235 Babil’de 

sürgünde bulunanların çoğu, Mısır’dakiler gibi, İbrani isimlerini muhafaza 

etmişlerdir.236 Nippur’da yaşayan Yahudiler de, çocuklarına çoğunlukla Yahudi 

isimleri koymuşlardır. Ezra’nın yardımcısı Nehemya, Nehemya’nın kardeşi Hanani 

ve onun yardımcısı Kudüs’ün reisi Hananya’nın isimleri237  bunlardan sadece bir 

kaçıdır.238 Buna göre, Yahudilerden Babil’ce isim almış olanların genellikle, Babil 

imparatorluğunda yüksek mevkilere gelmiş kimseler olduğu düşünülebilir. 

Yahudilerin Babil’de sürgünde bulundukları dönem boyunca koydukları 

İbranî isimlerden bazıları Tanah’ta bile yoktur. Yine bu dönemde Yahudiler, 

Babillilerin ve diğer Semitik komşularının tanrısı için kullanılan “El” (אל) ekli 

isimleri kullanmakla birlikte, atalarının tanrısı Yahve’yi simgeleyen “Yh” (יה) ekli 

isimleri kullanmışlardır. “Yh” ilaveli isimlerin çoğunun anlamı, Yahve’nin merhamet 

ve inayeti, iyiliği, büyüklüğü ve gücü gibi anlamlara gelmektedir. Bu isimlerden 

bazılarının anlamı şöyledir: “Yh kutsaldır” (ברכיה), “Yh bir armağan verdi” (זבדיה), 

“Yh iyidir” (טוביה), “Yh’ın bir armağanı”  (מתניה), “Yh çok iyidir (פלאיה), “Yh benim 

kuvvetimdir” (תיריה), “Yh inşa eder” (בניה), “Yh merhametlidir” (חנניה), “Yh benim 

erkek kardeşimdir” אחיה( ), “Yh büyüktür”  גדליהve יגדליה( ), “Yh seninle” ( כםיהול ), 

“Yh bizimle” יהולנו( ).239 

Yahudilerin kullandığı İbranî ay isimleri de, Babil Sürgünü boyunca kültürel 

etkileşimin başka bir boyutunu göstermektedir. Yahudiler’in günümüzde de 

kullandıkları takvim, sürgünde benimsenen Babil takvimidir. Ay isimleri, Babil dinî 

unsurlarını taşımasına rağmen, bütün Yahudiler tarafından kabul edilmiştir. Hatta 

millî hassasiyetleri çok güçlü olan Nehemya bile bu isimleri kullanmıştır.240  

                                                                                                                                     

çocuğu” anlamına gelmektedir. Bkz. W. Graham Scroggie, The Unfolding Drama of 

Redemption, Kregel Publications, America, 1994, s. 454; Smith, 220. 
234 Bkz. Ezra 2:2. 
235 Krş. Ester 2:5, 7; Daniel 1:5 vd. 
236 Yabancı isimler almak, Yahudilik’ten kopma olarak değerlendirilmemiştir. Bkz. Porten, 

“Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition; Stein, IV/210–211. 
237 Bkz. Nehemya 1:1; 7:2 
238 Daiches, 35. 
239 Daiches, 31–32. 
240 Eliyahu Kitov, The Book of Our Heritage, I, (Translated from the Hebrew Sefer Ha-

Toda’ah by Nathan Bulman), Feldheim Publ., Jerusalem, 1988, s. 17; Baron, I/118–119. 
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Tanah, Babil’de aylar sayısal sıralamada Nisanla başladığı için, Tişri ayını 

“ha-hodeş ha-şivi’i” (yedinci ay)241 olarak isimlendirir.242 Babil takvimine dayalı olan 

İbrani ayların isimleri, ancak sürgün sonrası yazınlarında görülmektedir. Örneğin, 

Nehemya ve Ester kitaplarında “Nisan”243, Ezra kitabında ise “Adar”244 ismi yer 

almaktadır. Hem yeni Babil hem de Pers döneminde seneler,245 kralın dönemine göre 

hesaplanmaktaydı. Bu durum sürgün öncesi ve sonrası kitaplarda geçmektedir.246  

Yahudiler tarafından da kabul edilen Babil ay isimleri ve karşılık geldiği aylar 

şöyledir:247 

İbranice İsmi   Babilce İsmi   Karşılık Geldiği Aylar 
Nisan   Nisannu   Mart-Nisan 
Iyyar   Ayaru    Nisan-Mayıs 
Sivan   Simanu   Mayıs-Haziran 
Tammuz  Du’uzu   Haziran-Temmuz 
Av   Abu    Temmuz-Ağustos 
Elul   Ululu    Ağustos-Eylül 
Tişri   Taşretu   Eylül-Ekim 
Marşeşvan  Arakşamna   Ekim-Kasım 
Kislev   Kislimu   Kasım-Aralık 
Tevet   Tabetu    Aralık-Ocak 
Şevat   Şabatu    Ocak-Şubat 
Adar   Addaru   Şubat-Mart 
 

Yahudilerin kendi topraklarına dönüş izni verilmesinden sonra da, Babil’de 

yaşamayı sürdürdükleri düşünülürse, dinî ve kültürel etkileşimin sonraki zamanlarda 

da artarak devam ettiği söylenebilir. Yahudilerin Babil ve Pers gibi güçlü iki 

imparatorluk bünyesinde birkaç yüzyıl kalması, bu etkileşimi kaçınılmaz 

kılmaktadır. Bu yüzden bu konunun etraflıca aydınlatılması için, ayrı bir çalışma 

yapılabilir. 

                                                
241 Bkz. Ezra 7:7–9. 
242 Kitov, I/17. 
243 Bkz. Nehemya 2:1; Ester 3:7. 
244 Bkz. Ezra 6:15. 
245 Babilliler seneyi, her biri otuz gün olan on iki aya bölmüşlerdi. Ay ve güneş yılını denk 

getirmek için, her altıncı yılda bir ay (İkinci Adar) ilave edilirdi. Bkz. Pfeiffer, 53. 
246 Bkz. II. Krallar 22:3; Yeremya 25:1; Ezra 1:1; 6:15. Ayrıca bkz. Pfeiffer, 53. 
247 Ay isimleri için bkz. Pfeiffer, Exile and Return, 53. 
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c. Sosyo-Ekonomik Etkisi 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sürgün, Yahudi tarihinin belki de en 

karanlık dönemlerinden birini teşkil etmektedir. Bu konuda ne Yahudi kutsal 

metinlerinde ne de diğer kaynaklarda tatmin edici bilgiler bulunmaktadır. Bu 

dönemle ilgili söylenenlerin çoğu tahminden öteye geçmemektedir. Sürgündeki 

Yahudilerin Babil’deki yaşantıları hakkında kalın bir sır perdesi vardır. Bu sırlar, bir 

kısmı hariç, hâlâ kapalıdır. Yahudilik açısından önemine rağmen, Babil 

sürgünündeki durum hakkında çok şey bilinmemektedir.248 Yehoyakin önderliğindeki 

sürgünden Zerubbabel önderliğindeki dönüşe; Zerubbabel önderliğindeki dönüşten 

Ezra önderliğindeki dönüşe ve Nehemya’nın Kudüs’e gelişine, hatta sonraki 

yüzyıllara kadar olan dönemlerde Babil’de sürgünde bulunanlarla, onların neslinden 

olanlar hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Sınırlı arkeolojik veriler ışığında 

sürgündeki Yahudilerin yaşantısını araştırmak da oldukça zordur.249 Buna rağmen, 

sürgündekilerin yerleştikleri yerler, sosyo-ekonomik durumları hakkında, mevcut 

bilgiler ışığında bir şeyler söylenmektedir. 

Sürgündeki Yahudi toplumu, genel olarak toprak değil, etnik bir yapıda 

şekillenmiştir. Onlar, zaman içerisinde yerel kökenlerini unutmuşlarsa da,250 eski aile 

ve klan yapılarını ve aile geleneklerini tam olarak korumayı başarmışlardır. Onlar bu 

konudaki başarılarını, genellikle koloni veya gruplar halinde yerleştirilmelerine 

                                                
248 Miller-Hayes, 431; Jacob Neusner,“Babylonian, Parthian Period”, EJ, CD Edition; 

Bright, 326; Lester L. Grabbe, “Mind The Gabs”: Ezra, Nehemiah and Judean 

Restoration”, Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives, (ed. 

James M. Scott), Brill, Leiden, 2001, s. 83; Michael E. Stone, Scriptures, Sects and 

Vision/A Profile of Judaism from Ezra to the Jewish Rewolts, Fortress Press, 

Philadelphia, 1980, s. 25. 
249 Lamche, 12; Daiches, 36. 
250 Bazı Yahudilerin sürgünde etnik kökenlerini unuttukları belirtilmektedir. Örneğin 

Tanah’ta, sürgünden dönen 642 kişinin, “İsrail’den olup olmadıklarının” şüpheli olduğu 

söylenmektedir. (Nehemya 7:61 ve Ezra 2:59). Bazı araştırmacılar bunların, mühtedi veya 

Babil’de Yahudi toplumuna katılmış mühtedilerin soyundan kimseler olabileceğini ileri 

sürmektedir. Bkz. Baron, I/124–125. 
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borçludurlar. Sürgündeki Yahudilerin en meşhur dönemleri, Amel-Marduk’un (Evil-

Merodach) iki yıl süren krallığı dönemi olmuştur.251 

Babil’e sürgüne gönderilen Yahudiler, mevcut yerleşim yerlerine değil, daha 

çok yeni açılmış tarım bölgelerine, özellikle ülkenin güney bölgelerindeki topraklara 

yerleştirilmiştir. Onlara ücretsiz olarak verilen bu topraklar, daha önce yıkılmış ve 

yeniden imar edilmesi gereken Tel-Abib,252 Tel-Melah ve Tel-Harşa253 gibi tarım 

bölgeleridir.254 Kasifya da yine Yahudilerin yerleştirildiği yeni yerleşim yerlerinden 

birisidir.255 Ayrıca, Murashu metinlerinde Nippur, MÖ 5. yy.’da çok sayıda 

Yahudinin yerleştiği bir bölge olarak göze çarpmaktadır. Ancak, sonraki dönemde 

Yahudi eğitiminin merkezleri olan Nehardea, Sura ve Pumbeditha şehirlerinde ise bu 

dönemde Yahudilerin yerleşip yerleşmediği kesin belli değildir.256 Nebukadnezzar 

tarafından sürgüne gönderilen Yahudilerin büyük bir çoğunluğu, Zerubbabel ve 

Ezra’nın önderliğinde geri dönenlerden sonra bile, Dicle ve Fırat Nehri’nin 

vadilerinde yaşamaya devam etmişlerdir.257 

Sürgündekilerin yeni yerleşim yerlerindeki sosyo-ekonomik durumları, diğer 

Babil şehirleriyle ve Babillilerle irtibatları hakkında, ne Tarihler kitabı, ne de MÖ 6. 

                                                
251 Margolis-Marx, 114, 116; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition.  
252 İlk sürgün peygamberi olan Hezekiel’in kendi ismini taşıyan kitabında, golah 

topluluğundan bir kısmının ‘Kebar ırmağı yanında’ yaşadığı ifade edilirken, başka bir 

yerinde Tel-Abib’ten söz edilmektedir. Buradan Hezekiel’in, Nippur civarındaki Tel-

Abib’te Kebar Irmağı yanında bir evi olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Hezekiel 1:1; 3:15, 

23; 8:1. 
253 Bkz. Ezra 2:59; Nehemya 7:61. 
254 Bazı şehirlerin başında yer alan “tel” kavramı, savaş veya tabii bir felaket sonrasında 

harabeye dönüşmüş tepelik anlamına gelmektedir. Bkz. Miller-Hayes, 433; Stein, IV/210; 

Talmon, 130. 
255 Bazı araştırmacılar Kasifya’nın bir Yahudi yerleşim yeri olduğunu söylerken; bazıları 

buranın yerleşim yeri değil, bir mabet veya sinagog olduğunu; bazıları da Levililer için 

eğitim yeri olduğunu ileri sürmektedir. (Krş. Ezra 8:17). Bkz. Hugo (Haim Dov) Mantel, 

“The Dichotomy of Judaism During the Second Temple”, HUCA, 44/1 (2001), s. 67; 

Talmon, 130; Smith-Christopher, 23. 
256 Stein, IV/210. 
257 Daiches, 5. 
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ve 5. yüzyıllardaki peygamberler ve mezmur yazarları bilgi vermektedir.258 Sadece 

siyasî konumundan dolayı Yehoyakin, ailesi ve Kudüs’ten gelen muhtemelen 

yabancı esnaf hakkında çok az bilgi verilmektedir. Bu bilgilerde, Kudüs’ten sürgün 

olarak gelen tüccarlarla ve Yehoyakin ve ailesine tahsis edilen yiyeceklerle 

ilgilidir.259 Dolayısıyla bu bilgilerden, sürgüne gidenlerin hangi şartlarda yaşadıkları 

konusunda net bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. 

Yahudi literatüründeki sürgüne gönderilenlerin Babil’deki hayatlarıyla ilgili 

yazılan acıklı hikâyelerin pek çoğunun, gerçeği yansıtmayan ve tarihsellikten uzak 

abartılı anlatımlar olduğu dikkat çekmektedir. İnsanların vatanlarından 

uzaklaşmasının, bilmedikleri ve tanımadıkları bir yere gitmelerinin ne kadar sıkıntılı 

olduğu muhakkaktır. Ancak şu da var ki, Babil’e sürgün edilen Yahudiler, orada 

gayri insanî bir yaşantıya zorlanmamışlar, hapsedilmemişler veya köle olarak 

satılmamışlardır.260  Kendi kendilerini yönetmelerine izin verilmiş, oradakilerle eşit 

haklara sahip olmuşlardır. Hatta içlerinden bazıları yüksek mevkilere bile 

gelebilmiştir.261  

Bu olumlu durumun yanında, Hezekiel kitabında halkın sıkıntı içinde 

olduğunu gösteren ifadeler de yer almaktadır. Burada hem Hezekiel’in keder ve 

sıkıntısı,262 hem de başlarına gelen haksızlıktan şikâyet eden263 ve ilahî adaletten 

kaçılamayacağını söyleyen264 halkın içine düştüğü durum anlatılmaktadır.265 

Kudüs’ün düşüşü ve halkın sürgüne gönderilişi (II. Krallar ve II. Tarihler) ile 

sürgünden dönüş ve şehrin yeniden imarı (Ezra ve Nehemya kitapları) konularında 

ayrıntılı bilgiler veren kitaplarda ve Kudüs’ün düşüşüne bir ağıt niteliğinde kaleme 

                                                
258 Daiches, 5; Ackroyd, Exile and Restoration, 33. 
259 Babil dokümanlarında, kral Yehoyakin ve oğullarının her ay düzenli olarak Babil kraliyet 

hazinesinden yağ aldıkları bildirilmektedir. Bunun için bkz. Oded, “Nebuchadnezzar”, 

EJ, CD Edition 
260 Günaltay, III/359; Smith-Christopher, 8, 23. 
261 Trepp, 12. 
262 Bkz. Hezekiel 4:14. 
263 Bkz. Hezekiel 18. 
264 Bkz. Hezekiel 37. 
265 Ackroyd, Exile and Restoration, 32. 
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alınan Yeremya’nın Mersiyeleri’nde, sürgündeki Yahudlerin yaşantıları hakkında 

herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 

Hezekiel’de, 597 yılında Babil’e sürülen Yahudilerle ilgili atıflara yer 

verilirken, Yeremya’da Kudüs’ün düşmesinden hemen sonra yaşanan olaylara kısaca 

değinilmekte, ancak yine sürgün sonrası dönem karanlık kalmaktadır.266 Yeremya 

peygamber267 sürgündekilere Tanrı’nın mesajını ilettiği mektubunda, “Evler yapıp 

oturun. Bahçeler dikin ve meyvelerini yiyin. Karılar alın ve oğullar ve kızlar babası 

olun. Ve oğullarınıza karılar alın ve kızlarınızı kocaya verin de oğullar ve kızlar 

doğursunlar. Ve orada çoğalın ve azalmayın. Ve sizi sürmüş olduğum şehrin 

selametini arayın ve onun için Rabbe dua edin. Çünkü onun selametiyle siz de 

selamet bulursunuz.”268 diyerek, onları orada yerleşmeye, evler ve bahçeler yapmaya, 

normal bir hayat sürüp toplumsal güvenliği korumaya teşvik etmiştir. Yeremya’nın 

sürgünde bulunan Yahudilere gönderdiği bu mektubu269 sürgündekilerin durumunu 

en iyi özetleyen belgelerden birisidir.270 Bu mektupta yer alan tavsiyelerin hayata 

geçirilmesi, kendilerine ait toprakları olmayan sürgündeki Yahudilerin asimile 

olmadan millet olarak hayatta kalabilmesinin şartı sayılmıştır.271 Yine Yahudilerin 

sürgün sonrası Babil’deki yaşantıları ile ilgili Tanah’ın bazı kitaplarında yer alan 

cümlelerden sonuçlar çıkarılmaya çalışılmaktadır. Örneğin Yeremya kitabında geçen 

“onları bina edeceğim ve yıkmayacağım ve onları dikeceğim ve sökmeyeceğim”272 

cümlesinden, sürgüne gönderilenlerin Babil’de ev sahibi oldukları ve oldukça rahat 

bir hayat sürdürdükleri yorumu yapılmaktadır.273  

                                                
266 Grabbe, “‘The Exile’ …”, 80. 
267 Yeremya, Kral Yekonya (Yehoyakin) ile Tsedekiya’nın sürgünleri arasındaki bir dönemde 

Babil’e sürgüne gönderilmiştir. Yeremya, sürgüne gitmeden önce sürgüne gidenlerin 

durumlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bkz. Baron, I/121–122. 
268 Bkz. Yeremya 29:5–7. 
269 Bkz. Yeremya 29. 
270 Moshe Greenberg, “Ezekiel”, EJ, CD Edition. 
271 Baron, I/122. 
272 Bkz. Yeremya 24:6. 
273 Daiches, 6. 
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Ezra ve Nehemya kitaplarında sürgündekilerin at, katır, deve ve eşek sahibi 

oldukları ifade edilmektedir.274 Bu kitapların anlatımına göre, bir kısmının köle ve 

cariyesi, erkek ve kadın ilahicileri vardır.275 Hatta bazıları, daha sonra yeniden inşa 

edilecek olan mabedin yapımında gönüllü yardımlarda bulunacak kadar zengindir.276 

Bunların dışında bu dönemde Yahudilerin, başta kralın sarayı olmak üzere, 

soyluların sarayında önemli mevkilere geldikleri anlaşılmaktadır.277 Örneğin, 

Nehemya kral I. Artahşaşta’nın sarayında saki olarak yüksek bir mevkiye 

gelmiştir.278 

Bazı araştırmacılar, Tanah’taki bilgilerden hareketle, sürgünde bulunan 

Yahudilerin sosyo-ekonomik durumlarının kötü olmadığı yorumunu yapmaktadırlar. 

Onlara göre, Babil sürgününün ilk dönemlerinde yasalar Yahudiler aleyhine 

hükümler taşımasına ve Yahudilerin ilk birkaç yıl baskıya maruz kalmalarına 

rağmen, sonraki dönemlerde ekonomik alanda kazandıkları başarılar sebebiyle, 

onlara karşı davranış değişikliğine gidilmiştir. Yahudiler, üç ana sınıftan oluşan 

Babil toplumu içerisinde279 orta sınıfa mensuptular ve onlar bu sınıf içerisinde eşitlik 

içinde yaşamışlardır.280 Başlangıçta kendilerine tahsis edilen yerleşim yerlerinde 

yaşamak şartıyla, Yahudilere her türlü serbestlik verilmiştir. Burada evler yapmış, 

bağ ve bahçeler kurmuşlardır. Babillilerle birlikte iş yapmışlar, evlenebilmişler ve 

kendi iç işlerini kendileri düzenlemişlerdir. Sonraki yüzyıllarda hâkim sınıfla 

bütünleşmişler, sosyo-ekonomik alanda önemli başarılar elde etmişlerdir.281 Bu 

sayede Filistin’de elde edemedikleri bazı avantajlar kazanmışlardır. Bazıları ticarete 

atılıp zengin olmuş ve Yahuda’da kalanlara yardım edecek kadar iyi duruma 

                                                
274 Bkz. Ezra 2:66–67; krş. Nehemya 7:68–69. 
275 Bkz. Ezra 2:64–65; Nehemya 7:66–67. 
276 Bkz. Ezra 8:26–28; krş. Ezra 2:68–69; Nehemya 7:70–72. 
277 Bkz. Nehemya 5:8. 
278 Daiches, 6. 
279 Bu üç sınıf şunlardan oluşmaktaydı: Ayrıcalıklı soylular, ayrıcalıklı olmayan yarı özgür 

halk ve köleler. Bkz. Baron, I/115. 
280 Baron, I/115; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition.  
281 Ackroyd, Exile and Restoration, 31–32; Daiches, 6; Talmon, 126. 
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gelmiştir.282 Kişisel kazançları ve zenginlikleri sayesinde, Babil’de kraliyet sarayında 

ve Susa’da daha fazla bir şöhret kazanmışlardır. Yahudilerin zanaatkâr ve mimarları 

Babil’deki kraliyet inşaat projelerinde görev almışlardır.283 

Samuel Daiches, Murashu dokümanlardan yola çıkarak MÖ 5. yy.’da 

Babil’deki Yahudilerin sosyal durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Onun değerlendirmesine göre, Murashu dokümanları Babil’deki Yahudilerin sosyal 

durumlarının gayet iyi olduğunu göstermektedir. Bu belgelere göre Yahudiler, 

Babil’de para ve toprak sahibi olmuşlar, toplum içinde ekonomik alanda tam bir 

imtiyaz elde etmişlerdir. Onlardan bir kısmı Babil ve Perslerin hizmetinde 

kullanılmış, kimisi kira/vergi toplayıcıları olarak çalıştırılmış, kimisi de devlet 

memuru olarak istihdam edilmiştir. II. Darius zamanında Yahudilerin yer almadığı 

hiç bir meslek dalı/iş kolu hemen hemen yoktur. Babilli olmayanların çalıştırılmadığı 

kâtiplik mesleğinde bile Yahudiler yer almıştır.284 Aynı dönemde Mısır’da durum 

tamamen farklıdır. Asvan Papirüsü’nde285 Mısırlılarla Yahudiler arasında var olan 

engelden/gettodan söz edilir. Mısırlılar Syene’de Yahudilere zulmederken, 

Yahudileri bu zulümden Pers ordusu korumak zorunda kalmıştır. Murashu 

dokümanlarında bu tarz bir ayrımcılığın izlerine rastlanmamaktadır. Bu 

dokümanlardan anlaşıldığına göre, Babilli, Persli ve Yahudi barış içinde bir arada 

yaşamıştır. Aynı şekilde Babil’de Yahudilerden başka yabancı milletler de 

bulunmasına rağmen, Yahudiler daha imtiyazlı bir konuma sahip olmuşlardır. 

Bunların imtiyazlı olduklarının başka bir göstergesi, Nippur çevresinde yer alan bazı 

küçük yerleşim yerlerinin isminin Yahudi ismi olmasıdır. Bu da bu yerleşim 

yerlerinin belli ailelere ait olduğunun işareti kabul edilmektedir. Örneğin Bît-Hanana 

                                                
282 Bright, 326; Günaltay, III/359; J. F. McCurty, “Contemporaneous: Josiah to Ezra”, The 

Biblical World, 11/6 (1898), s. 376; Fohrer, 308. 
283 Baron, I/115; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition.  
284 Daiches, 29–30. Ayrıca bkz. Georgen, 47. 
285 “Asvan Papirüsü (the Assuan Papyri): Mısır’da bulunan bu belge, Nippur’da bulunan 

Murashu dokümanlarıyla hemen hemen aynı tarihlere denk düşer. Bu belge 471–411 

tarihleri arasını kapsar. Murashu dokümanları ise 464–404 arası tarihleri kapsar. Bu 

elbette bu tarihlerde Nippur’da ya da Mısır’da olan olayların hepsini anlatıyor anlamına 

gelmez. Tarihsel anlamda çıkarılan sonuçlar, sadece bir takım ticarî anlaşmalardan elde 

edilmektedir.” Bkz. Daiches, 9. 
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ismindeki yerleşim yeri, Hanana ve ailesine ait bir yer olarak kabul edilmektedir. 

Yine Natunu isminde bir Yahudi’nin adını taşıyan sulama kanalı vardır. Bütün 

bunlar, Yahudilerin Babil’de, bugünkü anlamda iç işlerinde tamamen bağımsız 

olduklarını göstermektedir.286 

                                                
286 Daiches, 30. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

SÜRGÜNDEN DÖNÜŞ 

 

A. BABİL İMPARATORLUĞUNUN SONU VE PERS HÂKİMİYETİ 

Babil kralı Nebukadnezzar’ın güçlü yönetimi, 561’de sona ermiştir. Onun 

ölümüyle birlikte, imparatorluk güç kaybetmeye ve hızla çökmeye başlamıştır.287 

Babil’in Perler tarafından ele geçirilmesiyle, Babil imparatorluğu yıkılmıştır. Bu olay 

Yakın Doğu’da yeni bir gücün ortaya çıkmasına yol açmıştır: Ahamendî/Ahameniş 

krallığı288 veya diğer adıyla Pers imparatorluğu.289 Kral Koreş döneminde 

Mezopotamya’yla birlikte Suriye ve Filistin de Pers imparatorluğuna katılmıştır.290 

Böylece Mısır hariç, Yakın Doğu’nun tamamı Koreş döneminde Pers hâkimiyetine 

girmiştir.291  

Persler bu bölgenin tarihinde 200 yıl egemen güç olarak yer almışlardır.292 

Perslerin tarihi, Ahamendî krallığından çok öncelere dayanmaktadır. Fakat bu 

yüzyıla kadar Perslerin kendilerini, “Persler” olarak tanımladıklarına dair tarihsel 

kaynaklarda bilgi yoktur.293 Hint-Avrupa (Ari) kökenli olan Perslerin, MÖ 9. yy.’da 

Medya krallığı döneminde bağımsızlıklarını kazanıp, Medler gibi İran’da bir 

imparatorluk kurdukları bilinmektedir. Pers imparatorluğu içerisinde Medlerin 

                                                
287 Miller-Hayes, 439; Sack, 9; Kenneth G. Hoglund, “Cyrus”, Eerdmans Dictionary of the 

Bible, (Ed. David Noel Freedman, Astrid B. Beck, Allen C. Myers), Wm. B. Eerdmans 

Publishing, Michigan, 2000, s. 306. 
288 Hoglund, Achaemenid Imperial…, 1; Miller-Hayes, 437. 
289 Stone, Scriptures…, 12. 
290 Alford, 169; De Blois-Van Der Spek, 42; Miller-Hayes, 439; Lawrence H. Schiffman, 

From Text to Tradition, a History of Judaism in Second Temple and Rabbinic Times, 

Ktav Publishing House, America, 1991, s. 33. 
291 Hoglund, “Cyrus”, 306. 
292 Smith, 219; Hoglund, “Cyrus”, 306;  
293 Gene R. Garthwaite, Persians, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, s. 22. 
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önemli bir yer tutması sebebiyle bazen bu imparatorluğa “Medya imparatorluğu”294 

da denilmektedir. Pers imparatorluğunun ilk dönemleri ve teşkilatlanması konusunda 

çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Perslerin imparatorluk olma serüveni, Babil’i ele 

geçiren kral Koreş’le başlamış ve bu tarihten itibaren bir imparatorluk olabilmiştir. 

İmparatorluk, Mısır’ı ele geçiren (525) Koreş’in oğlu Kambis’le (530–522) 

genişlemiştir.295 Pers imparatorluğunun ikinci kurucusu olarak da kabul edilen296 I. 

Darius’un (522–486) ülke sınırlarını büyütüp devlet teşkilat yapısını kurmasıyla 

birlikte güçlenmiş ve büyük bir imparatorluk haline gelmiştir.297 İki yüzyıl içerisinde 

Persler antik Yakın Doğunun tamamını ele geçirmiş298 ve Darius’la birlikte üstün 

kral, kralların kralı olmuştur.299 

 

B. PERS KRALI KOREŞ VE DÖNÜŞ FERMANI 

Koreş’in 539 yılında Babil’i ele geçirmesinden, İskender’in 332/331’de Sur 

(Tyre) kentini alıp Pers imparatorluğuna son verişine kadar300 geçen iki yüz yıldan 

fazla bir süre, Yahuda’daki Yahudi toplumu Pers hâkimiyeti altında kalmıştır. 

Koreş’in Babil’i ele geçirmesine en çok sevinenler, Babil’de sürgünde bulunan 

Yahudiler olmuştur. Onların Perslerin başarılı olmasına ve Babil’i ele geçirmesine 

sevinmeleri boşuna değildir. Çünkü Pers döneminde, Yahudi tarihi açısından çok 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Koreş Babil’de sürgünde bulunan Yahudilerin 

Yahuda’ya dönüşlerine ve Kudüs’te mabedi yeniden inşa etmelerine izin veren bir 

                                                
294 Yahudilerin, Pers ve Med isimlerini birbirinden ayırdıkları (Daniel 5:28; Ester 10:2); 

Yunanların ise Persleri Medler olarak isimlendirdikleri belirtilmektedir. Bkz. De Blois-

Van Der Spek, 42; Yamauchi, 205.  
295 Stern, I/70–71; De Blois-Van Der Spek, 42–43; Miller-Hayes, 437, 448–449; Margolis-

Marx, 119; Bright, 346. 
296 Garthwaite, 22–23.  
297 De Blois-Van Der Spek, 42–43; Stern, I/70–71; Miller-Hayes, 437; Margolis-Marx, 119; 

Stone, Scriptures…, 12. 
298 De Blois-Van Der Spek, 44–45. 
299 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 166; Garthwaite, 9. 
300 Garthwaite, 22–23. 
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ferman yayınlamıştır.301 Bu ferman sayesinde Yahudiler, millet olarak yok olmaktan 

kurtulmuşlardır.302 

Bu olumlu gelişmelerin mimarı olarak kabul edilen Koreş’in, Yahudi 

tarihinde ve literatüründe çok özel bir yeri vardır. Asur ve Babil kralları hakkındaki 

lanetler ve bedduaların yer aldığı Tanah’ta, Koreş yüceltilmiş ve ondan övgüyle söz 

edilmiştir.303 Yahudi kaynaklarında başka hiçbir yabancı kral onun kadar 

övülmemiştir.304  

 

1. Koreş Hakkında Genel Bilgiler 

I. Kambis (Cambyses)’in oğlu olan Koreş (559–539),305 570 yılında 

doğmuştur.306 Babil’de bulunan ve Koreş’in ismiyle anılan silindir şeklindeki bir 

                                                
301 De Blois-Van Der Spek, 42; Miller-Hayes, 437. 
302 Netzer, “Some Notes…”, 42–43. 
303 Tanah’ta Koreş’le ilgili bilgilerin kaynağı, İkinci İşaya (44:28; 45:1–13, 25; 46:11); II. 

Tarihler (36:22–23), Ezra (Ezra 1:2–4); Yeremya (125:11–12; 27:22; 29:10; 51:1–12) ve 

Daniel (1:21; 6:28 ve 10:1) kitaplarıdır. Talmud ve Midraş’ta da değişik vesilelerle 

Koreş’e yer verilmektedir. Bkz. TB, Roş Haşana, 3b-4a. Koreş’in Yahudilik’teki yeri için 

ayrıca bkz. Netzer, “Some Notes…”, 35 vd; E.S., “Cyrus in the Aggadah, EJ, CD 

Edition; Emmanuel O. Usue, The Place of Non-Jewish/Foreigners in the Early Post-

Exilic Jewish Community in Ezra and Nehemiah, (Basılmamış Master Tezi), 

University of Pretoria, Pretoria, 2004, s. 98–100; Hoglund, “Cyrus”, 306; Johannes 

Tromp, “The Davidic Messiah in Jewish Eschatology of the First Century BCE”, 

Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives, (ed. James M. 

Scott), Brill, Leiden, 2001, s. 192 vd. 
304 David Ben-Gurion, “Cyrus, King of Persia”, Acta Iranica, I, Leiden, 1974, s. 127. 
305 Koreş’in ismi, Eski Farsça’da “Kuru2”, İbranice’de “Sri” şeklinde yazılmaktadır. Amelie 

Kuhrt, “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, JSOT, 25 (1983), s. 85; 

Uriel Rappaport, “Cyrus”, EJ, CD Edition. Koreş isminin farklı dil ve lehçelerdeki 

yazımı ve anlamları ile tarihte Koreş ismini alan kişiler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Wilhelm Eilers, “The Name of Cyrus”, Acta Iranica, III, Leiden, 1974, s. 3–9. 
306 Alford, 168. 
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yazıtta307 onun şeceresi Fars’ın önemli bir şehri olan Ansan (Anzan)’ın krallarına 

dayandırılmaktadır.308 Bu yazıtta yer alan bilgilere göre, Koreş’ten önce Ansan’da 

krallık yapmış üç kişi daha vardır: Teispes (Sitpis), Koreş ve Kambis. Bizim burada 

sözünü ettiğimiz Koreş, I. Koreş’in torunu, Kambis’in oğlu olan Koreş’tir.309 

Kaynaklarda Medya kralı Istugega’nın (Astyages),310 kızı Mandane’yi Pers kralı 

Kambis’le evlendirmesi ve bu evlilikten Koreş’in dünyaya gelişi mitolojik bir tarzda 

anlatılmaktadır.311 

                                                
307 Koreş’ten bahsetmesi ve silindir biçiminde olması sebebiyle “Cyrus Cylinder” ismi 

verilen bu kil tablet, 1879 yılında Babil’de ortaya çıkarılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. 

Kuhrt, 83–97. 
308 Koreş kendisini bu yazıtta şöyle tanımlamaktadır: “Ben, dünyanın kralı, yasal kral, 

Babil’in kralı, Sümer ve Akad’ın kralı, yeryüzünün dört bucağının kralı, Ansan’ın büyük 

kralı Kambis (Cambyses)’in oğlu, Ansan’ın büyük kralı Koreş’in torunu, Ansan’ın büyük 

kralı Teispes’in neslinden Koreş’im.” Bkz. Kuhrt, 85; Garthwaite, 22. 
309 Kuhrt, 85; Kaynaklarda iki Koreş’i ayırt etmek için imparatorluğun kurucusu olan ve 

bizim burada bahsettiğimiz Koreş için, “Büyük” veya “İkinci” ifadeleri kullanılmaktadır. 

Bkz. Jacob Abbott, Histories of Cyrus the Great and Alexander the Great, Kessinger 

Publishing, 2004, s. 19; Jacob Jonsson, “Cyrus the Great in Icelandic Epics A Literary 

Study”, Acta Iranica, I, Leiden, 1974, s. 49–59; Ben-Gurion, I/129; Netzer, “Some 

Notes…”, 35–52; Eilers, 9. 
310 Bu isim, Grekçe’de Astyages şeklindedir. Bkz. Ben-Gurion, I/129. 
311 Medya kralı Astyages, bir sabah, gece gördüğü korkunç bir kâbusla uyanır. Rüyasında, 

başkenti yıkan ve krallığın büyük bir bölümünü yok eden büyük bir tufan görmüştür. 

Krallığında her yeri yok eden bu tufanla kızı arasında gizemli bir bağlantı kurar. Kızı 

Mandana, evlenip bir çocuk sahibi olunca, bu çocuk kendisine isyan edecek ve krallığını 

rüyasında gördüğü sel gibi yok edecektir.  Kral bu rüyanın etkisiyle kızını Medya krallığı 

dışında bir yabancıya vermeye karar verir. Sonunda Pers kralı Kambis’i kızına eş olarak 

seçer. Bu dönemde Medya krallığına göre Pers krallığı oldukça küçük ve güç olarak da 

zayıftır.  (Bkz. Abbott, 19). Astyages’in gördüğü rüyanın peygamber kıssalarında olması 

ve yeni doğan çocukların bela ve musibet getireceği düşüncesi İran mitolojisinde sıkça 

yer alan bir durum olduğu söylenmektedir. Ayrıca Koreş’in doğumuyla ilgili anlatılan 

mitolojik ifadelerin Keyhüsrev hakkında anlatılanlarla benzerlik taşıması nedeniyle, 

Koreş ile Keyhüsrev’in aynı kişi olabileceği iddia edilmiştir. Bkz. Vesta Sarkhosh Curtis, 

Persian Myths, University of Texas Press, 1993, s. 55–56. 
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İran’lı yazar Şahin’in “Ezrâ-nâme”312 isimli edebî eserinde, Koreş’in anne ve 

babasının kimliğiyle ilgili farklı bir iddia yer almaktadır. Bu eserde Koreş’in, Yahudi 

asıllı Ester ile Pers kralı Ahaşveroş’un oğlu olduğu ileri sürülmektedir.313 

Tarihteki meşhur Ari ırkın ilk büyük fatihi olan Koreş,314 559/558 yılında 

Perslerin yaşadığı güney batı İran’da Ansan prensi olarak tarih sahnesine çıkmıştır. 

559–529 yılları arasında otuz yıl krallık yapmış315 ve antik dünyanın en geniş ve en 

güçlü imparatorluklarından birisini kurmuştur.316 

Koreş, güçlü ve dirayetli bir asker ve komutan olup tarihte birçok askerî 

başarılara imza atmıştır. Tahtta kaldığı otuz yıl boyunca yeni imparatorluğun 

sınırlarını kuvvetlendirmek için birçok yere askerî seferler düzenlemiş ve fetihler 

yapmıştır.317 Henüz yirmi bir yaşındayken, 550/549 yılında ordusuyla Susa’dan çıkıp 

Medya krallığına savaş açmıştır. Koreş, Medya kralı Astyages’in ordusunu yenerek 

                                                
312 Ezrâ-nâme, MS 14. yy.’ın Yahudi-Pers şiirinin öncülerinden Şahin’in, Midraş ve İran 

efsanelerinden faydalanarak, Tanah’ın Ezra kitabı üzerine yazdığı şiirsel bir anlatımdır. 

Ezrâ-nâme, 500 mısradan oluşmakta ve Şahin’in “Ardaşir-nâme” isimli şiirinin sonunda 

yer almaktadır. Ezrâ-nâme’nin büyük bir bölümü “tanrının mesihi” olarak isimlendirilen 

Koreş hakkındadır. Bkz. Amnon Netzer, “Ezrâ-Nâma”,  Encyclopaedia Iranica, IX, 

New York, 1999, s. 131. 
313 Netzer, Şahin’in Ezrâ-nâme şiirini, Talmud ve midraşlarda tartışılan iki önemli soruya 

cevap vermek üzere kaleme aldığını düşünmektedir. Bu sorulardan birisi, neden bir 

gentilenin “Tanrı’nın mesihi” olarak seçildiği; diğeri de Yahudilerin Babil’den mucizevî 

kurtuluşunun neden Koreş’in eliyle olduğudur. Şahin’e göre, Koreş Ester’in oğlu olduğu 

için, Yahudi hukuku açısından bir Yahudi’dir. Ezrâ-nâme’de Koreş’in doğumu, Tanrı’nın 

bir hediyesi olarak tanımlanmaktadır. Onun konumunun, İsrail’in peygamberlerinden ve 

krallarından daha aşağı olmadığı; adaletinin ve kahramanlığının ise dünyanın diğer 

krallarınkinden üstün olduğu belirtilmektedir. Bkz. Netzer, “Ezrâ-Nâma”,  131; Netzer, 

Some Notes…”, 43–44. Rabbanî bir kaynakta da, Koreş’in Ester’in oğlu olduğu şeklinde 

bir bilginin yer aldığından söz edilmektedir. Bkz. Gary G. Porton, “Ezra in Rabbinic 

Literature”, Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives, (ed. 

James M. Scott), Brill, Leiden, 2001, s. 316. 
314 Alford, 168. 
315 Ben-Gurion, I/129; Kuhrt, 85. 
316 Kuhrt, 83. 
317 Stern, I/70. 
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başkent Hagmatana’yı318 ele geçirmiştir.319 Bu sayede İran ve Kızılırmak’a kadar 

uzanan doğu Anadolu bölgesi Pers hâkimiyetine girmiştir.320 Bu başarısını takip eden 

üç yıl içerisinde Ahamendî ailesinin büyükleri tarafından Koreş’e Pers kralı unvanı 

verilmiştir.321 Bu olay, aynı zamanda dünya tarihinde yeni bir dönemin de başlangıcı 

olmuştur.322 

Medya krallığının yıkılışından sonra, Koreş’in karşısında Babil ve Lidya 

krallıkları kalmıştır. Bu dönemde Babil krallığında din adamlarıyla askeri 

komutanlar arasında yaşanan rekabet yüzünden sık sık krallar değişiyordu. Lidya 

krallığı ise Babil’e göre daha iyi bir durumdaydı. Koreş, Babil kralı Nabonidus ile 

saldırmazlık anlaşması yaparak kuzey batıya yönelmiş ve Lidya’ya saldırmıştır. 546 

yılında Lidya’nın başkenti Sardes’i ele geçirmiş ve Lidya krallığına son vermiştir. 

Asya’da geniş bir alanı topraklarına katıp bölgedeki bütün Yunan kolonilerini 

egemenliği altına almıştır.323 

Koreş, Lidya krallığına son verdikten sonra Babil’e yönelmiştir. Babil kralı 

Nabonidus, devlet yönetimini oğlu Belşezar’a bırakıp Arabistan’a on yıl süren bir 

                                                
318 Hagmatana (Ecbatana; günümüzde Hemedan) olarak isimlendirilen şehir, eski Medya 

krallığının başkentidir. I. Darius döneminden itibaren Pers krallarının yazlık dinlenme 

yeri olarak kullanılmıştır. Hagmatana, Ezra 6:2’de Akmeta olarak geçmekte ve Koreş’in 

Yahudilerin Kudüs’e dönüp mabedi inşa etmelerine izin verdiği belgenin burada 

bulunduğu belirtilmektedir. Bkz. De Blois-Van Der Spek, 40; Elias J. Bickerman, 

“Persia”, EJ, CD Edition; Walter Joseph Fischel, “Hamadan”, EJ, CD Edition; 

Garthwaite, 23; Yamauchi, 205. 
319 Dubnov, I/325–326; Hoglund, “Cyrus”, 306; Alford, 168; De Blois-Van Der Spek, 42; 

Bickerman, “Persia”, EJ, CD Edition; Miller-Hayes, 438–439; Bright, 335; Winton 

Thomas, “The Sixth Century BC: A Creative Epoch in the History of Israel”, JSS, 6 

(1961), s. 42. 
320 M. Şemseddin Günaltay, Yakın Şark (Perslerden Romalılara Kadar), IV, TTK, Ankara, 

1951, s. 4–5; M. Dandamayev, “The Diaspora/Babylonia in The Persian Age”, The 

Cambridge History of Judaism/Introduction; The Persian Period, (ed. W. D. Davies-

Louis Finkelstein), I, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, s. 326. 
321 Alford, 168. 
322 Thomas, 42. 
323 Hoglund, “Cyrus”, 306; De Blois-Van Der Spek, 42; Rappaport, “Cyrus”, EJ, CD 

Edition; Günaltay, IV/5–7; F. Charles Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah, 

Wm. B. Eerdmans Publishing, Michigan, 1994, s. 42; Ben-Gurion, I/130; Bright, 335. 
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sefere çıktığı için Pers ordusu Babil’e saldırdığında ülkede bile değildir. Koreş’in 

daha önce ele geçirdiği yerlerdeki halka hoşgörü ve iyi muamelede bulunduğu bilgisi 

Babil’e kadar ulaşmıştı. Bu sebeple Koreş’in ordusu Babil’e saldırdığında fazla bir 

direnişle karşılaşmamıştı.324 Hatta krallarının dinî sapkınlıkları sebebiyle,325 bizzat 

Babilli kâhinler, şehrin kapılarını Pers ordusuna açmışlar ve Koreş’in şehre gelişini 

sevinçle karşılamışlardı.326  

Babil, 539 yılında Perslerin eline geçmiş,327 savaş sonrasında Belşezar 

öldürülmüş, Nabonidus da esir alınıp sürgüne gönderilmiştir. Bu tarihten sonra Babil 

bir daha bağımsızlığına kavuşamadı. Babil’in Pers kralı II. Koreş tarafından ele 

geçirilmesiyle on birinci Babil hanedanlığı sona ermiştir.328 Koreş döneminde, Mısır 

hariç, Yakın Doğu’nun tamamı Pers hâkimiyetine girmişti. Böylece Mezopotamya 

ile birlikte Suriye ve Filistin de Pers imparatorluğuna katılmıştır. 329 

Koreş’in bundan sonraki hedefi Orta Asya olmuştur. Koreş, Hindistan 

sınırlarında bulunan Doğu Pers kabilelerinden birisiyle savaşa girişmiştir. Buraya 

hareketinden önce yerine tahta geçecek kişinin oğlu Kambis olduğunu açıklamış ve 

onu Babil’e kral olarak atamıştır. Koreş, 529’da yapılan bu savaşta öldürülünce,330 

yerine daha önce açıkladığı gibi oğlu Kambis geçmiştir.331 

Zerdüşt dinine mensup olan Koreş,332 askerî başarılarının yanında, uyguladığı 

başarılı devlet yönetimi ve siyasetiyle de dikkat çekmektedir. O, Babil’i ele 

                                                
324 De Blois-Van Der Spek, 40–42; Sack, 9; Smith-Christopher, 22; Hoglund, “Cyrus”, 306; 

Alford, 169; Günaltay, IV/8; Miller-Hayes, 439. 
325 Ben-Gurion, I/130. 
326 Thompson, 104; Pfeiffer, 103; Dandamayev, 327. 
327 George Cameron, “Cyrus the ‘Father’ and Babylonia”, Acta Iranica, I, Leiden, 1974, s. 

46. 
328 Alford, 169; De Blois-Van Der Spek, 42; Miller-Hayes, 439; Schiffman, 33; Sack, 9. 
329 Günaltay, IV/8; Hoglund, “Cyrus”, 306. 
330 Ben-Gurion, I/129; Kuhrt, 85. 
331 Hoglund, “Cyrus”, 306; Pfeiffer, 106. 
332 Bazı araştırmacılar, Koreş’in, halkının dini olan Zerdüştiliği kabulünün Babil’i ele 

geçirmesinden sonra olduğunu iddia ederler. (Bkz. Margolis-Marx, 117). Koreş de dâhil 

Pers kralları başka din ve kültürlere saygı gösterirken, kendi tanrılarına ibadete devam 

etmişlerdir. Fakat Pers krallarının Zerdüşt’ün takipçileri arasında olup olmadıkları 

bilinmemektedir. Bkz. De Blois-Van Der Spek, 44. 
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geçirdikten sonra, herkesin barış içinde yaşayacağını ilan etmiş, Asur ve Babillilerin 

yıkıcı ve zalimane tutumlarının aksine, politik özgürlük ve dinî hoşgörü siyaseti 

sayesinde herkesin hoşnutluğunu kazanmıştır. Bu sayede, ülkede başarılı bir yönetim 

sergilemiştir.333 Babil krallarının bu olumsuz imajına karşın Koreş, ele geçirdiği 

yerlerde bütün dinlerin koruyucusu olduğunu ileri sürmüş, Babilliler de dâhil bütün 

milletlerin dini inançlarına, tanrılarına ve geleneklerine saygı göstermiş,334 halka 

iyilikle muamele etmiştir. Sürgünde olanların anayurtlarına dönmelerine izin 

verirken, onlara kendilerini yönetme hakkı vermiştir. Bu siyaseti ona antik dünyada 

iyi bir itibar kazandırmış, bölgedeki pek çok kavmi kendisine bağlamıştır. Aynı 

zamanda onun bu siyaseti sayesinde antik çağda yeni bir dönem başlamıştır. 

Özellikle Asur ve Babil hâkimiyetini yaşamış milletler, Koreş’i âdete bir kurtarıcı 

olarak görmüşlerdir.335 Koreş, imparatorluğu döneminde ortaya koyduğu yönetim 

anlayışı sayesinde, geniş Pers imparatorluğu sınırları içerisinde önemli bir isyan ve 

ayaklanma yaşanmamıştır.336 

Bazı milletler, Koreş’in kendi tanrıları tarafından seçildiğini ve kendi 

dinlerine geçtiğini iddia etmişlerdir.337 Bunu iddia edenlerin başında Babilliler ve 

Yahudiler gelmektedir. Fakat genel kabul, Koreş’in başka bir dine geçmediği, diğer 

dinlere eşit mesafede durduğu yönündedir.338 Yahudi kaynaklarında, Koreş’in 

Yahudi mabedini inşa etme kararının Yahve’nin emriyle olduğu söylenirken,339 

Cyrus Cylinder isimli tablette, onun mabetleri inşa etme düşüncesinin, Babil tanrısı 

Marduk’un direktifiyle olduğu belirtilmektedir.340 Araştırmacılar, Koreş’in 

Yahudileri serbest bırakmasının, mabedin kutsal eşyalarını iade etmesinin, mabedin 

ve Kudüs şehrinin imarına yardımcı olmasının Yahudilere yönelik bir imtiyaz 

olmayıp, onun yönetim anlayışının ve uyguladığı siyasetin bir sonucu olduğu 

                                                
333 Kuhrt, 84; Pfeiffer, 103; Dandamayev, 327. 
334 De Blois-Van Der Spek, 42; Alford, 169. 
335 Stern, I/70; Thompson, 104; Pfeiffer, 103; Aberbach, Imperialism…, 91; Miller-Hayes, 

440. 
336 Günaltay, IV/8–9. 
337 Kuhrt, 83–88. 
338 Rappaport, “Cyrus”, EJ, CD Edition. 
339 Bkz. Ezra 1:1–2; krş. Ezra 6:3–5. 
340 Kuhrt, 83–97; De Blois-Van Der Spek, 40; Porten, “Exile, Babylonian”, EJ, CD Edition. 
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görüşündedirler.341 Koreş, bu siyasetine uygun olarak Babil tanrılarına ait tapınakları 

da restore ettirmiş ve yeni tapınaklar yaptırmıştır. Yahudilere karşı gösterdiği 

tolerans,342 Babillilere ve diğer milletlere gösterilen hoşgörünün bir benzeri 

olmuştur.343 Onlar, Koreş’in diğer dinlere karşı gösterdiği bu saygıyı onun liberal 

siyasetinin bir göstergesi olarak yorumlamışlardır.344 

Koreş, ölümünden sonra farklı din ve kültürden insanlar tarafından, 

uyguladığı siyaseti ve askerî başarıları sebebiyle, ideal bir lider ve efsane bir 

kahraman olarak telakki edilmiştir. Fakat bu kaynaklarda Koreş’le ilgili anlatılanların 

pek çoğunun tarihsel gerçeklerle örtüşmediği söylenmektedir. Bunun sebebi ise farklı 

toplulukların Koreş’i, kendi dinî ve kültürel geleneklerinin bir parçası olarak görme 

eğiliminden kaynaklanmaktadır.345  

Yunanlı tarihçi Heredot’un, Koreş’ten cesur, asil ve sertlikten uzak birisi 

olarak söz ettikten sonra, Perslerin onu “Baba” olarak gördüklerini söylediği 

nakledilmektedir.346 MÖ 4. yy. yazarlarından Xenophon’ın “Kyropaideia” (Koreş’in 

Eğitimi) isimli tarihsel romanında, Koreş’i ideal bir kral ve bütün ahlakî değerlerin 

                                                
341 Sürgün denince genellikle Asur ve Babil kralları, özgürlük denince de genellikle Pers 

kralları akla gelir. Perslerin sürgünde bulunan herkesin kendi ülkelerine dönmelerine izin 

verdikleri şeklinde yaygın bir inanç vardır. Babil’de bulunan ve daha önceki Babil krallığı 

döneminde sürgüne getirilmiş olanları ülkelerine geri gönderdikleri doğrudur, ancak 

Persler de bazen Asur ve Babilliler gibi, siyaset gereği sürgüne göndermişlerdir. Örneğin 

I. Darius Libya’daki Barka halkını, Belh’e (Bactria) sürmüştür. Yine Paeonianlar 

(Paeonlar veya Paeonianlar, MÖ 4. yy. boyunca kuzey Makedonya bölgesinde yerleşmiş 

bir topluluktur. (Bkz. http://theillyrians.homestead.com/tribes.html 09.03.2006) ve 

Miletliler de bu yüzyıllarda sürgüne gönderilen topluluklardır. Aynı şekilde, III. 

Artahşaşta zamanında, kadınların da dâhil olduğu bir grup insan sürgüne gönderilmiştir. 

(Bkz. Kuhrt, 94). Aynı şekilde, Persler kendi hâkimiyetlerine karşı isyan edenlerin 

mabetlerini yıkmakta da tereddüt etmemişlerdir. Bkz. David Janzen, “The “Mission” of 

Ezra and the Persian-Period Temple Community”, JBL, 119/4 (2000), s. 631. 
342 Bkz. Ezra 1:2–4; II. Tarihler 36:23. 
343 Rappaport, “Cyrus”, EJ, CD Edition. 
344 Becking,  “Ezra’s Re-enactment of the Exile”, 44; Alford, 169. 
345 Hoglund, “Cyrus”, 306. 
346 Bunun için bkz. Kuhrt, 83. 
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numunesi olarak gösterdiği belirtilmektedir.347 Ayrıca bu romanda onun yaşantısıyla 

ilgili, bugün Doğu toplumlarında hâlâ yaygın olarak anlatılan pek çok hikâye ve 

efsanenin yer aldığı söylenmektedir. Yine MÖ 4. yy. yazarlarından Sinik (Cynic) bir 

filozof olan Antisthenes’in de, Koreş veya Krallığı üzerine kaleme aldığı bir 

diyaloğundan söz edilmektedir.348 

Koreş’in Yunan literatüründeki bu etkileyici tasvirine benzer ifadeler, Yahudi 

geleneğinde de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Tanah’ta ve Josephus’un 

yazılarında,349 Koreş’ten önemli bir figür olarak bahsedilmekte ve onun hakkında 

olumlu ve yüceltici ifadeler kullanılmaktadır.350 

Tanah’ta Koreş’le ilgili bilgilerin kaynağı, İkinci İşaya, II. Tarihler (36:22–23 

arası), Ezra, Yeremya ve Daniel kitaplarıdır. Ayrıca Talmud ve Midraş’ta da değişik 

vesilelerle Koreş’e yer verilmektedir.351 

Daniel kitabı hariç352 Koreş’ten söz eden Tanah kitaplarında genel olarak 

ondan, İsrail’i korumak ve belli bir misyonu yerine getirmek için Yahve tarafından 

seçilmiş bir kimse olarak söz edilir.353 Yahve tarafından Koreş’e verilen görev, 

sürgündekilerin Filistin’e dönmelerine ve mabedi yeniden inşa etmelerine izin veren 

bir ferman yayınlamasıdır.354 Bu kitaplarda, özellikle de İkinci İşaya’da yer alan 

Koreş tasvirinin, asırlarca Yahudi düşüncesinde etkili olduğu,355 bunun bir yansıması 

olarak da Tanah’ın hiçbir yerinde Perslere karşı açıktan bir muhalefetin yer almadığı 

söylenmektedir.356 

                                                
347 Kuhrt, 83. 
348 Ben-Gurion, I/128–129. 
349 Josephus, Antiquities, XI. i.1–3. 
350 Kuhrt, 83. 
351 Netzer, “Some Notes…”, 35. 
352 Daniel kitabında Koreş hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Koreş’in ismi sadece 

üç yerde geçmektedir (Daniel 1:21; 6:28 ve 10:1.) ve buralarda da Daniel’in işleriyle 

ilgili tarih belirtmek için yer almaktadır. 
353 Bkz. İşaya 45:1–13. 
354 Bkz. II. Tarihler 36:22–23; Ezra 1:2–4. 
355 Netzer, “Some Notes…”, 35. 
356 Myers, Ezra-Nehemiah, xxv.  Örneğin, Yeremya kitabında, Babil’in düşeceği 

öngörüsünde bulunulurken (Bkz. Yeremya 50, 51), Babillileri yenen kişi, Yahve’nin 
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II. Tarihlerin sonunda357 ve Ezra kitabının başında, Koreş’in Yahudi 

tarihindeki rolüyle ilgili olumlu bir değerlendirme yer almaktadır. Bu kitaplarda, Pers 

kralı358 Koreş’in Babil’i ele geçirmesi, sürgündeki Yahudilerin kurtuluşunun ve 

Filistin’e dönüşlerinin başlangıcı ve sebebi olarak değerlendirilmektedir.359 Bu 

kitaplarda, Koreş’in Yahudilere dönüş izni vermesi ve bu nedenle bir ferman 

yayınlamasını için Yahve’nin “Koreş’in ruhunu uyandırdığı” belirtilmektedir.360 

Ezra kitabına göre Koreş, yeryüzündeki krallıkları yönetmek ve özellikle de 

Kudüs’te Yahve’nin mabedini inşa etmek üzere Yahve tarafından 

görevlendirilmiştir.361 Koreş, peygamber Yeremya’nın de öngörüde bulunduğu gibi, 

                                                                                                                                     

“topuzu ve cenk silahları” (Bkz. Yeremya 51:20) olarak nitelendirilmektedir. Bu 

kehanetin Perslerin Babil’i ele geçirmesiyle gerçekleştiği, Yahve’nin “topuzum ve cenk 

silahlarım” olarak sözünü ettiği kişinin de Pers kralı Koreş olduğu iddia edilmektedir. 

Bkz. Aberbach, Imperialism…, 90. 
357 II. Tarihler kitabı, aynı zamanda Tanah’ın son kitabı olması ve son cümlelerinde 

Koreş’ten ve Yahudilere verdiği dönüş izninden bahsetmesi yönüyle de önemldir. Bkz. II. 

Tarihler 36:22–23. 
358 Ezra kitabında Koreş’ten “Pers kralı” (Ezra 1:8; 3:7; 4:3 vd) olarak söz edilirken; Ezra 

5:13’de Nebukadnezzar’ın halefi olarak “Babil kralı” şeklinde geçmektedir. Ayrıca 

Nehemya kitabında da, kral Artahşaşta için “Babil kralı”  (Nehemya 13:6) denildiği 

dikkat çekmektedir. 
359 Garthwaite, 27. 
360 Bkz. II. Tarihler 36:22; Ezra 1:1. Koreş için kullanılan “ruhunu uyandırma” ifadesinin 

benzerlerine Tanah’ın değişik yerlerinde rastlanılmaktadır. Tanah’ta bu ifade, Yahudi 

liderler ve Yahudi halkı için olduğu kadar, yabancı milletler ve yabancı krallar için de 

kullanılmaktadır. Şu ifadeler bunun örneklerini oluşturmaktadır: “Yahuda valisi Şealtiel 

oğlu Zerubbabel’in ruhunu ve büyük kahin Yehotsadak’ın oğlu Yeşu’nun ruhunu ve 

kavmin bütün bakiyesinin ruhunu Rab uyandırdı” (Hagay 1:14); “Rab, Medler krallarının 

ruhunu uyandırdı” (Yeremya 51:11); “İsrail’in Allah’ı Aşur kralı Pul’un ruhunu ve Aşur 

kralı Tilgat-pilneser’in ruhunu uyandırdı..” (I. Tarihler 5:26); “Rab Yehoram’a karşı 

Filistîlerin ve Habeşlerin yan tarafında olan Arapların ruhunu uyandırdı” (II. Tarihler 

21:16).  
361 Bazı araştırmacılar, Ezra kitabında Koreş’le ilgili olumlu ifadelerden yola çıkarak, bir 

yabancıdan iyi bir şey gelebilir mi? Yahve kutsal mabedini inşa etmesi için nasıl kutsal 

olmayan bir yabancıya izin verebilir? Kral Koreş, mabedi yapmak için ilahî emir almış 

olan kral Süleyman’la karşılaştırılabilir mi? gibi sorular sormuşlardır. Usue, Ezra 
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Yahve’nin vaadini yerine getirmekten362  başka bir şey yapmamıştır.363 Bu bakış 

açısına göre, Koreş’in misyonu, tamamen ilahî nitelik taşımaktadır. 

 

2. Dönüş Fermanı 

Yahudi inancına göre, Yahudilerin Babil’e sürgün edilmelerine sebep olan 

günahlarının cezası, ancak sürgün edilişlerinin yetmişinci yılında Yahve’nin bir 

anlamda tarihe müdahale ederek, Babil’i işgal eden Pers hükümdarına Yahudilerin 

anayurtlarına dönmelerine ve mabedi inşalarına izin veren bir bildiri yayınlaması için 

ilham etmesiyle son bulmuştur.364 

Koreş, Babil’i ele geçirdikten sonra, 538’de daha önceki dönemlerde başka 

bölgelerden Babil’e getirilip yerleştirilen milletlere tekrar kendi topraklarına dönüş 

izni veren bir ferman yayınlamıştır. Yahudiler de bu fermandan yararlanarak 

Filistin’e dönmüşlerdir. Bu ferman, Yahudiler için hayatî bir öneme haizdir. Çünkü 

bunun sayesinde Yahudiler, tarihleri, dinleri, dilleri ve topraklarıyla birlikte 

hayatiyetlerini devam ettirme imkânı bulmuşlardır.365 

Tanah’ta Koreş’e atfedilen ve yalnızca Yahudilere özel verilmiş bir 

fermandan söz edilmektedir. Bu ferman, Tanah’ın II. Tarihler ve Ezra kitaplarında 

yer almaktadır. Söz konusu fermana “Fars kralı Koreş’in birinci yılında, 

Yeremya’nın ağzı ile olan Rabbin sözü yerine gelsin diye, Rab, Fars kralı Koreş’in 

ruhunu uyandırdı ve bütün ülkesinde şöyle diyerek ilan etti, hem de yazdı”366 

denilerek başlamaktadır. Devamında ise fermanın metni verilmektedir: “Göklerin 

Allah’ı Yehova dünyanın bütün krallıklarını bana verdi ve Yahuda’da olan 

                                                                                                                                     

kitabının yabancı bir kral olan Koreş’i Yahve’nin aracı olarak tanıtılarak başlanmasını 

(Ezra 1:1–11; krş. İşaya 44:28–45:1, 13), kapsayıcı bir yaklaşım olduğu ve bu bakış 

açısıyla kaleme alındığını söylemektedir. Bkz. Usue, 98–100. 
362 Bkz. Ezra 1:1; krş. Yeremya 125:11–12; 27:22; 29:10; 51:1–12. 
363 Usue, 98–100. 
364 Bkz. II. Tarihler 36:22–23; Ezra 1:1–2. Krş. Josephus, Antiquities, XI. i.1. 
365 James Parkes, The Foundations of Judaism and Christianity, Quadrangle Books, 

Chicago, 1960, s. 3. 
366 Bkz. Ezra 1:1. Ayrıca bkz. II. Tarihler 36:21–22; Krş. 1. Esdras 2:1–2; Yeremya 25:11–

12; 29:10; Josephus, Antiquities, XI. i. 
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Yeruşalim’de kendisi için ev yapayım diye bana emretti. Onun bütün kavminden 

aranızda kim varsa, Allah’ı Rab onunla beraber olsun ve367 Yahuda’da olan 

Yeruşalime çıksın ve İsrail’in Allah’ı (Allah odur) Yehova’nın Yeruşalim’de olan 

evini yapsın. Ve misafir olduğu yerlerden herhangisinde artakalan kim varsa, 

Yeruşalim’de olan Allah’ın evi için gönüllü takdimelerden başkaca, olduğu yerin 

adamları gümüşle ve altınla ve eşya ile ve hayvanlarla ona yardım etsinler.”368  

Ezra kitabının ilerleyen bölümlerinde, Koreş’in verdiği bu fermanın kral 

Darius döneminde yeniden gündeme geldiği ve araştırmalar neticesinde bunun 

sarayda bulunduğu belirtilmektedir. Bu fermanın daha önce metni verilen fermandan 

farklı olduğu görülmektedir. Bu fermanın metni şöyledir: “Kral Koreş’in birinci 

yılında, kral Koreş emir verdi; Yeruşalim’de Allah evine dairdir. Bu ev, kurbanlar 

arzedilen bu yer, yapılsın ve onun temelleri pekçe atılsın. Üç sıra büyük taşlar ve bir 

sıra yeni kiriş olmak üzere yüksekliği altmış arşın ve genişliği altmış arşın olsun ve 

masrafı kral evinden verilsin. Hem de Nebukadnezzar’ın Yeruşalim’de olan 

mabetten çıkarıp Babil’e getirdiği Allah evinin altın ve gümüş kapları geri verilsin ve 

Yeruşalim’de olan mabede, her biri kendi yerine götürülsün ve onları Allah’ın evine 

koyacaksın.”369 

Koreş’in diğer milletlere olduğu gibi, Yahudilere de dönüş izni verdiği ve 

mabedi yapmalarını desteklediği bütün araştırmacılar tarafından kabul edilirken,370 

Yahudilere özel bir fermanın gerçekten verilmiş olmasının, dönemin şartları göz 

önünde bulundurulduğunda, zor olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle 

araştırmacılar, Tanah’ta yer alan bu iki fermanın otantikliğinin şüpheli olduğunu 

düşünmektedirler.371  

Ezra kitabındaki Koreş’in doğrudan Yahudilere verdiği söylenen izin 

fermanını değerlendiren Bickerman, bu konudaki lehte ve aleyhteki bütün görüşleri 

                                                
367 Bkz. II. Tarihler 36:23. II. Tarihler’de fermanın metni burada sona ermektedir. Ezra 

kitabında fermanın tamamı yer almaktadır. 
368 Bkz. Ezra 1:2–4. Krş. 1. Esdras 2:3–7. 
369 Bkz. Ezra 6:3–5. Krş. 1. Esdras 6:24–26. 
370 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 168; Miller-Hayes, 443–444. 
371 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 130; Kuhrt, 83. 
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makalesinde toplamıştır.372 O, Ezra kitabında, Koreş’in Yahudilerin sürgünden 

dönüşlerini onaylayan iki tane özel yazılı fermanına yer verildiğini, bunlardan 

birincisinin İbranice,373 ikincisinin374 ise Aramca olduğunu belirtmektedir.375 Bazı 

araştırmacıların bunları, aynı fermanın iki farklı versiyonu olduğunu ileri 

sürdüklerini, ancak bu iki fermanın dilbilimsel açıdan karşılaştırıldığında aralarında 

çok büyük farklar olduğunu söylemektedir. Bazı araştırmacıların, Pers 

imparatorluğunun kullandığı yazı dilinin Aramca olması dolayısıyla Koreş’e 

atfedilen İbranice fermanın büyük bir ihtimalle otantik olmadığını söylediklerini 

belirtmektedir. Aynı şekilde, Aramca kaleme alınan ve Yahudilerin dönüşüne izin 

veren fermanın otantikliği konusunda da şüpheler ileri sürüldüğünü söylemektedir.376  

Bickerman, bu fermanın otantikliğine yapılan itirazları cevaplandırır ve onun 

gerçekliğini ispata çalışır. O, Ezra 1’de yer alan fermanın İbranice kaleme alınmasını 

normal kabul eder. Ona göre bu fermanın kaleme alındığı dönemde ve hatta 

Nehemya döneminde bile Yahudilerin resmi dili İbranice’dir. Yine Koreş’in en az iki 

tane sürgünden dönüşle ilgili fermanı olduğunu, bunlardan birincisinin (Ezra 1:2–4), 

doğrudan Yahudilere hitaben yazıldığını ve İbranice’de dâhil her dile çevrildiğini 

söyler. Diğeri ise kraliyet hazinesinde bulunan fermandır ve Aramca’dır. Bu ferman 

ona göre bu dönemde halka arzedilmemiştir.377 

Aynı fermanda geçen ve Koreş için söylenen “Göklerin Allah’ı Yehova 

dünyanın bütün krallıklarını bana verdi.”378 cümlesine yönelik eleştiriler de yer 

almaktadır. Bazı araştırmacılar, “Göklerin Allah’ı” nitelemesiyle açıkça Yahudilerin 

tanrısı Yahve’ye işaret edildiğini ve bunun yazar tarafından ilave edilmiş 

olabileceğini iddia etmektedirler.379 Bu iddialar nedeniyle bu cümlenin günümüzde 

                                                
372 Bickerman, “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, 249–275. 
373 Bazı araştırmacılar bu belgenin de Perslerin diplomasi dili olan Aramca’da yazılmış 

olabileceğini iddia etmektedirler. Bkz. Fensham, 43. 
374 Bkz. Ezra 6:1–5. 
375 Boccaccini, 50. 
376 Bickerman, “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, 249–250; Grabbe, Ezra-Nehemiah, 126–

128; Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 57. 
377 Bickerman, “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, 253. 
378 Bkz. Ezra 1:2. 
379 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 127–128. 
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farklı tercüme edildiği dikkati çekmektedir. Jewish Publication Society tarafından 

yapılan Tanah çevirilerinde “Göklerin Allah’ı Yehova dünyanın bütün krallıklarını 

bana verdi.” yerine, “…dünyanın bütün krallıklarının sahibi Yehova, Göklerin 

Tanrısı, bana verdi…” şeklinde tercüme edilmektedir.380 

Bazı Kutsal Kitap yorumcuları, özellikle ilk fermanın (Ezra 1:1–4), tamamen 

kutsal kitap teolojisinin bir ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Bu iddialarına delil 

olarak da, henüz kitabın girişinde, söz konusu fermanın bir parçası olmamasına 

rağmen, “Yeremya’nın ağzı ile olan Rabbin sözü yerine gelsin diye” cümlesinin yer 

almasını gösterirler. Ayrıca burada, Koreş’e Yahve için, “Göklerin Allah’ı” 

dedirtilmektedir. Bu konudaki genel kanaat, Grabbe’nin de dediği gibi bu, “yazarın 

kendi teolojik amacına uygun olarak oluşturduğu bir ferman olup, ağırlık bunun 

otantik olmadığı yönündedir.”381  

Grabbe, Ezra 1:1–4’de yer alan fermanın otantik olmadığını söylerken, Ezra 

6:3-5’deki ferman için, Koreş’in Yahudiler için mabetlerini yapma izni vermesini, 

uyguladığı siyaset gereği mümkün, ancak uzak bir ihtimal olarak değerlendirir. Ona 

göre, Babil’i ele geçirip kral olduğu ilk sene oldukça meşgul olan Koreş’in böyle 

önemsiz bir konu için hem de Yahuda gibi uzak bir vilayet için uğraşacak zaman 

bulması oldukça zordur.382 

Koreş’in Tanah’ta yer alan fermanlarının otantikliği tartışmaları bir yana, 

Yahudilere verdiği dönüş izni Yahudi tarihi açısından çok önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. Her şeyden önce bu izni veren Koreş, Tanah’ta Yahve’nin 

“mesihi”383 olma derecesine yükseltilirken, bazı araştırmacılar da Koreş’in 

yayınladığı fermanı, “ilk insan hakları bildirisi olarak” telakki etmektedirler.384 Bu 

                                                
380 Bkz. http://www.sacred-texts.com/bib/jps/ezr001.htm#001 (26.10.2005); Bickerman, 

“The Edict of Cyrus in Ezra 1”, 254 
381 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 127–128. 
382 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 130. 
383 Bkz. İşaya 45:1. Krş. Josephus, Antiquities, XI. i.5–6.  
384 Kuhrt, 84. 
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fermanın Yahudi tarihi açısından en önemli sonuçlarından birisi, İkinci Mabed 

Dönemi’nin başlangıcı olmasıdır.385 

Yahudi yazar David Ben-Gurion, Koreş’in tarihteki yerini değerlendirdiği 

makalesinde, “Koreş’in küçük bir krallıkta ortaya çıkıp, o zamana kadar görülmemiş 

bir şekilde dünyanın en geniş imparatorluklarından birisini kurmasını, insanlık 

tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak kabul edildiğini belirttikten sonra, 

Koreş’i tarihte bu derece önemli kılan dört hususa386 işaret etmektedir. Bu dört 

husustan birisi de, Yahudilerin Filistin’e ilk dönüşlerinde önemli bir rol 

oynamasıdır.387 

Sonuç olarak, Koreş, Yahudi inancına göre ilahî bir misyonla İsrail’in çok az 

sayıdaki halkına topraklarına dönme, dinî ve millî varlıklarını yeniden oluşturma izni 

vermiştir. Koreş, dönüş iznini, güvenilir bir nüfusu sınır bölgelerine göndermek gibi 

politik amaçlarla vermiş olsa da,388 Yahudilerin bir millet olarak varlıklarını devam 

ettirmelerinde yayınladığı “dönüş fermanının” büyük rolü olmuştur.389 Bu ferman, 

Yahudi toplumunun yaşamında yeni bir sayfa açmıştır.390 

 

                                                
385 Schiffman, 33; Elliot N. Dorff-Arthur Rosett, A Living Tree, Suny Press, New York, 

1988, s. 8. 
386 Ben-Gurion’a göre Koreş’i tarihte önemli kılan dört husus şunlardır: Birincisi, Koreş 

imparatorluğu çok kısa zamanda kurmuştur. Bu süre, Medya’nın başkenti Hagmatana’nın 

550’de ele geçirilmesiyle, 539’da Babil’in alınması arasında geçen sadece on bir senede 

gerçekleşmiştir. İkincisi, Koreş’in kurduğu bu imparatorluk iki yüz yıl onun 

hanedanlığında kalmıştır. Üçüncüsü, Koreş, düşmanlarına karşı iyilikle muamele etmiş, 

bütün dinlere karşı benzersiz bir hoşgörü sergilemiştir. Dördüncüsü, Yahudilerin Filistin’e 

ilk dönüşlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bkz. Ben-Gurion, I/128. 
387 Ben-Gurion, I/128. 
388 Stein, IV/212. Koreş’in esirleri serbest bırakmaktaki politik etkenin, kölelerin sosyo-

politik ve dinî anlamda kısmî bir özerkliğe kavuşmaları durumunda, yönetimine daha 

sadık olacaklarına inanması olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. Usue, 98–100. 
389 Ben-Gurion, I/127. 
390 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 163. 
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C. SÜRGÜNDEN DÖNÜŞ 

Yahudi tarihinin, Babil sürgününden sonra ikinci karanlık zamanları, Pers 

hâkimiyeti altında gerçekleşen sürgünden dönüş ve yeniden yapılanma dönemidir. 

Tanah ve rabbanî kaynaklarda sürgünden dönüş, Yahudi tarihi açısından çok önemli 

bir gelişme ve bir dönüm noktası olarak görülürken; Josephus sürgünden dönüşü çok 

önemli bir olay olarak görmemektedir. Josephus’un bu tavrındaki ana etmenin, 

Yahudilerin Babil’e sürgün edilişlerine olumsuz yaklaşmamasından kaynaklandığı 

belirtilmektedir.391 

Araştırmacıların ortak kanaati, Yahudi tarihi açısından Babil dönemi gibi, 

Pers dönemi de karanlık dönemlerdendir.392 Bilgi ve kaynak yetersizliğinin olduğu bu 

dönemler, Kudüs’ün düşmesi ve halkın sürgüne gönderilmesinden sonra başlamakta, 

sürgün dönüşü sonrasında da yalnızca sürgünden dönenleri kapsar şekilde devam 

etmektedir.393 Sürgün dönüşü sonrası bilgi veren Tanah kitaplarında,394 sürgünden 

dönenler ve onların yeniden yapılanma çabaları üzerinde durulurken, Babil 

sürgününde Yahuda’da kalmış ve hiç sürgüne gitmemiş olanlar göz ardı 

edilmektedir.395 Ayrıca bu kitaplardaki bilgiler ve tarihlendirmeler de oldukça eksik 

ve yetersizdir.396 

Bu dönemle ilgili kaynak yetersizliğine rağmen, mevcut kaynaklardan 

Yahudi tarihi açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu 

                                                
391 Bkz. Feldman, “The Concept of Exile…”, 160. 
392 Grabbe, “Mind The Gabs”…”, 83; Lamche, 12; Eskenazi, “Current Perspectives…”, 61. 
393 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia…, 162-163. 
394 Bu dönemle ilgili temel Yahudi kaynakları; II. Tarihler (36:20–23), Ezra, Nehemya, 

Hagay, Zekarya (1–8), apokrif 1. Esdras ile Josephus’un Antiquities (XI. v.1–5) isimli 

eseridir. Ayrıca bir Pers dönemi yapıtı olmasına rağmen, Ester Kitabı romantik bir 

romandır ve bu dönemle ilgili kesin tarihsel bilgiler içermemektedir. Bkz. Miller-Hayes, 

437; S. A. Cook, “The Age of Zerubbabel”, Studies in Old Testament 

Prophecy/Presented to Professor Theodore H. Robinson, (ed. Harold Henry Rowley), 

Morrison and Gibb Ltd., Edinburgh, 1950, s. 19. 
395 Miller-Hayes, 437, 445; Cook, 19. 
396 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 162–163. 
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dönemin en önemli özelliği, sürgün sonrası Yahudiliğinin gelişiminde hayatî bir 

öneme sahip olmasıdır.397 Bu dönemde Yahudiliğin gelişimine zemin hazırlayan 

tarihsel olayların başında, Koreş’in Yahudilere kendi topraklarına dönüş izni 

vermesi, Kudüs mabedinin ve şehrin duvarlarının yeniden inşası, sürgünden dönen 

iki Yahudi liderin, Ezra ve Nehemya’nın, Yahudilik’te köklü reformlar yapması 

gelmektedir.398 

Tanah’ta yer alan verilerden hareketle Yahudilerin, Musa önderliğinde 

Mısır’dan çıkışlarından sonra, Filistin topraklarına ikinci büyük yolculuklarını, Babil 

sürgününden dönüşte yaptıkları sonucuna ulaşılabilir.399 Koreş’in yayınladığı dönüş 

fermanıyla birlikte başlayan Yahudilerin Babil’den dönüş süreçleri, yaklaşık bir 

asırlık zaman dilimi içinde ve dört ayrı grup halinde gerçekleşmiştir.400 İlk dönüş, 

538 yılında, dönüşe izin veren Koreş döneminde yaşanmıştır. Diğerleri ise sırasıyla I. 

Darius (521–485), I. Artahşaşta (464–423) ve II. Artahşaşta (404–358) dönemlerinde 

gerçekleşmiştir.401 

MÖ 6. yy.’dan MÖ 4. yy.’a kadar Persler Yahuda’da üç farklı siyaset takip 

etmişlerdir. Birincisi, Pers hâkimiyetinin ilk yıllarında Kudüs ve Yahuda’ya sınırlı 

sayıda insan gönderilmiştir. Bu dönemde idarî bir teşkilat yapısı kurulamadığı gibi, 

imar ve inşa faaliyetlerini yürütecek yeterli ekonomik kaynak da yoktur. Mısır’ın 

                                                
397 Schiffman, 33. 
398 Miller-Hayes, 437; Cook, 19. 
399 Birçok araştırmacı, Tanah metinlerinden hareketle Ezra’yı ikinci bir Musa, Babil’den 

dönüşü de ikinci bir Çıkış olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. Miller-Hayes, 469; Mircea 

Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi/Gotama Budha’dan Hıristiyanlığın 

Doğuşuna, 2, (çev. Ali Berktay), Kabalcı yay., İstanbul, 2003, s. 288; Stephen H. Travis, 

The Bible as a Whole, The Bible Reading Followship, Oxford, 1994, s. 150. Bazı 

araştırmacılar ise Ezra önderliğinde gerçekleşen bu yolculuğun, bir “çıkış” değil, “hac” 

yolculuğu olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Melody D. Knowles, “Pilgrimage Imagery in 

the Returns in Ezra”, JBL, 123/1 (2004), s. 57–74. 
400 Burada söz konusu olan, sadece Pers döneminde Babil ve çevresindeki Yahudi nüfusun 

Yahuda’ya dönüşleridir. Sonraki dönemlerde gerçekleşen dönüşlere burada yer 

verilmemiştir. 
401 Thompson, 105. 
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488’de ve bir de 459’da imparatorluğa karşı isyanı, Perslerin Yahuda da dâhil, Suriye 

ve Filistin bölgesinde yönetimde aktif rol almasına yol açmıştır. Persler, Mısır ve 

Yunanistan’dan gelecek saldırıların önüne geçmek ve bunlarla baş edebilmek için 

Suriye-Filistin kıyı şeridi boyunca birçok kale ve limanlar inşa etmişlerdir. 

Mısırlıların 400 yılında ayaklanmasıyla başlayan süreçte Filistin, Mısır ile Pers 

imparatorluğu arasındaki çekişmelerde savaş alanına dönmüştür. Persler, sadece 

güneyden Mısırlıların değil, Yunanların da baskısına maruz kalmışlardır. Bu 

isyanların ardından Pers yönetimi, bölgeye Yahudi dönüşüne ağırlık vermiştir. Ezra 

ve Nehemya’nın tam yetkiyle Kudüs’e gönderilmeleri, Mısır’daki bu 

ayaklanmalardan sonra olmuştur.402 

 

1. Kral Koreş Döneminde Şeşbatsar Önderliğinde Dönüş 

Tanah’ta Yahudilerin Yahuda’ya dönüşlerine ve orada bir dizi yenileşme 

çalışmalarına izin veren dört ayrı fermandan söz edilmektedir. Yahudilerin 

sürgünden dönmelerine ve Yahuda’da yeniden yapılanmalarına izin veren ve bu 

amaçla ferman yayınlayan krallar şunlardır. 

 

 Krallar Tarih İznin Konusu Referans 

1 Koreş 538/536403 Mabedin yeniden yapılması Ezra 1 

2 I. Darius 
(Hystaspes) 

520 Mabedin tamamlanması Ezra 4:24; 
6:1–15 

3 I. Artahşaşta 
(Longimanus) 

458 Mabedin tezyin edilmesi ve  
İbadetlerin yeniden tesisi 

Ezra 7:27 

4 I. Artahşaşta 
(Longimanus) 

445 Şehrin yeniden imarı Daniel 9:25 
Nehemya 2:5 

                                                
402 Miller-Hayes, 468; William M Schniedewind, How the Bible Became a Book, 

Cambridge Univ. Press, America, 2004, s. 169. 
403 Fermanların yayınlanmasıyla ilgili kaynaklarda farklı tarihlendirmeler yer almaktadır. İlk 

fermanın 536 yılında verildiğini söyleyenler olsa da (Bkz. Scroggie, 453; Stone, 

Scriptures…, 12), genel kanaat 538 yılı olduğu yönündedir. Bkz. Schiffman, 33; 

Boccaccini, 49; Peter R. Ackroyd, “The Jewish Community in Palestine in the Persian 

Period”, The Cambridge History of Judaism/ Introduction; The Persian Period, (ed. 

W. D. Davies-Louis Finkelstein), I, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991, s. 135. 
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Tanah’ta, krallığının ilk yılında Koreş’in, sürgündekilerin dönüşü ve Kudüs 

mabedinin yeniden inşası için bir ferman yayınladığından söz edilmektedir.404 Bu 

fermanda, şehrin inşasıyla ilgili hiçbir bilgi yoktur. Sadece sürgünde olup da 

Filistin’e dönmek isteyenlere engel olunmayacak ve orada daha önce yıkılmış olan 

mabet yeniden inşa edilecektir. Ayrıca, Nebukadnezzar döneminde Kudüs’ten 

Babil’e getirilen ve kraliyet hazinesine konan kutsal mabet eşyalarını ait oldukları 

yere götürmek405 ve Kudüs’e dönmek isteyen Yahudilere önderlik ve sonrasında 

liderlik yapmak üzere Şeşbatsar görevlendirilmiştir.406 

Yahudilerin Babil’den Yahuda’ya ilk dönüşleri, Nebukadnezzar’ın Kudüs’ü 

ve mabedi yıkmasından yaklaşık yarım yüzyıl sonra, Koreş’in dönüş izni vermesinin 

ardından gerçekleşmiştir.407  

Sürgün dönüşü sonrası dönemle ilgili kaynak yetersizliği, mevcut 

kaynaklardaki kronolojik problemler ve çelişkiler, başlangıçtan I. Darius’un tahta 

geçişine kadar olan dönemde, Yahuda ve Kudüs’teki gelişmeler hakkında kesin 

bilgiler vermeyi güçleştirmektedir.408 

Yahudilerin sürgünden ilk dönüşleriyle ilgili en geniş bilgi Tanah’ın Ezra 

kitabında yer almaktadır.409 Ezra kitabına göre Koreş, dönüş fermanını yayınladıktan 

sonra, Nebukadnezzar döneminde Kudüs’ten Babil’e getirilen ve kraliyet hazinesine 

konan kutsal mabet eşyalarını götürmek410 ve Kudüs’e dönmek isteyen Yahudilere 

                                                
404 Bkz. II. Tarihler 36:22–23; Ezra 1:1–4; 6:2–5. Krş. 1. Esdras, 2:1–25. 
405 Bkz. Ezra 1:7–11; 5:14. 1. Esdras kitabının bir yerinde, Koreş’in kutsal mabet eşyalarını 

Yahuda önderi Şeşbatsar’a verdiği söylenirken (1. Esdras 2:12), başka bir yerinde bunları 

“bölge valisi Zerubbabel ile Şeşbatsar’a verdiği” belirtilmektedir. (Bkz. 1. Esdras 6:18) 
406 Bkz. Ezra 1:8; 5:13–14. 
407 Yahudilerin Babil sürgününde ne kadar kaldıkları konusu tartışmalıdır. Bu konudaki 

tartışmalar için bkz. Torrey, 135–136; 285; Myers, Ezra-Nehemiah, 6 vd; Alford, 170; 

Fensham, 42–43; Rafael Eisenberg, Israel and Mankind, (ed. Ilse Eisenberg and 

Abraham Sutton), Feldheim Publishers, Jerusalem, 1991, s. 10; Ackroyd, Exile and 

Restoration, 240–243; Pfeiffer, 105; Georgen, 47; Knibb, 255. 
408 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 162, 168–169; Kuhrt, 83; Yamauchi, 304. 
409 Bkz. Ezra 1–2. 
410 Bkz. Ezra 1:7–11. 
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önderlik ve sonrasında liderlik (nasi)411 yapmak üzere bir Yahudi soylusu olan 

Şeşbatsar’ı412 vali olarak görevlendirir.413 Yine Ezra kitabından öğrendiğimiz 

kadarıyla Koreş, Yahudilere anavatanlarına dönüş izni vermekle kalmaz, mabedin 

yapımımda yapılacak masrafların da kraliyet hazinesinden karşılanmasını ister.414  

Tanah’ta ilk sürgün dönüşünün Şeşbatsar’la başladığı söylense de, sürgünden 

dönenlerin yer aldığı listenin başında Zerubbabel’in yer alması415 ve Şeşbatsar’dan 

hiç söz edilmemesi sürgünden dönüşün başlangıcıyla ilgili tartışmalara sebep 

olmuştur. Bu nedenle sürgünden dönüşün ne zaman başladığı konusunda ittifak 

olmamasına rağmen, Şeşbatsar’la birlikte büyük bir dönüşün yaşanmadığı 

                                                
411 Şeşbatsar’ın Yahuda’nın lideri veya nasi’si (tâbi kral) unvanını, (Ezra 1:8; 5:14; 1. Esdras 

2:12; 6:20) babası kral Yehoyakin’den miras aldığı iddia edilmektedir. Bkz. Boccaccini, 

50; Ackroyd, “The Jewish Community…”, I/136. 
412 Bkz. Ezra 1:8; 5:13–14. Şeşbatsar’ın ismi 1. Esdras’ta “Sanabassar” olarak geçerken, 

Josephus’ta muhtemelen bir Babil ismi olan “Sin-ab-usur” şeklinde yer almaktadır.  

Genellikle, I. Tarihler 3:18’de geçen Yekonya’nın (Yekonya’nın ismi, II. Krallar 24:8’de 

ve II. Tarihler 36:4’de Yehoyakin olarak geçer) oğlu Şenatsar’ın, Ezra 1:8’de yer alan 

Yahuda beyi Şeşbatsar’la aynı kişi olduğu kabul edilirken (Bkz. Pfeiffer, 103; Boccaccini, 

50); bazı araştırmacılar, bunların farklı kişiler olduğunu ileri sürmektedir. (Bkz. 

Yamauchi, 305). Baron ise, onun isminin, babasının sürgününün ilk yıllarında “Şeşbatsar” 

iken, sonradan “güneş tanrısı Şamaş (veya ay tanrısı Sin) oğlu korur” anlamında Babilce 

“Şenatsar” olarak değiştirilmiş olabileceğini düşünmektedir. (Bkz. Baron, I/119). Bazı 

araştırmacılar da, Şeşbatsar’ın, Şenatsar’ın kardeşi, Zerubbabel’in de babası olan 

Şealtiel’in Babil dilindeki ismi olduğunu düşünmektedir. (Bkz. Boccaccini, 50; Miller-

Hayes, 446). Bazı araştırmacılar ise, bunların farklı kişiler olduğunu, Yekonya’nın oğlu 

Şenatsar’ın Yahuda’nın Şeşbatsar’dan önceki valisi olduğunu iddia etmektedir. Bkz. 

Stern, I/70. 
413 Bkz. Ezra 5:14. Burada Şeşbatsar’dan vali (pehah) olarak söz edilmesine rağmen, 

araştırmacılar Şeşbatsar’ın resmi kimliğinin tam net olmadığını söylemektedir. (Bkz. 

Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 169; Bright, 345). Bazı kaynaklarda, 

Şeşbatsar ve Zerubbabel’in Yehoyakin’den sonra Yahuda kralları olarak tanındıkları 

belirtilirken (Bkz. Boccaccini, 48, 50), bazı kaynaklarda, Şeşbatsar’ın, Zerubbabel gibi 

(Haggay 1:1, 14; 2:2, 21) vali (pehah) olarak isimlendirildiği belirtilmektedir. Bkz. 

Schiffman, 36; Miller-Hayes, 446; Yamauchi, 304–305. 
414 Bkz. Ezra 6:4. 
415 Bkz. Ezra 2:2. 
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söylenebilir.416  Bazı araştırmacılar, Ezra kitabının Aramca bölümlerinden417 

hareketle sürgünden ilk dönüşün, Koreş’in 538’de Yahudilere dönüş iznini 

vermesinden epey sonra, 521 yılında gerçekleştiğini iddia ederler. Bu görüşte 

olanlara göre, Pers kaynaklarında Ezra kitabında yer alan ilk dönüşle ilgili bilgiyi 

destekleyecek doğrudan bir delil yoktur. Bazı araştırmacılar ise, arkeolojik 

delillerden hareketle, Yahuda’ya dönüşün küçük gruplar halinde ve bir yüzyıldan 

daha uzun bir sürede gerçekleştiğini ileri sürerler.418 

Koreş tarafından mabedi yapıp kutsal eşyaları mabede koymakla 

görevlendirilen Şeşbatsar’ın Kudüs’teki çalışmaları hakkında fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Onun, Yahudi toplumunun millî ve dinî merkezini yeniden 

oluşturmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduğu, ancak engellemelerle karşılaştığı 

söylense de,419 bunlar tahminden öteye geçmemektedir. Çünkü Ezra kitabında verilen 

bilgiler arasında bile çelişkiler dikkati çekmektedir. Örneğin Ezra kitabının bir 

yerinde, Şeşbatsar’ın Kudüs’e geldikten sonra mabedin temellerini attığı ancak 

bitiremediği ifade edilirken,420 başka bir yerinde, Zerubbabel döneminde henüz 

mabedin temellerinin bile atılmadığı belirtilmektedir.421  

Ezra kitabında, Şeşbatsar’ın akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmeden, 

doğrudan Zerubbabel ve Kudüs’te yaptığı çalışmalarına geçilmekte422 ve 

Şeşbatsar’dan bir daha söz edilmemektedir. Bu belirsizlik nedeniyle Şeşbatsar’ın 

akıbetiyle ilgili olarak bazı tahminlerde bulunulmaktadır. Bazıları, onun bölgede iş 

yapmanın imkânsızlığını görüp tekrar Babil’e dönmüş olabileceğini veya sadece 

sınırlı bir dönem için görevlendirilmiş olabileceğini söylemektedirler.423 Bazıları ise, 

Şeşbatsar’ın Kudüs’e döndükten kısa süre sonra ölmüş ve yerine yeğeni 

Zerubbabel’in geçmiş olabileceğini tahmin etmektedirler.424 

                                                
416 Bright, 314 
417 Ezra kitabının Aramca bölümleri Yahuda’daki mabedin yapılmasını engellemeye çalışan 

Samirilerin Pers krallarına gönderdikleri ve krallardan onlara gelen cevabî mektuplardır. 

Bkz. Ezra 4:11–22; 5:7-vd. 
418 Becking, “Continuity and Discontinuity…”, 2; Becking,  “Ezra’s Re-enactment of the 

Exile”, 43–44.  
419 Stern, I/70; Margolis-Marx, 120; Pfeiffer, 105. 
420 Bkz. Ezra 5:16. 
421 Bkz. Ezra 3:6. 
422 Bkz. Ezra 3:2 vd. 
423 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 169. 
424 Margolis-Marx, 120; Pfeiffer, 105. Bright, Şeşbatsar’ın altmış yaşında da ölmüş 

olabileceğini tahmin etmektedir. Bkz. Bright, 348. 
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2. Kral Darius Döneminde Zerubbabel Önderliğinde Dönüş 

Koreş öldükten sonra yerine oğlu Kambis (530–522) tahta geçmiştir.425 

Kambis tahta geçtikten sonra bir taraftan savaşlarla uğraşırken, bir taraftan da 

imparatorluğun farklı yerlerinde ortaya çıkan isyan ve ayaklanmaları bastırmakla 

meşgul olmuştur.426 Yahuda’da Mesih beklentileri çok yüksek olmasına rağmen, 

açıkça hiç bir politik ayaklanma yaşanmamıştır.427 Suriye-Filistin bölgesinde 

herhangi bir ayaklanma olmamasına ve en güvenli bölge olmasına rağmen,428 yine de 

yaşanan bu savaş ve ayaklanmalar, Yahuda’ya yeni dönmüş ve bir birlik oluşturmaya 

çalışan Yahudi toplumundaki barışı bozmuştur.429 Kudüs’te yapılması düşünülen 

mabet, bu dönemde henüz tamamlanamamıştır.430 Ancak en ilginç gelişme, bazı 

Yahudileri yaşanan bu karmaşayı, mesih çağının geldiği yönünde yorumlamaları 

olmuştur. Onlar, Kudüs’te Davud krallığının yeniden kurulacağını ümit 

etmişlerdir.431 

Kambis’in ölümünün ardından Pers imparatorlğunda isyan ve ayaklanmalar 

saltanatı tehdit eden bir güç haline gelmiştir. Ahamendî kraliyet ailesinin bir üyesi 

olan I. Darius (522–486) tahta geçtikten hemen sonra bu isyanlarla meşgul 

olmuştur.432 Bu isyanları en ağır şekilde bastırdıktan sonra,433 kendisini büyük kral, 

kralların kralı, Pers’in kralı ve ülkelerin kralı olarak isimlendirmiştir.434 Darius’un 

sağladığı huzur ve barış ortamı ve Perslerin bölgede sadık bir Yahuda’ya olan 

                                                
425 Stern, I/70; Margolis-Marx, 119; Günaltay, IV/9–10; Pfeiffer, 106. 
426 Margolis-Marx, 119; Miller-Hayes, 448–449. 
427 Schultz, 233; Pfeiffer, 106 
428 Miller-Hayes, 450. 
429 Margolis-Marx, 119. 
430 Bkz. Ezra 3:6. 
431 Pfeiffer, 106; Bright, 352–353. 
432 Miller-Hayes, 451. 
433 Stern, I/71; Margolis-Marx, 119. 
434 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 166. 



 

 

75 

ihtiyacı,435 sürgünden dönen Yahudilere yapmayı düşündükleri ancak kesintiye 

uğrayan projelerini devam ettirme fırsatı vermiştir.436  

Pers kralı I. Darius, Şeşbatsar’ın görevlendirilmesinden yirmi yıl sonra,437 

Şeşbatsar’dan boşalan Yahuda valiliğine, Zerubbabel’i görevlendirmiştir.438 Bazı 

araştırmacılar, Daniel kitabından hareketle, sürgünden gerçek dönüşün Zerubbabel 

veya Yeşua liderliğinde olduğunu ileri sürmektedir.439 

 

a. Zerubbabel ve Misyonu 

Darius’un krallığının ilk döneminde, Babil sürgününden Filistin’e yeni bir 

dönüş dalgası başlamıştır.440 Bu dönemde gelen Yahudilerin sayısında hızlı bir artış 

olduğu görülmektedir. Bazı tarihçiler, sürgünden dönenlerin sayısındaki bu artışa, 

ayaklanmalar sonucunda ortaya çıkan karışıklıkların sebep olduğunu 

düşünmektedirler. Çünkü bu dönemde Babil’deki halk, büyük bir baskıya maruz 

kalırken, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kriz içine girmiştir. Sürgünden dönenler, 

Darius tarafından teşvik edilmiş ve desteklenmişlerdir.441 Tanah’ta, sürgünden ilk 

dönenlerin 42.360’ı sivil halk, 7.337’si köle ve 200 tanesi de ilahici olmak üzere 

(Ezra 2:64–65) yaklaşık elli bin civarında olduğu kaydedilir. (Bkz. Ezra 2:1 vd ). 

Sürgünden dönenlerin listesinin Şeşbatsar’a izin verildiği söylenen cümlelerden 

sonra gelmesi nedeniyle, bunların Şeşbatsar’ın döneminde gittiği gibi bir izlenim 

uyandırmaktadır. Ezra kitabında yer alan bu bilgilerden, ilk dönüşün Koreş 

döneminde mi, yoksa Darius zamanında mı olduğu açık değildir. Ancak 

                                                
435 Schultz, 233. 
436 Bkz. Ezra 4, 5 ve 6. bölümler. 
437 Michael L. Satlow, Jewish Marriage in Antiquity, Princeton Univ. Press, New Jersey, 

2001, s. 135. 
438 Ezra kitabındaki sıralama esas alınırsa, Şeşbatsar’dan sonra yerine vali olarak 

Zerubbabel’in atandığı söylenebilir. (Krş. Ezra 1. ve 3. bablar). Fakat apokrif 1. Esdras 

kitabında, Zerubbabel’in sonraki bir dönemde geldiği iddia edilmektedir. (Bkz. 1. Esdras 

4:42 vd.) 
439 Knibb, 254. 
440 Boccaccini, 53. 
441 Stern, I/72. 
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araştırmacılar bunların, Şeşbatsar değil, Zerubbabel, Yeşua, Nehemya ve sonraki 

dönemlere ait olduğunu belirtmekte ve Ezra’da yer alan listenin Darius’un dönemine 

ait olduğunu kabul etmekrtedir.442  

Bunlar arasında çok sayıda kâhin ve baş kâhin vardır.443 Schiffman bu sayıyı 

abartılı bulmakta ve 522’de Yahuda’nın nüfusunun, yirmi binden daha az olduğunu 

iddia etmektedir.444 Bazı araştırmacılar, Ezra kitabında yer alan bu listenin hayalî ve 

bir kurgu olduğunu ileri sürerken;445 bazıları da bunun 539–515 yılları arasındaki 

dönemde yazılan farklı kayıtların birleştirilmiş olabileceğini veya Nehemya 

tarafından sonraki bir dönemde (440) kaleme alınmış olabileceğini söylemektedir. 

Bazı araştırmacılar ise, bu listenin topraklar üzerinde hak iddiası için Zerubbabel 

tarafından oluşturulduğunu; bazıları da bunun, Persler tarafından meydana getirilen 

bir vergi listesi olduğunu iddia etmektedir.446 

Şeşbatsar’dan sonra, Darius tarafından Yehoyakin’in torunu ve Şealtiel’in 

oğlu Zerubbabel Yahuda valisi olarak atanmıştır.447 Bazı kaynaklarda Davud 

hanedanlığının son üyesi olarak kabul edilen Zerubbabel,448 Ezra ve Nehemya 

                                                
442 Bkz. Miller-Hayes, 446–447; Stern, I/72; Bright, 344, 349. 
443 Bkz. Ezra 2:36–54. 
444 Schiffman, 36. 
445 Torrey, 250. 
446 Schultz, 225–226. 
447 Bazı kaynaklarda, Zerubbabel’in sürgünden dönüp dönmediği, döndüyse bile hangi 

tarihte döndüğünün tam olarak belli olmadığı söylenmektedir. Bkz. Miller-Hayes, 456. 
448 Zerubbabel, I. Tarihler’de Davut hanedanlığının üyesi bir kral (I. Tarihler 3:17–24); Ezra, 

Haggay ve Zekarya kitaplarında Davut soyundan bir vali ve mesihî bir figür olarak (Ezra 

2:63; 6:7; Haggay 1:1, 14;  2:2–9, 20–23; Zekarya 4:6–10; 6:9–15; krş. Josephus, 

Antiquities, XI. iii.1; iv.1) yer almaktadır. Ayrıca 1. Esdras 9:49’daki “bölge valisi” 

ifadesinin Zerubbabel’e işaret ettiğini ileri sürmektedirler. (Bkz. Tamara Cohn Eskenazi, 

In An Age of Prose/A Literary Approach to Ezra-Nehemiah, Scholars Press, Atlanta-

Georgia, 1988, s. 169–170; Ackroyd, “The Jewish Community…”, I/144; Talmon, 134; 

Schwarz, 81; Georgen, 47). Hâlbuki II. Tarihler ve 1. Esdras’da, Yahuda’nın Davut 

soyundan son kralı olarak Tsedekiya’nın ismi geçmektedir. (II. Tarihler 36:11–21; 1. 

Esdras 1:46–58). Bazı araştırmacılar ise Tanah’ta Zerubbabel’in Davut soyundan geldiği 

düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerken, I. Tarihler’de yer alan ifadeyi (I. 

Tarihler 3:17–24), sürgün öncesindeki liderliğin, sürgün sonrasında da devam ettiğini 
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kitaplarında, bazen sadece ismiyle bahsedilirken,449 bazen de babası Şealtiel’le 

birlikte zikredilmektedir.450 I. Tarihler’de ise ondan Şealtiel’in değil, Pedaya’nın oğlu 

olarak söz edilmektedir.451 Zerubbabel’in (Zeru Babel veya Ziri Babel) isminin, tıpkı 

Şenatsar’ın ismi gibi Babilce olduğu ve “Babil’in zürriyeti”, yani “Babil’de doğan” 

anlamına geldiği belirtilmektedir. Bu ikisinin, ailenin diğer fertlerinden farklı olarak, 

Babilce isim almalarının, saraydaki önemli konumları sebebiyle olduğu 

söylenmektedir. O, Tanah’a göre Şealtiel’in oğlu,452 Yekonya’nın da (Yehoyakin) 

torunudur.453 Buna göre, Yekonya’nın oğlu olan Şeşbatsar, Zerubbabel’in amcası 

olmaktadır. Bu tahmine rağmen, Şeşbatsar ve Zerubbabel arasındaki ilişki tam olarak 

bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar, aynı kişinin farklı isimleri olduğunu iddia 

etmektedirler. Ancak genel kanaat, ikisinin farklı kişiler olduğu yönündedir.454 

Apokrif 1. Esdras kitabında ise Zerubbabel, önemli bir figürdür ve olayların 

kahramandır.455 1. Esdras’a göre, Darius’un üç korumasından birisi olan Zerubbabel, 

konuşması ve zekâsıyla kralın hoşnutluğunu kazanmış ve en bilge kişi seçilmiştir.456 

Kralın her istediğini yerine getireceği vaadi üzerine Zerubbabel, kraldan Kudüs’ü ve 

mabedi yeniden inşa etmek üzere söz almıştır.457 

                                                                                                                                     

vurgulama amacı olarak yorumlamaktadırlar. Haggay ve Zekarya kitaplarının 

Zerubbabel’in Davut soyuna bağlayan ifadeler ise (Haggay 2:20–23; Zekarya 4:6–10; 

6:9–15), “tarihsel” değil, “mesihsel” olarak algılanmaktadır. (Bkz. Talmon, 123). Bazı 

araştırmacılar ise Zerubbabel’in ne Davud soyundan geldiğini ne de bir mesih olduğunu 

ileri sürmektedirler. Bkz. Miller-Hayes, 456; Tromp, 197–198. 
449 Bkz. Ezra 2:2; 4:2–3; Nehemya 12:47. 
450 Bkz. Ezra 3:2, 8; 5:2; Nehemya 12:1; krş. 1. Esdras 5:48, 56. Apokaliptik 4. Ezra 

kitabında ise, Ezra ve Nehemya kitaplarında Zerubbabel’in babası olduğu söylenen 

Şealtiel’in, Ezra olduğu ifade edilmektedir. Bkz. 4. Ezra 3:1. 
451 Bkz. I. Tarihler 3:19. 
452 Bkz. Ezra 3:2. 
453 Bkz. I. Tarihler 3:17. 
454 Baron, I/118–120; Pfeiffer, 105; Scroggie, 454; Bright, 345; Yamauchi, 305. 
455 Bkz. 1. Esdras 4:1–6:34. 
456 Bkz. 1. Esdras 4:42. 
457 Bkz. 1. Esdras 4:43–45. 
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Zerubbabel döneminde (520-515)458 Yahuda kısa süre içerisinde bağımsız bir 

ülke (medînah) haline gelmiştir.459 Kudüs’te Zerubbabel’le birlikte çalışan bir kişi 

daha bulunmaktaydı; Yeşua. Zerubbabel, siyasî liderken, Yeşua Yahudilerin dinî 

lideriydi. Baş kâhinlik müessesesi, Tsadok’un neslinden olan baş kâhin Yeşua 

tarafından yeniden tesis edilmiştir.460 

Tanah’ın anlatımına göre, Zerubbabel mabedi yapmaya başlayınca Yahuda ve 

Benyamin’in düşmanları, kendilerinin de Asur kralı Esar-haddon’dan beri bu mabede 

kurban kestiklerini, bu nedenle mabedin yapımında yardımcı olmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Zerubbabel ve Yahudilerin ileri gelenleri onların bu tekliflerini kabul 

etmeyince, onlar da mabedin yapımını engellemek için ellerinden gelen her şeyi 

yapmışlar, Pers krallarına aleyhte mektuplar göndermişlerdir.461  

Samiriye valisi Tattenay ve arkadaşlarının mabedi engellemek için Darius’a 

gönderdiği mektuba karşılık Darius, Koreş’in fermanını destekleyici bir mektup 

göndermiştir.462 Darius’un krallığının ikinci yılında Zerubbabel, peygamberler Hagay 

ve Zekarya’nın da desteğiyle463 mabedi yeniden inşaya başlamış ve mabedin yapımı 

Darius’un krallığının altıncı yılında tamamlanmıştır.464 

                                                
458 Talmon, 133. 
459 Stern, I/72. 
460 Schiffman, 36. 
461 Bkz. Ezra 4:1–6. Ezra 5. babda ise Zerubbabel önderliğinde yapılan mabedin yapımına 

engel olanların isimleri verilmektedir: Irmağın öte taraf valisi Tattenay, Şetar-bozeney ve 

arkadaşları. Bkz. Ezra 5:3; 5:1 vd. 
462 Bkz. Ezra 5:6–17–6:1–15. 
463 Hagay ve Zekarya’nın dönemlerinde peygamberliklerinin yanında politikayla da ilgilenip 

ilgilenmedikleri konusunda iki farklı görüş vardır. Bazı araştırmacılar, bu iki kitapta yer 

alan ifadelerin politik yorumlanmasına kesin olarak karşı çıkarlarken, bazıları Hagay ve 

Zekarya’yı politik kışkırtıcılar olarak tanımlamaktadır. Hatta Zekarya’nın 520 yılının 

onuncu ayının 24’ünden on birinci ayın 24’ü arasında gerçekleşen Zerubbabel’in isyanını 

desteklediğini söyleyenler bile vardır. Bkz. Peter R. Ackroyd, “Two Old Testament 

Historical Problems of The Early Persian Period”, Journal of Near Eastern Studies, 

1958/17, s. 13. 
464 Bkz. Ezra 6:14–15. 
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Mabedin inşaatının tamamlanmasından sonra465 Zerubbabel ismi, bilinmeyen 

bir sebeple aniden yok olmaktadır. Zerubbabel’den sonra, onun soyundan466 görevine 

talip hiç kimsenin çıkmadığı belirtilmektedir.467 Araştırmacılar, Zerubbabel’in 

gizemli kayboluşuyla ilgili farklı tahminlerde bulunmaktadırlar.468 Bazı 

araştırmacılar, Zekarya kitabında yer alan ifadeleri469 Zerubbabel’le ilişkilendirip 

onun öldürüldüğünü iddia ederken,470 bazıları da Darius’un, mesih beklentilerinin 

Zerubbabel’in şahsında yoğunlaşması sebebiyle471 onun ayaklanmasından 

şüphelendiği veya yeterince güvenilir bulmadığı için görevden almış olabileceğini472 

ya da süresi dolunca yeniden atamamış olabileceğini ileri sürmektedir.473 Bazıları ise, 

Zerubbabel’in bölgedeki yerli nüfusla anlaşmazlıklarının474 sonucu olarak görevden 

alınmış olduğunu söylemektedir.475 Sonuçta Zerubbabel’in akıbetiyle ilgili her teori 

tahminden öteye geçmemektedir.476 İnşa ettiği tapınağın açılışını dahi göremeyen 

Zerubbabel’in bir şekilde liderlik görevinden ayrılmış olması, Yahudiler için büyük 

bir hayal kırıklığı olmuştur.477 Çünkü onlar vaat edilen çağın geldiğine ve Davut 

                                                
465 Bazı araştırmacılar mabedin inşasının Zerubbabel döneminde tamamlandığını söylerken 

(Bkz. Talmon, 134),  bazı araştırmacılar da, Zerubbabel’in, mabedin tamamlandığını 

göremediğini ileri sürmektedirler. Bkz. Satlow, 135. 
466 Bkz. I. Tarihler 3:19–20. 
467 Talmon, 123. 
468 Boccaccini, 56. 
469 Şu ifadeler Zerubbabel’in öldürüldüğüne ilişkin delil kabul edilmektedir: “..ve ona, 

bedenini deldikleri adama bakacaklar ve biricik oğlu için dövünen gibi ona 

dövünecekler…” Bkz. Zekarya 12:10. 
470 Miller-Hayes, 460. 
471 Schiffman, 37; Vriezen, 252–254. 
472 Joseph A. Callaway, Faces of the Old Testament, Smyth & Helwys Publishing, Georgia, 

1995, s. 203; Bright, 355; Fohrer, 336; Stern, I/72; Smith, 245. Grabbe, Zerubbabel’in 

krallık tahtında hak iddiası dolayısıyla Persler tarafından görevden alındığı iddiasını çok 

güçlü bulmamaktadır. Bkz. Lester L. Grabbe, An Introduction to First Century 

Judaism, Morrison and Gibb Limited, Edinburgh, 1996, s. 34. 
473 Schiffman, 37. 
474 Bkz. Ezra 4:1–4. 
475 Satlow, 135. 
476 Miller-Hayes, 460. 
477 Eliade, 2/290; Fohrer, 336. 
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hanedanlığı mensubu olan Zerubbabel’in, Davut krallığını yeniden kuracağına 

inanmışlardı.478 

Zerubbabel’den sonra, Yahudi toplumunun nasıl idare edildiği ise 

bilinmemektedir. Tanah’ta, Zerubbabel ile Nehemya arsında Yahuda valiliğine kimin 

getirildiği veya nasıl idare edildiğine ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.479 Bazı 

araştırmacılar, Zerubbabel’in yerine yine Yahudi valiler getirilmiş olabileceğini 

söylerken; çoğunluk Yahuda’nın Zerubbabel’den sonra Nehemya’ya kadar 

Samiriye’nin valileri tarafından yönetildiğini ileri sürmektedir.480 Bazı araştırmacılar 

ise Yahuda’nın, Zerubbabel’den sonra, Nehemya gelinceye kadar Yeşua ve onun 

halefleri olan baş kâhinler481 tarafından yönetildiğini söylemektedirler.482 Bu son 

görüşe göre, Zerubbabel’den sonra Yahuda’nın yönetimi, Davut hanedanlığından 

kâhinlerin eline geçmiştir.483 

 

b. Mabed’in Yeniden İnşası 

Tanah’ta ‘mabet’ kavramı,484 genellikle Süleyman’ın yaptığı, yıkıldıktan 

sonra Zerubbabel’in yeniden inşa ettiği ve Herod’un restore ettiği mabede işaret 

                                                
478 Bright, 352–353 
479 Miller-Hayes, 462. 
480 Stern, I/74; Schiffman, 37; Bright, 355. 
481 Sürgünden sonra Kudüs’te görev yapan baş kâhinleri şunlardır: Yeşua, Yoyakim, (Bkz. 

Nehemya 12:10), Elyaşib, Yoyada (Bkz. Nehemya 12:10, 22), Yohanan, Yaddua (Bkz. 

Nehemya 12:22). 
482 Schiffman, 37; Bright, 345; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxv.  
483 Schniedewind, 173; Boccaccini, 45; Stern, I/72–74; Dorff-Rosett, 134–135; Grabbe, An 

Introduction…, 34–36. 
484 Tanah’ta mabedi tanımlamak için “hêkāl” ve “bayit” kavramları kullanılmaktadır. 

İbranice mabet veya ev anlamındaki ‘hêkāl’ kavramı, Sümerce’de ‘büyük ev’ anlamına 

gelen ‘Ẻ.gal’  kelimesinden türetilen Akadça “ekallu” kavramından gelmektedir. Kavram 

çok geniş kapsamlı olup, genel olarak tanrının evi (mabet) (İşaya 6:1) veya kralın evi 

(saray) (I. Krallar 21:1; II. Krallar 20:18) anlamına geldiği gibi, daha özel anlamda, 

Şilo’daki Yahve’nin evine (I. Samuel 1:9; 3:3), Yahve’nin gökteki mukaddes mekânına 

(Mezmurlar 11:4), Süleyman mabedine (II. Tarihler 3:17) ve Hezekiel’in vizyonundaki 

mabede de (Hezekiel 40–48) işaret etmektedir. (Bkz. William Sanford Lasor, “Temple”, 
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etmektedir.485 Yahudilikte salt “mabet” denildiğinde ilk akla gelen de bu mabettir. İlk 

kez kral Süleyman tarafından yapılan bu mabet, Nebukadnezzar tarafından 

yıkıldıktan sonra bile, kutsallığını kaybetmemiş Babil sürgünü boyunca hac mekânı 

olma özelliğini korumuştur.486 Öyle ki, sürgündeki peygamberler, Yahudi halkına 

mabedin yeniden yapılacağı yönünde sürekli umut vermişlerdir. 

Koreş’in Yahudilere dönüş izni vermesinin ardından, Yahuda valisi olarak 

görevlendirilen Şeşbatsar, kutsal mabet eşyalarını Kudüs’e götürme yanında 

Koreş’ten mabedin yapılması emrini de almıştır.487 Koreş’in verdiği bu izinde, aynı 

zamanda ırkına ve diline bakmaksızın herkesin mabedin yapımına katkıda bulunması 

istenmiştir.488 

Ezra kitabında yer alan bilgilere göre, sürgün dönüşü ilk iş olarak kurbanlar 

takdim etmek için bir sunak inşa edilmiş ve ardından Sukot489 kutlanmıştır.  Ezra 

                                                                                                                                     

The Oxford Companion to the Bible, (ed. Bruce M. Metzger-Michael D. Coogan), 

Oxford Univ. Press, New York, 1993, s. 731–732). İbranice ‘bayit’ (ev) kavramı ise, 

sıklıkla ‘mabet’ ya da ‘tanrının evi’ (I. Tarihler 9:11) ve özellikle ‘Yahve’nin evi’ (I. 

Krallar 6–8)  için kullanılmaktadır. Aynı zamanda “ibadet çadırı”, “yerel bir türbe” ve 

“diğer tanrıların mabetleri” için de “bayit” denilmektedir. (Bkz. Lasor, 732). Mabet, eski 

İsrail’de, hatta eski Yakın Doğu’nun tamamında, bütün ibadet fenomenleri içerisinde en 

önemlisi kabul edilmektedir. Yahudilikte ibadetlerin olmazsa olmaz şartlarından kabul 

edilen dört husustan (bu dört husus şunlardır: 1. Mekân (veya kurum), 2. Zaman (veya 

bazı zamanlar), 3. Uygulama (veya ayin), 4. Cemaat (veya mabet görevlileri).) ilki ve en 

önemlisi mabettir. Yahudilik’te bu dört unsurun tamamı aynı anda gerçekleşmeden bir 

ibadetten söz edilemeyeceği söylenmektedir. Bkz. Bkz. Meneham Haran, Temples and 

Temple-Service in Ancient Israel, Eisenbrauns, Indiana, 1995, s. 1. 
485 Lasor, 732. 
486 Bkz. Yeremya 41:4–5. 
487 Bkz. Ezra 5:15. Krş. Ezra 6:1–4. Koreş’in mabedin yapımına izin verdiği bilinmesine 

rağmen, mabedin Koreş döneminde yapıldığını destekleyici bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bkz. Miller-Hayes, 447.  
488 Bkz. Ezra 1:2–6. 
489 Sukot: “Çardaklar Bayramı” olarak da adlandırılan Sukot, Yahudi takviminin en kutsal 

günlerinden olan Yom Kipur’dan beş gün sonra, Tişri aynın on beşinci günü kutlanan bir 

bayramdır. Bkz. Suzan Alalu-Klara Arditi-Eda Asayas..., Yahudilik’te Kavram ve 

Değerler (Dinsel Bayramlar-Dinsel kavramlar-Dinsel Gereçler), (Baskıya haz., Yusuf 

Altıntaş), Gözlem yay., İstanbul, 2001, s. 54. 
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kitabına göre, sunağın yapılması ve Sukot’un kutlanması Zerubbabel ve Baş Kâhin 

Yeşua490 önderliğinde sürgünden dönüşün yedinci ayında olmuştur.491 

Tanah’ta Şeşbatsar’ın mabedi inşa izni almış olduğu belirtilmesine rağmen, 

mabedin hangi tarihte ve hangi Yahudalı lider döneminde inşa edilmeye başlandığı 

ve bitirildiği gibi konularda net bir bilgi yer almamaktadır.492 Bu konuda Ezra, 

Haggay ve Zekarya kitaplarında yer alan bilgiler ışığında bir sonuca varılmaya 

çalışılmaktadır.493 

Ezra kitabının bir yerinde, herhangi bir tarih belirtilmeksizin, mabedin 

temellerini Şeşbatsar’ın attığı söylenirken,494 başka bir yerinde Zerubbabel 

döneminde “…mabedin temeli henüz atılmamıştı” ifadesi yer almaktadır.495 Aynı 

şekilde Zekarya kitabında da “bu evin temelini Zerubbabel’in elleri koydu” 

denilmektedir.496 Fakat mabedin yapımıyla doğrudan ilişkili olan 3:8–10 ve 6:9–15. 

cümlelerde, Zerubbabel’in ismi hiç geçmemektedir. Haggay kitabında mabedin 

yapımıyla ilgili Şeşbatsar’ın ismi hiç zikredilmemektedir. 1. Esdras’da, ilk önce 

Darius’un ikinci yılında Zerubbabel ve Yeşua’nın mabedin inşasına başladıkları 

söylenirken,497 sonraki bir yerde, kanonik Ezra kitabıyla benzer ifadelerle, mabedin 

temelini Şeşbatsar’ın attığı, ancak tamamlayamadığı anlatılmaktadır.498 Genel kanaat, 

mabedin yapımına Şeşbatsar döneminde başlanıldığı, Zerubbabel zamanında 

tamamlandığı yönündedir.499 

Mabedin temellerinin kimin tarafından atıldığıyla ilgili bu çelişkili ifadeler, 

Yahudilerin ibadetlerini yeniden canlandırmak için Kudüs’e dönmeleri yönündeki 

                                                
490 Yeşua, mabedin 587 yılında yıkılmazdan önce son Baş Kâhin olarak görev yapan 

Seraya’nın torunudur. Bkz. Pfeiffer, 105. 
491 Bkz. Ezra 3:2–6. Krş. Josephus, Antiquities, XI. iv.1. 
492 Bazı kaynaklarda mabedin yapımına Şeşbatsar’ın başladığı, ancak tamamlayamadığı 

belirtmektedir. Bkz. Schiffman, 36. 
493 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Cook, 19–36. 
494 Bkz. Ezra 5:16 
495 Bkz. Ezra 3:6. Krş. Ezra 3:8–10. 
496 Bkz. Zekarya 4:9. 
497 Bkz. 1. Esdras 6:2. 
498 Bkz. 1. Esdras 6:20. 
499 Miller-Hayes, 448. 
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kraliyet izninin Koreş tarafından Şeşbatsar’a verildiği, ancak bu işin yapımı onun 

döneminde problem olunca, Zerubbabel tarafından devam ettirildiği şeklinde tevil 

edilmiştir.500 Bazı araştırmacılar ise Şeşbatsar’ın Kudüs’e geldikten sonra mabedin 

temellerini attığını, ancak bitiremeden öldüğünü ve yerine Şealtiel’in oğlu 

Zerubbabel’in geçtiğini iddia etmişlerdir.501 Bu nedenle 537 yılında temeli atılan 

mabed,502 530’da durdurulmuştur.503 

Darius’un tahta geçtiği dönemde Yahuda’daki Yahudiler arasında mesih 

beklentileri ortaya çıkmış,504 dönemin iki peygamberi Haggay ve Zekarya mabedin 

bir an önce bitirilmesi için vali Zerubbabel ve baş kâhin Yeşua’yı teşvik 

etmişlerdir.505 Haggay peygamber, vali Zerubbabel’e ve büyük kâhin Yeşua’ya 

mabedin inşasıyla ilgili Yahve’nin mesajını iletmiştir. Haggay kitabına göre, 

mabedin yapımını bizzat orduların Rabbi Yahve istemiştir. Darius’un krallığının 

ikinci yılında (520) siyasî iktidarın değişmesiyle birlikte yapımına tekrar 

başlanmış,506 ancak Samirilerin müdahaleleriyle yeniden engellenmiştir507  

Haggay peygamber, mabedin yapılma vaktinin gelmediğini söyleyenleri ‘bu 

ev harapken, sizin için kaplamalı evlerinizde oturmak vakti mi?’508 diyerek ağır bir 

dille eleştirmiş, her şeyin bereketinin kaybolmasını, göklerin yağmur ve yerin mahsul 

vermemesini mabedin hâlâ yapılmamış olmasına bağlamıştır.509 Bunun üzerine 

Zerubbabel ve Yeşua Yahve’nin öfkesinden korkuya kapılmış, Darius’un ikinci 

                                                
500 Myers, Ezra-Nehemiah, xxvii; Georgen, 47. 
501 Miller-Hayes, 448; Pfeiffer, 105. 
502 Eliade, 2/290. 
503 Aberbach, Imperialism..., 98. 
504 Schiffman, 36. 
505 Bkz. Haggay 1–2; Zekarya 1–8. bölümler. Krş. Ezra 5:1–2.  
506 Torrey, 306; Eliade, 2/290. 
507 Ezra kitabında anlatıldığına göre, kendilerini İsrailli olarak gören ve bu nedenle mabedin 

yapımında hak iddia eden Samirilerin teklifleri Zerubbabel ve Yeşua tarafından kabul 

edilmeyince, onlar Yahudilerin Perslere isyan etme niyetinde oldukları şayiasını yayarak 

intikam almışlar ve mabedin yapımını uzun süre engellemişlerdir. Bkz. Ezra 4:1–5; 5:3 

vd. 
508 Bkz. Haggay 1:4. 
509 Bkz. Haggay 1:5–11. 
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yılında mabedi yeniden inşaya başlamışlardır.510 Haggay ise onları, tıpkı Mısır’dan 

çıkarken Yahve’nin ruhunun Yahudiler arasında olduğu gibi şimdi de aralarında 

olduğunu söyleyerek cesaretlendirmeye çalışmıştır.511 

Zekarya ise Zerubbabel’in, Yahve’nin kendisine “bu evin temelini 

Zerubbabel’in elleri koydu ve onun elleri onu başaracaktır”512 dediğini hatırlatırken, 

bir yandan da “bunlar [Zerubbabel ve Yeşua] mesholunmuş o ikilerdir ki, bütün 

dünyanın Rabbi yanında durmaktadır”513 diyerek mabedin yapımında onları 

cesaretlendirmektedir. Burada Zekarya, tıpkı Haggay gibi, sivil lider Zerubbabel ile 

dinî lider Yeşua’yı birlikte Yahve’nin amacını gerçekleştirecek mesih olarak 

görmektedirler.514 

Apokrif Sirak kitabında “her ikisi yaşamları süresinde tapınağı yaptılar” 

denilerek, mabedin Zerubbabel ve Yeşua tarafından yapıldığı ifade edilmektedir.515 

II. Makkabiler’de ise sunağı ve mabedi yaptıran kişinin Nehemya olduğu 

belirtilmektedir.516 

İki lider mabedin bir an önce bitirilmesi gerektiği konusunda ikna olunca, 

mabet Yahudilerin düşmanlarının517 engellemelerine rağmen, dört sene içerisinde518 

yine Darius’un krallığı döneminde,519 516/515 yılında tamamlanmıştır.520 Böylece 

mabedin temelini atmamış olsa bile, tamamlanmasında Yahuda valisi Zerubbabel’in 

çok önemli katkısı olmuştur. Belki de onun kısa süren görevi esnasında yaptığı en 

önemli icraat, Kudüs’teki mabedin inşasını bitirmesi olmuştur. Bu yeni mabet, 

                                                
510 Bkz. Haggay 1:12–15. 
511 Bkz. Haggay 2:4–5.  
512 Bkz. Zekarya 4:9. 
513 Bkz. Zekarya 4:14. 
514 Boccaccini, 55–56; Vriezen, 252–254. 
515 Bkz. Sirak 49:11–12. 
516 Bkz. II. Makkabiler 1:18. 
517 Bkz. Ezra 4:1–5. 
518 Schiffman, 36. 
519 Bkz. Ezra 4:5. 
520 Ackroyd, Israel Under Babylon and Persia, 172; Schwarz,  82; Pfeiffer, 107; Peter 

Pohle-Tim Dowley, Kregel Pictorial Guidue to Solomon's Temple Model, Kregel 

Publications, 2003, s. 16; Ackroyd, “Two Old Testament…”, 15; Stern, I/72; Margolis-

Marx, 120; Aberbach, Imperialism…, 98. 
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Süleyman’ın yaptığı mabetle karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Fakat sürgün 

dönüşü İsrail için bir hareket noktası olması açısından önemlidir.521 Kudüs mabedinin 

Yahudi tarihi ve düşüncesindeki yeri düşünülürse,522 Zerubbabel’in yaptığı işin 

Yahudilik ve Yahudiler açısında ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmış 

olacaktır. Zira mabedin yeniden inşası, yalnızca eskisinin yerine yenisin yapılması 

değil, yeni yöneticiler ve yeni bir kâhinlik müessesesiyle birlikte İkinci Mabet 

dönemi diye isimlendirilen yeni bir çağın başlangıcı olmuştur.523 

Tanah’ta mabedin yapımı aşamalarında Ezra ve Nehemya’nın isimlerinden 

hiç söz edilmemiştir. Bazı rabbiler mabedin yapımında Ezra’nın yer almış olması 

gerektiğini düşünürken, bazıları da Ezra’nın mabedin inşası sırasında bazı sebeplerle 

Kudüs’e gelemediğini belirtmektedirler.524  

Yahudi tarihinde mabedin 515 yılında tamamlanıp Zerubbabel’in tarih 

sahnesinden kaybolmasınının ardından, uzun bir süre geçmiştir. Bu dönem 

sonrasında Ezra tarih sahnesine çıkmıştır. Ezra’nın Kudüs’e gelişi (457/458),  ilk 

sürgün dönüşünden yaklaşık seksen yıl, mabedin inşasından da elli yıldan fazla bir 

                                                
521 Pfeiffer, 107. 
522 Mabedin Yahudilik’teki yeri ve önemi için ayrıca bkz. Joseph Blenkinsopp, “Temple and 

Society in Achaemenid Judah”, Second Temple Studies/Persian Period, (ed. Philip R. 

Davies), JSOT Press, Sheffield, 1991, s. 30–31; Janzen, 639. 
523 Thomas, 44. 
524 Rabbanî kaynaklarda yer alan bir hikâyeye göre, Yahve, Koreş’e mabedin inşasına izin 

vermesini emretmeden önce, Daniel’den Zerubbabel ve Ezra’yı bu iş için 

görevlendirmesini söylemiştir. Bunun üzerine Ezra, şehirleri dolaşmış ve İsraillilere 

Kudüs’e dönme ve orayı yeniden imar etme zamanının geldiğini bildirmiştir. Fakat 

İsrailliler Ezra’nın yalan söylediğini düşünerek onu öldürmeye çalışmışlardır. Ezra 

komployu anlamış ve Yahve’ye yakarmıştır. Yahve de onu kendisini öldürmek isteyen 

kalabalıktan saklamıştır. Bu metne göre Ezra kendisini öldürmek isteyenlerden saklandığı 

için bu dönemde Zerubbabel ile birlikte dönememiştir. Mabedin yapımına katılamaması 

Ezra’nın değil, onların hatasıdır. Başka bir hikâyede ise Ezra’nın, hocası Baruh b. 

Neriah’a bağlılığı sebebiyle ve hocasıyla çalışmasını bitirmek için Babil’de kalmıştır. 

Baruh, çok şişman ve çok yaşlı olduğu için Kudüs’e gidememiş, bu yüzden de Ezra 

onunla Babil’de kalmıştır. Bunun için bkz. Porton, 314–315. 
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zaman sonraya denk gelmektedir.525 Zerubbabel ile Ezra’nın gelişi arasında büyük bir 

sessizlik içinde geçen bu dönem hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.526 Ezra 

kitabından anlaşıldığı kadarıyla527 bu dönemde Yahudilerle komşuları, özellikle 

Samiriler arasında mücadeleler yaşanmıştır.528 

 

3. Kral Artahşaşta Döneminde Ezra Önderliğinde Dönüş 

I. Darius’un ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ahaşveroş’un (Xerxes)529 

tahta geçtiği sene (486), Mısır’da yeni bir isyan patlak vermiştir. Bu isyan, ancak 

483’de zorla bastırılabilmiştir. Aynı senenin sonunda, farklı bölgelerde yeni isyanlar 

çıkmış, Kral Ahaşveroş bu isyanları şiddetli bir şekilde bastırmış ve bölge halkını 

cezalandırmıştır. Ahaşveroş, oğlu I. Artahşaşta Longimanus’u destekleyen ve onun 

tahta geçmesini isteyen kendi veziri Artabanus tarafından öldürülmüştür.530  

Kral I. Artahşaşta (465–424) tahta geçtiğinde, başta kardeşi Hystaspes’in 

isyanı olmak üzere birçok isyan ve ayaklanmayla meşgul olmuştur. Kardeşi’nin 

isyanından sonra en önemli ayaklanma 460’da yine Mısır’da patlak vermiştir. 

Atinalılarca da desteklenen bu ayaklanma, ancak 455/4’de bastırılabilmiştir.531 

Kudüs, Mısır’a çok yakın olması nedeniyle, önemli bir tampon bölge durumundaydı. 

                                                
525 Fensham, 97–98; Pfeiffer, 108; Cook, 22; George Foot Moore, Judaism in the First 

Centuries of the Christian Era the Age of the Tannaim, I, Cambridge, 1950, s. 4; 

Stern, I/72; Myers, Ezra-Nehemiah, xxvii; Travis, 150; Joan Comay, “Ezra”, Who’s 

Who in the Old Testament together with the Apocrypha, J.M. Dent, London, 1993, s. 

111. Buna göre Ezra kitabının altıncı babıyla yedinci babı arasında yaklaşık 57 senelik bir 

zaman söz konusu olmaktadır. Bkz. Fensham, 97–98. 
526 Callaway, 203; Fensham, 98. 
527 Bkz. Ezra 4:6–23. 
528 Fensham, 98; Pfeiffer, 108. 
529 Tanah’ta Ahaşveroş (Xerxes) ve oğlu Artahşaşta olarak geçerken, Josephus’ta Xerxes ve 

oğlu Ahaşveroş şeklinde yer almakta ve Yunanlıların Ahaşveroş’a Artahşaşta dedikleri 

zikredilmektedir. Bkz. Josephus, Antiquities, XI. vi.1. 
530 Stern, I/73. 
531 Mısır’da 460’da ortaya çıkan bu ayaklanma “Inarus İsyanı” olarak bilinmektedir Bkz. 

Joseph Blenkinsopp, “The Mission of Udjahorresnet and Those of Ezra and Nehemiah”, 

JBL, 106/3 (1987), s. 420; Smith-Christopher, 22; Fensham, 149 



 

 

87 

Bu durumdan faydalanmak isteyen Pers kralları, kendierine tâbi olan Yahudilerle 

dostane ilişkiler kurmuş, Kudüs duvarlarının inşası için onlara destek vermişlerdir.532 

Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e gönderilmesi bu olaylardan sonraya 

rastlamaktadır. Tanah’ta Ezra ve Nehemya’nın kral Artahşaşta döneminde Kudüs’e 

gönderildiği belirtilmektedir.533 Ancak kaynaklarda, bu isimde üç tane Pers kralından 

söz edilmektedir: Longimanus (465–425), Mnemon (405–359) ve Ochus (359–

339).534 Bu yüzden Ezra ve Nehemya’ya dönüş izni veren kralın bunlardan hangisi 

olduğu bilinmemektedir. Kutsal Kitap araştırmacıları, Ezra ve Nehemya kitaplarında 

çok ciddî kronolojik problemler olduğunu, bu yüzden bu konuda kesin bir şey 

söylemenin zor olduğunu söylemektedirler.535 Geleneksel görüş, Ezra’nın I. 

Artahşaşta döneminde Kudüs’e gittiği şeklindedir. Biz de çalışmamızda bu görüşü 

esas aldık. 

I. Artahşaşta döneminde değişen politik şartlar neticesinde, Babil’den 

Yahuda’ya yerleşmek üzere gelen yeni bir Yahudi dalgası başlamıştır.536 Yahuda’ya 

dönenlere, Pers imparatorları tarafından görevlendirilen Ezra liderlik yapmıştır.537 I. 

Artahşaşta’dan dönüş izni alan Ezra,538 kraldan aldığı tam yetkiyle,539 gönüllü olarak 

bu yolculuğa katılmak isteyenleri de yanına alarak Kudüs’e gitmiştir.540 

                                                
532 Schiffman, 38; Cook, 22. 
533 Bkz. Ezra 7:7–8; Nehemya 2:1. 
534 Vriezen, 257; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 
535 Bazı araştırmacılar, özellikle Ezra 7’den Nehemya 13’e kadar olan bölümlerde ciddi 

kronolojik problemlerin olduğunu söylemektedir. Bkz. Ackroyd, I&II Chronicles…, 24. 
536 Fensham, 149. 
537 Stern, I/73. 
538 Bkz. Ezra 7:6. Josephus’a göre, Ezra’ya dönüş izni veren kral Ahaşveroş’dur. Bkz. 

Josephus, Antiquities, XI. v.1. 
539 Bkz. Ezra 7:11–26. 
540 Bkz. Ezra 7:7–10. Ezra’nın Kudüs’e geliş tarihiyle ilgili kaynaklarda farklı tarihler 

verilmektedir. Bu konuyu ileride “Nehemya’nın Ezra’yla İlişkisi” başlığı altında ayrıntılı 

olarak ele aldık. 
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Ezra’yla birlikte Kudüs’e dönenlerin sayısı, daha önceki dönemlere nazaran 

çok daha az olmuştur.541 Yahudilerin büyük çoğunluğu Babil’de ve yerleştikleri diğer 

bölgelerde542 kalmayı tercih etmişlerdir.543 Tanah’a göre, Ezra’yla Kudüs’e dönenler, 

                                                
541 Dorff-Rosett, 143; Jacob Neusner, “Exile and Return As The History of Judaism”, Exile: 

Old Testament, Jewish, Christian Conceptions, (ed. James M. Scott), Brill, Leiden, 

New York, Köln, 1997, s. 222, 226. 
542 Sürgündeki Yahudilere verilen Yahuda’ya dönüş izni yalnızca Babil’deki Yahudilerle 

sınırlı değildi. Ülkenin diğer bölgelerindeki Yahudiler için de aynı izin geçerliydi. 

Ezra’nın başta Yemen Yahudileri olmak üzere, diğer bölgelerdeki Yahudilere, Kudüs’e 

gelmeleri için mektuplar yazdığı bilinmektedir. Yemen Yahudileri, bunun kurtuluş için 

doğru bir zamanlama olmadığını, ikinci kez yapılan mabedin de, yeniden yıkılacağını 

düşünerek Ezra’nın çağrısını reddetmişlerdir. Bkz. Bat-Zion Eraqi Klorman, The Jews of 

Yemen in the Nineteenth Century: a Portrait of a Messianic Community, Brill, 

Leiden-New York-Köln, 1993, s. 167. 
543 Neusner, “Exile and Return…”, 222; Sanders, 39; McCurty, 380; Aberbach, 

Imperialism…, 93–95. Yahudilerin büyük bir çoğunluğunun Babil’de kalmayı tercih 

etme sebepleriyle ilgili birkaç ihtimal ileri sürülmüştür. Babil’de kalan Yahudilerin, 

onlarca yıldır oturdukları evlerinden ayrılmaları yönünde yeterince cesaretlendirilmemiş 

olabilecekleri veya Babil’de kalarak Yahuda’daki kardeşlerine daha fazla maddî destek 

sağlayabileceklerini (Krş. Ezra 1:6) düşünmüş olabilecekleri (Bkz. Schiffman, 33–34) ya 

da dönüş zamanının henüz gelmediğini düşünüp, sürgünün sona erdiği ve bütün İsrail’in 

kendi topraklarına dönmesi yönünde özel ilahî bir emri  beklemiş olabilecekleri (Bkz. 

Yeremya 32:36 vd.; Hezekiel 34:11 vd.; İşaya 40:3 vd.; Mika 5:2) iddia edilmiştir. 

(Daiches, 34. Ayrıca Yahudilerin çoğunluğunun sürgünden dönmeme sebebine ilişkin 

farklı görüşler için bkz. Miller-Hayes, 447). Fakat Yahudilerin dönüş konusundaki 

isteksizliklerinin altında yatan sebeplerin başında, David Aberbach’ın da dediği gibi, 

Babil’le kıyaslandığında Yahuda topraklarının boş ve harabe olması; yaşamın orada daha 

zor ve tehlikeli olması gelmektedir. Bu nedenle çok az kimse Filistin’e dönmüştür. (Bkz. 

Aberbach, Imperialism…, 93–95). Başka bir deyişle, sürgündekilerin Babil’deki hayat 

şartları, Filistin’deki şartlara göre daha cazipti ve orada onlara iyi davranılıyordu (Bkz. 

Miller-Hayes, 447; Dorff-Rosett, 8). Josephus’un tabiriyle sürgündeki Yahudiler “sahip 

olduklarını bırakma konusunda isteksizlerdi.” (Bkz. Josephus, Antiquities, XI. viii). 

Yahuda’ya dönmemiş olsalar da, sürgündeki Yahudiler, Yahuda’ya dönenlerle ilişkilerini 

devam ettirmiş, Kudüs’ün ve mabedin imarına katkı sağlamışlardır. (Bkz. Comay, 110). 

Dolayısıyla Filistin’e dönen Yahudiler de Babil’de durumları iyi olmayan fakirlerdir. 

Zengin ve hayat şartları iyi durumda olanlar ise Babil’de kalmayı tercih etmişlerdir. 
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çoğunluğu Yahuda ve Bünyamin kabilelerinden olmak üzere, kadınlar ve çocuklar 

hariç, yaklaşık 1500 kişidir. Kadınlar ve çocuklar dâhil edildiğinde bu sayı yaklaşık 

beş bin olmaktadır.544 Ezra’nın yolculuğa çıktıktan sonra, Kudüs’te mabede hizmet 

edecek Levi oğullarından kimsenin olmadığını fark edip, onları yolculuğa ikna 

çabaları katılımın boyutu hakkında bir fikir vermektedir.545 

 

a. Ezra’nın Dönüş Zamanıyla İlgili Tartışmalar 

Tanah’ın anlatımında, Ezra’nın Kudüs’e gelişi ve faaliyetleriyle, aynı 

dönemlerde Kudüs’e gelen ve çalışmalar yapan Nehemya arasındaki öncelik sonralık 

ilişkisi, tartışmalıdır. Tanah’ta, Ezra gibi kral Artahşaşta döneminde Kudüs’e 

gönderildiği ifade edilen Nehemya’nın kimliği, reformları ve Ezra’yla olan ilişkisi 

konularında bilgi vermek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Pers yönetimi tarafından Kudüs’e vali olarak gönderilen ve Ezra’yla çağdaş 

olan Nehemya, daha çok şehrin inşası ve sosyal reformlarla uğraşmıştır. Tanah’taki 

Ezra ve Nehemya kitaplarının iç içe oluşu gibi, Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e 

gelişleri, orada yaptıkları faaliyetler de birbirine geçmiş durumdadır. Kudüs’e 

gelişlerindeki öncelik ve sonralıkları bile tam olarak belli değildir. 

M.Ö. 5. yy.da Yahuda’ya vali olarak gelmeden önce, Nehemya’nın546 Susa’da 

bulunduğu,547 Pers kralı I. Artahşaşta’nın sakisi548 olduğu ve kralın emriyle 

                                                                                                                                     

Yahudi Murashu ve oğulları gibi büyük sermaye sahipleri Babil’de kalanlar arasındadır. 

Bkz. Daiches, 29; McCurty, 380; Myers, Ezra-Nehemiah, xxvi. 
544 Bkz. Ezra 8:1–14. 
545 Bkz. Ezra 8:15–20. Bazı araştırmacılar, Levililerin Ezra’yla birlikte Kudüs’e gelmek 

istemeyişinin dinî ve ekonomik iki sebebi olduğunu ifade etmektedirler. Çünkü Levililer, 

Kudüs’te baş kâhinin yönetimi altında olacakları için, hem halkın eğitimi görevlerini 

yerine getiremeyeceklerdi, hem de gelirlerden ondalık alamayacaklardı. Zira Ezra’dan 

önce Kudüs’e gelmiş olan Levililerin ondalık almadıkları görülmektedir. (Bkz. Nehemya 

13:10). Hâlbuki Levililer Babil’de ondalık almaktaydılar. Bkz. Mantel, “The Dichotomy 

of Judaism…”, 68–69. 
546 Ezra ve Nehemya kitaplarında, aynı ismi taşıyan iki kişi daha vardır. Fakat bunlar bizim 

sözünü ettiğimiz Nehemya’yla isim benzerliği dışında hiçbir ilgisi yoktur. Bunlardan ilki, 

Zerubbabel’le birlikte sürgünden dönen Nehemya (Ezra 2:2; Nehemya 7:7), diğeri ise 
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Yahuda’ya vali olarak gönderildiği bilinmektedir.549 Nehemya, Pers krallığındaki 

görevinden ayrılıp Kudüs’e geldiğinde bölgenin durumu hakkında net bilgiler 

bulunmamaktadır. Nehemya’nın I. Artahşaşta’nın yirminci yılında Kudüs’e geldiği 

kabul edilirse, bu 445/4 yılına denk düşmektedir.550 Nehemya’nın Kudüs’e 

gönderilişi Mısır’daki ayaklanmanın ardından gerçekleşmiş olması dolayısıyla,551 

birçok araştırmacı Nehemya’nın gönderilişinin de Ezra gibi politik gayelerle 

olduğunu söylemiştir.552 

 Nehemya, dindar bir Yahudi olmasına rağmen, Ezra gibi Yahudi hukukunda 

otorite olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle Yahuda’da bazı reformları 

gerçekleştirmemiştir. Nehemya’nın yapamadığı görevlerin başında, toplumun 

yapılandırılması ve ibadetlerin yeniden hayata geçirilmesi gelmektedir.553 

Apokrif Sirak kitabında, inanç kahramanları listesinde Nehemya’dan övgüyle 

söz edilmektedir: “Nehemya’nın da anısı uludur. O, yıkılan duvarlarımızı yenidenin 

                                                                                                                                     

Beyt-tsur dairesinin yarısının reisi olan ve Kudüs duvarlarının yapımına yardım eden 

Azbuk’un oğlu Nehemya’dır. Bkz. Nehemya 3:16. 
547 Josephus, Antiquities, XI. v.6; Fensham, 98; Miller-Hayes, 469. 
548 Bkz. Nehemya 1:11; 2:1. “Sakilik” vazifesinin Asur ve Pers sarayında kralla yakınlıkta 

önemli bir görev olduğu belirtilmektedir. Sakinin görevi, krala sunulan içeceklerin zehirli 

olup olmadığını test etmektir. Nehemya bu görevi dolayısıyla kralın güvenini kazanmıştır. 

(Bkz. Jacob M. Myers, “Nehemiah”, EJ, CD Edition; Pfeiffer, 112). Origen’in ise 

Africanus’a yazdığı mektupta, Nehemya’nın “kralın sakisi”  ve “harem ağası” (hadım) 

olduğunu söylediği nakledilmektedir. Bunun için bkz. Myers, “Nehemiah”, EJ, CD 

Edition; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxvi; Adriana Drint, The Mount Sinai Arabic 

Version of IV. Ezra/Text, Translation and Introduction, Rijksuniversiteit, Groningen, 

1995, s. 62. Nehemya’nın, kralla kraliçenin bulunduğu bir ortama rahatça girebilmesi 

(Nehemya 2:6), onun harem ağası olmasına bağlanmaktadır. Bkz. Pfeiffer, 112. 
549 Bkz. Nehemya 5:14. Josephus ise Nehemya’nın dönemindeki kralın Artahşaşta değil 

Ahaşveroş (Xerxes) olduğunu belirtir. Ayrıca o, hem Nehemya’nın hem de Ezra’nın 

faaliyetlerini Ahaşveroş’un krallığı dönemine yerleştirir. Bkz. Josephus, Antiquities, XI. 

v.6; 
550 Schiffman, 38; Cook, 22. 
551 Miller-Hayes, 468–469; Schniedewind, 169. 
552 Fensham, 150; Miller-Hayes, 462;  
553 Myers, Ezra-Nehemiah, lvii; Jacob M. Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition. 
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kurdu. Sürgü sürerek kapanan kapıları onardı. Evlerimizi yeniden yaptı.”554 II. 

Makkabiler’de de Nehemya’dan övgüyle söz edilmekte, mezbahın ve mabedin 

kurucusu olduğu, kutsal ateşi buldurduğu, Sukot töreninde önemli rol oynadığı ve bir 

kütüphane kurduğu anlatılmaktadır.555 Apokrif 1. Esdras’da ise Nehemya’dan hiç söz 

edilmediği görülmektedir.556 

Josephus, Nehemya hikâyesini Tanah’tan farklı bir tarzda süsleyerek anlatır. 

O Nehemya’yı başarılı bir vali olarak takdim eder.557 Fakat yine de Zerubbabel ve 

Ezra’ya nispetle Nehemya’ya daha az yer verir.558 Hatta daha dikkat çekici olanı 

Josephus’un, kitabında, Kutsal Kitap’taki bütün şahsiyetlerle karşılaştırıldığında en 

az Nehemya’ya yer ayırdığı ifade edilmektedir. Bununla ilgili birkaç sebep ileri 

sürülmektedir: Nehemya, döneminde çok meşhur birisi olmayabilir veya gerçekten 

söylendiği gibi çok kibirli bir kimse olabilir ya da onun hakkındaki aggadik 

malzemenin yetersizliği olabilir.559 

Talmud’ta, Nehemya’nın bir peygamber olduğu söylenmektedir.560 Başka bir 

yerinde ise asıl adının Nehemya olmasına rağmen, Babil’de doğduğunu göstermek 

için Zerubbabel olarak isimlendirildiği ileri sürülmektedir.561 Talmud’ta, 

Nehemya’nın kibirli tavrı ve kendiden öncekiler hakkında söylediği kötüleyici sözler 

nedeniyle, Nehemya kitabına onun isminin verilmediği, Ezra kitabının ikinci bölümü 

olarak kabul edildiği belirtilmektedir.562 Bir başka yerde ise Ezra’nın yazmaya 

başladığı Tarihler kitabını, Nehemya’nın tamamladığı belirtilmektedir.563 

                                                
554 Bkz. Sirak 49:13. 
555 Bkz. II. Makkabiler 1:18–36. 
556 1. Esdras’ın yazarının yabancı eşlerin boşanmasına karşı olduğu için, Nehemya 

materyalini kullanmadığı iddia edilmektedir. Tamara C. Eskenazi, “The Chronicles and 

the Composition of 1. Esdras”, CBQ, 48/1 (1986), s. 50. 
557 Josephus, Antiquities, XI. v.6–8;  
558 Eskenazi, In An Age of Prose…, 152; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxv. 
559 Feldman, “The Concept of Exile…”, 159–160. 
560 TB, Berakot, 13a. 
561 TB, Sanhedrin, 38a. 
562 TB, Sanhedrin, 93b; krş. TB, Baba Batra, 15a. 
563 TB, Baba Batra, 15a. 
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Tanah’ta anlatılan Nehemya hikâyesi aniden sona ermekte, akibetiyle ilgili 

bilgi verilmemektedir. Bazı araştırmacılar, mesih beklentilerinin Nehemya’nın 

şahsında yoğunlaşması nedeniyle, Pers yönetiminin onu aniden tekrar geri 

çağırdığını ileri sürmektedir.564 Nehemya’nın nerede ve ne zaman öldüğü, nereye 

gömüldüğü ise belli değildir.565 Sadece Josephus, onun ileri bir yaşta öldüğünü 

nakletmektedir.566 Nehemya’nın Yahuda’da yaptıkları, onu ölümünden sonra efsane 

bir kahraman haline dönüştürmüştür.567 

Kudüs’e vali olarak gönderilen Nehemya’nın amacı, sürgün döneminde 

Yahuda’da kalan ve “büyük düşkünlük ve utanç içinde olan”568  insanların oldukça 

karmaşık ve düzensiz durumlarını düzeltmekti.569 Nehemya’nın Kudüs’e geldiği 

dönemdeki (445/4)570  Yahuda’nın durumu hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. 

Nehemya, siyasî kimliği dolayısıyla daha ziyade siyasî işlerle meşgul olmuş, 

Zerubbabel’in döneminden sonra, Yahuda’da yeniden bağımsız bir birliik 

oluşturmayı başarmıştır.571 Önceki dönemlerde sürgünden dönen Yahudiler, 

Zerubbabel önderliğinde mabedi inşa etmelerine rağmen,572 bu dönemde gerçek 

anlamda bir başarı sağlayamamışlardır. Çünkü Kudüs’ün duvarları henüz inşa 

edilmediği için,573 düşman saldırılarına açıktı.574 Bu yüzden Nehemya, Kudüs’e 

geldikten (445) hemen sonra, ilk iş olarak işgalci komşularına karşı Yahudilerin 

güvenliğini sağlamak için inşa projeleriyle ilgilenmiş, şehrin duvarlarını yeniden 

onarmıştır.575 

                                                
564 Fohrer, 358. 
565 Sylvia Kedourie, Elie Kedourie Cbe, Fba, 1926–1992: History, Philosophy, Politics, 

Frank Cass Publishers, London, 1998, s. 14. 
566 Josephus, Antiquities, XI. v.8 
567 Fensham, 150. 
568 Bkz. Nehemya 1:3. 
569 Myers, Ezra-Nehemiah, liv. 
570 Bkz. Nehemya 2:1–8. Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e geliş tarihleri ile aralarındaki 

öncelik sonralık ilişkisi tartışmalıdır. Bu konu hakkında ileride ayrıntılı bilgi verilecektir. 
571 Vriezen, 258; Fohrer, 358. 
572 II. Makkabiler’de, mabedin yapımı da Nehemya’ya atfedilmektedir. Bkz. II. Makkabiler 

1:18. 
573 Bkz. Nehemya 1–2. Krş. Zekarya 2:4–5. 
574 Pfeiffer, 108; Schniedewind, 168–169. 
575 Torrey, 307; Stern, I/74; Myers, Ezra-Nehemiah, lvii; Schwarz,  82. 
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Kudüs duvarlarının inşası sırasında, Samirî Sanballat, Ammonî köle Tobiya 

ve Arap Geşem Nehemya’ya karşı çıkmışlardır. Tamamen politik gerekçelerle 

gösterilen bu karşı koymaya rağmen,576 Tanah’a göre, Kudüs’ün duvarları mucizevî 

bir şekilde elli iki günde tamamlanmıştır.577 Bazı araştırmacılar, bunun sembolik bir 

yapı olduğunu, çok sağlam yapılmadığını, çünkü güçlü bir yapının bu kadar kısa 

sürede tamamlanamayacağını, bunun uzun bir zaman alacağını ileri sürmüşlerdir.578 

Josephus’da ise Tanah’taki bilgiden farklı olarak, duvarların inşasının Ahaşveroş 

döneminde yapıldığı ve iki yıl dört ay sürdüğü belirtilmektedir.579 

Nehemya, inşa faaliyetleri yanında, sosyal reformlar da yapmıştır. 580 

Kudüs’teki kalabalık nüfusu küçük Yahuda kasaba ve köylerine yerleştirerek 

merkezin nüfusunu azaltmış,581 boş olan evlere yerleştirmek için nüfus sayımı 

yaptırmıştır.582 Kâhin ve Levililere ondalıkların verilmesini sağlamış, 583zor durumda 

olan çiftçileri rahatlatmak için yeni ekonomik yasalar getirmiştir. I. Artahşaşta’nın 

yirminci yılından otuz ikinci yılına kadar, on iki sene halktan ne kraliyet adına ne de 

valilik adına vergi almıştır.584 Ayrıca Şabat kurallarını yeniden hayata geçirmiş,585 

Ezra’nın başlattığı yabancılarla evlilik yasağını devam ettirmiştir.586 

                                                
576 Schultz, 231–233. 
577 Bkz. Nehemya 6:15–16. 
578 Callaway, 205. 
579 Josephus, Antiquities, XI. v.8. Kudüs’ün duvarları Nehemya döneminde yapılmasına 

rağmen, Tanah’ta Ezra’nın ismi, Kudüs duvarının takdisi için ilahiler okuyan iki korodan 

birinin lideri olarak zikredilmektedir. (Bkz. Nehemya 12:36 vd.). Fakat bu bilginin 

tarihsel değerinin şüpheli olduğu belirtilmektedir. Bkz. Emil G. Hirsch, “Ezra The Scribe 

Biblical Data”, JE, (ed. Isidore Singer), V, Funk and Wagnalls Company, New York and 

London, 1903, s. 321. 
580 Nehemya’nın sosyal alanda gerçekleştirdiği reformlar için bkz. Nehemya 10:28–39; 

12:47. 
581 Comay, 112. 
582 Krş. Nehemya 7:5; 11:1 vd. Ayrıca bkz. Thomson, 119; Myers, Ezra-Nehemiah, lv. 
583 Bkz. Nehemya 10:37 vd. 
584 Bkz. Nehemya 5:14–18. 
585 Nehemya’nın, Yahuda’nın ileri gelenleriyle, Şabat günü insanların ayaklarıyla üzüm 

çiğnemelerine ve yiyecek maddelerinin Kudüs’e getirip satmalarına izin verdikleri için 

tartışmıştır. Bu tartışmanın sonucunda Nehemya, Şabat günü sabahtan akşama kadar 

Kudüs’ün kapılarının kapatılmasını emretmiştir. (Nehemya 13:15–19; 10:31–32). Bazı 
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Tarihsel bir karakter olarak Nehemya’nın varlığı, Ezra’ya nispetle daha kesin 

kabul edilmesine rağmen, kaynaklarda, kendi ismini taşıyan kitabının ilk cümlesinde 

yer alan Hakalya’nın oğlu olması587 dışında, soyu hakkında hiçbir bilgi yer 

almamaktadır. Eskenazi, kişilerin şeceresine yer verilmesine çok önem verilen bir 

kitapta, Nehemya’nın şeceresinde yalnızca babasının ismiyle yetinilmesine dikkat 

çeker.588 Fakat yine de bazı araştırmacılar, Ezra’yla karşılaştırıldığında, Nehemya’nın 

tarihsel bir karakter oluşunun daha kesin olduğunu ileri sürerler.589  

Tanah’taki en zor problemlerden birisinin, belki de çözümsüz olanın, 

Nehemya ile Ezra arasındaki ilişkinin mahiyeti ve boyutudur.590 Yahudi tarihinde 

Ezra ve Nehemya’nın isimleri birbirinden ayrılmayan, birinden söz ederken diğeri 

göz ardı edilemeyecek kadar yakın irtibatlı iki isimdir. Kanonik Ezra ve Nehemya 

kitaplarının, Tanah’ta da tek bir kitap olarak yer alması, her ikisinin de Babil 

sürgününden birbirine yakın tarihlerde Kudüs’e gelip, Yahudi toplumunda liderlik 

yapmaları ve Yahudilik için çok önemli reformlara imza atmaları, bu yakınlığın en 

önemli göstergeleridir. Bu sebeple Ezra’dan söz eden bir kimsenin Nehemya’yı veya 

Nehemya’dan bahseden birisinin de Ezra’yı görmezden gelmesi mümkün değildir. 

Ezra ve Nehemya, Pers sarayında iki önemli şahsiyettir ve bunlar İkinci 

Mabet dönemi başlarında Yahuda’ya gelen ve orada Tevrat’ın emirlerine göre 

Yahudi toplumunda reformlar yapan iki liderdir.591 Bu nedenle Tanah’ta, Ezra’nın 

görevi ile Nehemya’nın görevi birlikte verilir. Fakat her ikisinin faaliyet alanı 

                                                                                                                                     

araştırmacılar, Nehemya’nın Yahuda’nın başına gelen felaketleri Şabat yasalarının 

ihlaline bağlayan Yeremya (Yeremya 17:19–27) ve Hezekiel (Hezekiel 20:12–24)’in 

düşüncelerinden ilham almış olabileceğini ileri sürmektedir. (Bkz. Myers, Ezra-

Nehemiah, lvi). Talmud’ta, Nehemya’nın, Şabat günü elle kap kacak yapımını, bu günle 

ilgili uygulamalarda gevşekliğe sebep olduğu gerekçesiyle yasakladığı ifade edilmektedir. 

Bkz. TB, Şabat, 123b. 
586 Bkz. Nehemya 13:23–28.  
587 Bkz. Nehemya 1:1; TB, Baba Batra, 15a. 
588 Eskenazi, In An Age of Prose…, 144. 
589 Ackroyd, “The Jewish Community…”, I/135; Eskenazi, In An Age of Prose…, 128;  
590  Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 
591 Frederick J. Murphy, “Second Temple Judaism”, Blackwell Reader in Judaism, (ed. 

Jacob Neusner), Blackwell Publishing, Oxford, 2001, s. 42. 
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farklıdır. Bilindiği gibi Nehemya, din adamı değil, bir validir ve faaliyetleri de bu 

anlamda siyasîdir.592 Hâlbuki Ezra, Harun soyundan geldiği belirtilen bir kâhin olup 

yaptığı reformlar da dinîdir. Ezra, toplum için dinî bir temel sağlamaya çalışmışken, 

Nehemya daha ziyade politik işlerle meşgul olmuştur. Ezra, “amirler ve hâkimler 

atama”593 yetkisine sahip olmasına rağmen, politik konulara el uzatmamaya dikkat 

etmiştir. Anlaşmazlık ve çatışmaların olduğu yerde Nehemya’nın ismi 

zikredilmiştir.594  

Tanah’a göre, Ezra’nın Kudüs’e gelişinden epey sonra, Nehemya, I. 

Artahşaşta’nın krallığının yirminci yılında (445/4) Kudüs’e vali olarak atanmıştır.595 

Bu nedenle Tanah’ta Nehemya’nın faaliyetlerinin büyük bir kısmı toplumun politik 

yönüyle ilgili olarak değerlendirilmekte; yaptığı icraatları dolayısıyla bir kurtarıcı 

olarak tasvir edilmektedir.596 Nehemya’nın Kudüs’te iki dönem görev yaptığı 

bilinmektedir. Araştırmacıların genel kanaati, on iki yıl devam eden ilk görevi 

                                                
592 Bazı araştırmacılar, Tanah’ta Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e yolculuklarının da farklı ele 

alındığını, Ezra’nın gelişinde dinsel öğeler ağırlıktayken, Nehemya’nın gelişi daha 

seküler amaçlı olduğunu söylemektedirler. Nehemya kitabında yer alan Kudüs’e 

yolculuğun dinsel değil, daha seküler olduğunu belirtmektedirler. Nehemya’nın da kutsal 

bir yere yolculuk etmesine rağmen, Nehemya kitabında, onun Kudüs’teki din dışı 

faaliyetleri üzerinde durulduğu, Kudüs’ün dinsel bir merkez oluşunun göz ardı edildiğini 

ifade etmektedirler. Tanah’a göre Nehemya, Kudüs’e ibadet için değil, şehrin duvarlarını 

inşa için gitmiştir. (Nehemya 1:3; krş. Nehemya 2:5). Nehemya’nın kralla olan 

konuşmasında Kudüs’ün ismi hiç geçmemektedir. (Nehemya 2:3, 5). Üstelik Ezra’nın 

aksine, Nehemya’nın bir kâhin olduğundan da söz edilmemektedir. Ona ne din adamları 

eşlik etmiş, ne de yanında dinsel objeler veya kral tarafından kurban için verilmiş para 

götürmüştür. Ezra ve grubunun kurbansal faaliyetlerinin aksine (Ezra 8:32, 35), Nehemya 

Kudüs’e varınca üç gün dinlendikten sonra, şehrin duvarlarını ve kapılarını denetlemiştir. 

(Nehemya 2:11–15). Kudüs’te bulunduğu süre içerisinde Nehemya’nın mabede gittiğine 

ilişkin hiçbir yerde açıkça bir vurgu yoktur. Daha geniş bilgi için bkz. Knowles, 72–73. 
593 Bkz. Ezra 7:25. 
594 Bright, 369; Myers, Ezra-Nehemiah, lvii-lviii; Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition; 

Georgen, 47–48; Fohrer, 357–358. 
595 Bkz. Nehemya 2:1–8. 
596 Eskenazi, In An Age of Prose…, 146. 
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sırasında597 çoğunlukla inşa işleriyle meşgul olmuş, ikinci gelişinde ise sosyal 

reformlar yapmıştır.598 

Ezra gibi Yahudi hukukunda otorite olarak kabul edilmeyen Nehemya’nın 

yapamadığı görevlerin başında, ibadetlerin yeniden hayata geçirilmesi gelmektedir. 

Myers, Nehemya’nın, Ezra’yı Kudüs’e sosyal karışıklığı ve dinî gevşekliği gidermesi 

için getirttiğini ileri sürmektedir.599 Sürgün sonrası dinî anlamda bir cemaat 

oluşturulması, temel olarak Ezra’nın geliş amacı kabul edilmektedir.600 

Bazı araştırmacılar, Nehemya’nın Kudüs’e giderken, Ezra’nın aksine,601 

askerî koruma almasını602 onun aleyhinde bir durum olarak kabul etmektedirler. Bu 

durum dolaylı bir şekilde Ezra’nın Nehemya’ya üstünlüğünün işareti olarak kabul 

edilmektedir. Fensham, bunun haksız bir eleştiri olduğunu, çünkü Ezra’nın dinî bir 

misyonla Kudüs’e gittiğini, bu nedenle askerî bir korumanın garip olacağını söyler. 

Hâlbuki Nehemya, politik bir görevle, vali olarak, Kudüs’e gitmiştir. Bu nedenle kral 

onu askerî bir konvoyla korumak istemiştir.603 Eskenazi ise Fensham’ın 

değerlendirmesine itiraz etmektedir. O, Ezra’yla birlikte yolculuk yapan birçok 

erkek, kadın ve çocuğun yer aldığını, aynı zamanda beraberlerinde yüklü miktarda 

altın ve gümüşün bulunduğunu söylemektedir. Bu nedenle onların saldırıya uğrama 

tehdidinin, Nehemya’yı bekleyen risklerden daha fazla olduğunu belirtmektedir.604 

Tanah’ta bu iki liderin çalışmaları birbirini destekler ve tamamlar nitelikte 

anlatılmakta ise de,605 bunların birbiriyle olan irtibatı, Kudüs’e gelişleri, çalışmalarını 

                                                
597 Bkz. Nehemya 5:14. 
598 Thomson, 118–119. 
599 Myers, Ezra-Nehemiah, lvii-lviii. 
600 İbranice “cemaat” anlamıma gelen “qhl” kavramının, Ezra ve Nehemya kitaplarının 

genellikle Ezra’dan bahseden yerlerde geçmesi (Ezra 10:1, 8, 12, 14; Nehemya 8:2, 17; 

Bu kavramın geçtiği diğer yerler;  Nehemya 7:67; Ezra 2:64; Nehemya 5:13; 13), 

Ezra’nın Kudüs’e geliş amacıyla bağlantılı değerlendirilmektedir.  Ayrıca bu kavramın 

başka toplantılar için de kullanılmasına rağmen, genellikle “dinî bir cemaat” anlamında 

olduğu belirtilmektedir. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, lvii 
601 Bkz. Ezra 8:22. 
602 Bkz. Nehemya 2:9. 
603 Fensham, 117. 
604 Eskenazi, In An Age of Prose…, 147. 
605 Bazı araştırmacılar, Ezra ile ilgili Nehemya kitabında yer alan materyalin sonradan 

eklenmiş olabileceğini iddia etmektedirler. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 



 

 

97 

yaptıkları tarihler ve aynı dönemde Kudüs’te bulunup bulunmadıkları gibi hususlar 

tartışmalıdır.606 

Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e gelişleri ve faaliyetleriyle ilgili Tanah’ta yer 

alan bilgiler doğrultusunda bir sıralama ve tarihlendirme yapılmıştır. Bunu bir tablo 

halinde vermenn konunun daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. 

 
EZRA-NEHEMYA KİTAPLARINDA YER ALAN OLAYLARIN TARİHSEL SIRALAMASI 

ŞÖYLEDİR  

1. Ezra 1–3: Koreş döneminde sürgünden dönüş ve mabedin inşasına başlama. (537/536) 

2. Ezra 4:1–5, 24: Yerel şikâyetler sebebiyle projenin durması. (536). 

3. Ezra 5–6: Darius döneminde mabedin yapım işinin devam etmesi ve tamamlanması. (520–515). 

4. Ezra 4:6: Xerxes zamanında Yahudilere karşı suçlamalar yapılması. (486/485). 

5. Ezra 4:7–23: Artahşaşta döneminde sürgünden dönenlerin Kudüs’ün duvarlarını onarma girişimlerinin 

başarısız olması. (448/447). 

NEHEMYA’NIN VALİLİĞİNİN İLK DÖNEMİ (445–433) 

6. Nehemya 1:1–7:3: Şehrin duvarlarının inşa edilmesi. 

7. Nehemya 7:4–72: Kudüs’ün nüfusunun artırılması yönünde hazırlıklar yapılması. 

8. Nehemya 11:1–12:26: Şehre yerleşimciler getirmek için adımların atılması. 

9. Nehemya 12:27–43: Duvarların takdis edilip adanması. 

10. Nehemya 12:44–47; 5: mabedi desteklemek; borçları azaltmak için hazırlık. Nehemya’nın İran’a dönmesi. 

NEHEMYA’NIN VALİLİĞİNİN İKİNCİ DÖNEMİ (430) 

11. Nehemya 13:4–31: Nehemya’nın Kudüs’e dönmesi (Ezra’nın ona gayri resmi olarak eşlik etmesi ve onu 

desteklemesi) ve dinî suiistimalleri kaldırması.  

12. Nehemya 13:1–3, 8–9: Ezra’nın yasayı okuması (yedinci ayda); yabancıların İsrail cemaatinden çıkartılması; 

kefaret günü. 

13. Nehemya 10: İnsanların yasaya itaat etmek için ant etmeleri. (Ahitin yenilenmesi. Nehemya ve Ezra’nın 

Susa’ya dönmesi). 

EZRA’NIN RESMÎ GÖREVİ (428/427-?) 

14. Ezra 7–8: (Nehemya’nın teşviki ile) Ezra’ya Artahşaşta’nın yetki vermesi. Kudüs’e yolculuk.  

15. Ezra 9–10: Karışık evliliklerin çözümlenmesi (reformlara devam edilmesi).”
 607

 

 

                                                
606 Bu konuyla ilgili tartışmalar ve ayrıntıları için bkz. Harold Henry Rowley, “The 

Chronological Order of Ezra and Nehemiah”, The Servant of the Lord and Other 

Essays on the Old Testament, Basil Blackwell, Oxford, 1965, s. 137–168; Ackroyd, 

I&II Chronicles…, 24 vd; Fensham, 6–9; Ackroyd, “The Jewish Community…”, I/135 

vd. 
607 Myers, Ezra-Nehemiah, xlvii-xlviii. 
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Nehemya’nın Kudüs’e geldiği ve görev yaptığı tarihler, Kutsal kitap dışı 

kaynaklarla desteklenirken,608  Ezra’nın geldiği ve faaliyette bulunduğu dönem 

hakkında netlik yoktur.609 Tanah’ta, Ezra’nın, Artahşaşta’nın yedinci yılında610 

Kudüs’e geldiği ifade edilirken, Nehemya’nın, Ezra’dan on üç yıl sonra, 

Artahşaşta’nın yirminci yılında611 Kudüs’e geldiği, on iki yıl valilik yaptıktan sonra, 

kralın otuz ikinci yılında tekrar döndüğü belirtilmektedir.612 

Tanah’ta yer alan bilgilerden hareketle, Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’e gelişi 

ve faaliyette bulundukları dönemler hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir.613 

İki liderin Kudüs’teki faaliyetleriyle ilgili öncelik-sonralık ilişkisi, ulaşılmak 

istenilen bir sonucun ilk basamağı olmaktadır. Buna göre, Ezra’nın gelişini 

Nehemya’dan sonraya yerleştiren araştırmacılar, Yahudiliğin kurucusu olarak 

Ezra’yı görmektedirler. Ezra’nın faaliyetlerini Nehemya’nın gelişinden önceye 

dayandıran araştırmacılar ise Yahudiliğin gerçek kurucusu olarak Ezra’yı değil, 

Nehemya’yı kabul etmektedirler.614 Bu tartışmanın bir başka sebebi, Tanah’ta yer 

alan tarihlendirmenin bazı sorunları ortaya çıkarmasıdır. Şayet Ezra’nın 

Nehemya’dan önce geldiği kabul edilirse, o zaman Nehemya Ezra’nın yaptığı 

reformları yeniden yapmış olacaktır.615 Bunun tabii bir sonucu olarak, konu hakkında 

birbirine taban tabana zıt görüşler ortaya çıkmaktadır. 

Birinci görüşte olanlar, Tanah’ta yer alan ifadeleri esas alıp, Ezra’nın 

Nehemya’dan on üç yıl önce,616 I. Artahşaşta’nın yedinci yılında (458/7) geldiğini ve 

                                                
608 Bright, 363; Ackroyd, I&II Chronicles…, 24. 
609 Schiffman, 38.  
610 Bkz. Ezra 7:7–8. 
611 Bkz. Nehemya 2:1. 
612 Bkz. Nehemya 13:6. 
613 Bu konuyla ilgili tartışmalarla ilgili geniş bilgi için bkz. Rowley, 137–168; Frank Moore 

Cross, “A Reconstruction of the Judean Restoration”, JBL, 94/1 (1975), s. 4 vd. 
614 Norman H. Snaith, “The Historical Books”, The Old Testament and Modern Study, 

(ed. H. H. Rowley, Oxford Univ. Pres, New York, 1961, s. 112. 
615 Lawrence Boadt, Reading the Old Testament, Paulist Press, New York, 1984, s. 456. 
616 Bu görüşte olanlar, Ezra’nın Kudüs’e 458’de geldiğini ileri sürmektedirler.  Nehemya’nın 

ilk gelişi 445’de olduğu düşünülürse, Ezra’nın Nehemya’dan on üç sene önce geldiği 

söylenebilir. Ezra’nın Nehemya’dan önce geldiği görüşünde olanlar, Ezra 7:8. cümlesinde 
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çalışmalarını Nehemya’nın gelişinden kısa süre sonra617 tamamladığını618 

belirtmektedirler.619 

İkinci görüşte olanlar, Ezra’nın gelişiyle ilgili verilen “yedinci yıl”620 

tarihinin, kral I. Artahşaşta Longimanus (465–424) değil, II. Artahşaşta Mnemon 

(404–358) dönemi olduğunu düşünmektedirler. Onlar Nehemya’nın I. Artahşaşta’nın 

yirminci yılında (445)621 Kudüs’e geldiğini ve aynı kralın otuz ikinci yılına kadar 

(433)622 burada görev yaptığını ileri sürmektedirler.623 Böyle olunca Ezra’nın 

Kudüs’e gelişi, Nehemya’nın Kudüs’ten ayrılmasından çok sonraya (398/397) denk 

gelmektedir.624 Araştırmacılar, Ezra’nın II. Artahşaşta döneminde gelmiş olmasıyla 

ilgili görüşün, daha doğru ve delillere daha uygun olduğunu söylerken,625 The Jewish 

Encyclopedia’da “Ezra” maddesini yazan Hirsch, Ezra’nın Kudüs’e II. 

Artahşaşta’nın yedinci yılında, yani 397’de geldiği şeklindeki iddiayı savunulması 

imkânsız bir durum olarak değerlendirir.626 

Üçüncü görüşe sahip araştırmacılar, Ezra kitabında geçen “yedinci yıl” 

ifadesinin bir yazıcı hatası olduğunu, metnin orijinalinin “Artahşaşta’nın otuz yedinci 

                                                                                                                                     

Ezra’nın Nehemya’dan önce geldiğinin bir delili olarak görürken, Ezra kitabında 

Nehemya’dan hiç söz edilmemesinin de bunu desteklediğini düşünmektedirler. Bkz. 

Fensham, 6–7; Schiffman, 38. 
617 Bazı araştırmacılar ise Nehemya gelmeden önce Ezra’nın çalışmalarını tamamladığını 

düşünmektedir. Bkz. Bright, 363; Vriezen, 257–258. 
618 Krş. Nehemya 8–10. bablar. 
619 Rowley, 137; Bright, 363; Cook, 23; Fensham, 6; Ackroyd, I&II Chronicles…, 24; 

Hirsch, V/321; James C. VanderKam, An Introduction to Early Judaism, Wm. B. 

Eerdmans Publishing, Cambridge, 2001, s. 3; Christine Schams, Jewish Scribes in the 

Second Temple Period, Sheffield Academic Press, England, 1998, s. 48. 
620 Bkz. Ezra 7:7. 
621 Bkz. Nehemya 2:1. 
622 Bkz. Nehemya 13:6. 
623 Bright, 363; Schiffman, 38; Cook, 23; Fensham, 8-9; Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition; 

Comay, 112. 
624 Miller-Hayes, 468; William Sanford Lasor, Frederic W. Bush-David Allan Hubbard, Old 

Testament Survey, Wm. B. Eerdmans Publishing, Michigan, 1996, s. 561; Bright, 363; 

Comay, 112; Snaith, 112; Boadt, 456–457. 
625 Rowley, 137-148; Ackroyd, I&II Chronicles…, 24; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 
626 Hirsch, V/321. 
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yılı” gibi başka bir tarih olduğunu iddia etmektedirler. Böylece, Ezra’nın 

misyonunun başlangıcı 458 değil, I. Artahşaşta’nın otuz yedinci yılı, yani 428 

olmaktadır.627 Bu görüşte olanlara göre, Ezra Nehemya’dan sonra, ancak Nehemya 

çalışmalarını henüz bitirmemişken Kudüs’e gelmiştir.628 Myers’e göre bu tarih 

duruma daha uygundur, ancak doğruluğunu ispat etmek zordur.629  

Uzlaşmacı bir yol takip eden bazı araştırmacılar ise Nehemya’nın Kudüs’e iki 

kez geldiğini, birincisinin (445–433) Ezra’dan önce,630 ikincisinin ise (424) Ezra’nın 

reformlarından sonra olduğunu iddia etmektedirler.631 Bu görüşte olan araştırmacılar, 

Ezra’nın Nehemya’dan önce Kudüs’e gelmediğini, en azından Nehemya’nın ilk 

valiliğini takip eden dönemde geldiğini veya ikisinin Kudüs’e farklı zamanlarda 

geldiklerini ve birbirinden bağımsız çalıştıklarını ileri sürmektedirler.632 

Sayıları az da olsa, bazı araştırmacıların Ezra dönemindeki kralın, III. 

Artahşaşta Ochus (359/8–338/7)633 olduğunu ileri sürdükleri görülmektedir.634 

Bazı araştırmacılar ise Nehemya kitabının 8–10. bölümlerinde Ezra’dan söz 

edilmesinden yola çıkarak, yazarın bu bölümleri Nehemya kitabına koymadaki 

amacının, Ezra ve Nehemya’nın bir süre Kudüs’te birlikte bulunduklarını göstermek 

için olduğunu belirtmektedirler.635 

Buraya kadar olan kısmı özetleyecek olursak, Tanah’ta Ezra ve Nehemya’nın 

isimleri birkaç yerde birlikte zikredilmesine rağmen, birlikte çalıştıklarına veya 

aralarında gerçek bir ilişki olduğuna ilişkin kesin bir delil yoktur. Ezra’nın geliş 

tarihiyle ilgili ciddi ihtilaflar olmakla birlikte, genel kanaat Nehemya’nın Ezra’dan 

önce olduğu yönündedir. Kutsal Kitap dışı kaynaklarla da desteklenen Nehemya’nın 

Kudüs’e geliş tarihi, I. Artahşaşta’nın yirminci yılındadır. Ezra Nehemya’dan sonra 

                                                
627 Rowley, 143–144; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvii; Fensham, 2; Comay, 112. 
628 Bright, 363. 
629 Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition. 
630 Bazı araştırmacılar ise, Nehemya’nın ilk yolculuğuyla ilgili referans olarak Nehemya 2:6 

göstermekte ve bu yolculuğun çok kısa sürdüğünü ifade etmektedirler. Bkz. Cook, 23. 
631 Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvii; Rowley, 144. 
632 Cook, 22–23; Lasor-Bush-Hubbard, 561; Miller-Hayes, 468; Snaith, 112. 
633 III. Artahşaşta’nın ismi Ochus’dur. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 
634 Miller-Hayes, 468. 
635 Fensham, 5. 
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Kudüs’e geldiğine göre, Ezra 7’deki tarih ya yanlıştır ya da aynı isimdeki başka bir 

krala işaret etmektedir.636 Buna göre Ezra ve Nehemya’nın dönemindeki kral I. 

Artahşaşta ise, Ezra’nın 458’de, Nehemya’nın da 445’de Kudüs’e dönmüş olması 

gerekir. Eğer bu kralın II. Artahşaşta olduğu kabul edilecek olursa, Ezra’nın 398’de, 

Nehemya’nın da 384’de Kudüs’e geldiği söylenebilir.637  

Josephus ise Ezra ve Nehemya hakkında, Tanah’ta anlatılanların dışında fazla 

bir şey söylemez.638 Nehemya’ya Ezra’dan daha az yer veren639 Josephus, ikisinin 

karşılaşması hakkında açıkça hiçbir şey söylemediği gibi, Kudüs’te birlikte yaptıkları 

şeyler hakkında herhangi bir imada da bulunmaz. Fakat her ikisinin de Pers kralı 

Ahaşveroş’un krallığı döneminde yaşadığını ve faaliyette bulunduğunu söyler. 

Josephus, tarih olarak Nehemya’yı Ezra’dan sonraya yerleştirir ve onların Kudüs’e 

geliş tarihleri arasına yaklaşık on sekiz yıl bir zaman farkı koyar. Ezra’nın Kudüs’e 

Ahaşveroş’un yedinci yılında, Nehemya’nın ise yirmi beşinci yılında geldiğini ileri 

sürer ve Nehemya’dan, ancak Ezra’nın ölümü ve gömülmesinden sonra söz eder.640 

Sürgün dönüşü dönemden bahseden kaynaklarda, bu dönemde yaşamış 

Yahudi liderlerin ele alınışı farklılık arzetmektedir. Apokrif 1. Esdras’da, Yeşua, 

Zerubbabel ve Ezra’dan söz edilirken; Sirak kitabında Zerubbabel, Yeşua ve 

Nehemya’dan bahsedilmektedir.641 4. Ezra kitabında yalnızca Ezra hakkında bilgi 

verilirken; II. Makkabiler’de sadece Nehemya yer almaktadır.642 Josephus, bu 

bölümde 1. Esdras kitabını kullandığı için hikâyesinde Yeşua, Zerubbabel ve Ezra’yı 

zikretmiştir.643 Bazı araştırmacılar, Sirak’ta Ezra’ya, II. Makkabiler’de de 

                                                
636 Ackroyd, I&II Chronicles…, 24; Bright, 363-364. 
637 Miller-Hayes, 468; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxvi. 
638 Josephus, Antiquities, XI. v.6–8. Ayrıca bkz. Eskenazi, In An Age of Prose…, 12. 
639 Josephus’un, kitabında Ezra’ya Nehemya’dan çok yer vermesinin en önemli sebebi 

olarak, kaynak olarak 1. Esdras kitabını kullanmış olması gösterilmektedir. Çünkü 1. 

Esdras kitabında sadece Ezra önemli bir yer tutmaktadır, Nehemya’ya hiç yer 

verilmemektedir. Bkz. Ackroyd, I&II Chronicles…, 25; Fensham, 21. 
640 Josephus, Antiquities, XI. v.1–5; 6–8. 
641 Bkz. Sirak 49:11–13. 
642 Bkz. II. Makkabiler 1:18–2:13. 
643 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 121. 
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Nehemya’ya yer verilmemiş olmasını, yazarların onların yaptıkları hakkında sessiz 

kalarak, dolaylı bir şekilde eleştirmiş olduklarını söylemektedirler.644 

Sonuç olarak, Ezra ve Nehemya’nın çalışmaları ve birbiriyle ilişkisi ve hangi 

dönemde oldukları gibi konular oldukça belirsizdir. Bu sebeple bu noktada 

söylenecek her söz, tahminden öteye geçmemektedir. Kaynaklarda Ezra ve 

Nehemya’nın faaliyetlerinin birlikte ele alınması, Yahudilerin sürgün dönüşü sosyal 

ve dinsel yapılanmanın aynı anda başladığına dikkat çekme amaçlı olabilir.  Zira 

Nehemya, dıştan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı şehrin duvarlarını inşa etmiş 

ve halkı siyasî olarak yeniden organize etmiştir. Ezra ise Nehemya tarafından 

sağlanan birlik ve güven ortamında dinsel canlanmayı sağlayacak adımlar atmıştır. 

Başka bir ifadeyle Nehemya, daha ziyade imar ve inşa faaliyetleriyle uğraşırken; 

Ezra, Yahudi toplumunu millî ve dinî bir kimlik etrafında birlik oluşturmaya 

çalışmıştır.645 

 

b. Ezra Önderliğinde Dönüşün Farklılığı 

Babil esaretinden Kudüs’e dönen ilk grup olmamasına rağmen, Ezra’nın 

önderliğinde gerçekleştirilen bu yolculuk, daha öncekilerden farklı olarak, efsanevî 

bir çerçevede değerlendirilmiştir. Tanah’ta, Ezra’nın Kudüs’e dönerken kraldan 

kendilerini koruyacak asker istemediği, Yahve’nin yolculukları boyunca onları 

düşmanlardan ve yollarda pusu kuranlardan kurtardığı anlatılmaktadır.646 

Ezra’nın yolculuğuyla ilgili bu ve benzeri anlatımlar, daha önceki Babil’den 

dönüş hikâyelerinde647 görülmeyen bir tarzda ele alınmıştır. Böylece, Ezra’ya ve 

yolculuğuna menkıbevî bir hava verilmiştir. Bazı araştırmacılar, Ezra ve Nehemya 

kitaplarında yer alan malzemenin bazı derleyiciler tarafından, Ezra’yı yüceltmek için 

                                                
644 Hava Lazarus-Yafeh, “Ezra-‘Uzayr: The Metamorphosis of Polemical Motif”, 

Intertwined Worlds/Medieval Islam and Bible Criticism, Princeton Univ. Press, 

Princeton, New Jersey, 1992, s. 60. 
645 Myers, Ezra-Nehemiah, lxii. 
646 Bkz. Ezra 8:31. 
647 Bkz. Nehemya 1:3; 2:3, 2:11–15. 
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seçildiğini ileri sürmüşlerdir. Sonraki dönemlere ait Yahudi geleneklerinde, bu 

malzeme kullanılarak Ezra’nın yeni bir Musa’ya benzetildiğini ifade etmektedirler.648  

Talmud’da, Ezra önderliğinde Babil’den çıkış, Musa önderliğinde Mısır’dan 

çıkışa benzetilmiştir.649 Aralarında 950 seneden fazla bir zaman bulunan bu iki olay 

arasında paralellikler kurulmaya çalışılmıştır. Bu dönüşün sıradan bir dönüş 

olmadığının üzerinde ısrarla durulmuş, bu, İsrail tarihindeki ikinci bir “çıkış” olarak 

değerlendirilmiştir.650 Musa önderliğinde çıkışla birlikte, Mısır’daki esaret sona ermiş 

ve Tanrı’nın İbrahim nesline toprakları verme vaadi gerçekleşmiştir. Ezra 

önderliğinde çıkışta ise, aynı vaadin yerine getirilmesi için Babil’den dönülmüştür. 

Bir fenomen olarak bu iki dönüş arasında benzerlikler kurulmuştur.651 Ezra 

döneminde sürgünden dönenlere yardım için, komşularının altın, gümüş ve diğer 

araç ve gereçler vermelerinin istenmesi,652 İsraillilerin Mısır’dan çıkarken Mısırlı 

komşularından yardım almalarına653 benzetmiştir.654 Babil sürgününden dönüşün, 

yeni bir çıkış gibi, Tanrı’nın daha önceki kurtarıcı gücünün bir gösterimi olduğunu 

ileri sürmüştür.655  

                                                
648 James A. Fischer, Leaders and People in Biblical Stories, Liturgical Press, Minnesota, 

2004, s. 69. 
649 TB, Sanhedrin, 21b-22a. Talmud’un başka bir yerinde ise Tanrı’nın, tıpkı Yeşu ve 

arkadaşları için yaptığı gibi, Ezra’nın girişinde de mucizeler yapmayı tasarladığı, ancak 

Ezra’nın önderlik ettiği insanların günahları buna engel olduğu söylenmiştir. (Bkz. TB, 

Berakot, 4a). Tanrı için Yeşu ve Ezra önderliğinde gerçekleşen girişler farklıdır. Ayrıca, 

bu iki lidere eşlik eden halk da farklıdır. Çünkü Yeşu’nun beraberinde olanlar çölde 40 yıl 

arındıktan sonra topraklara girerken, Ezra’nın topluluğunun günahlarından bu tarz bir 

arınmaları söz konusu olmamıştır. Bkz. Porton, 310–312. 
650 Scroggie, 453; Gordon Fay Davies, Ezra and Nehemiah, Liturgical Press, Minnesota, 

1999, s. 10–12, 46, 56; Fensham, 44–45, 156; Jonathan E. Dyck, The Theocratic 

Ideology of the Chronicler, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1998, s. 84–86. 
651 Porton, 310–311. 
652 Bkz. Ezra 4, 6. 
653 Bkz. Çıkış 3:21–22; 11:2; 12:35–36; Mezmurlar 105:37. 
654 Myers, Ezra-Nehemiah, 8; Davies, 10–12. İki olay arasındaki benzetmenin yanlışlığıyla 

ilgili bkz. Knowles, 58–59. 
655 Travis, 150; Dyck, 84–86. 
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İki olay arasında kurulan bir diğer paralellik, çıkış ve dönüşle ilgili tarihlerdir. 

Ezra ve beraberindekiler, Babil’den yeni yılın ilk gününde ayrılmış, şehre beşinci 

ayın ilk günü ulaşmışlardır.656 Mısır’dan çıkış da, aynı şekilde senenin ilk ayında 

meydana gelmiştir.657 Araştırmacılar, Yeşu ile beraberindekilerin, Ürdün Nehri’ni 

geçtikten sonra üç gün dinlendiklerinden658 hareketle, Ezra önderliğinde Babil’den 

dönüşün, Musa önderliğinde Mısır’dan çıkış ve Yeşu öncülüğünde Kudüs’e girişin 

bir yansıması ve tekrarı olduğunu iddia etmektedirler.659  

Bazı araştırmacılar, her iki çıkışın da aynı zamana denk geldiğini söylerken, 

Mısır’dan çıkışı Birinci Teokrasi Dönemi’nin, Babil’den çıkışı da İkinci Teokrasi 

Dönemi’nin başlangıcı kabul etmişlerdir.660 Bu benzerliklerden yola çıkan 

araştırmacılar, Ezra’yı ikinci bir Musa, Babil’den dönüşü de, yeni bir çıkış olarak 

telakki etmişlerdir.661 

Bu konuda farklı bir görüş ileri süren bazı araştırmacılar. Ezra’nın 

öncülüğünde gerçekleşen dönüşün, yeni bir “çıkış” veya yeni bir kurtuluş akti olarak 

algılanamayacağını ifade etmektedirler. Onlara göre, Musa dönemindeki çıkış 

hikâyesinde, sürgünde olduğu gibi, Yahudilerin işledikleri bir günah sebebiyle 

Mısır’da köleleştirilmeleri söz konusu değildir. Bu sebeple, Mısır’daki Yahudilerin 

durumuyla, Babil’deki Yahudilerin durumu aynı değildir.662 Benzer şekilde Ezra 

kitabındaki çıkış tasvirlerinin üzerinde duran araştırmacılar, “dönüş” ve “çıkış” 

arasındaki farklara işaret etmektedirler. Çıkış, bir toplumun inşasını tanımlarken; 

Babil sürgününden dönüş, ağırlıklı olarak mabedin inşasını anlatmaktadır. Çıkışta, 

kölelerin baskıdan ve zulümden kurtuluşları söz konusuyken, Babil’den dönenler, 

Pers krallarının desteğini alarak ayrılmışlardır. Yine çıkış, Firavun’un engelleme 

denemesine rağmen, Mısır’daki “kölelik evinden” özgürlüğe kaçıştır. Hâlbuki 

                                                
656 Bkz. Ezra 7:9. 
657 Bkz. Çıkış 12:2; Sayılar 33:3.  
658 Bkz. Yeşu 3:1–2; krş. Ezra 8:32–33. 
659 Davies, 46. 
660 Scroggie, 453. 
661 Miller-Hayes, 469; Fensham, 44–45, 156; Travis, 150; Ackroyd, “The Jewish 

Community…”, I/144–145; Fischer, 69. 
662 Ackroyd, Exile and Restoration, 239. 
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Babil’den dönüş, Koreş’in yardım ve desteğiyle, “harap olmuş bir evin yeniden 

inşası” içindir. Babil’den dönüş için kullanılan ‘çıkış’ kavramı, zulüm altındaki bir 

grubun esaret bölgesinden ayrılıp, özgürlük topraklarına girmesi anlamındadır.663  

Bazı araştırmacılar, Babil’den dönüşle Mısır’dan çıkış arasında kurulmaya 

çalışan bu paralelliğin gerçeği yansıtmadığını, bu tarihlerin sadece çıkışla değil,  aynı 

zamanda hac törenleriyle de ilişkili olduğunu belirtmektedir. Ezra önderliğindeki 

kafilenin Kudüs’e gidişi, yeni topraklara değil, yeni mabede olduğunu ve bunun hac 

ibadeti amacı taşıdığını söylemektedir.664 Ezra önderliğinde gerçekleşen dönüşün, 

tamamen ibadet maksatlı bir hac ziyareti olduğunu savunan Knowles, bu konuda 

kaleme aldığı makalesinde, Babil’den dönüşle, Mısır’dan çıkış arasında 

benzerliklerin olmasının, Babil’den dönüşü ikinci bir çıkış yapacak derecede 

olmadığını söylemektedir. Ona göre, Ezra ve beraberindekilerin Kudüs’e gelişleri, 

yeni bir çıkış değil, tamamen ibadet amaçlı bir hac seyahatidir. Ezra’nın dönüşünün 

bilerek, Mısır’dan çıkışa benzetildiğini, hâlbuki olayın, hac ziyaretine daha çok 

benzediğini ileri sürmektedir. Ezra kitabında anlatılan dönüş hikâyesinde, gidilecek 

yer olarak, özellikle Kudüs’ün vurgulanmasını, yolculuğa kâhinler, Levililer, 

kurbanlar ve kült araçlarıyla çıkılmasını, bunun hac yolculuğu olduğunun en açık 

delili kabul etmektedir.665  

Mısır’dan çıkışla Babil’den dönüşün benzer olmadığına dikkat çeken 

araştırmacılar, bu iki yolculuk arasında dinî olduğu kadar, sosyolojik olarak da 

farklılıkların bulunduğunu iddia etmektedirler. Çıkışın, bütün bir toplumu kapsayan 

bir defalık bir olay olduğunu; Babil’den dönüş yolculuğunun ise bir defada değil, 

birkaç aşamada gerçekleştiğini söylemektedirler. Buna ilave olarak, toplumun üst 

kademelerinden insanların birinci dönüşe katıldıklarına ilişkin hiçbir bilginin 

olmadığı, Babil’den dönüşün tamamen isteğe bağlı olduğu ve gelmek istemeyenlere 

baskı yapılmadığı ifade edilmektedir.666 

                                                
663 Knowles, 61–62. 
664 Knowles, 54–74; Miller-Hayes, 473; David L. Jeffrey (ed.), Dictionary of Biblical 

Tradition in English Literature, Wm. B. Eerdmans Publishing, Michigan, 1992, s. 254–

255. 
665 Knowles, 57. 
666 Knowles, 64. 
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Ezra’yla ilgili efsanevî anlatım, Kudüs’teki faaliyetlerinde de devam 

etmektedir. Tanah’taki Ezra hikâyesinde, Yahudi geleneğindeki yedi ve yedinci 

olmanın özel ve sembolik anlamından yola çıkılarak,667 Ezra önderliğinde dönüşün 

ve Tevrat’ın onun tarafından halka okunmasının yedinci ayda olduğu668 ve 

okunduktan sonra halkın yedi gün bayram yaptığı belirtilmektedir.669 Böylece, 

Yahudilik’te yedinci olmanın bu özel anlamından dolayı, Ezra’nın Tevrat’ı yedinci 

ayda okuması dolayısıyla, o da bir şekilde yukarısı tarafından sevilmişler arasına 

dâhil edilmiş olmaktadır. 

Ezra’nın dönüşünü önemli kılan hususlardan birisi de, İsrail topraklarının 

sınırlarının “bütün zamanlar için” onun döneminde belirlenmiş olduğu 

düşüncesidir.670 Babil’den dönenlerin yerleştikleri topraklar İsrail’in sınırları kabul 

edilmiş, bu sınırların, “İsrail topraklarından Kazib’e671 kadar olan yerleri” kapsadığı 

ileri sürülmüştür. Bu görüşün delili Mişna’dır. Mişna’nın anlatımına göre, Ezra 

zamanında, İsrail topraklarında üç bölgede Şabat Yılı hukuku uygulanmıştır. 

Babil’den gelip bu bölgelere yerleşenler, ne ekim yapmışlar, ne de ekim yapanlar 

ürettiklerini yemişlerdir. Hâlbuki Musa’nın önderliğinde Mısır’dan gelenlerin ele 

geçirdikleri bölgelerde, Kazib’ten Fırat nehrine ve Amana’ya kadar olan bölgelerde, 

                                                
667 Bilindiği gibi, Yahudi geleneğinde yedinci olmanın özel bir önemi ve sembolik bir anlamı 

vardır. Hatta Yahudi din bilginlerinden “yedinci olanların tamamı yukarısı tarafından 

sevilmiştir” sözü nakledilmektedir. Nehemya kitabında, halkın toplandığı ve Ezra’nın 

Tevrat’ı okuduğu gün olarak söylenen yedinci ayın birinci günü, Levililer’de “mukaddes 

toplantı günü” olarak zikredilmektedir. (Levililer 23:23–25). Ayrıca Tanah’ta “Allah 

yedinci günü mübarek kıldı ve onu takdis etti...” (Tekvin 2:3) denilmekte ve toprağın 

yedinci yılda dinlendirilmesi istenilmektedir. (Çıkış 23:10–11. Ayrıca bkz. Levililer 25:3–

4; 25:8–10.). Âdem’in yedinci neslinden olan Hanok’un Tanrı katına yükseltildiği (Tekvin 

5:23–24) ve İsrail’in büyük ataları arasında yedincisi kabul edilen Musa’nın, Tanrı’nın 

huzuruna çıktığı belirtilmektedir.(Çıkış 19:3). Bu ve benzeri örnekler, yedi ve yedinci 

olmanın önemine işaret etmektedir. Bkz. Kitov, I/17, 27. 
668 Bkz. Nehemya 7:73–8:1 vd. 
669 Bkz. Nehemya 8:18. 
670 Porton, 311. 
671 Kazib, Tanah’ta yer alan Akzib’dir. (Bkz. Yeşu 19:29; Hâkimler 1:31). Burası Acre ve Sur 

(Tyre) arasında kalan yerlerdir. Bkz. Mishnah, (İbraniceden İngilizce’ye Çeviren: 

Herbert Denby, Oxford Univ. Press, London, 1972, s. 46 (dipnot 1). 
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insanlar ekim yapamamışlar, ancak ürettiklerini yemişlerdir.672 Buradan hareketle, 

Şabat yılıyla ilgili bütün sınırlamalar,673 Yeşu zamanında ele geçirilen daha geniş 

bölgeye değil, Ezra döneminde yerleşilen topraklara işaret etmektedir. Bu yüzden, 

Tanrı tarafından İsrailoğullarına verilen topraklar, Yeşu değil, Ezra tarafından 

belirlenmiştir. Yeşu’nun toprakları fethetmesi, Yahudi mitoloji ve litürjisinde sadece 

bir şeref olarak yerini almıştır.674 Ezra döneminde Babil Sürgünü’nden dönenler 

tarafından fethedilen topraklar, İsrail Topraklarının halakhik sınırlarının 

belirlenmesinde merkezî rol oynamıştır.675 

Sonuç olarak, Ezra’nın önderliğinde dönüş, diğerlerinden farklı ele alınmış, 

Musa’nın Mısır’dan çıkışına ve Yeşu’nun Filistin topraklarına girişine benzetilmiştir. 

Bu sayede Ezra, ikinci bir Musa, onun önderliğinde Babil’den çıkış da, Yahudi 

tarihindeki ikinci bir çıkış olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca İsrail topraklarının 

sınırı, bu dönemde son şeklini almıştır. 

 

4. Sürgün Dönüşü Sonrasında Yahudi-Samiri Çatışması 

Burada Yahudi-Samiri çatışması ifadesi kullanılmakla birlikte, Ezra ve 

Nehemya kitaplarına bakıldığında, genel bir Yahudi-Yahudi olmayan 

(Goyim/Gentile) çatışması dikkati çekmektedir. Samiriler, kendilerini Yahudi kabul 

ettikleri için tartışmanın merkezinde onlar vardır.  

Babil sürgünden dönenlerin bölgede bulunan yabancılarla ilişkileri konusu, 

Ezra kitabının başlangıcından Nehemya kitabının sonuna kadar en dikkat çeken 

konulardan birisidir. Eğer bu kitaplardan yabancılarla ilişkilerin ele alındığı bölümler 

çıkarılacak olursa,676 geriye fazla bir şeyin kalmayacağı görülecektir. Fakat aynı 

zamanda, Ezra ve Nehemya’da zikredilen bazı önemli yabancı şahsiyetlerin (Pers 

                                                
672 Bkz. Mişna, Şabat, 6/1. 
673 Tesniye 15:1–11’de, Şabat yılı süresince borçların bağışlanmasıyla ilgili konular ele 

alınırken, Çıkış 23:10–11. cümlelerinde Şabat yılında toprakların boş bırakılmasından söz 

edilmektedir. 
674 Yeşu dönemindeki sınırlarla ilgili bkz. Yeşu 18–19. bablar. 
675 Porton, 312–313. 
676 Bu bölümler için bkz. Ezra 1:1–10; 3:7; 4:1–6:18; 7:1–28; 8:36–10:44; Nehemya 1:11–

2:10; 19–20; 4:1–23; 6:1–7:3; 13:1–31. 
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kralları Koreş, I. Artahşaşta, Darius) Yahudi toplumunun sürgünden dönüşünün 

başlaması başta olmak üzere; sunak, mabet ve Kudüs’ün duvarlarının inşasındaki 

katkıları olmasaydı,677 Yahudilerin yeniden yapılanma sürecini başaramayacakları da 

bir gerçektir.678 

 Ezra ve Nehemya kitaplarında yabancılar veya sürgüne gitmeyenlerle ilgili 

iki zıt yaklaşım görülmektedir. İlk yaklaşım, Ezra ve Nehemya’ya aittir. Bu 

yaklaşım, yabancılarla ilgili olup oldukça polemiksel ve şüphecidir. Yabancılara 

karşı bu tutum, sunağın,679 mabedin680 ve şehrin duvarlarının yapımı681 ile Yahudilerle 

Yahudi olmayanlar arasındaki karışık evliliklerin sonlandırılması682 sürecinde 

yaşanan olaylarda açıkça kendini göstermektedir. İkincisi ise, Ezra ve Nehemya’nın 

görüşünün karşısında yer alan kapsayıcı yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Ezra ve 

Nehemya’nın yabancılarla ilgili yaptıkları reformlara karşıdır.683 Fakat bu ikinci 

yaklaşımın mensupları dışlanmıştır. Ayrıca onların görüşünün, Ezra ve Nehemya 

kitaplarında bastırılmış olduğu görülmektedir.684 

Ezra ve Nehemya’nın, mabedin ve şehrin yapımında yardımlarını kabul 

etmedikleri ve dışladıkları grupların başında Samiriler gelmektedir.  

Samiriler, bugün ismi Nablus (Şekem) olan, Samarya’da yaşayan ve 

kendilerini “Bene Yisrael” veya “Şomrim” olarak isimlendiren küçük bir 

topluluktur.685  

Yahudi kaynaklarına göre bunlar, İsrail krallığının Asurlular tarafından 

722’de ele geçirilip halkının sürgüne gönderilmesinden sonra, komşu vilayetlerden 

                                                
677 Pers kralları, sürgün dönüşü sonrasında mabedin, sunağın ve Kudüs duvarlarının inşasını 

başlatıp desteklemişlerdir. Bkz. Ezra 1:1–2; 6:1–15; 7:11–26. 
678 Usue, 5–6. 
679 Bkz. Ezra 3:1–3. 
680 Bkz. Ezra 4:1–5. 
681 Bkz. Nehemya 2:19–20. 
682 Bkz. Ezra 9:1–10:44; Nehemya 13:1–3, 23–28. 
683 Bkz. Ezra 10:15; Nehemya 13:28. 
684 Usue, 97–98. 
685 A. Cowley, “Samaritans”, JE, (ed. Isidore Singer), X, Funk and Wagnalls Company, New 

York and London, 1905, s. 669; Kutluay, 196. 
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getirilip yerleştirilen yabancılar olup,686 zamanla İsrail’in tanrısına ibadet etmeye 

başlamışlardır.687 Samirilerin ayrı bir topluluk olarak tarihleri de, bu tarihten sonra 

başlamıştır.688 

Bölgede nüfusun karışması üzerine, yerleşik Yahudiler, sonradan gelip 

yerleşen Samirilere Kuta’dan gelmiş olanlar anlamında “Kutim” demeye 

başlamışlardır. Bu kavram zamanla, tam Yahudi olmayan, soyu karışık anlamında 

kullanılmıştır. Samirilerin Yahudilerce dışlanması, bölgede iki topluluk arasında 

huzursuzluklar meydana getirmiştir. Yahudi kâhinler gerginliği azaltmak için, 

Samirilerle iyi ilişkiler kurulmasını ve onlarla evlilikler yapılmasını tavsiye 

etmişlerdir. Karışık evlilikler neticesinde zamanla bu iki topluluk kaynaşmıştır. 

Yahudilerle Samiriler arasındaki barış dönemi, Babil sürgününde bulunan 

Yahudilerin Yahuda’ya gelmelerine kadar devam etmiştir.689 

Babil sürgünü dönüşünden itibaren, Yahudilerle Samiriler arasındaki ilişkiler 

düşmanca bir tutum içine girmiştir. Aralarındaki ihtilaf temelde dinî olmaktan çok 

siyasidir.690 Pers yönetiminin, Yahudilerin dönüşüne ve mabedin yapımına izin 

vermesi, Yahuda’nın Samiriye’den politik olarak ayrılmasına zemin hazırlamıştır. 

Sürgünden dönen Yahudiler, gerçek Yahudi olarak kendilerini gördükleri için,  

Samirilerden dinsel olarak da farklı olduklarını, onların Yahudi olmadığını ileri 

sürmüşlerdir.691 Bu yüzden Yahudilerin sürgün dönüşü inşa faaliyetlerinde 

karşılaştıkları en önemli muhalefet, Samiriler tarafından gösterilmiştir. Bazı 

araştırmacılar Yahudilerle Samiriler arasındaki ihtilafın dinî olduğunu ileri sürseler 

de, genel kanaat bunun dinî değil, politik olduğu yönündedir.692 

                                                
686 Bkz. II. Krallar 17:24. 
687 Bkz. II. Krallar 17:25 vd. 
688 Cowley, X/669. 
689 Kutluay, 197–199. 
690 Cowley, X/672. 
691 Georgen, 48; Abraham S. Halkin, “Samaritan Polemics Against the Jews”, PAAJR, 7 

(1935–1936), s. 26. Dubnov, Samirilerin hem ırk hem de din olarak, yarı Yahudi 

olduklarını söylemektedir. Onların, eski Yahve inancıyla, pagan geleneklerini 

karıştırdıklarını ileri sürmektedir. Bkz. Dubnov, I/336–337. 
692 Cowley, X/672; Schultz, 226–230. 
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Ezra kitabına göre sürgünden dönen Yahudilerin yabancılarla ilk 

karşılaşması, sunağın693 yapımı sırasında olmuştur.694 Fakat kitapta, çevredeki bu 

insanların kimler olduğu ve sunağın yapımı sırasında ne yaptıklarına ilişkin herhangi 

bir bilgi yoktur. Bazı araştırmacılar bunların, Edomîler ve Ezra 4:9-10’da yer alan 

diğer yabancı milletler olduğunu ileri sürmektedirler.695 

Yahudilerin yabancılarla karşı karşıya geldiği bir diğer olay, Zerubbabel 

döneminde mabedin yeniden inşası sırasında meydana gelmiştir. Yahudi-Samiri 

çekişmesinde rol oynayan en temel unsur, mabedin inşasına Samirilerin dâhil 

edilmemesi olmuştur.696 Zerubbabel ve baş kâhin Yeşua, Yahuda ve Benyamin’in 

düşmanları olarak nitelendirilen diğer bazı yabancı milletlerin mabedin yapımına 

yardım tekliflerini geri çevirmişlerdir.697 Onlar da mabedin yapımını engellemek için 

birçok yola başvurmuşlardır.698 Hâlbuki mabedin yapımına izin veren de, 

tamamlanmasını sağlayan da Yahudi olmayan yabancı krallardır.699 Başta Pers 

kralları olmak üzere, diğer bazı yabancı milletlerin mabed için yaptıkları yardımlar 

seve seve kabul edilmiştir.700 Örneğin Saydalılar ve Surlular gibi bazı toplulukların 

mabedin yapımına katkı sağlamalarına izin verilmiştir. Onlar, mabedin yapımında 

kullanılmak üzere Lübnan’dan Yafa’ya erz ağaçları getirmişler, Yahudiler de 

yardımlarına karşılık onlara yiyecek, içecek ve zeytinyağı vermiştir.701  

Mabedin inşası, sürgünden dönüşün ikinci yılı ikinci ayındaki 

başlangıcından702 uzun zaman sonra, Darius’un krallığı’nın altıncı yılında (515)703 

ancak tamamlanabilmiştir. Ezra kitabında, mabedin başlaması ve bitişi arasında 

                                                
693 Sunağın ilk inşasıyla ilgili bkz. Çıkış 20:24–25; 27:6–7. 
694 Bkz. Ezra 3:1–7. 
695 Usue, 100–101. 
696 Bkz. Ezra 4:1–24.  
697 Bkz. Ezra 4:1–3. 
698 Bkz. Ezra 4:3–6; 5:2–11. 
699 Bkz. Ezra 6:14–15. 
700 Bkz. Ezra 3:7; krş. I. Krallar 5:6–12. 
701 Bkz. Ezra 3:7–6:22. 
702 Bkz. Ezra 3:8. 
703 Bkz. Ezra 6:15. 
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geçen bu uzun sürenin nedeni olarak, Samirî muhalefeti gösterilirken,704 Haggay’da 

ise bu gecikmenin, halkın gevşekliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir.705  

Torrey, sürgünden dönenlerin mabedin yapımında Samrileri dâhil 

etmemesinin sebebinin, Samirilerin gerçek İsrail’in kendileri olduğu iddialarını 

reddetmek ve inşa ettikleri mabedin üstünlüğünü vurgulamak olduğunu 

söylemektedir.706 Mabedin yapımına ortak edilmeyen Samiriler, Zerubbabel’in 

yaptığı bu mabedi, Yahve’ye ibadet edilecek gerçek bir yer olarak tanımamışlardır.707 

Bu olay neticesinde iki toplum arasındaki ayrılık artarak devam etmiştir. Bazı 

araştırmacılar, mabedin yapımına yardımcı olmak isteyenlerin hem ırkî kökenlerinin 

bilinmemesi hem de Yahve’ye ibadetlerinin şüpheli olması sebebiyle, mabedin 

inşasına ortak edilemediklerini iddia etmektedirler.708 Bazıları, Zerubbabel ve diğer 

Yahudi ileri gelenlerin, onları senkretik ve heretik kabul edip,709 mabedin yapımına 

katmadıklarını710 iddia etmektedir.711 Bu görüşlerine delil olarak da, II. Krallar 17:21-

                                                
704 Bkz. Ezra 4:4–6. 
705 Bkz. Haggay 1:2 vd.  
706 Torrey, 153; Schultz, 229. 
707 Torrey, 321–322. 
708 Cowley, X/670; Usue, 101–103. 
709 Samirilerin heretik olduğunu düşünenlerin yanı sıra, sürgün döneminde Yahuda’da kalan 

Yahudilerle, kuzey komşuları Samiriler arasında benzerlikler olduğunu savunan 

araştırmacılar da vardır. Onlara göre, her ikisi de Yahve’ye inanmakta ve Musa Şeriatı’nı 

kabul etmekteydiler. Erken dönem Tanah metinlerinde görülen senkretizmin (II. Krallar 

17:33), sonraki dönem Samirî düşüncesinde kaybolduğunu belirtmektedirler. Ayrıca 

Samirilerin Yahudilerden ayrıldıkları en önemli inanç olan Şekem’de bulunan Gerizim 

Dağı’nın kutsallığı düşüncesinin kökeninin çok eskiye dayandığı (Tekvin 12:6 vd.Yeşu 

24:1, 25 vd., 32; 8:30 vd.; Tesniye 11:29; 27:1-8), ancak bir buranın önem kazanması ve 

kutsal kabul edilişinin, Kudüs mabedinin yerle bir edilmesinden sonra olduğu ve Kudüs 

mabedine alternatif olmasının da sürgün sonrası döneme denk geldiği söylenmektedir. 

Bkz. Torrey, 322–324; Pfeiffer, 44. 
710 Krş. Ezra 4:3. 
711 A. Philip Brown, A Literary and Theological Analysis of the Book of Ezra, A 

dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Seminary and Graduate School 

of Religion Bob Jones University, 2002, s. 165–166; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxi; 

Pfeiffer, 105–106; Fohrer, 368. 
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41’de yer alan ifadeleri kullanmaktadırlar. Burada, onların kutsal topraklara ilk 

girdiklerinde ibadette yanlış yaptıkları için, Yahve’nin onlara parçalayıcı aslanlar 

gönderdiği, onların da Yahve’yi kendi panteonlarına kattıkları anlatılmaktadır.712 

Sürgün dönüşü karşılaşılan diğer bir yabancı muhalefet, mabedin yapımından 

yüz yıl sonra, Nehemya’nın Kudüs duvarlarını inşası sırasında yaşanmıştır. 

Yahuda’nın komşularının düşmanlıklarına rağmen Nehemya, Kudüs’e geldiğinde ilk 

iş olarak şehrin duvarlarını yeniden inşaya başlamıştır.713 Nehemya duvarların 

inşasına başladığında, Samirî Sanballat, Ammonî köle Tobiya ve Arap Geşem, bu 

faaliyeti durdurmaya çalışmışlardır. Onlar, Yahudilerin duvarları yaparak isyan 

etmeyi düşündüklerini ve Nehemya’nın da kral olmak istediğini iddia etmişlerdir.714 

Samiriye valisi Sanballat’ın iddiasının, eski Babillilerin Kudüs ve Yahuda’nın bir 

bölümünü Samiriye’ye bağlayan düzenlemesine dayandığı belirtilmektedir.715 Onun 

Kudüs duvarlarının inşasına karşı çıkmasındaki asıl etkenin, Yahuda’nın 

Samiriye’den ayrılarak bağımsız bir vilayet haline gelmesi olduğu ileri 

sürülmektedir.716 Buna göre, bu liderlerin Nehemya’ya karşı gösterdikleri 

muhalefetin, dinî değil, çok açık bir şekilde politik sebeplere dayandığı 

görülmektedir.717 

Samiriler, İsrail’in soyundan geldiklerini ve İsrail’in Tanrısı’na ibadet 

ettiklerini söylemelerine rağmen, daha önceki liderler gibi, Ezra onları yabancılar 

olarak nitelendirmiştir. Ezra’ya göre, sürgüne giden ve sürgünden dönenlerin 

neslinden gelenler ancak Yahudi’dir. Sürgüne gitmeyip, Yahuda’da kalanlar veya 

sürgünden dönmeyenler, gerçek Yahudi değildir. Böylece Ezra, “kutsal zürriyet” 

(zera kodeş) olarak Yahudilerin etnik veya biyolojik tanımını yapmıştır.718 Samiriler 

                                                
712 Bkz. II. Krallar 17:25–26. 
713 Stern, I/74. 
714 Bkz. Nehemya 2:19; 4:1–8; 6:1–6. 
715 Myers, Ezra-Nehemiah, xxxiii. 
716 Pfeiffer, 112–113. 
717 Schultz, 231–233. 
718 David Biale, “Introduction to Part One: Mediterranean Origins”, Cultures of Jews/A 

New History, (ed. David Biale), Schocken Books, New York, 2002, s. 5. 
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başta olmak üzere, yabancılara karşı en sert tedbir Ezra ve Nehemya tarafından 

alınmıştır.  

Filistin bölgesindeki Yahudi ve Samiriler konusunda reformcuların 

karşılaştığı problemlerin başında karışık evlilikler gelmektedir. Bu konu Ezra ve 

Nehemya’nın zamanında ciddî bir problemdir.719 Sürgünden dönen Yahudiler, kendi 

topraklarına yerleşeceklerinin hayalini kurarken, Yahuda’da yerleşmiş bulunan 

Yahudiler ve Yahudi olmayanlar ise kendilerini yeni bir hayat tarzına alıştırmışlardı. 

Bu yüzden, Samirilerin Babil’den dönenlere kızmaları anlaşılır bir şeydir.720 

Sürgünden dönen Yahudiler, Samirilerden ve Filistin’de bulunan diğer Yahudi 

olmayan halktan kesin olarak ayrılmakta ısrar etmişlerdir. Bazı kişiler Ezra’ya 

gelerek, karışık evliliklerden şikâyet etmiş,721 bazıları da dış evliliklerin yasaklanması 

konusunda ona cesaret vermiştir.722 Ezra ve daha sonra da Nehemya, Samiriler dâhil, 

yabancılarla yapılan karışık evlilikleri yasaklamış, daha önce evlenmiş olanların da 

ayrılması yönünde sert tedbirler almışlardır.723 Ezra’nın yabancılarla evlilik 

konusundaki uyguladığı sert tedbirler, bazı hoşnutsuzluklara sebep olmuştur.724 

Samiriler, Kudüs’e saldırmış ve şehri tahrip etmişlerdir. Ezra’nın baskısıyla Samiri 

eşlerini boşayan Yahudiler nikâhlarını yenilemek durumunda kalmışlardır. Fakat bu 

durum uzun sürmemiş, Nehemya da Ezra’nın başlattığı yasağı devam ettirmiştir. 

Bunun üzerine uygulamadan memnun olmayan bazı Yahudiler, Samiriye’ye 

sığınmıştır. Bunların en meşhuru, baş kâhin Elyaşib’in torunu kâhin Manasse’dir.725 

                                                
719 Bkz. Ezra 10:18–44; Nehemya 13:23–28. 
720 Pfeiffer, 45. 
721 Bkz. Ezra 9:1–2. 
722 Bkz. Ezra 10:2–4. 
723 Bkz. Ezra 10:18–44; Nehemya 13:23–28. Bazı araştırmacılara göre, Ezra, Samirî 

kadınlarla evliliği yasaklamamıştır. Çünkü Ezra zamanında henüz Samiriler yoktur ve 

Ezra onları kuzey İsrail krallığının mensupları olarak görmektedir. Hatta Nehemya’nın 

da, baş kâhinin oğlunun durumu hariç, Samirî kadınların boşanmasını istemediği ileri 

sürülmektedir. (Krş. Nehemya 13:23 vd.). Bkz. Klaus Koch, “Ezra and the Origins of 

Judaism”, JSS, 19/2 (1974), s. 194. 
724 Blenkinsopp, “The Mission…”, 420–421. 
725 Bazı araştırmacılarca, bu kitaplarda, dış evlilik konusuyla ilgili olarak sayılan yabancılar 

arasında, Nehemya’da yer alan bir ifade dışında (Nehemya 13:28), Samirilerden hiç 
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Darius döneminde Samiriye valisi olan Sanballat’ın kızıyla evli olan Manasse, 

yabancı eşlerin boşanması kararı üzerine, kayınpederinin de isteğiyle, Samiriye’ye 

yerleşmiştir.726 

Ezra, Samirilerle siyasî ve dinsel bağlarını koparmak için bir dizi değişiklik 

yapmıştır. Talmud’da da ifade edildiği gibi Ezra, Tevrat’ın İbranî yazı karakterini 

değiştirmiş, yeni Tevrat’ı Asur yazı stiline göre yazmıştır.727 Rabbanî bir kaynakta 

ise, Ezra’nın kalabalık bir topluluk önünde, bütün Samirileri aforoz ettiği 

nakledilmektedir.728 Araştırmacılar, Samirilerin Ezra’yı Tevrat’ın yazı karakterini ve 

Tevrat’taki bazı temel kavramları değiştirdiği729 için suçladıklarını ve onu baş 

düşman olarak gördüklerini belirtmektedirler.730 Ezra’nın bu faaliyeti, Samirilerle 

Yahudiler arasında derin bir ayrılık meydana getirmiştir. Öyle ki, bugün bile 

Ortodoks Yahudiler, Samirileri Yahudiliğin meşru varisleri olarak 

görmemektedirler.731 

Samirilerin Yahudilere karşı gösterdikleri sert politik muhalefet, 

Nehemya’nın şehrin duvarlarını inşasıyla birlikte sona ermiş gibi gözükmektedir. Bu 

tarihten sonra, Ezra ve Nehemya kitaplarında, Yahuda ve Kudüs’te yapılanlara karşı 

çıkan bir kimseden söz edilmemektedir.732 Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’teki katı 

reformları, Yahudilerle Samiriler arasındaki ayrılığın son perdesini oluşturmaktadır. 

                                                                                                                                     

bahsedilmemesinin sebebinin dinî olmaktan ziyade, politik ve ekonomik olduğu 

vurgulanmaktadır. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, lxix. 
726 Cowley, X/671. 
727 Bkz. TB, Sanhedrin 22a. 
728 Louis H. Feldman, Studies in Josephus' Rewritten Bible, Brill, Leiden, Boston, Köln, 

1998, s. 474. 
729 Samiriler, Ezra’nın Tesniye 27:4 (ve Yeşu 8:30)’da yer alan “Gerizim” dağını, “Ebal” dağı 

olarak değiştirdiğini ileri sürmektedirler. Bu dağın ismi İbranî Tevrat’ın da “Ebal” olarak 

geçerken, Samiri Tevrat’ında “Gerizim” şeklinde yer almaktadır. Bkz. Halkin, 32–33; 

Robert T. Anderson, “Samaritans”, ER, (ed. Mircea Eliade), XIII, New York, 1987, s. 33; 

Torrey, 323. 
730 Anderson, XIII/33; Feldman, Studies…, 474; Norman Roth, “Forgery and Abrogation of 

the Torah: A Theme in Muslim and Christian Polemic in Spain”, PAAJR, 54 (1987), s. 

205. Ayrıca bkz. Halkin, 13–59. 
731 Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Seba yay., Ankara, 1997, s. 98. 
732 Schultz, 233. 
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Samiriler, bu dönemde Kudüs’ün merkeziliğini reddederek Gerizim dağında ayrı bir 

mabet kurmuşlardır.733 Kudüs’teki mabedi ise, Yahudiler gibi “Beyt Ha-Mikdaş” 

(Kutsal Ev) olarak değil, “Beyt Maktaş” (Utanç Evi) olarak nitelendirmişlerdir.734  

Yahudi kaynaklarında, Samirilerin bundan sonrası dönemle ilgili yaşantıları 

hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yer almamaktadır. Sadece Yunan kaynakları ve 

arkeolojik bulgular onların dönemine ışık tutmaktadır.735 

 

                                                
733 Fohrer, 368. 
734 Kutluay, 200. 
735 Stern, I/74. 



İKİNCİ BÖLÜM 

EZRA VE YAHUDİLİĞİN YENİDEN YAPILANMASINDAKİ 

ROLÜ 

 

I. EZRA’NIN KİMLİĞİ VE ONA ATFEDİLEN KİTAPLAR 

Ezra, Yahudilerin Babil sürgününden dönmeye başladıkları dönemde ilk kez 

tarih sahnesine çıkmıştır. Ezra’dan bahseden kaynaklardan derli toplu bir Ezra 

portresi çıkarmak oldukça zordur. Bu zorluk, Ezra’nın tarihsel kimliğinin dinsel 

kimliğinin gölgesinde kalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ezra’yla ilgili 

anlatılanlarda tarihle mitoloji iç içe geçmiş durumdadır. Araştırmamızda bu 

karışıklığı dikkate alarak, Ezra’nın tarihsel, dinsel ve mitolojik kimliğini ayrıştırmaya 

çalıştık. Ayrıca bu bölümde, Ezra’nın ismine atfedilen veya bizzat onun tarafından 

yazıldığı söylenen kanonik Ezra ve Nehemya ile apokrif 1. Esdras ve apokaliptik 4. 

Ezra kitapları hakkında kısaca bilgiler verdik. 

 

A. EZRA’NIN TARİHSEL VE DİNSEL KİMLİĞİ 

Yahudi tarihi ve literatüründe, hakkında en çok spekülasyon yapılan, ancak 

gerçekleştirdiği önemli reformlarıyla yaşadığı döneme damgasını vuran Ezra, 

Tanah’ta yer alan sürgün sonrası karakterler arasında tartışmasız en önemli kişidir. 

Bu dönemde, örnek bir karakter olarak takdim edilen Ezra’dan daha önemli bir kimse 

yoktur.736 

Yahudilik’te Musa’dan sonra ikinci Musa kabul edilecek kadar önem 

atfedilen ve “Yahudiliğin babası” olarak isimlendirilen Ezra’nın tanınması, onun 

misyon ve reformlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

 

                                                
736 Eskenazi, In An Age of Prose…, 144; Pfeiffer, 108. 
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1. Tanah ve Apokriflerde Ezra 

Ezra, döneminin en önemli kişisi olmasına ve Yahudiliğin gelişmesinde 

büyük katkılar sağlamasına rağmen, hayatı hakkında çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Onun biyografisi, çok sınırlı kaynaklara ve kendi ismiyle anılan 

kitabındaki kişisel hatıralarına dayanmaktadır.737 Tanah’ta, Ezra ve faaliyetleri 

hakkında en çok bilgi veren Ezra ve Nehemya kitaplarında, Ezra’nın tarihsel 

kimliğiyle ilgili çok fazla bilgi yer almamaktadır. Bazı araştırmacılar, yazıldığı 

dönemi738 ve içerdiği bilgileri göz önünde bulundurarak, söz konusu bu kitaplarla, 

Ezra’nın ve dönemindeki Yahudi toplumunun tarihsel durumunun ayrıntılarını tespit 

etmenin oldukça zor olduğunu ileri sürmektedirler.739  

Tanah dışında, Ezra ve faaliyetleri hakkında bilgi veren diğer kaynaklar; 

Apokrif 1. Esdras ve apokaliptik 4. Ezra ile Josephus’un Antiquities isimli eseridir. 

1. Esdras kitabındaki Ezra ile ilgili veriler, genel olarak kanonik Ezra ve Nehemya 

kitaplarındaki bilgilerin tekrarı mahiyetindedir. 4. Ezra kitabı ise Ezra’yı tarihsel bir 

kişilik olarak değil, efsanevî bir kahraman olarak anlatmaktadır. Josephus, sürgün 

dönüşü dönemin anlatımında apokrif 1. Esdras kitabını takip ederken, Ezra’ya 

Tanah’ta yer almayan baş kâhinlere has bazı nitelikler atfetmektedir.740 

 

a. İsmi ve Şeceresi 

“Ezra” ismi, İbranice “Azaryahu” 741 veya “Azariah”ın kısa formu olup, 

“Yahve yardım eder” anlamına gelmektedir.742 Tanah’ta ve apokaliptik 4. Ezra 

kitabında “Ezra” ismi kullanılırken, Septuagint, Vulgate, 1. Esdras ve Josephus’da 

                                                
737 Hirsch, V/321. 
738  Ezra ve Nehemya kitaplarının, MÖ 4. yy.’ın sonlarından önce tamamlanmadığı, 

dolayısıyla bunların Helenistik dönemin birer ürünü olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. 

Washington, 430; Lasor-Bush-Hubbard, 561; Myers, Ezra-Nehemiah, lxx; Hugh G. M. 

Williamson, “The Composition of Ezra i-vi”, JTS, 34 (1983), ss. 1–30. 
739 Washington, 430. 
740  Josephus, Antiquities, XI. v.1. 
741 Hirsch, V/321. 
742 Fensham, 99; Comay, 110; Hirsch, V/321. 
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bu isim “Esdras” şeklinde yer almaktadır.743 Apokaliptik 4. Ezra kitabında, Ezra’nın 

Şealtiel’le (Salathiel)744 aynı kişi olduğu belirtilmektedir.745 

Ezra kitabında, Ezra’nın kâhin Harun’a kadar uzanan ayrıntılı bir şeceresi 

verilmektedir: “Başkâhin Harun’un oğlu, Eleazar’ın oğlu, Finehas’ın oğlu, 

Abişua’nın oğlu, Bukki’nin oğlu, Uzzi’nin oğlu, Zerahya’nın oğlu, Merayot’un oğlu, 

Azarya’nın oğlu, Amarya’nın oğlu, Ahitub’un oğlu, Tsadok’un oğlu, Şallum’un 

oğlu, Hilkiya’nın oğlu, Azarya’nın oğlu, Seraya’nın746 oğlu Ezra.”747  

Bazı araştırmacılar, söz konusu bu şecerede, Ezra ile Harun arasındaki bazı 

isimlerin atlandığını,748 bu yüzden “ben” (oğul) ifadesinin biyolojik anlamda bir 

baba-oğul ilişkisi olmadığını belirtmektedirler.749 Bazı araştırmacılar, kâhin Ezra’nın 

şeceresinin başkâhinler silsilesine dayandırılmasının bir hayal mahsulü olduğunu 

                                                
743 Hirsch, V/321; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxii. 
744 Ezra, Nehemya ve apokrif 1. Esdras kitaplarında, Şealtiel’in Zerubbabel’in babası olduğu 

belirtilirken (Ezra 3:2; 5:2; Nehemya 12:1; 1. Esdras 5:48, 56), I. Tarihler’de, Şealtil’in 

sürgüne gönderilen kral Yehoyakim’in oğlu Yekonya’nın oğlu olduğu; Zerubbabel’in 

babasının ise, Şealtiel değil, Pedaya olduğu söylenmektedir. Bkz. I. Tarihler 3:17. 

Tanah’ta Ezra’nın, Şealtiel’le olan herhangi bir yakınlığından bahsedilmemektedir. 
745 “Yeruşalim’in düşüşünden sonraki otuzuncu yılda, ben Şealtiel, Ezra diye de bilinirim, 

Babil’deydim…” Bkz. 4. Ezra 3:1. Bazı araştırmacılar, 4. Ezra’da Şealtiel’den Ezra 

olarak söz edilmesinin, MÖ 6. yy.’ın ortalarında yaşayan herhangi bir kimsenin, Ezra 

olarak tanımlanması gibi kronolojik bir problemden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. 

Bkz. Knibb, 269.  
746 II. Krallar’da Ezra’nın babası Seraya’nın başkâhin olduğu ve Nebukadnezzar döneminde 

öldürüldüğü belirtilmektedir. Bkz. II. Krallar 25:18 vd. 
747 Bkz. Ezra 7:1–5; krş. 1. Esdras 8:1–2. Ezra ve Nehemya kitaplarıyla paralellik arzeden 1. 

Esdras’da Ezra’nın şeceresi, bazı isimler atlanarak daha kısa verilmektedir. Fakat 1. 

Esdras’da da Ezra’nın soyu başkâhin Harun’a dayandırılmaktadır. Bkz. 1. Esdras 8:1–2. 
748 Araştırmacıları bu düşünceye sevkeden sebeplerin başında, I. Tarihler’de yer alan bir 

şecerede, Harun’dan Yehotsadak’a kadar 23 isim yer alırken (I. Tarihler 6:1–15.),  Ezra 

kitabında dokuz isim atlanarak ve Seraya’nın oğlu Yehotsadak’ın yerine Ezra konularak 

14 isim sayılmasıdır. (Bkz. Ezra 7:1–5). Buradan hareketle bazı araştırmacılar Ezra’nın, 

Ezra kitabında yer alan şeceresinin, I. Tarihler’den veya buna benzer bir kaynaktan 

alınmış olabileceğini ileri sürmektedirler. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, 60; Myers, 

“Ezra”, EJ, CD Edition. 
749 Koch, 190; Myers, Ezra-Nehemiah, 60. 
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ileri sürmektedir. Çünkü bu durumda Ezra, tıpkı Yeşua gibi,750 Kudüs’ün ele 

geçirilmesinden sonra öldürülen başkâhin Seraya’nın751 soyundan gelmiş olmaktadır. 

Araştırmacılar ayrıca, I. Tarihler kitabındaki listede Yehotsadak’ın babası olduğu 

söylenen Seraya’nın,752 Ezra’nın babası olma ihtimalinin düşük olduğunu, Ezra’yı 

Harun neslinden göstermek için, bunun I. Tarihler’deki kâhinler silsilesine sonradan 

ilave edildiğini iddia etmektedirler.753 Bazı araştırmacılar ise Tanah’ta Ezra’nın 

babası Seraya’nın Nebukadnezzar döneminde öldürüldüğü, babasının dedesi olan 

Hilkiya’nın da Yoşiya’nın döneminde baş kâhin olduğu bilgilerinden hareketle, 

Ezra’nın şeceresinin ya yanlış veya isimlerin birbirine karışmış olduğunu 

söylemektedirler.754 

Araştırmacılar, Kutsal Kitap kahramanlarının şeceresini ayrıntılı vermeye 

çalışan Josephus’un, Ezra’nın soyu hakkında hiçbir bilgiye yer vermemesini şaşırtıcı 

bulmaktadırlar. Onlar, Ezra’nın soyunu takip etmenin Josephus için önemli olması 

gerektiğini ileri sürmektedirler. Çünkü rabbanî geleneğe göre, Ezra, Babil’den 

ayrılmaya karar vermeden önce kendi soyu hakkında ciddi çalışma yaptığı,755 aynı 

zamanda kendisiyle birlikte Kudüs’e gidecek olanların da soylarını kontrol ettiği756 

ifade edilmektedir. Ayrıca, rabbanî gelenekte Ezra’yla Musa arasında paralellik 

kurulduğu göz önüne alınırsa, Josephus’un Musa’nın şeceresine Kutsal Kitap dışı 

kaynaklardan da ilaveler yaparak naklettiği gibi, Ezra’nın soyunu da zikretmesi 

beklenirdi. Fakat Ezra’nın soyunu tamamen göz ardı etmiştir.757 

Babil esaretinden dönüşün anlatıldığı Ezra ve Nehemya kitaplarında, üzerinde 

durulan ve metin içerisinde önemli bir yer tutan hususlardan birisi, sürgünden 

dönenlerin ayrıntılı bir listesinin verilmesidir.758 Ezra ve Nehemya kitaplarında 

verilen listede, sürgünden dönenlerden yalnızca lider konumdaki 11 kişi 

                                                
750 Ezra kitabında, Yeşua’nın Yotsadak’ın oğlu olduğu belirtilmektedir. Bkz. Ezra 3:8; 5:2. 
751 Bkz. II. Krallar 25:18–21. 
752 Bkz. I. Tarihler 6:14. 
753 Myers, Ezra-Nehemiah, 60. 
754 Lamche, 12. 
755 TB, Baba Batra 15a; TB, Kidduşin, 69b. 
756 Bkz. Ezra 8:1–20; 1. Esdras 8:28–49. 
757 Feldman, Studies…, 476–477. 
758 Bkz. Ezra 2:1–67; 8:1–14; Nehemya 7:6–64. 
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(Nehemya’da 12) isimleriyle zikredilmekte,759 diğerleri aile isimlerine760  veya 

coğrafî kökenlerine göre761 adlandırılmaktadır. Kutsal Kitap araştırmacıları bunun 

sebebinin, sürgünden dönenlerin Tanrı’nın seçmiş olduğu İsrail halkının gerçek 

varisleri ve bakiyelerinin kendileri olduklarını vurgulamak isteyişlerinden 

kaynaklandığını belirtmektedirler.762 Öyle ki bizzat Ezra’nın soyu bile bu devamlılığa 

işaret etmek amacıyla başkâhin Harun’a dayandırılmıştır.763 Ezra ve Nehemya 

kitaplarından öğrendiğimiz kadarıyla, Babil’den Kudüs’e gelen herkesten soyunu 

ispat etmesi istenmiş, kâhin olduğunu söyleyip ispat edemeyenler, murdar sayılarak 

kâhinlikten çıkartılmışlardır.764 Ezra’nın bir kâhin olduğu ve onun da soyunu ispat 

etmesi gerektiği göz önüne alınırsa, Ezra’nın şeceresinin yazarının, onun soyunu 

Harun’a kadar dayandırmak için çaba harcamasının sebebi daha iyi anlaşılacaktır. 

Apokaliptik 4. Ezra kitabında, Ezra’nın Levi boyundan Harun’un soyundan 

geldiği, Seraya’nın oğlu olduğu söylenmektedir. Fakat burada farklı olarak Ezra’nın 

bir peygamber olduğu ifade edilmektedir.765 Tanah’ta, 4. Ezra ve bazı Kilise 

Babaları’na ait yazınların aksine,766 Ezra’nın şeceresinde Levili olduğuna ilişkin 

herhangi bir bilgi yer almamaktadır.767 Hatta Levili olmadığı dolaylı olarak ima da 

edilmektedir.768 

                                                
759 Bkz. Ezra 2:2; Nehemya 7:7. 
760 Bkz. Ezra 2:3–20; 36–63. 
761 Bkz. Ezra 2:21–35. 
762 Brown, 201–209. 
763 Bkz. Ezra 7:1–5. 
764 Bkz. Ezra 2:59–62; Nehemya 7:61–64. 
765 Bkz. 4. Ezra 1:1–2. İslâm kaynaklarında da Ezra’nın (Üzeyir) peygamber olduğu yönünde 

genel bir kanaat vardır. 4. Ezra kitabındaki vahye aracılık eden bir meleğin olması, 

Ezra’nın peygamberliğinin gerçekliğine en büyük delil olarak algılanmaktadır. Bkz. 

Drint, 83. 
766 Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiii. 
767 Din adamları sınıfında, kâhinlerden daha aşağıda olan ve mabetlerin yapımı, güvenliği, 

temizliği ve mezbaha başkanlık eden kâhinlere diğer işlerde yardımcı olan Levililer 

vardır. Ezra ve Nehemya kitaplarında kâhinlerle levililer farklı sınıflar olarak telakki 

edilmektedir. Ezra 2 ve Nehemya 7’de yer alan soy tasnifinde kâhinler, levililer, ilahiciler, 

kapıcılar, netinim ayrı sınıflar olarak sayılmaktadır. (Bkz. Ezra 2:36–63; Nehemya 7:39–

60, 72). Buradan da anlaşıldığı üzere Levili sınıfı, kâhinlerin aksine mabedin korunması 
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b. Hayatı 

Ezra’nın tarihsel kimliğiyle ilgili hiçbir bilginin olmadığını söylemek abartılı 

olmaz sanırım. Perslerin Babil imparatorluğuna son verip, Yahudilerin Yahuda’ya 

dönüşlerine izin verilmesinden sonra tarih sahnesine çıkan Ezra’nın, önceki hayatıyla 

ilgili, nerede ve ne zaman doğduğu, nasıl yaşadığı ve neler yaptığı gibi konularda, 

kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle onun, efsanevî yönü 

daha ağır basmaktadır.769 Ezra’nın tarihsel gerçekliğini kabul edenler bile, onun Ezra 

                                                                                                                                     

görevini yerine getirmektedirler. Kâhinlerin de bu görevleri vardır, ancak onlar mabedin 

iç bölgelerinde bu görevi yerine getirmektedirler. Fakat Levililer, bunun tersine, mabet ve 

mabedin dış bölgelerinde gerçek bir devriye görevi üstlenmektedirler. (Bkz. Mişna, 

Middot, I, 1). Levililer’in öğreticiler olarak konumları çok az barizdir. Bunun sebebi 

olarak, sürgün sonrası literatürün ya kâhinler veya rabbanî bakış açısıyla oluşturulmuş 

olmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Rabbanî gelenekte, özellikle, Tevrat’ın 

Tacı’nın hiçbir soya bağlı olmadığı vurgulanmasına rağmen, Malaki 2:7’de, “çünkü 

bilgiyi kâhinin dudakları korumalı ve insanlar şeriatı onun ağzından aramalı…” (Ayrıca 

bkz. Hezekiel 44:23; Haggay 2:11–12; Zekarya 7:3; Ben Sira 45:30 (17)) denilerek bir 

bakıma kâhinler soyu ön plana çıkartılmış ve kâhinlerin (İkinci Mabet Dönemi’nde) 

Tevrat sorumluluğuna vurgu yapılmıştır. Ancak, Levililer’in öğreticiliği konusunda hiç 

bilgi olmadığı anlamına gelmez. Ezra’nın günlerinde, Levililer’den “…anlayışlı bir 

adam”dan (Bkz. Ezra 8:18; Nehemya 8:7–8; II. Tarihler 17:7–9, 30:22, 35:3) söz 

edilmektedir. Aslında, Levi Musa ile kâhin Harun, kutsal kitapta ideal bir çift olarak yer 

almaktadır; kâhinler ibadet ve Tevrat’tan sorumlu olacaklar ve her iki konuda Levili de 

onlara yardımcı olacaktır. Hatta rabbanî literatürde bazen Musa “büyük yazıcı” olarak 

nitelendirilmektedir. Bkz. Daniel R. Schwartz, Studies in the Jewish Background of 

Christianity, J.C.B., Tübingen, Mohr, 1992, s. 92–98. 
768 Bkz. Ezra 8:15. 
769 Tanah’ta Ezra’nın peygamber olduğuna ilişki hiçbir işaret olmamasına rağmen, “Allah’ı 

Rabbin eli onun üzerinde olduğundan ötürü, kral ona her dilediğini verdi” (bkz. Ezra 7:6; 

krş. Ezra 7:9) denilmesi; Pers kralına yakınlığının olması ve yapacağı işler konusunda 

kraldan teşvik edilmiş ve desteklenmiş olması gibi hususlar, Ezra’ya atfedilen 

menkıbelerdir. Ayrıca 4. Ezra kitabında Ezra’yla ilgili efsanevî tasvirlere yer 

verilmektedir. Ezra’nın meleklerle iletişim kurabildiği (bkz. 4. Ezra 2:44 vd); kendi 

dönemine kadar insanlık tarihini özetleyen peygamberî yedi vizyon aldığı (bkz. 4. Ezra 

3–14) ve sonra gökyüzüne kaldırıldığı söylenmektedir. Bkz. 4. Ezra 8:19. 
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kitabının 7:22–27. cümlelerinde sözü edilen üstün güçlere sahip olmasını ihtimal dışı 

görmektedirler.770 

Tanah’ta, Ezra ve Nehemya kitapları dışında, başka hiçbir kitapta Ezra’yla 

ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Ezra kitabında ise, yedinci bölüme gelinceye kadar 

yine ondan söz edilmemektedir. Yedinci bölümde Ezra, Babil’den gelen, Musa 

şeriatında bilgili bir kâhin ve usta bir yazıcı olarak birden bire tarih sahnesine 

çıkmaktadır. Tanah’ta Ezra hakkında peygamber olduğuna ilişkin hiçbir işaret 

olmamasına rağmen, “Allah’ı Rabbin eli onun üzerinde olduğundan ötürü, kral ona 

her dilediğini verdi”771 denilmektedir. Ezra’nın, aynı zamanda, pers kralına çok yakın 

olduğu ve Babil’den Kudüs’e gitmesi ve orada yapacağı işler konusunda, kralda 

yardım ve destek gördüğü anlatılmaktadır.772 

Buradan da anlaşılıyor ki, Ezra’nın kesin bir tarihsel resmini çıkarmak 

oldukça zordur. Bu nedenle, ancak farklı kaynaklarda dağınık bir şekilde yer alan 

bilgilerden hareketle bir şeyler söylenebilir. Ezra’nın soyu ve faaliyetleri konusunda 

en önemli kaynak niteliğindeki Ezra kitabının 7–10. bölümlerinde, Ezra’nın tarihsel 

bir kişi olup olmadığı konusu çok net değildir.773 Bazı araştırmacılar, Ezra kitabında, 

Ezra’nın tarihsel bir şahsiyet olduğunu gösterecek verilerin oldukça eksik olduğunu 

ileri sürmektedirler.774 Ezra’nın tarihsel kimliğinin anlatıldığı Ezra kitabının 2. yy.’da 

yazıcıların edebî bir ürünü olduğu775 göz önüne alındığında, Ezra’nın tarihsel 

kimliğinin ve Ezra dönemindeki Yahudi toplumunun tarihsel durumunun 

ayrıntılarının bu kitaptan tespit edilemeyeceği görülecektir. 

Ezra’nın tarihsel bir kişi olduğu kabul edilse bile, yaşantısıyla ilgili ayrıntılar 

yine tam olarak bilinmemektedir.776 Özellikle onun nerede ve ne zaman doğduğu, 

gençliğini nasıl geçirdiği, aldığı eğitimin hangi durumda olduğu gibi pek çok konuda 

                                                
770 Snaith, 113. 
771 Bkz. Ezra 7:6. krş. Ezra 7:9. 
772 Fischer, 70. 
773 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 21; Becking,  “Ezra’s Re-enactment of the 

Exile”, 49. 
774 Grabbe Ezra-Nehemiah, 125–153. 
775 Washington, 430; Fohrer, 375. 
776 Grabbe, An Introduction…, 2; Grabbe, Ezra-Nehemiah, 1998, 125–153. 
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kaynaklarda hiçbir bilgi yer almamaktadır. Ezra’nın tarih sahnesine çıkışı, kral I. 

Artahşaşta’nın fermanıyla birlikte bir grup insanla Kudüs’e hareketiyle 

başlamaktadır. Tanah’ta, Ezra’nın Pers kralından aldığı yazılı fermanla, 

beraberindeki bir grup insanla Babil’den yola çıktığı,777 meşakkatli bir yolculuğun 

ardından Kudüs’e ulaştığı, Kudüs’e geldikten sonra bir dizi reform gerçekleştirdiği 

belirtilmektedir.778 

Tanah’ın Ezra ve Nehemya kitaplarıyla, Ezra’ya nispet edilenler dışında 

kalan diğer apokrif ve södografik metinlerde, Ezra’dan ve reformlarından hiç söz 

edilmemektedir. Örneğin, Yahudi tarihindeki önemli şahsiyetlerin isimlerinin yer 

aldığı apokrif Sirak kitabında, çağdaşı Nehemya’dan “Nehemya’nın da anısı 

uludur”779 şeklinde sitayişle söz edilirken, Ezra hakkında doğrudan veya dolaylı bir 

ifade yer almamaktadır. Aynı şekilde, II. Makkabiler kitabında da Ezra görmezden 

gelinmiştir.780 

Yahudi tarihi açısından önemli bir kaynak niteliğindeki Antiquities isimli 

eserinde Josephus, Ezra’dan Esdras olarak bahsetmektedir. Onun kendi döneminde 

önemli bir karakter olduğunu, baş kâhin olmamakla birlikte, çok önemli bir kâhin 

olduğunu söylemektedir. Ayrıca Ezra’nın Musa şeriatını çok iyi bilen ve Pers kralı 

Ahaşveroş’la (Xerxes) kişisel yakınlığı bulunan bir kişi olduğunu belirtmektedir.781 

Feldman, Josephus’un kitabının ilgili yerinin hemen başlarında Ezra’dan çok önemli 

bir kâhin olarak söz ederken, ona kitabında yeterince yer vermediğini ileri 

sürmektedir. Josephus’un, İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa Yeşu, Saul, Davut ve 

Süleyman gibi diğer kutsal kitap şahsiyetlerinden faklı olarak, Ezra’nın hikâyesini 

onun ölümüyle noktaladığını, başka hiçbir yerde ondan tekrar söz etmediğini 

belirtmektedir.782 

                                                
777 Ezra’nın Kudüs’e Babil’den, Nehemya’nın ise Susa’dan geldiği belirtilmektedir. Buradan 

Ezra’nın, Yahudi sürgünlerin çoğunlukta olduğu Babil de yaşadığı anlaşılmaktadır. Bkz. 

Fensham, 98. 
778 Bkz. Ezra 7–10. bablar. 
779 Bkz. Sirak 49:11–13. 
780 Feldman, “The Concept of Exile…”, 158. 
781 Josephus, Antiquities, XI. v.1. 
782 Feldman, Studies…, 474; Feldman, “The Concept of Exile…”, 158–159. 
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Ezra’nın Vahyi olarak bilinen 4. Ezra kitabı’nda, kanonik Ezra kitabında yer 

alan Ezra’nın Pers kralı Artahşaşta döneminde Bâbil’den geldiği bilgisinin aksine,783 

Ezra sürgün döneminde gösterilmekte784 ve Ezra’nın Pers kralı Artahşaşta döneminde 

Medes (Med) ülkesinde bir tutsak olduğu söylenmektedir.785 

Yeni Ahit’te ise ne Ezra’nın isminden ne de faaliyetlerinden 

bahsedilmektedir. Kilise Babaları’nın yazınlarında, Ezra’dan Tanrı’nın bir 

hizmetçisi786, peygamber,787 kâhin, Levili ve yazıcı olarak söz edilmektedir.788 

Origen, “Ezra’yı şeriatı en iyi bilen, Eski Ahit’in tamamını sözlü olarak tekrar eden, 

şeriatı ve diğer meydana gelmiş ve ilham edilen şeyleri yazan kişi olarak” 

tanıtmaktadır. Origen yaptığı çeşitli yorumlarda defalarca Ezra’dan söz etmektedir.789 

Kahire ve Kumran’da bulunan Damascus Document’te, Ezra’nın özelliklerine 

benzer bir kişiden söz edilmektedir. Bu kişi “dürüstlüğün hocası” olarak 

nitelendirilmekte ve Nebukadnezzar’ın sürgününden 390 yıl sonra “İsrail’in 

kalanlarını” geri getiren olarak gösterilmektedir.790 

Erken dönem kaynaklardaki eksik ve yetersiz bilgiye rağmen, bazı 

araştırmacılar tarafından, Ezra’nın Tanah’ta anlatıldığı gibi gerçek tarihsel bir kişi 

olduğu kabul edilmektedir. Ezra’nın tarihselliğiyle ilgili anlatılan bilgilerin sonradan 

kaleme alındığı, bunların Ezra 7:1–26 ve 8:1–14 hariç, değerli bir bilgi kaynağı 

olduğu belirtilmektedir.  Ayrıca bunların büyük bir kabiliyet tarafından, kısmen 

Ezra’yı Nehemya’ya göre yüceltmek, kısmen de insanlara bilgi vermek amacıyla 

yazıldığı ileri sürülmektedir. Ezra’nın gerçek bir kişilik olduğu, Kudüs’e geldiği ve 

hakkında anlatılan şeyleri yaptığı ifade edilmektedir. Örneğin, Ezra karışık evlilikleri 

sona erdirmiş ve bu konuda şeriatın uygulanması konusunda baskı yapmıştır. Buna 

                                                
783 Bkz. Ezra 7:1. 
784 Bkz. 4. Ezra 3:1. 
785 Bkz. 4. Ezra 1:3. 
786 Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiii. 
787 Ante-Nicene Fathers, The Writings of the Fathers Down to A.D. 325 (translated by 

Philip Schaff), VII, s. 160. (http://www.sacred-texts.com/chr/ecf.htm). 
788 Ante-Nicene Fathers…, I/652. 
789 Bunun için bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiii. 
790 Thompson, 105. 



 

 

125 

rağmen, Ezra’nın tarihsel gerçekliğini kabul edenler bile, onun Ezra 7:22-27’de sözü 

edilen üstün güçlere sahip olmasını ihtimal dışı görmektedirler.791 

Birçok araştırmacı ise, Ezra’nın şeceresi ve kral tarafından kendisine verildiği 

söylenen yazılı ferman da dâhil olmak üzere, Ezra’nın tarihsel kimliğiyle ilgili 

anlatılanların tamamını şüpheyle ve temkinle karşılamaktadırlar. Tanah’ta Ezra ile 

ilgili müstakil bir kitabın olmasına ve Yahudilik’te onunla ilişkilendirilen birçok 

reformun anlatılmasına rağmen, yine de bazı araştırmacılar, gerçekten tarihte Ezra 

diye bir kişinin var olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirmektedirler.792 

Ezra’nın tarihselliği ve faaliyetlerinin gerçekliğini tartışan araştırmacılar, Ezra ile 

Nehemya’yı karşılaştırırken, Ezra’nın Nehemya’ya nazaran tarihsel bir şahsiyet 

olarak daha müphem olduğunu ileri sürmektedirler.793 Hatta bazı araştırmacılar, 

Ezra’yla ilgili bilgilerde, Ezra’yı tarih sahnesinden tamamen kaldırmayı gerektirecek 

kadar tarihsel hataların bulunduğunu ileri sürmektedirler. Hatta Ezra’nın, bir hayal 

ürünü olduğunu iddia edenler bile vardır.794 Meşhur Yahudi tarihçi Baron’un 

“Tarihler, Ezra ve Nehemya kitaplarının yazarı, tarih değil, roman yazmıştır” sözü, 

bu iddiayı destekler niteliktedir.795 Örneğin, Ezra ve Nehemya kitaplarında Ezra, 

başkâhin olmamasına rağmen başkâhin gibi davranmakta; vali değilken vali gibi 

yetkiler kullanmaktadır.796 Bütün bunlar, Ezra’nın tarihsel kimliğiyle ilgili ciddi 

şüpheler ortaya çıkarmaktadır. 

Ezra ve Nehemya kitaplarının bir değerlendirmesini yaptığı kitabının 

girişinde Myers, Ezra’ya atfedilen nitelik ve faaliyetlerin birçoğunun uydurma 

(apokrif) olduğunu ileri sürmektedir.797 Garbini ise, Myth and History in the Bible 

isimli eserinde, kanonik Ezra ve apokrif 1. Esdras kitaplarında anlatılan Ezra 

hikâyesinin, sembolik bir karakter hakkındaki sembolik bir anlatım olduğunu ve 

                                                
791 Snaith, 113. 
792 Torrey, 238–248; Rowley, 145; Washington, 430; Eskenazi, In An Age of Prose…, 128; 

Snaith, 113; Fischer, 68; Janzen, 620. 
793 Eskenazi, In An Age of Prose…, 128. 
794 Torrey, ix, 247; Rowley, 49; Cross, 4. 
795 Baron, I/341. 
796 Janzen, 620; Lester L. Grabbe, “What Was Ezra’s Mission?”, Second Temple 

Studies/Temple-Community, (ed. David J. A. Clines-Philip R. Davies), JSOT Press, 

Sheffield, 1994, s. 297–98.  
797 Myers, Ezra-Nehemiah, lxxii. 
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anlatılan olayların hiçbirinin gerçek olmadığını iddia etmektedir.798 Bir başka 

araştırmacı ise Pers dönemi hakkında hiç bir şey bilinemediğini, bu yüzden sürgün 

dönemi Yahudiliğinin büyük bir kahramanı olan Ezra’nın, muhtemelen sonraki 

dönemin yazarlarının bir uydurması olduğunu ileri sürmektedir.799 Tanah’a göre 

Ezra’nın babası Seraya, Nebukadnezzar’ın komutanı Nebuzaradan tarafından 587 

yılında öldürülmüştür.800 Buna göre, babası sürgünden önce öldürülen Ezra’nın, 

Kudüs’e geldiğinde 200 yaşları civarında olması gerekirdi.801 

Bazı araştırmacılar ise Ezra’yı tarihsel bir şahsiyet olarak kabul etmekle 

birlikte, yaptıklarının kesin olarak bilinemediğini802 veya tarihsel kimliği hakkında 

kesin bir şey söylemenin oldukça zor olduğunu ifade etmektedirler.803  

Sonuç olarak, Yahudi kaynaklarında Ezra’dan, tarihsel bir karakter olmaktan 

ziyade, efsanevî bir kişilik olarak söz edilmektedir. Doğumu, gençliği ve son anları 

hakkında herhangi bilgi yer almamaktadır. Hakkında anlatılanlar, sürgün dönüşü 

Yahuda’da yaptığı reformlar çerçevesinde ele alınmakta; tarihsel kimliği bu 

reformların gölgesinde kalmaktadır. 

 

c. Kâhin ve Yazıcı Kimliği 

Yahudi kaynaklarında Ezra, iki önemli sıfatla birlikte anılmaktadır: Kâhin 

(kohen)804  ve yazıcı (sofer).805 Ezra’nın başkâhin Harun’un soyundan gelmesi, 

                                                
798 Giovanni Garbini, Myth and History in the Bible, Sheffield Academic Press, Sheffield, 

2003, s. 102–103. 
799 Washington, 430; Lamche, 12. 
800 Bkz. II. Krallar 25:18–21. Ayrıca bkz. Ezra 7:5. 
801 Lamche, 12. Lamche, bu iddiasını, muhtemelen Ezra’nın dönüşünün II. Artahşaşta’nın 

yedinci yılında (398/7) olduğu varsayımından hareketle söylemektedir ki, bu da yaklaşık 

190 yıla tekabül etmektedir. 
802 Ralph W. Klein, “Ezra and Nehemiah in Recent Studies”, The Mighty Acts of God, 

1976, s. 361 vd; Eskenazi, In An Age of Prose…, 128 
803 Grabbe, An Introduction…, 2. 
804 Tanah’ın Ezra 7:1–5, 11, 12, 21; 10:10, 16 ve Nehemya 8:2, 9; 12:2. cümlelerinde 

Ezra’dan kâhin olarak bahsedilirken; Ezra 7:10, 25; 8:21; 9:6 vd; 10:6 ve Nehemya 8:1 

ve devamında onun kâhinlik vazifelerini yerine getirdiği söylenmektedir. 
805 Bkz. Ezra 7:6, 11, 12, 21; Nehemya 8:1, 4, 9, 13; 12:26, 36. Yazıcı kavramı, İbranice’de 

“sofer”, Yunanca kaynaklarda ise “grammateus” kelimelerine karşılık gelmektedir. Sofer, 
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yazıcılıktaki mahareti ve kral I. Artahşaşta’nın katında ağırlığının olması, hikâyede 

ona kusursuz bir dinî liderlik sağlamıştır.806 Araştırmacılara göre, Ezra kitabının 

yazarının, Ezra’nın soyunu doğrudan başkâhin Harun’a dayandırmaktaki asıl 

amacının, onun da bir kâhin olduğunu ve reformlarını bu sıfatla yaptığını 

vurgulamaya matuf olduğunu belirtmektedirler.807  

Her ne kadar Tanah’ta Ezra’nın şeceresi başkâhinler silsilesine 

dayandırılmışsa da, 1. Esdras ve rabbanî kaynakların aksine, onun başkâhin olup 

olmadığı belirtilmemiştir.808 Apokrif 1. Esdras’da, Ezra’nın bölge valisi, baş kâhin ve 

yasa bilgini olduğu belirtilmektedir.809 Rabbiler de Ezra’nın baş kâhin olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.810  

Josephus ise 1. Esdras ve rabbanî kaynakların aksine, Ezra’yı baş kâhin 

olarak nitelendirmemekte, ancak önde gelen bir kâhin olduğuna dikkat çekmektedir. 

Ayrıca ona göre, Ezra’nın Kudüs’e geldiğinde baş kâhin Yeşua’nın oğlu 

Yoyakim’dir.811 

Ezra, kâhin olması kadar, “yazıcı” oluşuyla da şöhret kazanmıştır. Ezra’nın 

yazıcılık görevinin, Pers imparatorluğunda resmi bir memuriyet mi, yoksa 

Yahudilik’teki anlamıyla dinsel içerikli bir vazife mi olduğu tartışmalıdır. Bazı 

araştırmacılar, Ezra’nın “yazıcılık” görevinin Pers imparatorluğunun bir memuru 

olmasından ziyade, sürgündeki Yahudi toplumunun bir görevlisi olmasının daha 

muhtemel olduğunu ileri sürmekte, Ezra’nın Kudüs’e gönderilmeden önce, Babil’de 

                                                                                                                                     

“saymak” anlamına gelen İbranice “spr” kökünden türetilen bir sıfat olup, hem “kitap” 

(sefer), hem de “yazar” ve “müstensih” (sofer)  demektir. Yahudilikte yazıcıların başlıca 

görevleri, Tevrat rulolarını, tefilin, mezuza ve boşanma ilamlarını yazmaktır. (Bkz. Aaron 

Demsky, “Scribe”, EJ, CD Edition; E.S., “Scribe in Judaism”,  EJ, CD Edition; Gafni, 

241; Schams, 46–47; Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 91–92; Grabbe, An 

Introduction…, 37). Moore’a göre “sofer” kelimesi önceki dönemlerde “yazıcı” 

anlamına gelirken, sonraki dönemlerde genellikle Kutsal Kitap konusunda bilgili kimse 

anlamında kullanılmaktadır. Bkz. Moore, I/4. 
806 Brown, 209. 
807 Fensham, 98; Eskenazi, In An Age of Prose…, 136. 
808 Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition. 
809 Bkz. 1. Esdras 9:40, 49. 
810 Bkz. Feldman, Studies…, 475. Porton, 308. 
811 Josephus, Antiquities, XI. v.1. Krş. Nehemya 12:10. 
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de aynı işleri yürütmüş olabileceğini ifade etmektedirler.812 Bazı araştırmacılar ise, 

Kudüs’te Yahudi toplumunun dinî liderliğini üstlenmeden önce, Ezra’nın Babil’de 

Pers imparatorluğu nezdinde bir yazıcı olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlara göre, 

Ezra’nın toplumun yeniden yapılandırılmasında ve Yahudi yasalarının oluşumundaki 

çok önemli rolünü belirtmek için, Ezra ve Nehemya kitaplarının yazarının kendi 

ideolojisine uygun olarak,  onun resmî yazıcılık görevini, şeriata da kapsayacak 

şekilde genişletmiştir.813 Bazıları ise Ezra’nın yazıcı olduğunu kabul etmekle birlikte, 

onun sıradan bir memur değil, Yahudilerle ilişkilerden sorumlu bir yazıcı 

olduğunu,814 sonradan Pers kralı I. Artahşaşta tarafından Yahuda’da dinî kurumlar 

adına yazıcılık yapması için özel bir görevle gönderildiğini belirtmektedirler.815 Bu 

görüşte olanlar, Ezra’nın Babil’deki bu önemli görevi dolayısıyla Yahudiler 

tarafından çok iyi tanınmış olduğunu, Pers yönetiminin Nehemya’dan sonra özellikle 

Ezra’yı göndermesinde, onun yazıcılık görevi esnasında hem Yahudiler hem de 

Perslerin nazarında saygınlık kazanmasının etkili olduğunu belirtmektedirler.816 

Buradan hareketle, Ezra’nın Pers kralı tarafından onun adına iş yapmak üzere 

Kudüs’e gönderildiği ve “yazıcılık” görevinin resmî bir görev olduğu söylenebilir. 

Tanah’ta ise Ezra’nın “yazıcı” oluşuyla ilgili yer alan ifadeler, Tevrat’ın 

yazımıyla ilişkilidir817 ve en az on yerde zikredilmektedir.818 Buradan hareketle bazı 

araştırmacılar, Ezra’nın Musa şeriatının derleyicisi ve son editörü olduğunu ileri 

                                                
812 Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 70–74. 
813  Pers imparatorluğunda özellikle çok dil bilenlere yazıcılık görevi verildiği 

belirtilmektedir. Bkz. Schams, 54–56. 
814 Myers, Ezra-Nehemiah, 60; Demsky, “Scribe”, EJ, CD Edition. 
815 Fensham, 99–100. Bazı araştırmacılar, Ezra’nın krallardan yardım görmesini, onun 

yazıcılıktaki şöhretine bağlamaktadırlar. Bkz. Hirsch, V/321. 
816 Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition. 
817 Eskenazi, In An Age of Prose…, 136; Schams, 52–54. 
818  “Musa’nın şeriatında zeyrek (İbranice’de “mhyr”) bir yazıcı” (Ezra 7:6), “Rabbin 

emirlerinin ve İsrail’e olan kanunlarının, sözlerinin yazıcısı” (Ezra 7:11) ve “gökler 

Allahı’nın şeriatının yazıcısı (İbranice’de “dt’”)” (Ezra 7:12, 21). Nehemya kitabındaki 

referanslar için bkz. Nehemya 8:1, 4, 9, 13; 12:26, 36. Myers, Ezra ve Nehemya 

kitaplarında sıklıkla ifade edilen “Musa’nın şeriatının kitabı” (Nehemya 8:1) ve 

“Tanrı’nın şeriat kitabı”ndan (Nehemya 8:18) ne kastedildiğinin açık olmadığını 

söylemektedir. Bkz. Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition. 
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sürmektedirler. Fakat Ezra ve Nehemya kitaplarındaki bu kanaati destekleyici hiçbir 

bilgi yer almamaktadır.819 Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Ezra’nın yazıcılık 

görevinin iki yönü vardır. Birincisi, Pers imparatorluğuna çalışan bir kâtip olması; 

ikincisi, Musa şeriatının yazıcısı olmasıdır. 

Sonuç olarak, Tanah’ta Ezra’ya atfedilen kâhinlik ve yazıcılık payeleri 

Yahudilik’te çok önemli iki sıfattır. Ezra, kâhin olarak doğrudan başkâhin Harun’la, 

kâtip olarak da dolaylı olarak başkâtip Musa’yla ilişkilendirilmiştir.820 Tanah’ta 

Ezra’ya yüklenen misyon ve onun Kudüs’teki faaliyetleri, onu ikinci bir Musa 

yapacak tarzda takdim edilmiştir. 

 

2. Rabbanî Gelenekte Ezra 

 Rabbanî kaynaklarda, Yahudi millî tarihinde ilkbaharı getiren kişi821 olarak 

takdim edilen Ezra’ya, birçok vesileyle atıfta bulunulmakta822ve onun hakkında 

efsaneler anlatılmaktadır.823 Ezra, tarihsel kimliğinden çok, gerçekleştirdiği reformlar 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ezra hakkında, kâhin ve yazıcı olması dışında, 

âlim, öğretmen, yasa koyucu, peygamber ve kutsal bir kişi824 olarak söz 

edilmektedir.825  

Rabbanî gelenekte, Tanah’ta ideal bir ikili olarak yer alan Levi Musa ve kâhin 

Harun’la Ezra arasında paralellikler kurulmaya çalışılmıştır. Örneğin, Tanah’ta 

Ezra’nın baş kâhin olduğu belirtilmemesine rağmen, rabbiler onun baş kâhin olduğu 

üzerinde ısrarla durmuşlardır. Ezra’nın döneminde Harun bizzat yaşamış olsaydı bile, 

                                                
819 Fensham, 99. 
820 Rabbanî literatürde Musa’dan bazen “büyük yazıcı” olarak bahsedilmektedir. Bkz. BT, 

Sotah 13b. Ayrıca bkz. Schwartz, 98. 
821 Bkz. Emil G. Hirsch-I. Broyde, “Ezra The Scribe In Rabbinical Literature”, JE, (ed. 

Isidore Singer), V, Funk and Wagnalls Company, New York and London, 1903,  s. 321. 
822 Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiii. 
823 Pfeiffer, 111. 
824 Rabbiler, Tanrısal ismi (YHWH) “yazıldığı şekilde” telaffuz edebilmesinden dolayı (Bkz. 

Yoma 96b) ona kutsallık atfetmişlerdir. Bunun için bkz. Feldman, Studies…, 475; 

Hirsch-Broyde, V/322; Porton, 318. 
825 Feldman, “The Concept of Exile…”, 158. 
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onun yine de baş kâhinlik statüsünün olacağını söylemişlerdir.826 Hatta bazı rabbiler, 

şayet Harun Ezra’nın döneminde hayatta olsaydı, Ezra’nın ondan daha büyük 

olacağını ifade etmişlerdir.827 Aynı şekilde Tanah’ta Ezra’dan “yazıcı” olarak söz 

edilmesi gibi, rabbanî literatürde de bazen Musa’dan “büyük yazıcı” olarak 

bahsedilmektedir.828 Bu yönü itibariyle, Ezra’yla Musa arasında bir bağ kurulmaya 

çalışılmaktadır. 

Tanah’ta olduğu gibi, rabbanî kaynaklarda da Ezra’nın sürgün dönüşü öncesi 

yaşantısı hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Rabbiler, Ezra’nın hocası 

Baruh ben Neriah’ın yanında Tevrat çalışmalarına devam etmek için Babil’de 

kaldığını, sürgünden dönen ilk kafile arasında yer almadığını söylemektedirler. 

Ezra’nın, Tevrat çalışmalarını mabedin yapımından daha önemli gördüğü, bu nedenle 

ancak hocasının ölümünden sonra Kudüs’e dönüp, mabedi inşa etmek isteyenlere 

katıldığı belirtilmektedir.829 Başka bir görüşe göre ise Ezra, Yahuda’ya dönmek için 

çok istekli olmasına rağmen, baş kâhinlik görevi için Yeşua ile rekabet etmemek için 

geride kalmıştır.830 Zira nitelik olarak daha üstün konumda olan Ezra’nın Kudüs’e 

gitmesinin Yeşua’yı mahcup edeceğinden dolayı, Tanrı’nın Ezra’ya, Yeşua hayatta 

olduğu sürece Babil’de kalmasını emrettiği söylenmektedir. Tanrı’nın bu isteği 

üzerine Ezra’nın, Yeşua’nın ölümüne kadar Babil’de kaldığı, ancak onun ölümünden 

sonra baş kâhin olarak görev yapmak üzere Kudüs’e gittiği ileri sürülmektedir.831 

Ezra’nın Babil’de kalışıyla ilgili farklı bir görüş ise, Ezra’nın kendi şeceresini 

çıkarıncaya kadar Babil’den ayrılmadığı,832 bunu da Babil’de kalan ve soyu şüpheli 

veya kirli olanların soyca saflığını temin etmek için yaptığı şeklindedir.833 

Rabbiler, Musa Tevrat’ı ile ilişkisi sebebiyle Ezra’yı merkezî bir sembol 

olarak kabul etmekte ve onu kendi dönemi içerisindeki en önemli şahsiyet olarak 

                                                
826 Bkz. Feldman, Studies…, 475. 
827 Bkz. Porton, 308. 
828 Bkz. TB, Sotah, 13b. 
829 Bkz. Feldman, Studies…, 477–478; E. S., “Ezra in the Aggadah”, EJ, CD Edition; 

Hirsch-Broyde, V/322. Ayrıca bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 86–90. 
830 Hirsch-Broyde, V/322. 
831 Feldman, Studies…, 475; E. S., “Ezra in the Aggadah”, EJ, CD Edition.. 
832 TB, Baba Batra, 15a. 
833 TB, Kidduşin, 69b. 
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görmektedirler. Böylece Ezra’nın şahsında, İsrail yaşamının temeli kabul ettikleri 

Tevrat’ın merkeziliğini ortaya koymaktadırlar.834 Bu yüzden Ezra’nın isminden, 

ağırlıklı olarak, Tevrat’la ilgili çalışmaları ve Kudüs’te gerçekleştirdiği dinsel 

reformlar dolayısıyla söz etmekte, onu şeriat konusunda çok bilgili ve ehliyetli bir 

kimse olarak takdim etmektedirler.835 Ezra’nın rolü ağırlıklı olarak, Musa Tevratı’nı 

getirişine ve Kudüs’te halka okumasına bağlı olarak tartışılmaktadır.836 

Rabbanî kaynaklarda Ezra’nın örnek karakteri ve başarıları çeşitli şekillerde 

ifade edilmektedir. Ezra’nın birçok Kutsal Kitap karakteriyle karşılaştırması 

yapılmakta ve bu şahsiyetler arasında paralellikler kurulmaya çalışılmaktadır. 

Özelikle dindarlıklarıyla yüceltilen beş kişi (İbrahim, Musa, Harun, Hizkiya ve Ezra) 

arasında sayılan837 Ezra’nın, çoğunlukla Musa ve Yeşu ile karşılaştırıldığı dikkati 

çekmektedir. Onlar gibi Ezra da rabbanî Yahudiler için örnek alınacak bir modeldir. 

Ezra’nın sıklıkla Musa ve Yeşu’yla karşılaştırılmasının sebebi, Musa Tevratı ve İsrail 

topraklarına dönüşle ilişkisidir. Ayrıca Ezra’dan, İbrahim’in Tanrı’yla ahit yapması 

gibi, Yahve’yle ahit yapan dürüst bir kimse olarak söz edilmektedir.838 Ezra ve 

Malaki kitaplarında, İsraillilerle yabancı tanrılara tapınan kadınlar arasındaki 

evliliklerden bahsedildiği için,839 Talmud’da Ezra’nın peygamber Malaki olduğu 

söylenmektedir.840 

Rabbiler, Ezra ve arkadaşlarının İsrailli erkekleri yabancı hanımlardan 

ayırmaya başladığı Tevet ayını,841 özel bir ay kabul etmektedirler. Haman’ın, 

Yahudileri cezalandırmak için Tevet ayını seçtiği, ancak Ezra’nın fazileti sebebiyle 

bu amacını gerçekleştiremediği iddia edilmektedir.842  Ezra’yla bağlantılı bir başka 

                                                
834 Bkz. Porton, 305; Eskenazi, In An Age of Prose…, 136. 
835 Bkz. Hirsch-Broyde, V/322. 
836 Porton, 306–307. 
837 Bkz. Feldman, Studies…, 475; Porton, 308. 
838 Bkz. Porton, 308. 
839 Krş. Ezra 10:2 ve Malaki 2:11. 
840 Bkz. TB, Megilla, 15a. 
841 Bkz. Ezra 10:16. Ezra kitabında ifade edilen “onuncu ay” ifadesi, Yahudi takviminde 

Tevet ayına denk gelmektedir. Bkz. Pfeiffer, 53. 
842 Bkz. Porton, 308. 
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husus, meşhur rabbilerden birisi olan Eleazar b. Azariah’ın843 Ezra’nın soyundan 

geldiğinin düşünülmesidir. Rabban Gamaliel’in, bir isyana katılan Eleazar’ı, Ezra’yla 

olan soy bağı sebebiyle cezalandırmaktan kaçındığı nakledilmektedir.844 Yine 

Talmud’da, Ezra’nın talebesi/havarisi olmak da çok önemli bir ayrıcalık olarak kabul 

edilmiştir.845 

Sürgündekilerin dönüşü farklı zamanlarda ve farklı kişilerin önderliğinde 

onlarca yıllık bir periyotta gerçekleşmesine rağmen,846 rabbiler sürgün dönüşü 

karakterler arasında özellikle Ezra’ya odaklanmakta, değişimlerin merkezinde onu 

görmektedirler. Bu dönemde gerçeklemiş bütün olaylarda, asıl aktör olarak Ezra’yı 

kabul etmektedirler. Yine rabbiler Ezra’nın, Kutsal kitap dönemi ile kendi dönemleri 

arasındaki devamlılığı temsil ettiğini, iki dönem arasında köprü vazifesi gördüğünü 

düşünmektedirler. Bu yönüyle onlar Ezra’yı rabbanî sınıftan kabul etmektedirler.847 

Bazı araştırmacılar, Rabbilerin, Kutsal Kitap dönemiyle rabbanî dönemi sınır 

gördükleri için, Ezra’nın her iki dönemde yer almasını, kendi tarihlerini yazmaları ve 

kendilerini tanımlamaları için çok önemli olduğunu söylemektedirler.848 

Rabbilere göre Ezra, İsrail topraklarına dönen, Tevrat’ı okuyan ve mabedi 

inşa eden tek Kutsal Kitap “kahramanı”dır. Ezra hariç, Kutsal Kitap’ta yer alan başka 

hiçbir şahıs, bu önemli rabbanî sembollerin üçüyle birden ilgili olmamıştır. Buna 

karşın Ezra, bu sembollerin hiçbirinde birincil şahıs, yani ilk kez yapan kişi değildir: 

Yeşu, Mısır’dan çıkıştan sonra, İsrail topraklarının ilk kez ele geçirilmesine öncülük 

etmiştir. Musa, Tevrat’ı doğrudan Tanrı’dan almış ve onu nakletmiştir. Süleyman ise, 

Kudüs’te mabedi ilk inşa eden kişi olmuştur. Ezra’nın bu sembollerle ilgisi, birincil 

kişi olmamasına rağmen, yine de rabbiler tarafından çok önemli görülmüştür. Bu 

nedenle rabbiler, Ezra önderliğindeki dönüşü, Babil sürgününden sonra gerçekleşen 

                                                
843 Eleazar, Tevrat’ın nakledilmesinde olduğu kadar, MS 2. yy. siyasetinde önemli bir rol 

oynayan Filistinli bir bilgindir. Bkz. Porton, 309. 
844 Bkz. TB, Berakot, 27b. 
845 Bkz. TB, Sota, 48b. 
846 Bright, 344–386. 
847 Porton, 306, 310. 
848 Porton, 332. 
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en önemli göç olarak kabul etmişlerdir. Ezra’nın topraklara girişini, tıpkı Yeşu’nun 

önderliğinde gerçekleşen giriş gibi değerlendirmişlerdir.849 

Sonuç olarak, rabbanî kaynaklarda Yahudilik’te hâlâ uygulanmakta olan 

birçok önemli kurumun oluşturulmasıyla, Ezra’nın ismi arasında ilişki kurulmuştur. 

Yahudi inancının temeli sayılan Tevrat’ın yeniden tespitinde, Büyük Meclis’in 

(Knesset Ha-Gadola) oluşturulmasında,850 Yahudi takviminin başlangıcının 

tespitinde851 ve İsrail topraklarının sınırlarının “bütün zamanlar için” belirlenmesinde 

Ezra’nın ismi zikredilmiştir.852 Ezra, hem yazılı hem de sözlü Tevrat’la 

ilişkilendirilen tek Kutsal Kitap şahsiyeti olması yanında, rabbanî tartışma ve 

mitolojisinin üç önemli konusu olan Tevrat, mabet ve toprakla ilişkilendirilen tek 

Kutsal Kitap figürüdür. Bu yönüyle Ezra, hem Kutsal Kitap, hem de rabbanî 

şahsiyetlerle ilişkisi olan tek efsanevî ve gerçek şahsiyet olmaktadır.853 

 

3. Ezra’nın Ölümü ve Mezarıyla İlgili Söylentiler 

Ezra, daha önce de bahsedildiği üzere, görevi I. Artahşaşta’nın tahta çıkışının 

yedinci yılında, yani 458’de almış ve Babil’den bu yılın ilk ayında ayrılıp Kudüs’e 

aynı yılın beşinci ayında ulaşmıştır.854 Dokuzuncu ayda, karışık evlilikler konusuyla 

ilgili toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda görevlendirilen kurul, aynı yılın onuncu 

ayında işe başlamış ve takip eden senenin ilk ayında, yani 457’nin başında, bu görevi 

sonuçlandırmıştır.855 Ezra kitabı, yabancı kadınlarla evlenip suç işleyenlerin bir listesi 

                                                
849 Yahudi kaynaklarında, İsrail topraklarına birincisi Yeşu döneminde, ikincisi de Ezra 

döneminde olmak üzere iki girişin yaşandığı anlatılmaktadır. Yahve’nin, Yeşu ve 

arkadaşları için yaptığı gibi, Ezra’nın girişinde de mucizeler yapmayı düşündüğü, ancak 

Ezra’nın önderlik ettiği insanların günahlarının buna engel olduğu ileri sürülmektedir. 

(Bkz. TB, Berakot 4a). Yeşu’nun beraberindeki halk çölde 40 yıl arındıktan sonra 

topraklara girerken, Ezra’nın topluluğunun günahlarından bu tarz bir arınmaları söz 

konusu olmamıştır. Bkz. Porton, 311. 
850 Bkz. TB, Megilla, 17b. 
851 Bkz. Hirsch-Broyde, V/322. 
852 Porton, 311–313. 
853 Porton, 332. 
854 Bkz. Ezra 7:7–9; 1. Esdras 8:6. 
855 Bkz. Ezra 10:9–17. 
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verildikten sonra, “bütün bunlar yabancı karılar almışlardı ve onlardan bazılarının 

çocuğu olmuş karıları vardı”856 şeklinde birden bire ve şaşırtıcı bir şekilde sona 

ermektedir. Ezra ve Nehemya kitaplarında, Ezra’nın Kudüs’teki çalışmalarından, 

özellikle yabancılarla evliliklerin sona erdirilmesi girişiminden sonra, hakkında 

hiçbir bilgi yer almamaktadır. Ezra’nın Kudüs’te yaptığı faaliyetlerinin bu noktadan 

sonrası karanlıktır. Ezra, sanki tarih sahnesinden bir anda kaybolmuştur.857 

Tanah’ta, Ezra’nın bu tarihten sonra, nerede ve nasıl yaşadığı konusunda 

herhangi bir bilgi verilmemektedir. Kutsal Kitap araştırmacılarının genel görüşü, 

yabancılarla evliliği yasaklaması ve evli olanların boşandırılması olayından sonra, 

Ezra’nın Kudüs’teki çalışmalarının durdurulduğu, bu yüzden bu girişimini 

sonuçlandıramadığı şeklindedir. Ayrıca araştırmacılar, Ezra bu yöndeki çalışmasını 

tamamlayabilmiş olsaydı, bunun mutlaka kitabında yer verileceğini ileri 

sürmektedirler. Yine bazı araştırmacılar, Ezra’nın karışık evliliklerle ilgili 

reformlarının Filistin’de karışıklık ve kızgınlıklara sebep olduğunu; bölgede barış ve 

güvenliğe çok önem veren Pers yönetiminin bu yüzden Ezra’yı saraya geri 

çağırdığını ve onun tekrar Kudüs’e hiç gelmediğini ileri sürmektedirler.858 

Bazı kaynaklarda, Ezra öldüğü zaman I. Artahşaşta’nın maiyetinde bir saray 

mensubu olduğu nakledilmektedir.859 Josephus ise, onun olgun bir yaşa eriştiği, 

öldüğü ve Kudüs’te gömüldüğünden bahsetmektedir.860 Grabbe, Josephus’un sürgün 

dönüşü dönemle ilgili 1. Esdras kitabını esas almasına rağmen, Ezra’nın ölümü 

konusunu kendi çıkarımı olarak verdiğini ileri sürmektedir.861 Tanah’ta, Josephus’un 

verdiği bu bilgiyi destekleyecek veya nakzedecek bir ifade yer almamaktadır. 

Bazı kaynaklarda, Ezra’nın 120 yaşında iken Babil’de öldüğü söylenirken,862 

bazılarında, 350 veya 344’te İsrail’de öldüğü belirtilmekte ve bu tarih aynı zamanda 

                                                
856 Bkz. Ezra 10:44. 
857 Blenkinsopp, “The Mission…”, 419–420. 
858 Fohrer, 359; Smith, 245; Blenkinsopp, “The Mission…”, 420–421. 
859 Hirsch-Broyde, V/322. 
860 Josephus, Antiquities, XI. v.5. 
861 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 121. 
862 Rabbanî bir kaynakta, Ezra’nın ölüm tarihi ile ilgili olarak Tevet ayının dokuzunun 

verildiği nakledilmektedir. Bunun için bkz. Hirsch-Broyde, V/322. 
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Yahudi tarihindeki Hz. Musa ile başlayan (1344) 1000 yıllık peygamberlik 

döneminin de sonu olarak kabul edilmektedir.863 

Ezra’nın kabrinin bulunduğu yer konusunda da farklı iddialar yer almaktadır. 

Josephus, Ezra’nın öldükten sonra, şaşalı bir törenle Kudüs’te defnedildiğini 

söylemiştir.864 Josephus’la aynı görüşte olan araştırmacılar da, Ezra’nın kabrinin 

Kudüs’te olduğunu ileri sürmektedirler.865 Fakat geleneksel görüş, Ezra’nın Babil’de 

öldüğü ve orada gömüldüğü şeklindedir.866 Bazı kaynaklarda, Ezra’nın, Tigris’teki 

Urta veya Zunzumu’da gömülü olduğu ileri sürülmektedir. Tudelalı Benjamin’den 

naklen, Ezra’nın kabrinin, Tigris’in Fırat Nehri’ne aktığı yakın bir noktada, Şattü’l-

Arab üzerinde olduğu belirtilmektedir.867 Fakat Babil’i ziyaret eden Yahudi veya 

Yahudi olmayan seyyahların iddiası doğrultusunda, Ezra’nın kabrinin, Basra 

yakınlarındaki bir köy olan Uzer’de olduğu ileri sürülmektedir. Burada Ezra’ya ait 

olduğu söylenen türbenin, küçük bir kubbeyle kaplı bir yapı olduğu, duvarlarında 

çeşitli kitabelerin bulunduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca, türbede özel duaların 

okunduğu868 ve buranın Yahudiler için çok önemli bir hac merkezi olduğu 

belirtilmektedir.869  

Bazı kaynaklarda, Ezra’nın kabriyle ilgili bir rabbinin naklettiği bilgiye yer 

verilmektedir. MS 1414 yılında Kudüs’e hac amacıyla giden bir rabbi, Ezra’nın 

Tevratı yazdığı ve aynı zamanda şimdi kabrinin bulunduğu Taduf isimli köyde 

kendisine, her akşam Ezra’nın kabrinden bir bulutun çıktığının ve hiç 

kaybolmadığının anlatıldığını nakletmektedir.870 

 

                                                
863 http://judaicaplus.com/Tzadikim/tz_viewer.cfm?page=ezranechemia.htm (06.02.2006). 
864 Antiquities, XI: v.5. 
865 Hirsch-Broyde, V/322. Bir Arap geleneğinde, Ezra’nın Babil’de öldüğü ve orada 

gömüldüğü yer almaktadır. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, lxxii. 
866 Bright, 374; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxii. 
867 Austen Henry Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, G. P. Putnam 

and Co., New York, 1853, s. 501-502; Hirsch-Broyde, V/322; Lazarus-Yafeh, 70.  
868 Bkz. Abraham Ben-Yaacob, “Tomb of Ezra”, EJ, CD Edition. 
869 Shlomo Dov Goitein-Jacob Lassner, A Mediterranean Society, University of California 

Press, London, 1999, s. 119; Kedourie, 14–15. 
870 Jose W. Meri, The Cult of Saints Among Muslims and Jews in Medieval Syria, Oxford 

Univ. Press, New York, 2002, s. 24. 
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B. EZRA’YA ATFEDİLEN KİTAPLAR 

Talmud’ta, Ezra tarafından yazıldığı söylenen üç kitap vardır: Kendi adını 

taşıyan Ezra kitabı, Nehemya kitabı ve bir de Tarihler kitabında kendi dönemine 

kadar olan bölümler.871 Bunlardan, II. Tarihlerin son cümlelerinde, diğer iki kitabında 

muhtelif yerlerinde Ezra’dan ve faaliyetlerinden söz edilmektedir. Bu üç kitabın 

dışında, Ezra’nın Mezmurlar kitabını yazan on kişiden birisi olduğu 

nakledilmektedir.872 Ezra’nın ismine atfedilen literatürün fazla oluşu, onun meşhur 

yazıcılık görevine bağlanmaktadır.873 

Kanonik Ezra ve Nehemya kitapları dışında, Ezra’nın ismine atfedilen iki 

kitap daha vardır: Apokrif 1. Esdras ve apokaliptik 4. Ezra (2. Esdras). Yahudi 

kutsal metinleri içerisinde yer almayan bu kitaplar, Ezra’dan bahsettiği ve Ezra’nın 

ismine atfedildiği için, araştırmamızda bu iki kitaba da yer verdik.874  

Ezra’nın yazdığı söylenen veya ismine nispet edilen bu kitaplar, kanonik Ezra 

ve Nehemya dâhil, Protestan gruplara ait olanlar dışında, Hıristiyan kutsal kitap 

                                                
871 TB, Baba Batra, 15a. 
872 Bkz. E. S., “Ezra in the Aggadah”, EJ, CD Edition; Porton, 318. Mezmurlar’da Babil 

hakkında yazılan şiiri (Mezmurlar 137) Ezra’nın kaleme aldığı söylenmektedir. Şiirin 

içeriği dolayısıyla, bunu Davut’un yazmadığı açıktır. Ezra’nın Babil’den İsrail’e geldikten 

sonra, daha önce Yeremya tarafından yazılan bölümleri de ekleyerek bu kitabı yazdığı 

ileri sürülmektedir. Ezra’nın, Yeremya’nın İsrail’in düşmesine sevinen Edomiler’e karşı 

Yahve’den önce tavır aldığı ifadeyi de (bkz. Mezmurlar 137:7) Mezmurların içine 

eklediği ve okumaları için Levililere verdiği ifade edilmektedir. Bkz. Richard C. Steiner, 

“A Jewish Theory of Biblical Redaction From Byzantium: Its Rabbinic Roots, its 

Diffusion and its Encounter With the Muslim Doctrine of Falsification”, JSIJ, 2 (2003), 

s. 131. 
873 David C. Deuel, “An Old Testament Pattern for Expository Preachıng”, The Master's 

Seminary Journal, 2/2 (1991), s. 125. 
874 Yahudi literatüründe bazı kitaplar takma isimlerle kaleme alınmıştır. Yahudi tarihinde 

meşhur olan İbrahim, Musa, Ezra, Daniel, Enoh ve Baruh gibi isimleri kullanılarak 

apokaliptik kitaplar kaleme alınmıştır. Takma isim kullanmanın bazı sebepleri vardır. 

Genel olarak takma isimler kitabın içeriğine uygundur. Ayrıca apokaliptik yazılarda 

takma isimlerin bazı avantajları da vardır. Bu metot, yazarına, eserini sonraki bir 

dönemde kaleme aldığı için, geniş bir tarihî kehanet yaratmasına imkân sağlamaktadır. 

Bkz. Collins, I/135. 
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geleneklerinde farklı tasniflere tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi Protestanlar da, 

Yahudilerin apokrif kabul ettikleri kitapları, aynı şekilde apokrif sayıp kutsal kitap 

içerisine almamışlardır. Kitabı Mukaddes Şirketi, şu ana kadar Türkiye’de çıkardığı 

Kitab-ı Mukaddes’lerde apokriflere yer vermezken,875 yeni baskılarında Eski Ahit’in 

hemen arkasında, Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar başlığı altında vermeye 

başlamıştır.876  

Ezra’ya atfedilen kitaplardaki isimlendirmeden kaynaklanan bu karışıklığı 

önlemek için, Ezra ve Nehemya kitaplarını ayrı iki kitap şeklinde; apokrif Esdras 

kitabını 1. Esdras; Ezra’nın Vahyi veya 2. Esdras olarak da isimlendirilen 

apokaliptik metni de 4. Ezra olarak ele almayı uygun gördük. 

 

1. Kanonik Kitaplar: Ezra (ve Nehemya) 

a. Kutsal Kitaptaki Yeri 

Kitaplar isimlerini, Babil esareti dönüşü Yahudilere liderlik yapan ve kitapta 

anlatılan dönemde etkin olan Ezra ve Nehemya’dan almaktadır. Tanah’ın Ketuvîm 

içerisinde bulunan Ezra ve Nehemya kitapları, Talmud listesinde Ester’den sonra ve 

Tarihler’den önce Ezra ismiyle tek bir kitap olarak yer almaktadır. 877 Tanah’ta, Ezra 

ve Nehemya’nın iki kitap olarak ayrılması (tıpkı Samuel, Krallar ve Tarihler’in iki 

kitaba ayrılması gibi), Vulgate’nin etkisiyle olmuştur. Septuagint’te ise, Ezra-

Nehemya şeklinde tek bir kitap olarak kabul edilmiştir.878 

Septuagint ve Vulgate’de bu kitaplar, Krallar ve Tarihler’den sonra 

gelmektedir. Fakat patristik (Kilise Babaları) listelerde bunların yeri 

değişebilmektedir. Örneğin, Melito (MÖ 2 yy.) Ezra kitabını, kendi Kutsal Kitap 

                                                
875 Bkz. Kitabı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit, K.M. Şirketi, İstanbul, 1993. 
876 Bkz. Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar, K.M. Şirketi, İstanbul, 

2003. 
877 Bkz. TB, Baba Batra, 14b-15a. Hıristiyan Kutsal Kitap sıralamasında ise Ezra ve 

Nehemya kitapları, I. ve II. Tarihler’den hemen sonra geldiği gibi, son kitaplar da 

değildir. Hıristiyan geleneğinde Eski Ahit, peygamber Malaki’nin kitabıyla son 

bulmaktadır. Bkz. Kitabı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit, K.M. Şirketi, İstanbul, 1993. 
878 Jacob M. Myers, “Ezra and Nehemiah, Book of”, EJ, CD Edition. 
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nüshasında Hezekiel’den sonraya ve sona yerleştirmiştir. Origen (MS 182–251) ise 

Septuagint’te olduğu gibi aynı yere koyar. Hıristiyan Kutsal Kitapları, Septuagint ve 

Vulgate’yi takip ederler. Yahudi Yayın Kurumu (1917), Ketuvîm’de yer alan bu 

kitaplar için şu sıralamayı kullanır: Ezra, Nehemya, I. Tarihler, II. Tarihler. 

Süryanice ilk kutsal kitap nüshalarında, hem Tarihler, hem de Ezra ve Nehemya 

kitaplarının yer almadığı nakledilmektedir. Tanah’ta, Ezra ve Nehemya kitapları, 

daha önce kanonize edildiği için Tarihler’den önceye; Septuagint’te ise II. Tarihler 

36:22–23. cümlelerin Ezra 1:1-3’de tekrar etmesi sebebiyle Tarihler’den sonraya 

yerleştirilmiştir.879  

Araştırmacılar, Ezra ve Nehemya kitaplarının Talmud’ta ifade edildiği gibi, 

“Ezra” veya “Ezra-Nehemya” şeklinde tek kitap mı; yoksa “Ezra” ve “Nehemya” 

olarak iki farklı kitap mı olduğu konusunda farklı düşünmektedirler. Bu iki kitabın, 

ayrı birer kitap değil, birleşik tek metin olduğunu düşünenler olduğu gibi,880 ayrı iki 

kitap olduğunu söyleyenler de vardır.881 Mevcut eski el yazması eserlerde, rabbanî882 

ve patristik literatürde, Ezra ve Nehemya kitaplarından tek bir metin olarak söz 

edildiği nakledilmektedir. Aynı şekilde Septuagint’te de, bu iki kitaptan, Esdras B 

(Εσδρας ß) şeklinde, tek kitap olarak söz edildiği görülmektedir. Origen’in (MS 3. 

yy.), Ezra ve Nehemya’yı tek kitap olarak kabul etmekle birlikte, bunu Birinci ve 

İkinci Ezra şeklinde ikiye bölen ilk kişi olduğu; Jerome’nin de bu farklılığı 

benimseyip Vulgate’de aynen kullandığı söylenmektedir.883 Ezra’nın ikinci kitabı, 

Luther tarafından Nehemya kitabının ilk cümlesinde yer alan “Hakalya’nın oğlu 

                                                
879 Myers, “Ezra and Nehemiah...”, EJ, CD Edition. 
880 Eskenazi, In An Age of Prose…, 13; Grabbe, Ezra-Nehemiah, 94–99; Myers, “Ezra and 

Nehemiah…”, EJ, CD Edition; Usue, 25. 
881 Fensham, 1; Grabbe Ezra-Nehemiah, 187. 
882 Bkz. TB, Baba Batra, 14b, 15a ve TB, Sanhedrin, 93b. 
883 Eskenazi, In An Age of Prose…, 11–12; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxviii; Fensham, 1; 

Brown, 2 vd. Buna karşın Katoliklerin de, uzun bir süre Yahudiler gibi bu iki kitabı 

birlikte ele aldıkları, Vulgate metinlerinde Nehemya için, “Esdras alias Nehemias” (Ezra, 

öteki adıyla Nehemya) şeklinde bir ifade kullandıkları belirtilmektedir. Ezra ve Nehemya 

kitapları için, ‘Ezra’nın Birinci ve İkinci Kitabı’ kullanımının da kaynağının buradan 

geldiği ifade edilmektedir. Bkz. Ana Britannica, VIII, Ana yay., İstanbul, 1987, s. 414. 
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Nehemya’nın sözleri”884 cümlesine dayanılarak, “Nehemya” diye isimlendirildiği 

belirtilmektedir.885 

Ezra ve Nehemya kitaplarını tek bir metin olarak kabul edenlerin 

gerekçelerinden birisi, Ezra kitabının aniden sona ermesi ve Ezra’nın hikâyesinin 

Nehemya kitabında da devam etmesidir.886 Aynı şekilde Nehemya kitabının 

sonundaki özetin, Ezra ve Nehemya’nın Ezra başlığı altında tek bir kitap olduğunun 

göstergesi kabul edilmektedir. Talmud’da da Ezra ve Nehemya kitaplarının Ezra 

olarak gösterilmesi,887 bu konuda delil kabul edilmektedir.888 Bunlardan başka, iki 

kitap arasındaki içerik ve anlatım benzerliklerinden yola çıkılarak, Ezra ve Nehemya 

kitaplarının tek kitap olduğu ispata çalışılmaktadır.889 Ayrıca, farklı bir görüş olarak, 

kanonik kitapların toplamının İbranî alfabedeki harflerin sayısıyla denk gelmesi için, 

bu iki kitabın tek bir kitapta birleştirilmiş olabileceği ileri sürülmektedir.890 Buna 

göre, Nehemya 3:32. cümlesi, iki kitaptan oluşan bu kitabın ortası kabul 

edilmektedir.891 

Bazı araştırmacılar ise, yalnızca Ezra ve Nehemya kitaplarını değil, Tarihler, 

Ezra ve Nehemya kitaplarını tek bir çalışma olarak görürler. Tarihler kitabı,  ilk insan 

Âdem’le başlar, bazı dönemleri atlayarak veya özet olarak İsrail tarihiyle devam 

eder. Örneğin, monarşik dönemi çok çabuk geçer. Sonra, hikâye Kudüs’ün yıkılması, 

mabedin yakılması ve Davut hanedanlığının sona erdirilmesi ve sürgün olayıyla 

devam eder.892 Daha sonra kitap, Ezra kitabından alıntı yapılarak Koreş’in 

fermanından kısa bir bölümle sona erer.893 İddiaya göre orijinalinde Tarihler, Ezra ve 

Nehemya kitapları uzun bir tarihti ve onun yazarı, İsrail tarihini kendi zamanına 

kadar yazmıştı. Ancak, sonraki dönemlerde Ezra ve Nehemya kitapları Tarihler’den 

                                                
884 Bkz. Nehemya 1:1. 
885 Myers, Ezra-Nehemiah, xxxviii.  
886 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 94; Usue, 27. 
887 TB, Baba Batra, 15a. 
888 Myers, Ezra-Nehemiah, xxxviii; Usue, 25.  
889 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 94 vd. 
890 http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/ezra.pdf  (13. 03. 2006) 
891 Usue, 25. 
892 Bkz. II. Tarihler 36:20–2. 
893 Bkz. II. Tarihler 36:22–23. 
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ayrılmış ve kanonda Tarihler’den öne yerleştirilmiştir. Kitabın Koreş’in fermanıyla 

sona ermesi teknik bir durumdur ve orijinal çalışmanın bir devamı olduğuna işaret 

etmektedir.894 Bu görüşte olanlar, II. Tarihler’in son cümlelerinin Ezra kitabında 

aynen yinelenmesini delil gösterirler. Fakat Tanah’ın Yahudi versiyonu 

sıralamasında, Tarihler kitabının, Ezra ve Nehemya’dan sonra yer alması bu iddiayı 

zayıflatmaktadır.895 Ayrıca, II. Tarihler’in sonunda yer alan Koreş’in fermanının 

sonradan ilave edildiği belirtilmektedir.896 

Ezra ve Nehemya kitaplarını, birbirinden bağımsız farklı iki metin olarak 

görenler de vardır. Onları bu düşünceye sevkeden sebepler arasında, apokrif Sirak897 

ve II. Makkabiler’de Nehemya’dan bahsedilip, Ezra’dan hiç söz edilmemesi;898 1. 

Esdras’da ise yalnızca Ezra’nın faaliyetlerinden bahsedilip, Nehemya’ya hiç yer 

verilmemesi gelmektedir. Erken dönem Kutsal Kitap dışı kaynaklardan yalnızca 

Josephus’ta, hem Ezra hem de Nehemya’nın faaliyetlerinden ayrı ayrı 

bahsedilmekte; Nehemya’dan, Ezra’nın ölümünden sonra söz edilmektedir.899 

Josephus’un bu yaklaşımı, Ezra ve Nehemya kitaplarının MÖ 1. yy.’a kadar birleşik 

tek bir kitap olmadığını iddia edenlerin dayandıkları en önemli delillerden birisidir.900 

Kanon dışı kitapların delaleti dışında, Ezra ve Nehemya’nın ayrı kitaplar 

olduğunu düşündüren bir diğer husus, bizzat bu kitapların içeriğinden 

kaynaklanmaktadır. Nehemya kitabının başlangıcının, açıkça bağımsız bir metin 

olduğunu gösterdiğini belirtirler. Nehemya 1:1’in Ezra 10:44’ün devamı olduğunu 

gösteren hiçbir delil yoktur. Ezra’nın son cümleleri yabancılarla evlilikler ve bu 

duruma karşı verilen cevaplar işlenirken, Nehemya kitabı ise Kudüs dışında yaşayan 

Nehemya’nın sözleri ile başlamakta ve açıkça Kudüs’teki yabancılarla evlilik 

olaylarıyla hiç ilişkisi yoktur. Ayrıca Ezra’nın çalışmasının Nehemya 8’de yer alması 

                                                
894 Japhet, “Exile and Restoration…”, 107. 
895 Rowley, 138. 
896 Japhet, “Exile and Restoration…”, 36. 
897 Bkz. Sirak 49:13. 
898 Bkz. II. Makkabiler 1:18, 20–36.  
899 Ezra için bkz. Josephus, Antiquities, XI. v.1–5; Nehemya için bkz. Josephus, 

Antiquities, XI. v.6–8. 
900 Torrey, 32–36; Eskenazi, In An Age of Prose…, 12. 
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bu iki kitabın ayrı olduğunun göstergesi olduğunun delili olarak sayılmaktadır. Her 

iki kitap arasında biçim açısından farklılıklar olduğu; Ezra kitabının İbranice ve 

Aramca yazıldığı, ancak Nehemya kitabının yalnızca İbranice yazıldığı konuları da 

bunların ayrı olduklarının delillerinden kabul edilmektedir.901 Ayrıca bu kitaplar, hem 

Ezra hem de Nehemya’nın ağzından sözler içermektedir. Bu durum, her iki kitabın 

yazarının farklı kişiler olduğunu akla getirmektedir.902 Bazı araştırmacılar ise, Ezra ve 

Nehemya kitaplarının birbirinden bağımsız geleneklere dayandığını; orijinal olarak 

ayrı olduklarını, ancak bir kişi tarafından ikisinin birlikte derlendiğini ve bu yüzden 

şimdi tek bir kitap gibi anlaşıldığını ileri sürmektedirler.903 

Bazı araştırmacılar ise bu kitaplarda asıl karakterin Ezra olduğunu, Nehemya 

hikâyelerinin, asıl çalışmaya sonradan yapılmış ilaveler olduğunu ileri sürerler.904 

Bazı araştırmacılar, Tarihler, Ezra ve Nehemya kitaplarının bir tarih değil, roman 

tarzında yazıldığını ileri sürmektedirler.905 

Ezra ve Nehemya kitapları, genel olarak, Yahudilerin Babil esaretinden 

dönüşünden; Pers imparatorluğunun yardımlarıyla Kudüs’ün ve mabedin yeniden 

inşasından; Ezra ve Nehemya’nın Kudüs’teki yeniden yapılanmada üstlendikleri 

görevlerden ve yaptıkları reformlardan söz etmektedir.906 Aynı şekilde Tanah 

sıralamasında son kitaplar olarak yer alan Tarihler, Ezra ve Nehemya, Âdem’den 

başlayarak, İsrailoğullarının Ezra ve Nehemya dönemine kadar olan tarihlerini 

aktaran bir çalışma niteliğindedir.907 

Ezra ve Nehemya kitaplarında üç ana karakter söz konusudur. Bunlardan ilki 

bir bütün olarak toplumdur. Diğer ikisi ise Ezra ve Nehemya’dır. Bu kitaplarda 

                                                
901 Ezra ve Nehemya’nın içerik olarak ayrı kitaplar olarak değerlendirilmesine ilişkin 

ayrıntılı bilgi için bkz. David Kraemer, “On the Relationship of the Books of Ezra and 

Nehemiah”, JSOT, 59 (1993), s. 73–92; Usue, 29 vd. 
902 Eskenazi, In An Age of Prose…, 12; Thomson, 125; Usue, 29. 
903 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 93–94; Schams, 47–48. 
904 Ackroyd, I&II Chronicles…, 20. 
905 Baron, I/341. 
906 Murphy, 42. 
907 Ana Britannica, VIII/413. 
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toplumun merkeziliğinin vurgulanması, diğer iki karakterden daha çok ön plandadır. 

Bu nedenle bu kitaplarda, münferit kahramanlar yerine toplum ön plandadır.908 

Ezra ve Nehemya kitaplarını birlikte değerlendiren araştırmacılar, bu 

kitapların iki ana kısımdan oluştuğunu ileri sürmektedirler. Birinci kısım, Ezra 1 ila 

6. bölümler arası olup, Koreş’in krallığının ilk yılından başlayıp Darius’un 

krallığının altıncı yılında, yani mabedin Yahve’ye adanmasıyla son bulmaktadır.909 

Bu dönem, 538’den 517’e kadar olan yaklaşık yirmi yılı kapsamaktadır. İkinci kısım 

ise Ezra 7’den Nehemya 13’e kadar olan bölümlerdir. Bu bölümler, Ezra’nın 

Artahşaşta’nın krallığının yedinci yılında Kudüs’e ulaşmasıyla başlamakta,910 

Nehemya’nın Artahşaşta’nın krallığının yirminci yılındaki çalışmalarıyla devam 

etmekte911 ve Artahşaşta’nın krallığının otuz üçüncü yılındaki olaylarla sona 

ermektedir.912 Bu dönem, 458’den 432’ye kadar olan yaklaşık yirmi altı yılı 

kapsamaktadır.913 

Ezra ve Nehemya kitapları, Tarihler kitaplarından yalnızca dil, üslup ve içerik 

olarak değil, aynı zamanda tarihe bakışta da ayrılmaktadır. Tarihler’in yazarının 

dönüş ve yeniden yapılanma dönemiyle ilgili anlatımı, Koreş’in dönüş iznini içeren 

fermanıyla son bulur. Yazar, hikâyeyi kendi dönemine kadar getirmemekte, olayın 

devamı, Ezra ve Nehemya kitaplarında anlatılmaktadır. Ona göre, İsrail’in kaderinin 

yeniden tesis edilmesi, geçmişin değil, geleceğin bir programıdır. Yine Tarihler’in 

yazarı, Ezra ve Nehemya kitaplarının dışlayıcı anlayışını kabul etmez. Daha açık bir 

ifadeyle o, sürgünden dönenlerin veya sürgündekilerin üstünlüğüne, yerli halka ve 

karışık evliliklere karşı gösterilen sert tutuma ve belki hepsinden de önemlisi, Davut 

soyundan gelen kralların idaresinden vazgeçme düşüncesine itiraz eder.914 

                                                
908 Eskenazi, In An Age of Prose…, 127–128. 
909 Bkz. Ezra 6:15. 
910 Bkz. Ezra 7:7. 
911 Bkz. Nehemya 1:1; 2:1. 
912 Bkz. Nehemya 13:6–7. 
913 Sara Japhet, “Composition and Chronology in the Book of Ezra-Nehemiah”, Second 

Temple Studies/Temple-Community, (ed. David J. A. Clines-Philip R. Davies), JSOT 

Press, Sheffield, 1994, ss. 208–209; Usue, 36–37. 
913 Ackroyd, I&II Chronicles…, 32. 
914 Japhet, “Exile and Restoration…”, 43. 
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Eskenazi, Ezra ve Nehemya kitaplarında, sürgün öncesinden sürgün sonrasına 

biçim değiştiren üç farklı teolojik unsur belirler: Seçkin liderler döneminden, 

toplumsal bir döneme geçiş; dar bir kutsallık döneminden, daha geniş kapsamlı 

kutsallık dönemine geçiş ve son olarak, sözlü otorite döneminden yazılı kaynakların 

otoritesine geçiş.915 

Bazı araştırmacılar ise, Ezra ve Nehemya kitaplarının geçmişle, gelecek 

arasındaki devama işaret ettiğini söylemiştir. Ezra ve Nehemya’da, altar, mabet, 

şehrin duvarları, Fısıh ve Sukot gibi unsurlar, İsrail’in sürgün öncesine aittir. 

Bunların sürgün sonrasında da var olması, geçmişin devam ettirildiği anlamında 

yorumlanmaktadır.916 

Bazı kutsal kitap yorumcuları, Ezra ve Nehemya kitaplarından hareketle, 

sürgün sonrasında fizikî ve dinî olmak üzere iki duvar inşa edildiğini söylemişlerdir. 

Nehemya tarafından inşa edilen fizikî duvar, Tanrı’nın kutsal halkını, düşmanları 

olan murdar gentilelerden ayırmıştır. Dinî olanı ise Ezra inşa etmiştir. Ezra’nın 

duvarı, Tanrı’nın şeriatı olan Tevrat’tır. Ezra’nın halka okuduğu Tevrat, kaçınılmaz 

olarak gentilesi ve Tanrı’nın kutsal halkıyla irtibatta olan murdarları dışarıda 

bırakmıştır.917  

Ezra ve Nehemya kitaplarındaki ana teolojik temalar özetle şunlardır: 

Sürgünün, toplumun günahları sebebiyle ilahî bir ceza olması; toplumun yeniden 

kurumsallaşması ve kendi toprakları için yeniden yapılandırılması; mabedin toplum 

tarafından yeniden inşası; şehrin duvarlarının yeniden imarı; Tanrı’nın halkını 

korumaya ve gözetmeye devam etmesi; Tanrı’nın Pers krallarını Yahudi dini ve halkı 

için kullanması.918 

 

                                                
915 Eskenazi, In An Age of Prose…, 1; Usue, 38. 
916 Usue, 41. 
917 Usue, 40. 
918 Felisi Sorgwe, The Canonical Shape of Ezra-Nehemiah and its Theological and 

Hermeneutical Implications, Baylor Univ., Waco, Texas, 1991, s. 133 vd. 
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b. Yazarı ve Yazım Tarihi 

Ezra ve Nehemya kitaplarının birleşik veya ayrı olup olmadığı tartışmasına 

bağlı olarak, yazar(lar)ının kim olduğu konusunda da farklı görüşler ileri 

sürülmektedir. Talmud’a göre Ezra, Tanah’taki kendi adını taşıyan “Ezra 

Kitabı’nı”919 ve “Tarihler Kitabı’ndaki kendi zamanına kadar olan bölümleri” 

yazmıştır. Tarihler’in geri kalan bölümlerini ise Nehemya tamamlamıştır.920 

İki kitabı, tek bir metin olarak kabul edenler, yazarının da aynı kişi olduğunu 

düşünmektedirler. Fakat bunları iki ayrı kitap olarak kabul edenler, bu kitapların 

yazarlarının da farklı kişiler olduğunu söylemektedirler. 

Tarihler kitapları ile Ezra ve Nehemya kitaplarının yazarlarının aynı kişi mi 

yoksa farklı kişiler mi oldukları tartışmalıdır. Geleneksel görüşe göre, bu kitapların 

yazarı aynı kişidir.921 Bu görüşte olanların ileri sürdükleri deliller şu başlıklar altında 

sıralanabilir:  

a. Hikâyenin devam etmesi, yani II. Tarihler’in son dizelerinin, Ezra kitabının 

başında yinelenmesi.  

b. Koreş’in bildirisinin iki kez tekrarlanması.  

c. Üslup ve dilbilimsel benzerlikler.  

d. Teolojik temaların ortak olması.  

                                                
919 Tanah’ta Ezra ve Nehemya kitapları, tek bir kitap olarak, “Ezra” ismiyle geçmektedir. Bu 

yüzden, Tanah’ta Ezra denildiğinde, her iki kitap birden kastedilmektedir. Krş. TB, Baba 

Batra 15a. Ayrıca, Nehemya’nın “Ey Allah’ım, bu kavim uğrunda yaptığım her şeyi 

benim için iyilikle an” (Nehemya 5:19) ifadesindeki kibirli tavrı ve kendisinden daha 

büyük olan Daniel dâhil, öncekiler hakkında kötüleyici sözler sarf ettiği için, (TB, 

Sanhedrin 93b. Krş. Nehemya 5:15) rabbilerin, Nehemya kitabına onun isminin 

vermeyip, onu Ezra kitabının ikinci bölümü olarak kabul ettikleri ifade edilmektedir. Bkz. 

TB, Sanhedrin 93b. 
920 Bkz. TB, Baba Batra, 15a. Bazı araştırmacılar tarafından, Ezra kitabının, stil ve bakış 

açısı olarak Tarihler kitabıyla benzer olduğundan hareketle, Talmud’daki bu iddia kabul 

edilmekte (Torrey, 238–248) ve ihtimaller göz önüne alındığında, bunların yazarı 

olabilecek en muhtemel adayın Ezra olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. Myers, Ezra-

Nehemiah, xlviii; Snaith, 107. 
921 Fensham, 42; Marc Brettler, The Creation of History in Ancient Israel, Routledge, 

London, 1998, s. 22; Sorgwe, 19–20. 
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e. Apokrif 1. Esdras kitabında hikayenin bir bütün halinde anlatılması.922  

Son dönemdeki bazı araştırmacılar ise I. ve II. Tarihler’in Ezra ve Nehemya 

kitaplarından bağımsız olarak başka bir yazara ait olduğunu ileri sürmektedirler. Bu 

kitaplarda, hikâyenin devam ediyor olmasını tek başına, kitapların yazarının aynı 

olduğunu destekleyecek yeterli bir delil kabul etmemektedirler.923 Kitaplar arasında 

dilsel ve teolojik benzerliklerin olmasını, aynı dönemde yazılmış olmasına 

bağlamaktadırlar. Ezra, Nehemya ve Tarihler kitaplarının 1. Esdras’ın yazarı 

tarafından kullanılmasının, bu farklı çalışmaların daha önceden tek bir çalışma 

olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade etmektedirler. Bu görüşte olanlara göre, bu 

kitaplar arasında iddia edildiği gibi teolojik benzerlikler değil, birçok açıdan 

farklılıklar vardır. Bu kitapların benzer olmadığı, iki çalışma arasındaki Samirilere 

karşı tutumdaki farklılıkta görülmektedir. Tarihler’in Samirilere gösterdiği toleranslı 

tutum, Ezra ve Nehemya’nın aynı gruba karşı gösterdiği katı tutumdan oldukça 

farklıdır. Aynı zamanda Tarihlerde, peygamberlerin rolüne sıkça vurgu yapılırken, 

Ezra ve Nehemya’da peygamberlerin rolüne ilişkin vurgu çok önemsiz kalmaktadır. 

Bu kitaplar arasındaki bir diğer farklılık ise, Ezra ve Nehemya’ya göre İsrail, Yahuda 

ve Bünyamin ile sınırlı iken, Tarihler’de İsrail, on iki kabileden oluşmaktadır.924  

Aynı şekilde bazı araştırmacılar, Ezra ve Nehemya kitaplarının da benzer 

konularda, farklı anlatım ve üslup kullanıldığından yola çıkarak, bu kitapların farklı 

kişiler tarafından kaleme alındığını iddia etmektedirler. Örneğin, Ezra kitabının 7. 

bölümündeki Ezra’yla, Nehemya kitabının 8. bölümündeki Ezra’nın farklı olmasını 

ve yine Ezra 9. ile Nehemya 9. bölümlerdeki duaların benzer olmamasını delil 

göstererek, bu iki kitabın aynı kişi tarafından yazılmadığını ileri sürmektedirler.925 Bu 

görüşte olan araştırmacılar, Ezra ve Nehemya kitaplarını, Talmud’ta ifade edildiği 

gibi tek başına Ezra’nın değil, tarihçi yardımcılarıyla birlikte Ezra’nın veya 

Nehemya’nın ya da her ikisinin birlikte yazdığını ileri sürmektedirler. Bütün bu ve 

                                                
922 Sorgwe, 19–22. 
923 Sorgwe, 20; Ackroyd, I&II Chronicles…, 22-23. 
924 Usue, 22-25. 
925 Thomson, 125. 
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benzeri delillerden yola çıkan araştırmacılar, Tarihler ile Ezra ve Nehemya 

kitaplarının yazarlarının farklı olduğunu ileri sürmektedirler.926 

Ezra ve Nehemya kitaplarının yazarı konusunda olduğu gibi, yazıldığı tarih 

hakkında da kesinlik yoktur. Tarihler’le birlikte Ezra ve Nehemya kitaplarının 

yazıldığı tarih konusunda, 440 ila 250 yılları arasında değişen çok farklı tarihler 

verilmektedir.927 Ezra ve Nehemya’da anlatılan olayların 539 ila 400 arasında 

gerçekleştiğinden hareket edenler, bu kitapların da, kesin olmamakla birlikte, 450 ila 

350 arasında yazılmış olabileceğini ileri sürmektedirler.928 Bazı araştırmacılar, daha 

kesin bir tarih olarak, araştırma verilerinden yola çıkarak, bu kitapların yaklaşık 

400’de tamamlandığını söylemektedirler. Onlara göre daha sonraki bir tarihi 

gerektirecek hiçbir delil yoktur. Onlara göre, I. Tarihler 3:17-24’te sayılan kraliyet 

şeceresi ile Nehemya 12:1 ve devamında yer alan başkâhinler listesi bunun en açık 

ispatıdır. Çünkü eğer bunlardan başka isimler olsaydı, özellikle de başkâhinler olmak 

üzere, onlar da bu listeye dâhil edilirlerdi.929 

Ezra ve Nehemya kitaplarını, Tarihler’le birlikte ele alan bazı araştırmacılar, 

350–300 veya daha sonraki bir tarihte yazılmış olabileceğini tahmin etmektedirler.930 

Bazıları, bu kitapların yazımının, MÖ 4. yy.’ın başlarında tamamlandığını kabul 

ederken; bazıları da MÖ 4. yy.’ın sonlarından önce tamamlanmadığını ileri 

sürmektedir.931 Bir başka görüşe göre, Ezra 1-6’nın yazımını 300’ler olmakla birlikte, 

kitabın düzenlenmesi 100 yıl daha önce olmuştur.932 Rowley, Ezra ve Nehemya 

kitaplarının, 300 yılında yazıldığını söylemenin bir hata olacağını belirttikten sonra, 

395 yılından daha sonraki bir tarihte de yazılmış olmasının zor olduğunu 

                                                
926 Usue, 22–37. 
927 Farklı tarihlendirmeler için bkz. Snaith, 107 vd.; Usue, 36–37; Myers, Ezra-Nehemiah, 

lxx. 
928 Usue, 36–37. 
929 Myers, Ezra-Nehemiah, lxx. 
930 Snaith, 107; Ana Britannica, VIII/414. 
931  Japhet, “Exile and Restoration…”, 33. Fensham, Ezra ve Nehemya kitaplarının yazımını, 

MÖ 4. yy.’ın başları kabul edenlerin, Ezra’nın Kudüs’teki çalışmalarına, Tanah’ta ifade 

edildiği gibi, I. Artahşaşta’nın yedinci yılında değil, otuz yedinci yılında, yani 428 

başladığının da kabul edilmesi gerektiğini söylemektedir. Bkz. Fensham, 2. 
932 Washington, 430; Williamson, 1–30. 
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düşünmektedir. Yine Rowley tarafından nakledilen farklı bir görüş ise, bu kitapların 

yaklaşık 250 yılında kaleme alındığı yönündedir.933 

Williamson, Ezra 1 ila 6. bölümlerin bir kaç kaynaktan derlendiğini ve 

onların ötesinde müstakil bilgi içermediğini söylemektedir. Bu bölümler, Koreş’in 

fermanı (Ezra 1:1–4); mabet eşyalarının listesi (Ezra 1:9–11); sürgünden dönenlerin 

listesi (Ezra 2:1–69) ve Pers dokümanlarıdır. (Ezra 3–7).934 Yine Ezra kitabında yer 

alan Koreş’in fermanının,935 sonraki dönemlerde Yahudi yazıcılar tarafından yeniden 

çalışıldığı ifade edilmektedir.936 

Farklı bir bakış açısı ve farklı bir görüş, Ezra ve Nehemya kitaplarıyla, yine 

Ezra’nın ismine atfedilen apokrif 1. Esdras kitabında,937 Pers etkisinin veya Pers 

arkaplanının olduğudur. Yahudilik üzerinde Pers etkisinin olduğunu savunan 

araştırmacılar, Pers döneminde yazılan bazı kitaplarda İran dinsel düşüncesinin 

izlerinin olduğunu iddia etmektedirler. Ezra ve Nehemya kitaplarında, Pers yönetim 

ve idaresinin güçlü bir şekilde yer alması, bu kitapların açıkça Pers sarayında 

yazıldığının göstergesi olarak kabul edilmiştir.938 

 

2. Apokrif Kitaplar 

Apokrif (Apocypha) kelimesi, Yunanca “gizli, kapalı” anlamındaki 

“apocryphon” (άπόκρυφα) kelimesinden gelmekte ve okunmasına izin verilmeyen 

metinlere işaret etmektedir. “Apokrif kitaplar” ifadesi, kanonik olmayan, yani 

Yahudi kutsal kitabı Tanah’a dâhil edilmeyen metinler için kullanılmaktadır. 

Yahudiler kanon dışı kitaplar için “apokrif” kavramını kullanmazlar. Rabbiler, bu tür 

                                                
933 Rowley, 146; Snaith, 107. 
934 Williamson, 1–30. 
935 Bkz. Ezra 1–4. 
936 Grabbe, “Israel’s Historical Reality…”, 20–21. 
937  1. Esdras’daki üç gencin hikâyesi (1. Esdras 3:1–5:6), bunun en açık örneği kabul 

edilmektedir. Bkz. Shaul Shaked, “Iranian Influence on Judaism: First Century B.C.E. to 

Second Century C.E”, The Cambridge History of Judaism/ Introduction; The Persian 

Period, (ed. W. D. Davies-Louis Finkelstein), I, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 

1991, s. 313–315. 
938 Shaked, I/313. 
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yazılar için, dışarıda kalan kitaplar anlamında, “Sefarim Hizonim” ifadesini 

kullanırlar939 ve hiçbir şekilde okunmasını istemezler. Hatta Rabbi Akiba, bu heretik 

(apokrif) kitapları okuyanların ahirette nasiplerinin olmayacağını söylemektedir.940 

“Apocalyptic” kelimesi ise, Yunanca “apokalupsis” kelimesinden türetilmiş 

olup, “vahiy” ya da “söyleme, açığa çıkarma” anlamlarına gelmektedir. Bu kavram, 

antik dönemdeki dinlerin özel bir yönünü ve belli bir eser türünü tanımlamak için 

kullanılan bir sıfattır.941 Apokaliptik literatüre ait metinlerin Yunanca çevirileri 

günümüze kadar gelmiştir. Aramice ve İbranice orijinalleri ise kaybolmuştur.942 

Apokriflerin sayısı on dört veya on beş tanedir. Apokaliptik bir metin olan 

Ezra’nın Vahyi’ni apokriflere dâhil etmeyenler olmakla birlikte,943 birçok apokrif 

nüshada Esdras’ın İkinci Kitabı ismiyle yer verildiği görülmektedir.944 Apokriflerin 

çoğu, Yahudiler tarafından İbranice veya Aramice olarak kaleme alınmıştır. Fakat bu 

metinler Yahudiler tarafından değil, Kilise tarafından korunmuştur. Aynı şekilde 

bütün dünyada apokrifler üzerine kitap ve bilimsel tez yazan Hıristiyan araştırmacılar 

olmuştur.945 

                                                
939 Alastair Hamilton, The Apocryphal Apocalypse, Oxford Univ. Press, New York, 1999, s. 

3; Solomon Zeitlin, “The Apocrypha”, JQR, 37/3 (1947), s. 219–221; Yehoshua M. 

Grintz, “Apocrypha and Pseudepigrapha”, EJ, CD Edition; Bruce Manning Metzger, An 

Introduction to the Apocrypha, Oxford Univ. Press, America, 1977, s. 5. 
940 Bkz. Mişna, Sanhedrin, X, 1. 
941 James H. Charlesworth, “Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha/ 

Apocalyptic Literature& Testaments, (ed. James H. Charlesworth), I, Doubleday, New 

York, 1983, s. 3.  
942 Solomon Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, JQR, 40 (1949–1950), s. 244. 
943 Judaica Ansiklopedisi’nde apokrifler olarak şu kitaplar sayılmaktadır: 1. Esdras, 2. Tobit, 

3. Yudit, 4. Ester (ilavelerle), 5. Bilgelik (Süleyman’ın Hikmeti), 6. Sirak (Ben Sirak’ın 

Hikmeti), 7. Baruk, (Yeremya’nın Mektubuyla birlikte), 8. Azarya’nın Duası ve Üç Genç 

Adam’ın Ezgisi, 9. Suzanna, 10. Bel ve Ejderha, 11. Manaşşe’nin Duası, 12. I. 

Makkabiler, 13. II. Makkabiler. Bkz. Grintz, “Apocrypha and Pseudepigrapha”, EJ, CD 

Edition. 
944 Metzger, 3 vd; The Apocrypha, Nonesuch Edition, Kessinger Publishing, 1995, s. 21 vd.; 

Paul Tice, The Apocrypha, Book Tree, New York, 2003, s. 14 vd.  
945 Zeitlin, “The Apocrypha”, 219. 
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Ezra’ya atfedilen kitaplardan 1. Esdras, apokrif kitaplar tasnifinde946 tarihsel 

olanlar içerisinde yer alırken; 4. Ezra kitabı apokaliptik literatür içerisinde 

sayılmaktadır. Ezra’nın ismine atfedilen apokrif iki kitap için farklı geleneklerde, 

farklı isimlendirmeler kullanılmaktadır.947 Apokriflerde 1. Esdras olarak bilinen 

kitap, Yunan ve Slav kutsal kitaplarında 2. Esdras şeklinde; Roma Katolik Kutsal 

Kitabı’nda (Vulgate’de) ise 3. Esdras şeklinde yer almaktadır. Apokriflerde 2. Esdras 

olarak geçen kitap ise Slav Kutsal Kitabı’nda 3. Esdras ve Vulgate’de 4 Esdras 

şeklinde geçmekte, Septuagint’te ise hiç yer almamaktadır.948  

Kitapların isimlendirilmesinden kaynaklanan bu farklılığı şematik olarak 

göstermek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Burada Septuagint ve 

Vulgate dâhil, birçok farklı Kitab-ı Mukaddes çevirisindeki Ezra kitaplarının listesi 

yer almaktadır. Ezra’ya nispet edilen kitapların tablosuna baktığımızda, bunların 

oldukça karıştırılmaya ve yanlış yapılmaya müsait oldukları görülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
946 Apokrif ve apokaliptik kitapların tasnifi şöyledir: 1) Şeriatla (halakah) ilgili olanlar: 

Yubiller Kitabı (Jubilees)..vb, 2) Tarihle ilgili olanlar: 1. Esdras, I. ve II. Makkabiler  vb; 

3) Efsane ve Hikâyeler: Yudit, Tobit, Suzanna…vb, 4) Hikmet kitapları: Sirak ve Bilgelik, 

5) Dualar ve İlahiler: Azarya’nın Duası, Manaşşe’nin Duası..vb, 6) Midraş: Adem ve 

Havva’nın Kitapları..vb, 7) Apokaliptik kitaplar: 4. Ezra, Enoh..vb, 8) Muhtelif olanlar: 

Artapanus, Demetrius..vb. Bkz. Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, 248–250. 
947 Solomon Alexander Nigosian, From Ancient Writings to Sacred Texts, John Hopkins 

Univ. Press, Maryland, 2004, s. 298; The Fourth Book of Ezra, (Giriş ve notlarla 

İngilizce’ye çeviren: Bruce M. Metzger), The Old Testament 

Pseudepigrapha/Apocalyptic Literature& Testaments içerisinde, (ed. James H. 

Charlesworth), I, Doubleday, New York, 1983, s. 517. 
948 Nigosian, 198. 



 

 

150 

Tablo 1949 

           Kitap 
              

 
Versiyon 

 

Ezra Kitabı 
(K.M) 

 

Nehemya 
Kitabı  
(K.M.) 
 

II. Tarihler 35–36; 
Ezra Kitabı’nın 
tamamı; Nehemya 
Kitabı’nın 7:38–8:12 
arası ve Darius 
korumaların bir 
kıssası  

 

Latince Vahiy 
(Apocalypse) 

—Septuagint 
(Yunanca) 

            2. Esdras 1. Esdras --------- 

—Vulgate 
(Latince) 

1. Esdras 2. Esdras 3. Esdras 4. Esdras 

—Sonraki Birçok Latince 
K.M. 

                 
            1. Esdras 

 
3. Esdras 

2. Esdras (1–2) 
4. Esdras (3–14) 
5. Esdras (15–
16)

950 
—Büyük K.M. (1539) 
—Douay951 K.M. (1609–
1610) 

 
1. Esdras 

 
2. Esdras 

 
3. Esdras 

 
4. Esdras 

—Rus K.M. 
—Moskova Patrikliği 
(1956) 

 
1. Esdras 

 
Nehemya 

 
2. Esdras 

 
3. Esdras 

—Cenevre K.M.(1560) 
—Piskoposl. K.M. (1568) 
—Kral James Versiyonu 
(1611) 
—Gözden Geçirilmiş 
Standard  
Versiyon (1957) 

 
Ezra 

 
Nehemya 

 
1. Esdras 

 
2. Esdras 

 

Bazı araştırmacılar ise Septuagint, Vulgate ve Kitab-ı Mukaddes’in bazı 

İngilizce çevirilerinde yer alan Ezra kitaplarının listesini farklı bir şekilde ele 

almaktadırlar. 

 

                                                
949 Bkz. The Fourth Book of Ezra, I/516 
950 Grabbe ise farklı bir değerlendirme yaparak, Ezra’nın Vahyi kitabının 1–2. bölümlerini 5 

Ezra; 3–14. bölümleri 4. Ezra ve 15–16. bölümleri de 6 Ezra olarak isimlendirmektedir. 

Bkz. Grabbe, Ezra-Nehemiah, 90.  
951  Douay Kitab-ı Mukaddes: Reims-Douay Kitab-ı Mukaddesi olarak da bilinmektedir. 

Kitab-ı Mukaddes’in MS 4. yy’daki Latince çevirisi Vulgate’den İngilizce’ye yapılan 

çevirisidir. Bu çeviri, Belçika’nın Douay şehrinde (bugün Fransa’da) İngiltere’den 

sürgüne gönderilen Katolik bilginlerce yapılmıştır. Yeni Ahit bölümü Reims’de 1582’de; 

Eski Ahit bölümü de 1609-1610’da Douay’da basılmıştır. Kitap ismini, bu şehirden 

almıştır. Bkz. Ana Britannica, VII/447. Ayrıca bkz. Bernard Ward, “Douay Bible”, 

Catholic Encyclopedia, CD Edition. 
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Tablo 2952 

Septuagint (LXX) Vulgate Bazı İngilizce K.M. 

Esdras A 3. Esdras  1. Esdras (Apokrif Kitap) 

Esdras B 1. Esdras Ezra 

Esdras C 2. Esdras Nehemya 

Esdras (Peygamber) 4. Esdras 2. Esdras (bazen 4. Ezra 
olarak da isimlendirilir) 

 

Apokrifler, Eski Ahit’in Yunanca çevirisi olan Septuagint ile Latince çevirisi 

olan Vulgate’de, diğer kanonik kitaplar arasında sayıldığı için, Roma Katolik ve 

Yunan Ortodoks Kiliselerince Kutsal Kitab’a dâhil edilmişlerdir.953 Bu yüzden Yeni 

Ahit’ten sonra ek olarak bu kitaplara yer vermişlerdir. Protestanlar ise bu kitapları 

okumaya değer görmekle birlikte, kutsallıklarını kabul etmemiş ve apokrif 

saymışlardır.954 Sirak (Ben Sira’nın Hikmeti) kitabı hariç, Talmud’da hiçbir apokrif 

metne işaret edilmemektedir.955 

 

a. 1. Esdras (Esdras A veya 3. Esdras) 

Esdras ismi, Yunanca Ezra anlamındadır. Bu kitap, Eski Ahit’in İbranice 

yazılmış Ezra kitabından ayırt etmek amacıyla Yunanca Esdras olarak 

adlandırılmıştır. İbranî kutsal metinlerinin ilk Yunanca çevirisi Septuagint’te yer 

alan, ama günümüzde hiçbir kilisenin kanonik saymadığı apokrif bir metindir. Özgün 

metni Aramca ya da İbranice kaleme alınmış olan 1. Esdras’ın, yalnızca Yunanca 

metni ile Yunanca’dan aktarılan Latince, Süryanice ve diğer dillere çevirisi 

günümüze ulaşmıştır.956 Josephus 1. Esdras kitabına büyük bir değer vermiş, Yahudi 

tarihinin belli bir döneminin anlatımında hemen hemen bu kitabı takip etmiştir.957 

                                                
952 Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, xxxviii. Ayrıca bkz. Grabbe, Ezra-Nehemiah, 90. 
953 Nigosian, 198; Grintz, “Apocrypha and Pseudepigrapha”, EJ, CD Edition. 
954 Grintz, “Apocrypha and Pseudepigrapha”, EJ, CD Edition. 

955 Moshe Zevi (Moses Hirsch) Segal, “Ben Sira, Wisdom of”, EJ, CD Edition; Grintz, 

“Apocrypha and Pseudepigrapha”, EJ, CD Edition. 
956  Ana Britannica, VIII/288; Grabbe, Ezra-Nehemiah, 69; Jacob Petroff, “Ezra, Greek 

Book of”, EJ, CD Edition. 
957 Fensham, 21. 
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Josephus, çağdaşları ve Ortodoks Yahudi grupların aksine, sürgün dönüşü dönemle 

ilgili güvenilir kaynak olarak 1. Esdras’ı kabul etmiştir.958 

1. Esdras kitabı, aynı zamanda Ezra’nın Yunanca Kitabı, Apokrif Ezra veya 

3. Esdras olarak da adlandırılmaktadır.959 Latin Kutsal Kitap geleneğinde “3. Esdras” 

olarak isimlendirilen kitap, apokrif 1. Esdras’dır. Aynı gelenekte kanonik Ezra ve 

Nehemya kitapları ise sırasıyla “1. Esdras” ve “2. Esdras” olarak yer almaktadır.960 

Yine bu kitap, Yunan ve Slav kutsal kitaplarında 2. Esdras şeklinde yer almaktadır.961 

Septuagint’teki “Esdras A” veya “1. Esdras”, Vulgate’de “3. Esdras”; “Esdras B ve 

“Esdras C” ise sırasıyla, Vulgate’deki “1. Esdras” ve “2. Esdras”a tekabül 

etmektedir. Protestanların, Cenevre Kitab-ı Mukaddesi’nden sonra (MS 1560), 

Vulgate’deki “1. Esdras” ve “2. Esdras” kitaplarını, “Ezra” ve “Nehemya” şeklinde; 

yine Vulgate’deki “3. Esdras” kitabını da “1. Esdras” şeklinde vermeye başladıkları 

görülmektedir.962  

Başka hiçbir apokrif metin, 1. Esdras kitabı kadar Tanah’la yakından ilişkili 

değildir. Kitap, II. Tarihler’in 35–36. bölümlerini, Ezra kitabının tamamını ve 

Nehemya kitabının bazı bölümlerini (Nehemya 7:6–8:12) içine almaktadır.963 Bu 

                                                
958 Torrey, 12. 
959 Torrey, 12; Petroff, “Ezra, Greek Book of”, EJ, CD Edition. 
960  Daniel J. Harrington, Invitation to the Apocrypha, Wm. B. Eerdmans Publishing, 

Cambridge, 1999, s. 152; Nigosian, 198. 
961 Nigosian, 198. 
962  The Fourth Book of Ezra, I/516; Souay, “Esdras”, Catholic Encyclopedia, CD 

Edition; William R. Goodman, “First Book of Esdras”, The Anchor Bible Dictionary, 

(ed. David Noel Freedman), II, 1992, s. 609–610; Eskenazi, “The Chronicles…”, 40. 
963 1. Esdras kitabının içeriği ve Kutsal Kitapla paralellikleri: 

1. Esdras 1:1–20 II. Tarihler 35:1–19 

1. Esdras 1:21–22 --- 

1. Esdras 1:23–55 II. Tarihler 35:20–36:21 

1. Esdras 2:1-3a II. Tarihler 36:22–23; Ezra 1:1-3a 

1. Esdras 2:3b–11 Ezra 1:3b–11 

1. Esdras 2:12–26 Ezra 4:7–24 

1. Esdras 3:1–5:6 --- 

1. Esdras 5:7–71 Ezra 2:1–4:5 

1. Esdras 6:1–9:36  Ezra 5:1–10:44. 

1. Esdras 9:37–55 Nehemya 7:22–8:13a 

(Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, xlii; Goodman, II/610.) 
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yüzden 1. Esdras kitabının, Ezra, Nehemya ve II. Tarihler kitaplarıyla ilişkisi çok 

tartışmalıdır. 1. Esdras kitabının yazımıyla ilgili farklı görüşler olmakla birlikte, 

genel kanaat, bunun müstakil bir çalışma değil, Tarihler, Ezra ve Nehemya kitapları 

kullanılarak oluşturulmuş olduğu yönündedir.964  

Her ne kadar 1. Esdras kitabının büyük bir bölümü, Tanah’ın Ezra ve 

Nehemya kitaplarıyla paralellikler arzetse de, aralarında tam bir benzerlik yoktur.965 

Kitapta, kanonik Ezra ve Nehemya kitaplarında olduğundan farklı bir düzenleme 

yapılmıştır.966 Örneğin, 1. Esdras kitabı MÖ 7. yy. sonlarından, kral Yoşiya’dan 

başlar967 ve Ezra dönemiyle son bulur.968 Sürgün ve ilk dönüş hikâyesini anlattıktan 

sonra,969 kanonik olmayan bir hikâyeye, Üç Muhafızın Hikâyesi’ne yer verir.970 

Ardından Ezra kitabında olduğu gibi, mabedin inşası971 ve Ezra’nın Kudüs’teki 

faaliyetlerinden söz eder.972 Bundan başka 1. Esdras’ın yazarı, kitaptaki mektupları 

yeniden düzenlemiş, Nehemya 8’i eklemiş ve Kutsal Kitaptaki Ezra ve Nehemya 

hikâyesine alternatif olarak 1. Esdras 1:21-22’de kendi bakış açısını ortaya 

koymuştur.973 

Kitabın yazım tarihi tam olarak belli değildir. Genellikle Ezra ve Nehemya 

kitaplarından sonra kaleme alındığı kabul edilmektedir.974 Ester ve Daniel 

kitaplarıyla dil ve biçim benzerliklerinden yola çıkan araştırmacılar, 1. Esdras’ın 

165’den sonra yazıldığını tahmin etmektedirler.975 

                                                
964 Torrey, xi; 18 vd; Eskenazi, In An Age of Prose…, 157; Myers, Ezra-Nehemiah, xlii; 

Kristin De Troyer, “Zerubbabel and Ezra: A Revived and Revised Solomon and Josiah? A 

Survey of Current 1. Esdras Research”, CBR, 1/1 (2002), s. 31–32. 
965 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 69–80. 
966 Harrington, 152–153; Petroff, “Ezra, Greek Book of”, EJ, CD Edition. 
967 Krş. II. Tarihler 35:1 vd. 
968 Krş. Nehemya 7:72–8:13. 
969 Bkz. 1. Esdras 1:1–2:30. 
970 Bkz. 1. Esdras 3:1–4:62. 
971 Bkz. 1. Esdras 5:1–7:14. 
972 Bkz. 1. Esdras 8:1–9:55.  
973 De Troyer, 30. 
974 De Troyer, 32. 
975 Goodman, II/610. 
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Kitabın oluşumuyla ilgili farklı teoriler ortaya atılmaktadır. Genel kanaat 

kitabın İbranice ve Aramice bir kaynaktan oluşturulduğu yönündedir.976 Bazı 

araştırmacılar ise Esdras’ın İbranice metinlere değil, Yunanca Ezra ve Nehemya 

kitaplarına dayandığını, bazıları da Ezra ve Nehemya kitaplarına dayanmakla birlikte 

müstakil bir çalışma olduğunu ifade etmektedirler.977 Bazı araştırmacılar da, 1. 

Esdras’ın yaratıcı bir çevirmen tarafından İbranice metinlerden yararlanarak yeniden 

yazıldığını söylemektedir.978 

Apokrif 1. Esdras’ın Ezra ve Nehemya kitaplarından bağımsız bir kitap 

olduğunu belirten Eskenazi, kitabın Ezra ve Nehemya kitaplarında olmayan bazı 

ideolojik unsurlar içerdiğini ileri sürmektedir. Bu unsurlar: 

a. Davut’un merkeziliği,979  

b. İsrail düşüncesi ve İsrail’in diğerleriyle ilişkisi,980 

c. Peygamberlerin rolü, 

d. Mabet ve ibadete Ezra ve Nehemya kitaplarından daha fazla vurgunun 

olması.981  

Apokrif 1. Esdras kitabı, genel olarak İsrail’in Babil’e sürgün edilişinden ve 

sürgünden dönüşünden bahseder. Fakat kitabın asıl üzerinde durduğu konu, dinî ve 

                                                
976 Fensham, 20. 
977 De Troyer, 31–32. 
978 De Troyer, 50. 
979  1. Esdras’ın aksine, Ezra ve Nehemya’da Davut ve krallığı, ikincil derecede önem 

arzetmektedir. (Bkz. Ezra 3:10; Nehemya 12:24, 37 45–46). Davut’un şecerensin 

sayılmamış olması; Davut soyundan gelmesine rağmen Zerubbabel’in soyu doğrudan 

Davud’a kadar götürülmemesi; kral Süleyman’dan sadece bir yerde, günah işlemiş olması 

dolayısıyla zikredilmesi (bkz. Nehemya 13:26) bunun en büyük ispatı sayılabilir. Bkz. 

Eskenazi, “The Chronicles…”, 44–49. 
980  Ezra ve Nehemya, 1. Esdras’dan farklı olarak, İsrail kavramını daraltmış, sadece 

sürgünden dönen Yahudalılarla sınırlı tutmuştur. 1. Esdras ise, kral Yoşiya’nın Fısıh 

kutlamalarıyla başlatılıp, bütün Yahudileri İsrail çatısı altında birleştirecek şekilde geniş 

tutulmuş ve yabancılara karşı daha hoşgörülü bir tutum sergilenmiştir. (Bkz. 1. Esdras 

1:1–19). Ayrıca 1. Esdras’ın yazarı, faaliyetlerini onaylamadığı için Nehemya’yı kitaptan 

çıkartmış; Süleyman’ın günahından da hiç söz etmemiştir. Bkz. Eskenazi, “The 

Chronicles…”, 49–50. 
981 Eskenazi, “The Chronicles…”, 40; 44–56. 
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sosyal kurumlarıyla Yahudilerin bir millet olarak yeniden teşekkülüdür. Bu 

oluşumda, kâhin ve yazıcı Ezra gibi, kâhin Yeşua ve vali Zerubbabel de çok önemli 

rol oynar. Fakat yine de kitapta en önemli karakter Ezra’dır. Nehemya’ya bu kitapta 

hiç yer verilmemektedir.982 

Kanonik Ezra ve Nehemya kitaplarıyla 1. Esdras kitabı arasındaki en önemli 

fark “Darius’un Muhafızları’nın Hikâyesi” veya “Üç Gencin Hikâyesi” diye 

isimlendirilen bölümdür.983 Bu hikâyede Zerubbabel, Ezra ve Nehemya kitaplarında 

olduğundan daha çok ön plana çıkmaktadır. Sürgün dönüşü mabedin yeniden 

yapımından sorumlu bilge lider olarak açıkça Zerubbabel takdim edilmektedir. 

Zerubbabel, hikmetle ödüllendirilmiş ve mabedi inşa etmiş olan kral Süleyman’ın 

çizgisinde sunulmaktadır. Davut’un soyundan geldiğinin vurgulandığı ifadeler 

(özellikle 1. Esdras 5:5) ise Ezra ve Nehemya kitaplarındaki bilgilerle 

uyuşmamaktadır.984 

Ezra ve Nehemya kitaplarıyla 1. Esdras arasındaki farklılık bununla da sınırlı 

değildir. Ezra ve Nehemya kitaplarına göre olayların gelişimi şöyle olmuştur: ilk 

önce altar inşa edilmiş, sonra mabet ve son olarak da, Nehemya kitabına göre, şehir 

inşa edilmiştir. 1. Esdras’da ise olaylar ters olarak gelişir: İlk önce şehir restore 

edilmiş, ardından altar yapılmış, son olarak da mabet inşa edilmiştir. Araştırmacılara 

göre bu sıralamada 1. Esdras’ın kabul edilmesi daha uygundur. Sürgünden 

döndükten sonra ilk önce şehir onarılmış, ardından altar ve son olarak da mabet inşa 

edilmiş olmalıdır.985  

Kitaplar, liderlik konusunda da farklı bir bakış açısı sunmaktadır. İlk olarak 

Kral Yoşiya ilave edilip kralın dindarlığına vurgu yapılırken, halkının dinsiz 

oluşunun altı çizilmektedir. Araştırmacılara göre bu ifade bu metnin neden yazıldığı 

konusunda bir ipucu vermekte ve bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bazı 

araştırmacılara göre, 1. Esdras’ın yazarı, İkinci Mabed Dönemi’nin lideri Ezra’nın 

                                                
982 Harrington, 153; Fensham, 20–21. 
983  Bazı araştırmacılar, 1. Esdras’daki “Üç Gencin Hikâyesi”nin kitabın orijinalinde 

olmadığını,  bunun Yunanca çevirisine sonradan eklendiğini iddia etmektedirler. Bkz. De 

Troyer, 48; Torrey, 20, 30. 
984 De Troyer, 52. 
985 De Troyer, 53–54. 
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Yoşiya’nın çizgisinde olduğunu, Nehemya’nın yanında tamamlayıcı bir kişi 

olmadığını vurgulamak istemiştir. Yoşiya’nın önemi, özellikle ilave edilen 1:21-

22’de anlatılmıştır. Üstelik dindar Kral Yoşiya’nın değeri, sadece iyi bir vali olan 

Nehemya karakterinin kaldırılma nedenini de açıklamaktadır. 1. Esdras’ın yazarı 

Nehemya materyalini bilinçli olarak metne dâhil etmemiş, Ezra ile Yoşiya arasında 

paralellikler kurmaya çalışmıştır. Ezra, Yoşiya’nın misyonunu devam ettirip 

düzenlemiş, onun tarafından vurgulanan şeriatı devam ettirmiştir. 1. Esdras’ın 

yazarına göre Kral Yoşiya dindar olmasına rağmen, halkı dindar değildir. Hâlbuki 

Ezra, dindar olmayan halkı, olumlu yönde değiştirmiştir. Kitabın sonunda Ezra, 

Tevrat’ı okumakta, halk da ellerini kaldırıp Tanrıya dua etmektedir. Ezra, son olarak, 

bu günü bayram ilan etmiş986 ve böylece Yoşiya’nın başlattığı işi tamamlamıştır. 

Ezra’nın gayretleri sonucu insanlar sonunda şeriatın takipçileri olmuşlardır.987 

Sonuç olarak, 1. Esdras kitabı, Ezra ile Kral Yoşiya arasındaki ilişkiyi 

vurgulamak için yazılmıştır. İkinci Mabet toplumu, Birinci Mabet toplumunun 

yalnızca bir devamı değil, aynı zamanda liderleri de Kral Yoşiya’nın başlattığı gibi 

Tevrat’a vurgu yapmaya devam etmişlerdir. Kitaba göre, Ezra görevini başarıyla 

tamamlamıştır. İkinci bir husus, Üç Gencin Hikâyesinin ilave edilmesidir. Bu hikâye, 

mabedin inşasının yıllar sonra nasıl yeniden başladığını açıklamak için ilave 

edilmiştir. 

 

b. 4. Ezra (Ezra’nın Vahyi veya 2. Esdras) 

Bu kitabın isimlendirilmesinde bir ittifak bulunmamakta, farklı geleneklerde 

farklı isimlendirmeler yer almaktadır. Ezra’nın Vahyi olarak bilinen bu kitap, 

Vulgate’de 4 Esdras olarak yer alırken, sonraki birçok kutsal kitap geleneğinde 2. 

Esdras olarak isimlendirilmektedir.988 Fakat 2. Esdras şeklindeki kullanım, bazen 

Septuagint’teki kanonik Ezra ve Nehemya kitaplarına denk düşen 2. Esdras’la 

                                                
986 Bkz. 1. Esdras 9:50. 
987 De Troyer, 54–55. 
988 Michael E. Stone, “Second Book of Esdras”, The Anchor Bible Dictionary,  (ed. David 

Noel Freedman), II, 1992, s. 611; Myers, Ezra-Nehemiah, xxxviii; Fensham, 20; 

Harrington, 152; The Apocrypha, 21 vd. 
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karıştırılmaktadır.989 Çünkü Ezra’ya nispet edilen kitaplar,  farklı kaynaklarda farklı 

isimlerle verildiği için karıştırılmaya ve yanlış yapılmaya oldukça müsaittir.990 

Latin kutsal kitaplarında 4. Ezra (Esdrae liber IV) olarak adlandırılan metin, 

apokriflerin içinde yer alan ve 2. Esdras olarak isimlendirilen kitabın 3–14. 

bölümlerinden oluşmaktadır. 4. Ezra’nın daha geniş bir formu olan metin, bir 

Hıristiyan taslak çalışması olup sonraki Latin kutsal kitaplarında çoğunlukla 2 

Esdras veya 5 Esdras olarak isimlendirilmektedir.991 Modern araştırmacılar bu kitabı 

biçimsel yönden üçe ayırmaktadırlar. Kitabın 1–2. bablarını 5. Ezra;992 3–14. 

bablarını 4. Ezra;  15–16. bablarını ise 6. Ezra olarak isimlendirmektedirler. 

Bunlardan 5. Ezra ve 6. Ezra’nın bir Hıristiyan çalışması, 4. Ezra’nın ise bir Yahudi 

çalışması olduğunu belirtmektedirler.993 Kaynaklarda 4. Ezra kitabının Latince, 

Süryanice, Habeşçe, Gürcüce, Ermenice ve Kıptice yanında, iki farklı Arapça 

çevirisinin bulunduğu söylenmektedir.994 

4. Ezra kitabının, MS. 1. yy.’ın sonlarında veya MS 2. yy.’ın ilk yarısında 

ikinci mabedin yıkılmasından sonra yazıldığı tahmin edilmektedir.995 Bazı 

araştırmacılar, kitabın farklı bölümlerinin farklı tarihlerde kaleme alındığını ileri 

                                                
989 W.O.E. Oesterley-Theodere H. Robinson, An Introduction to the Books of The Old 

Testament, Meridian Books, New York, 1960, s. 120; Grabbe, Ezra-Nehemiah, 90; 

Myers, Ezra-Nehemiah, lxxii; Fensham, 20. 
990 The Fourth Book of Ezra, I/517. 
991 The Fourth Book of Ezra, I/517. 
992 5. Ezra olarak isimlendirilen bölümlerde, Tanrı’nın halkı olarak İsrail’in reddedilişi (1:1–

2:9) ve yerine Kilise’nin ikame edilişiyle ilgili Ezra’nın kehaneti anlatılmaktadır. (2:10–

48). Bkz. Harrington, 186. 
993 Grabbe, Ezra-Nehemiah, 90; The Fourth Book of Ezra, I/517; Myers, Ezra-Nehemiah, 

lxxii; David E. Aune-Eric Stewart, “From the Idealized Past to the Imaginary Future: 

Eschatological Restoration in Jewish Apocalyptic Literature”, Restoration: Old 

Testament, Jewish, and Christian Perspectives, (ed. James M. Scott), Brill, Leiden, 

2001, s. 149–150. 
994 Michael E. Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition; Stone, “Second Book of 

Esdras”, 611. Drint ise 4. Ezra’nın, ikisi Yunanca’dan birisi de Süryanice’den olmak 

üzere üç nüsha Arapça çevirisi bulunduğunu nakletmektedir. Bkz. Drint, 27. 
995 Collins, I/151; Schams, 202; Fensham, 20; Zeitlin, “The Apocrypha”, 239. 
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sürmektedirler.996 Bazı araştırmacılar 4. Ezra kitabının, Yahudilerin MS 70 

sonrasındaki durumlarını yansıtması dolayısıyla, Domitian’ın krallığı döneminde 

yazılmış olma ihtimalinin olduğunu, ancak Kudüs’ün 587 yılında yıkılmasından 30 

yıl sonra Babil’de yazılmış gibi gözüktüğünü ileri sürmektedirler.997 Bazı 

araştırmacılar da, MS 95–100 yılları arasına tarihlendirmekte ve muhtemelen 

İsrail’de yazılmış olduğunu ileri sürmektedirler.998 Bazıları ise Filistin’de değil, 

Diasporada kaleme alındığını ileri sürmektedirler.999 

Ezra’nın ismine atfedilen 4. Ezra’nın gerçek yazarıyla ilgili kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır.1000 Bazı araştırmacılar, mevcut 4. Ezra kitabının bir tek kişi 

tarafından değil, farklı tarihlerde farklı yazarlar tarafından kaleme alındığını 

düşünmektedirler.1001 Rabbi Akiba’nın çağdaşı Barnaba ise 4. Ezra’nın yazarının bir 

peygamber olduğunu söylemektedir.1002 

Kitabı bütünlüğü içinde değerlendiren araştırmacılar, kitapta bir bütünlük 

olduğunu, yazarının yazılı ve sözlü kaynakları kullandığını,  kitabın her hangi bir 

mezhep veya Essenî izi taşımadığını, hatta bazen geleneksel rabbanî yorumları takip 

ettiğini1003 söylemektedirler.1004 Bu özelliğine rağmen 4. Ezra, hiçbir zaman kanonik 

kitaplar arasında sayılmamıştır.1005 Bu kitabın kanonik olmamasının sebebinin, 

sadece apokaliptik oluşundan değil, Kanon’un tamamlanmasından sonra kaleme 

alınmış olmasından kaynaklandığı söylenmektedir.1006 

Kitapta Ezra’nın müşahede ettiği yedi vizyondan söz edilmektedir. Bunlardan 

ilk üçü, Ezra ile melek Uriel arasında geçen diyalog formunda olup, mabet ve 

                                                
996 Zeitlin, “The Apocrypha”, 239; Schams, 202; Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, 

240 
997 Knibb, 269. 
998 Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition. 
999 Zeitlin, “The Apocrypha”, 243. 
1000 Schams, 202. 
1001 Zeitlin, “The Apocrypha”, 239. 
1002 Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, 224, 232. 
1003 Bkz. 4. Ezra 6:7–10. 
1004 Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition. 
1005 Fensham, 20. 
1006 Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, 240. 
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Kudüs’ün tahrip edilmesi ve teodiseyle ilişkilidir. İlk üç vizyondan her biri, kısa 

eskatolojik bir vahiy ile son bulur. Dördüncü vizyon, göksel Kudüs’ün matemli bir 

kadın formunda Ezra’yla karşılaşması ve Siyon’un kurtulacağı vaadinde bulunmasını 

anlatır. Beşinci vizyon, denizden çıkan bir kişiyle ilgilidir. Altıncı vizyon, Mesih’in 

kötü milletlere karşı zafer kazanmasından söz eder. Son vizyon ise Ezra’nın, 

Tevrat’ı, Kutsal Kitab’ın 24 kitabını ve 70 sır kitabını, yani apokaliptik bilgiyi 

almasından söz eder.1007  

İçerdiği teolojik mesajlar sebebiyle 4. Ezra kitabı, Yahudi apokaliptik 

literatürünün önemli metinlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.1008 Diğer 

apokaliptik literatür gibi 4. Ezra’nın da Yahudilik üzerinde büyük etkisinin olduğu 

söylenmektedir. Talmud’ta bahsedilen “mesih” fikrinin1009 kökeninin bu kitap olduğu 

belirtilmektedir.1010 Yine Yahudilik’te yer almayan aslî günah fikrinin kaynağının da 

Enoh ve Süleyman’ın Hikmeti kitapları yanında 4. Ezra kitabı olduğu ileri 

sürülmektedir.1011 

                                                
1007 Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition. 
1008 Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition. 
1009 TB, Sukkah, 52a. 
1010 Meleklerin gücü ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin, gelecek dünya, Cennet ve Cehennem 

düşüncelerinin de apokaliptik kitapların etkisiyle Yahudiliğe geçtiği ileri sürülmektedir. 

Ayrıca apokaliptik literatürün Yahudiliğe olduğu gibi, Hıristiyanlığa da etki ettiği, hatta 

apokaliptisizmin Hıristiyanlığın atası olduğu ileri sürülmektedir. Hatta, bu literatür 

bilinmeden ilk Hıristiyanlığın tam olarak anlaşılmasının imkansız olduğu ifade 

edilmektedir. Mesih İsa fikri başta olmak üzere, ilk günah, kefaret, fidye ve şehitlik gibi, 

Dağ Vaazında yer alan Hıristiyanlık’taki birçok temel kavramın gerçekte apokaliptik 

literatüre dayandığı iddia edilmektedir. Zeitlin, apokaliptik metinlerin Hıristiyanlık 

üzerinde, Yahudi Tanah’ından daha çok etki yaptığını söylemenin abartılı olmayacağını 

söylemektedir. Bkz. Zeitlin, “Jewish Apocryphal Literature”, 242–244 
1011 Bilindiği gibi, Tanah’ta anlatılan Âdem’in itaatsizliği ve Cennet’ten kovulması, Pavlus 

tarafından kullanılarak, Kristolojik kurtuluş fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu aslî günah da 

Âdem nesline geçmiştir. (Bkz. Romalılara Mektup, 5:12–21). Yahudilik’te aslî günah 

reddedilmiş, Tekvin 3’te anlatılan Cennet’ten kovulma hikâyesinden Kutsal Kitap 

dönemi boyunca, Pavlus’un anladığı şekilde bir sonuç çıkartılmamıştır. Araştırmacılara 

göre, Yahudilik’te Pers ve Yunan etkisi altında sadece bazı apokrif ve södografik 

yazılarda düşme ve aslî günah fikirleri yer almaya başlamıştır. Bu fikirler, Enoch, 
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Kitabın yazarının, Kudüs’ün yıkılışının ortaya çıkardığı teolojik problemlerle 

oldukça ilgili olduğu, kitapta bunu açıkça yansıttığı belirtilmektedir.  Yazar, Ezra’nın 

ağzıyla “Babil Siyon’dan daha mı erdemlidir?”1012 veya “İsrail dışında herhangi bir 

ulus seni hiç tanımış mıdır?”1013 diye sorarken, Yahudilerin işledikleri günahların 

sürgüne gönderilmelerine sebep olduğu düşüncesine karşı durmaktadır. Çünkü 

Babillilerin işledikleri günahların çok daha fazla olduğunu görmüştür.1014 Kitabın 

yazarı, Ezra’ya, yaşananları ve insanın doğasını anlama yönünde bir dizi sorular 

sordurur. Fakat bu sorulara gerçek bir çözüm de sunamaz. Ezra’nın sorularının 

muhatabı olan melek Uriel, sadece Tanrı’nın yollarının idrak edilemeyeceğini 

söylemekle yetinir.1015 

Bu kitabın kurgusunun saf teokrasi üzerine kurulu olduğu düşünülmektedir. 

Zira kitaba göre dünyayı bizzat Tanrı yönetecektir. Kitap Kudüs’ün ve Sion’un 

kurulacağından söz etmektedir. Ancak bunlar Göksel Kudüs ve Göksel Siyon’dur. 4. 

Ezra’da Yahudi bir devletin kurulmasıyla ilgilenilmemekte, Tanrı’nın evren 

üzerindeki egemenliği üzerinde durulmaktadır.1016 4. Ezra’da Tanrı’nın “oğlum” diye 

isimlendirdiği mesihin yapacakları işlerden söz edilmekte,1017 ancak mesihin Yahudi 

devletini kuracak, mabedi inşa edecek ve kurbanları yeniden canlandıracak kişi 

olmadığı söylenmektedir.1018 Ayrıca mesihin Tanrı krallığının habercisi olduğu,1019 

onun gelişiyle birlikte Tanrı krallığının ilan edileceği, bütün insanların İsrail’e 

katılacağı ve puta tapıcılığın yok edileceği belirtilmektedir.1020 

                                                                                                                                     

Süleyman’ın Hikmeti ve 4. Ezra kitaplarında görülmektedir. Samuel S. Cohen, Judaism 

A Way of Life, The Union of American Hebrew Congregations, Cincinnati, 1948, s. 282. 
1012 Bkz. 4. Ezra 3:31. 
1013 Bkz. 4. Ezra 3:32. 
1014 Bkz. 4. Ezra 3:28 vd. 
1015 Stone, “Ezra, Apocalypse of”, EJ, CD Edition; Collins, I/153. 
1016 Zeitlin, “The Apocrypha”, 242–243. 
1017 Bkz. 4. Ezra 13:37–38. 
1018 Bkz. 4. Ezra 13:36. 
1019 Bkz. 4. Ezra 6:25–28; 7:33–34. 
1020 Bkz. 4. Ezra 9:7–8. 4. Ezra kitabını apokrif Baruh kitabıyla karşılaştıran araştırmacılar, 

iki kitap arasındaki mesih ve Yahudiler konusundaki farklı yaklaşımları ortaya 

koymuşlardır. 4. Ezra’ya göre mesih, Tanrı Krallığı’nın habercisiyken (Bkz. 4. Ezra 
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Apokaliptik metinlerde olduğu gibi, 4. Ezra kitabında da eskatolojik 

anlatımlara, dünyanın sonunun gelişiyle ilgili birçok alamet ve mahşerî kozmik olaya 

yer verilmiştir. Örneğin, gece güneş ve gündüz ay parlayacak, ağaçlardan kan 

damlayacak, taşlar konuşacak, yıldızların yörüngeleri değişecek, insanların hoş 

karşılamadığı bir kral tahta geçecek, ölü deniz balık verecek, kadınlar çok acayip 

yaratıklar doğuracaklar gibi ifadeler bu alametlerden bir kaçıdır.1021  

4. Ezra kitabının Arapça nüshalarının diğer Latince, Süryanice ve Habeşçe 

çevirilerinden ciddi farklılıklar göstermesi, bunların üzerinde çalışılmış metinler 

olduğu iddialarının dile getirilmesine sebep olmuştur.1022 Drint’e göre, 4. Ezra’nın 

Arapça versiyonları, Hıristiyan gruplarca sahiplenilen orijinal Yahudi metinleridir. 

Fakat Müslümanlar da bu metinlere, Kur’an’ın detaylı olarak bahsetmediği 

peygamberler hakkında bilgi bulabilmek için ilgi göstermişlerdir. Örneğin Kur’an’da 

sadece bir kez Ezra (Üzeyir)’den söz edilmektedir. Bu sebeple Arapça çevirilerin bir 

Müslüman tarafından yapılmış olabileceği iddia edilmiştir. Yine Drint’e göre, 4. 

Ezra’nın Arapçasının, bir Hıristiyan değil de, bir Müslüman tarafından çevrildiğine 

ilişkin bizzat kitabın içerisinde birçok örnek vardır. Buna rağmen, 4. Ezra’nın Arapça 

çevirisinin bir Müslüman tarafından yapılıp yapılmadığını tespit etmenin zor olduğu 

söylenmektedir.1023  

 

II. EZRA’NIN REFORMLARI 

İlk sürgünden dönen Yahudi liderlerden Zerubbabel ve özellikle de 

Nehemya’nın Sürgünden dönenlerin gerçek Yahudi oldukları, sürgüne gitmeyip 

                                                                                                                                     

6:25–28; 7:33–34), Baruh kitabına göre Filistin’de bir Yahudi devletini kuracak kişidir. 

(Bkz. Baruh 44; 68:5–6). 4. Ezra’ya göre Yahudiler seçilmiş halktır. Mesihin gelmesiyle 

puta tapıcılık yok edilecek, Tanrı Krallığı ilan edilecek ve bütün insanlar İsraillilere 

katılacaktır. (Bkz. 4. Ezra 9:7–8). Baruh kitabına göre ise mesih, bir Yahudi devleti 

kuracak ve Yahudilere zulmeden milletleri yok edecektir. Ancak Yahudilere 

zulmetmeyen milletlerin canını bağışlayacaktır. (Bkz. Baruh 72:4–6). Bkz. Zeitlin, “The 

Apocrypha”, 246. 
1021 Bkz. 4. Ezra 5:1–12. 
1022 Drint, 27. 
1023 Drint, 8–11. 
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kendi topraklarında kalanların da zamanla dinden uzaklaştıkları düşüncesi, 

faaliyetlerine de yansımıştır. Onların bu dışlayıcı tutumu, bölgede rahatsızlığa ve 

kargaşaya sebep olmuştur. Bu rahatsızlıktan haberdar olan ve bölgede barışı tesis 

etmeye çalışan Pers yönetimi, yönetici olarak atadığı Yahudi lideri geri çağırmış, 

yerine başkalarını göndermiştir. Zerubbabel ve Nehemya görevde kaldıkları süre 

içerisinde, mabedin ve şehrin inşası gibi fizikî yapılanmayla meşgul olduklarından 

daha önce bahsetmiştik. Dindeki dönüşümü sağlayacak reformların mimarı ise kâhin 

ve yazıcı Ezra olmuştur 

Ezra, Kudüs’e şehrin ve mabedin imar ve inşasından sonra gelmiş ve burada 

dinî temellere dayalı yeni bir toplumun teşekkülü için çalışmıştır. Ezra’nın Kudüs’e 

gelişi, ilk sürgün dönüşünden yaklaşık seksen yıl, mabedin inşasından da elli yıl 

sonraya denk gelmektedir. Yaptığı reformlar sebebiyle Ezra, İkinci Mabet Dönemi 

Yahudiliğinin babası ve hatta ikinci bir Musa olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle o, 

Tanah’ta sürgün sonrası karakterler arasında en önemli kişi olarak görülmüştür.1024 

Hem Yahudi geleneğinde, hem de modern Kutsal Kitap eleştirilerinde, 

Babil’den Kudüs’e beraberinde Tevrat’ı getirmiş kâhin ve yazıcı olan Ezra’nın adı, 

Yahudiliğin başlangıcıyla ilişkilendirilir. Ezra, Babil’den Yahuda’daki durumları 

araştırmak, Fırat Nehri’nin batısındaki vilayetlerde yaşayan Yahudiler arasında 

şeriatı ilan etmek ve bununla hükmetmek üzere, kraliyet görevlisi olarak gelmiştir.1025 

Sürgün dönüşü Kudüs’te pek çok dinî ve kültürel reformlara imza atan 

Ezra’nın başarılı olmasında, iki önemli unsur göze çarpmaktadır: Pers kralının 

desteği ve Babil’den dönen ve “sürgün oğulları” diye tabir edilen Yahudilerin 

yardımı.1026 Pers kralının Ezra’ya desteğine Tanah’ta çok açık olarak yer verilmiştir. 

Sürgünden dönen Yahudilerin Ezra’ya yardımı ise, yaptığı reformların uygulanması 

noktasında olmuştur. Kudüs’teki baş kâhinler uzun yıllar, komşu milletlerden kız alıp 

verme konusunda serbest davranırken, sürgünden dönenler, dıştan evliliği çok ciddi 

bir suç olarak görmüşlerdir.1027 Baş kâhinler Levililerin hakkı olan ondalıkların 

                                                
1024 Pfeiffer, 108. 
1025 Moore, I/4. 
1026 Bkz. Ezra 2:1, 70; 3:1. 
1027 Bkz. Ezra 10:8; Nehemya 13:28. 
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verilmesini kabul etmezken,1028 sürgünden gelenler, Levililere erzak temini ve 

dağıtımını kabul etmişlerdir.1029 Ayrıca baş kâhin ve şehrin görevlileri Cumartesi 

günü takas usulü alış-veriş yapılmasına göz yumarken,1030 sürgünden gelenler, 

Cumartesi çalışma yasağına uyulmamasını birinci mabedin yıkılmasına sebep olan 

büyük bir günah olarak görüp yasaklamışlardır.1031 Aynı şekilde yedinci ayda çadırlar 

kurup, Sukot’u kutlayanlar da yalnızca sürgünden gelen Yahudiler olmuştur.1032 

Ezra’nın Kudüs’e gidişinde hem Pers yönetiminin, hem de sürgünden dönen 

Yahudilerin beklentileri olduğu muhakkaktır. Ezra, reformlar yaparken bu dengeyi 

her zaman korumak durumunda kalmıştır. Muhtemelen Ezra’nın zihninde, bir 

taraftan Perslerin güvenli ve sorunsuz bir Yahuda beklentisi, diğer taraftan 

Yahudileri diğer yabancı unsurlardan arındırma düşüncesi olmuştur. Bazı 

araştırmacılar, Ezra’nın bu yöndeki faaliyetlerinin, saf bir İsrail yaratmayı düşünen 

ve açık bir şekilde Pers otoritelerinin desteğini arkasına almış reformist bir grup 

tarafından desteklendiğini ileri sürmüşlerdir.1033 

Son dönem bazı araştırmacılar, Tevrat’ın Ezra dönemine kadar, tam bir hukuk 

sistemi olarak kullanılmadığını; bunların dinî ve ahlakî sınırlar olarak kabul 

edildiğini iddia etmektedirler. Bu döneme kadar Tevrat’ın hükümleri İsrail’in seküler 

yaşamını düzenleyen kurallar değildir. Ezra’yla birlikte, Tevrat’ın hükümleri, halkın 

ve liderlerin de kabulüyle ülkenin bağlayıcı yasal kanunları olmuştur.1034 

                                                
1028 Bkz. Nehemya 13:10. 
1029 Bkz. Nehemya 10:38; 13:11–13. 
1030 Bkz. Nehemya 13:15–19. 
1031 Bkz. Nehemya 13:18. Baş kâhinlerin bu dönemde dinî yaşantı olarak ihmalkâr oldukları 

iddiasını inandırıcı bulmayan araştırmacılar da vardır. Onlar, Malaki peygamberin baş 

kâhinlere yönelik kınamasını (Bkz. Malaki 2:8), objektif bir delil olarak kabul 

etmemektedirler. Bkz. Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 75 
1032 Bkz. Nehemya 8:14–18. 
1033 Bazı araştırmacılar, bu grubu ‘Yahweh Alone’ hareketi olarak; bazıları da titremeleri 

sebebiyle (Ezra 10:9), ‘haredîm’ olarak isimlendirmektedir. Bunlar vecd halinde istekte 

bulundukları için, aynen günümüzdeki “Kuveykırlar” ve “Şakerler” (Shakers) hareketi 

gibi algılanmaktadır. Bkz. Mary Douglas, “Responding to Ezra: The Priests and The 

Foreign Wives”, Biblical Interpretation, 10/1 (2002), Brill, Leiden, s. 3. 
1034 Dorff- Rosett, 370. 
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1. Ezra’nın Misyonuna Genel Bir Bakış 

Babil’den Yahuda’ya büyük hayallerle dönen Yahudilerin, yapmak istedikleri 

bazı amaç ve hedefleri vardı. Fakat ilk etapta bu amaçlarını gerçekleştirmeleri kolay 

olmamıştır. Birçok zorluk ortaya çıkmıştır. Dönüşün hemen ardından onların nereye 

ve hangi şekilde yerleştirilecekleri sorunu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden onlarla uzun 

zamandır bu topraklar üzerinde yerleşmiş bulunan “am ha-arez” arasında ihtilaflar 

baş göstermiştir. Sürgünden dönenler, atalarının sürgün öncesi sahip oldukları ve 

yerleştikleri yerlerde hak iddia ederlerken, “am ha-arez” toprakların kendilerine ait 

olduğunda ısrar etmiştir.1035 Sürgüne hiç gitmeyip Yahuda topraklarında kalan veya 

başka yerlerden gelip buraya yerleşenlerin, sürgünden gelenleri memnuniyetle 

karşıladıkları söylenemez. Çünkü sürgündeki Yahudiler bölgeye gelinceye kadar, 

bunların yerleşik bir düzenleri ve süregelen bir hayat tarzları vardı. Babil’den dönen 

Yahudiler, öncelikle sürgün öncesinde atalarının sahip olduğu topraklarda hak 

sahipliği iddia etmişler ve oralara yerleştirilmişlerdir.1036 

Sürgünden dönenlerin Yahuda’daki yerleşimleri konusu çözülmüş, ancak 

yeni bir sorun ortaya çıkmıştır. Bu kez anlaşmazlık başka bir boyuta taşınmıştır: 

Yerleşik halkla uyum problemi. Babil’den gelen Yahudiler, farklı bir kültür 

ikliminde yetişmiş olmalarının etkisiyle yeni yere uyumda zorlanmışlardır.  Onlar, 

kendilerini “yeni” veya “gerçek” Yahudi olarak görürken, diğerlerini Yahudi kabul 

etmemişlerdir.1037 

Babil’den dönen Yahudiler, Samirileri yabancı ve hatta düşman1038 kabul edip 

dışlamışlar ve Kudüs’teki mabedin yapımına ortak etmemişlerdir.1039 Dışlanmışlığı 

hazmedemeyen Samiriler, sürgün dönüşünün ilk yıllarından itibaren Yahudi liderleri 

oldukça zorlamışlardır. Samiri liderler önce mabedin yapımına, ardından da şehir 

duvarlarının inşasına karşı muhalefet etmişlerdir.1040  

                                                
1035 Thompson, 107. 
1036 Bkz. Ezra 2:1, 70; 3:1. 
1037 Thompson, 107. 
1038 Bu durum Ezra’da şöyle ifade edilmiştir: “Sürgün oğulları İsrail’in Allahı Rab için mabet 

yapıyorlar diye Yahuda ve Benyamin’in düşmanları işitince” Bkz. Ezra 4:1. 
1039 Bkz. Ezra 4:3. 
1040 Bkz. Ezra 4:4–24; 5:3–17. 
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Yerel dinlere karşı hoşgörülü olan Pers yönetimi, bölgesel çatışmaların önüne 

geçmek ve ayaklanmalar için bir bahane çıkmasını önlemek amacıyla, buraları kendi 

görevlendirdikleri sorumlu kişilerce düzenlenmeye çalışmışlardır. Bu amaçla Ezra ve 

Nehemya’yı hem iki toplum arasındaki gerginliği çözmek, hem de ülkede huzur ve 

barışı temin etmek ve sürgünden dönenlerin dinî ve kültürel yapılanmalarında 

öncülük etmek üzere farklı zamanlarda geniş yetkilerle Kudüs’e göndermişlerdir.  

Ezra, Yahuda’da yaşanan olumsuzlukların ve karşılaşacağı zorlukların 

farkında olduğu için, Babil’den dönerken, kral I. Artahşaşta’dan geniş yetkiler içeren 

bir ferman almıştır.1041 Tanah’ta da yer alan bu fermanın gerek içeriği gerekse 

otantikliği konularında tartışmalar vardır.1042 Bu fermana göre, Ezra Kudüs’teki 

çalışmalarında kendi başına hareket etmeyecek, kendi dinsel amaçları yanında, Pers 

yönetiminin istek ve emirlerini de gözetmek durumunda olacaktır.1043 Ezra’nın 

misyonunun amacı konusunda yapılan tartışmaların odağında da, yine Ezra’ya 

verildiği söylenen bu ferman vardır. Ezra’nın Kudüs’te yaptığı reformların asıl 

amacının dinî olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu fermanın otantik olmadığını 

iddia etmektedirler. Ezra’nın Pers elçisi olduğunu ve Kudüs’te yaptığı faaliyetlerini 

de, Pers yönetiminin bölgedeki politik menfaatleri doğrultusunda yaptığını 

düşünenler ise bu fermanı otantik kabul etmekte ve iddialarına delil olarak 

göstermektedirler. 

                                                
1041 Kral Artahşaşta’nın Ezra’yı verdiği fermanın içeriği genel hatlarıyla şöyledir: a) İsteyen 

herkesin Kudüs’e yolculuğa eşlik etmesine izin verilmesi, b) Yahuda ve Kudüs’teki 

durumların araştırılması, c) Dinî bağışların Kudüs’e taşınması, d) Beklenmedik 

harcamalarda, kraliyet hazinesinden yardım yapılması, e) Nehrin Öte yakası vilayet 

görevlileri için bildiri yayınlanması, f) Din adamlarına vergi muafiyeti, g) Ezra’nın 

yasalarını uygulatmak için ehliyetli hâkim ve yargıçların atanması yetkisi ve h) Yahudi 

hukukuna ve kralın emirlerine itaat etmeyenlerin cezalandırılması. Bkz. Ezra 7:11–26. 
1042 Janzen, 619–643; Lisbeth S. Fried, “You Shall Appoint Judges: Ezra’s Mission and the 

Rescript of Artaxerxes”, Persia and Torah: The Theory of Imperial Authorization of 

the Pentateuch, (ed. James Watts), Atlanta, 2001, s. 63–89; Mantel, “The Dichotomy of 

Judaism…”, 57–59; Becking, “Continuity and Discontinuity…”, 2–3; Donald C. 

Polaski, “Mene, Mene, Tekel, Parsin: Writing and Resistance in Daniel 5 and 6”, JBL, 

123/4 (2004), s. 659. 
1043Bu, Ezra’da şöyle ifade edilir: “Ve her kim senin Allahı’nın şeriatını ve kralın emirlerini 

yapmazsa…” Bkz. Ezra 7:26. 
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Pers yönetiminin Ezra’yı hangi amaçla Kudüs’e gönderdiği veya Ezra’nın 

resmî misyonunun tam olarak neler olduğu konusunda kesin bir şey söylemek 

zordur. Bu konuda birbirine taban tabana zıt görüşler ileri sürülmektedir. Bazı 

araştırmacılar, Ezra’nın amacının, Yahuda ve Kudüs’te sürgünden dönenlerin dinî 

yaşantıları hakkında araştırmalar yapmak; oradaki Yahudilerin sorunlarına çözüm 

bulmak, atalarının dinini yeniden canlandırmak; şeriatı inceleyip uygulamak, 

İsrail’de kanunları ve hükümleri öğretmek ve Yahudi toplumunun dönüşümünü 

sağlamaktır.1044 Bazı araştırmacılar, buradan hareketle, Ezra’nın reformlarının 

amacının, toplumu eğitmek ve onlara rehberlik etmekten ibaret olduğunu, 

hiçbirisinin mabet görevleriyle ilgili olmadığını iddia etmektedirler. Onun misyonu, 

sadece Yahuda’daki Babil sürgününden dönen Yahudi toplumuyla ilgilidir.1045  

Ezra’nın misyonunun dinî olduğu, Nehemya’nın başlattığı dış yapılanmanın 

bir devamı olarak, onun Yahudilik’teki iç dönüşümü sağladığı ileri sürülmektedir. 

Ezra, Babil Sürgünü’nden dönen Yahudileri, Tevrat’a dayalı dinsel bir topluma 

dönüştürmüştür. Yahudiliğe Babil Sürgünü’nden sonra aldığı biçimi ve yüzyıllarca 

koruduğu özellikleri kazandırmış, bu nedenle Yahudiliğin babası olarak görülmüştür. 

Halkının gözünde ikinci bir Musa sayılacak kadar önem kazanmıştır.1046 Bazı 

araştırmacılar, buradan hareketle Ezra’nın Musa’yla bir mukayesesini yapmış ve 

onun çalışmalarını, Musa’nın yaptığı bütün işleri kapsayacak şekilde ele almışlardır. 

Bunlar, Musa’nın İsrail’in kurucusu olduğu gibi, Ezra’nın da, İsrail’in yeni kurucusu 

ve yüzyıllarca ayakta kalmasını sağlayan bir kişi olduğunu vurgulamaktadırlar.1047 

Ayrıca Ezra’nın Kudüs’e gelirkenki en büyük amacının, Samiriler de dâhil, on iki 

kabileden müteşekkil İsrail’i yeniden kurmak olduğunu ileri sürmüşlerdir.1048 Fakat 

sonradan değişen politik şartlar neticesinde, Ezra’nın bu düşüncesinden vaz geçtiği 

anlaşılmaktadır. Zira Ezra, Samirileri yabancılar olarak değerlendirip Yahudi 

toplumuna dâhil etmemiştir. 

                                                
1044 Krş. Ezra 7:10–14. Bkz. Myers, Ezra-Nehemiah, lix; Hoglund, Achaemenid Imperial 

…, 2. 
1045 Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 63. 
1046 Bright, 373–375; Vriezen, 258; Ana Britannica, VIII/413. 
1047 Bright, 374. 
1048 Koch, 193; Feldman, “The Concept of Exile…”, 159. 
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Bazı araştırmacılar ise Ezra’nın, hayatın bütün yönlerini kapsayacak şekilde 

reformlar yaptığını, bu reformların kargaşanın hâkim olduğu bölgeye bir “düzen 

sokmak”, Yahudileri bir millet olarak birleştirmek ve diğer milletlerden tecrit etmek 

amacına matuf olduğunu ileri sürmektedirler. Zira Ezra, düzeni sağlamak için, 

beraberinde getirdiği “Yahve’nin şeriatını” yürürlüğe koymuş ve dış evlilikleri 

yasaklamıştır. Bunu yaparken, millî din, millî kültür ve Yahudilik’le ilişkili bütün her 

şeyden faydalanmıştır. Bunun bir sonucu olarak, Tevrat, toplumun dinî yaşamında 

yalnızca normatif bir kanun olmamış, aynı zamanda imparatorluk tarafından tatbik 

edilmesi istenen sivil bir hukuk olma özelliği kazanmıştır.1049 

Ezra’nın Kudüs’te yaptığı reformların amacı konusunda farklı bir 

değerlendirme de, Yahudilerin dinî ve millî düşünceleri üzerinde Samiri etkisinin 

yaratacağı tehlikeyi bertaraf etmek şeklindedir.1050 Ezra’nın yabancı eşlerin 

boşanmasıyla ilgili ısrarlı tutumu, bu görüşü destekler niteliktedir. Ezra bu sayede, 

Yahudiliği yabancı unsurlardan, özellikle Samirî fikirlerden temizlemek istemiştir. 

Bazı araştırmacılar, Pers kralının izni ve görevlendirmesiyle Yahuda’ya giden 

Ezra’nın misyonunun asıl amacının dinî değil, siyasî olduğunu ileri sürmektedirler. 

Ezra’nın, Pers imparatorluğunun Yahuda bölgesi ile bozulan ilişkilerini düzeltmek ve 

bölgede asayişi sağlamak için görevlendirilmiş bir elçi olduğunu belirtmektedirler. 

Josephus’a göre, Ezra Kudüs’e, 400’de başkâhin Yohanan (Johanan) ile vali Bagoas 

arasında çıkan anlaşmazlığı incelemek üzere gönderilmiştir.1051 

Konuyu Pers siyaseti açısından değerlendiren araştırmacılar, Perslerin 

yabancı inançlara karşı tutumunda hâkim olan unsurun politik yarar olduğunu iddia 

etmektedirler.1052 Pers krallarının Yahuda’yla ilgilenmelerinin iki sebebinin olduğunu 

ileri sürmektedirler: Vergilerin toplanması ve askerî güvenliğin temini.1053 Bu açıdan 

bakıldığında, Ezra’nın Kudüs’e gönderiliş amacının, yalnızca dinsel reformlar 

gerçekleştirmek olmadığı anlaşılacaktır. Kralın verdiği fermanın sonunda yer alan 

                                                
1049 Dubnov, I/315; Hoglund, Achaemenid Imperial…, 32. 
1050 Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 59. Myers, Ezra-Nehemiah, 62. 
1051 Josephus, Antiquities, XI. vii. Bagoas’un kimliği ve yaşadığı dönemle ilgili bkz. Bright, 

386; Cross, 5 vd. 
1052 Kuhrt, 83–97; Janzen, 631–632. 
1053 Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 58–59. Ayrıca bkz. Schultz, 233. 
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“senin Allahı’nın şeriatı ve kralın emirleri”1054 ifadesi bunun açık göstergesidir. 

Dolayısıyla Ezra beraberinde, Kudüs’te tatbik etmek üzere dinsel hükümler yanında, 

kralın emirlerini içeren sivil kanunlar da getirmiştir. Şayet Ezra, Kudüs’e sadece 

Yahudi şeriatına göre reformlar yapmak üzere gönderilseydi, Yahudilerin buna 

itirazının olmayacağı gibi, Ezra da kraldan böyle bir ferman almak durumunda 

kalmazdı. Fermanın sonunda yer alan Tanrı’nın ve kralın emirlerini yapmayanlara 

“ölüm, sürgün, mal müsaderesi ve hapis cezası verilmesi”1055 ifadeleri, henüz daha 

Kudüs’e gelmeden önce Yahudilerin yapılacak bazı reformlara karşı çıkmalarının 

beklendiğini göstermektedir. Öyleyse, Yahudilerin karşı çıkacakları reformlar, dinsel 

reformlar değil, politik olanlardır. 

Ezra’nın Kudüs’e, Mısır’da 460 yılında patlak veren ve ancak 455’de 

bastırılabilen bir isyanın akabinde gönderilmiş olması, onun gönderiliş amacı 

hakkında ipucu vermektedir.1056 Çünkü isyanı bastırmak için gönderilen Pers ordusu 

mağlup olmuş, Mısır valisi de öldürülmüştü. Büyük bir ihtimale bu dönemde Mısır 

ve Filistin bölgeleri imparatorluktan kopmuştu. Bu kritik durumda Pers yönetimi, 

bölgede düzeni sağlamak ve Irmağın öte tarafındaki prenslikle iyi ilişkileri devam 

ettirmeye yardımcı olmak amacıyla Ezra’yı göndermiştir.1057 Böylece Batı’dan 

gelebilecek saldırıları önlemek için, orada hem tampon bir bölge oluşturmak hem de 

askerî varlığı artırmak istemiştir. Persler, isyanların merkezi konumundaki Mısır 

sınırındaki bir bölgede, güvenli bir vilayete ve sadık bir valiye ihtiyaç 

duymuşlardır.1058 

                                                
1054 Bkz. Ezra 7:26. 
1055 Bkz. Ezra 7:26. 
1056 Blenkinsopp, “The Mission…”, 420; Smith-Christopher, 22 Fensham, 149. Bazı 

araştırmacılar, Tanah’taki Ezra hikâyesinin bu bağlamda değerlendirilmediği zaman 

anlamsız olacağını ileri sürmektedir. Bkz. Othniel Margalith, “The Political Role of Ezra 

as Persian Governor”, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 98 (1986), 

s. 110–112. 
1057 Blenkinsopp, “The Mission…”, 420. 
1058 Smith-Christopher, 22; Schultz, 233–234; Fohrer, 354–358. Bazı araştırmacılar, Ezra 

kitabında yer alan Yahuda ve Kudüs’tekilere karşı suçlamaların yer aldığı mektubun 

(Ezra 4:6–16; krş. Nehemya 6:6) bu dönemde yazıldığını düşünmektedir. Çünkü bu 
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 Persler, geniş imparatorluklarında barışı sağlamak için bölgesel dinî 

hassasiyetlerin öneminin de farkına varmışlardır. Blenkinsopp’un işaret ettiği gibi, 

kral Kambis, Udjahorresnet’in1059 Sais’teki Neith mabedinin ibadetlerini, din 

adamlarını ve törenlerini yeniden oluşturma teklifini kabul etmiştir. Hatta Kambis, 

tanrıçanın önünde secde etmek için Sais’e kadar gelmiştir. Pers kralları, kendilerini 

ele geçirdikleri bölgelerin tanrı ya da tanrıçalarına bağlı gibi göstermişlerdir. Bu 

şekilde politik olarak, imparatorluk için destek toplamak veya en azından 

hükümranlıklarına karşı yerel düşmanlıkları azaltmak istemişlerdir. Bu çerçevede, 

kral I. Artahşaşta’nın Ezra’ya verdiği mektubunda belirtildiği gibi, bazı mabetlere de 

yardım etmişlerdir.1060 Bununla birlikte Pers yönetimi, gerektiğinde kendi 

egemenliklerine karşı çıkanların mabetlerine karşı tedbir almaktan ve mabetlere 

yapılan kraliyet yardımlarını kesmekten de çekinmemişlerdir.1061 

                                                                                                                                     

mektupta tıpkı Mısırlıların olduğu gibi Yahudilerin de Pers imparatoruna karşı isyan 

edebileceği ima edilmektedir. Bkz. Stern, I/72–73. 
1059 Mısır’lı meşhur Udjahorresnet’ın yeşil bir bazalt heykel üzerine yazılı otobiyografik 

kitabesi, şu an Vatikan müzesindedir. Heykel, I. Darius’un krallığının ilk yıllarından 

kalmadır. Bu kitabenin Darius’un krallığı döneminde 518’de yazılmış olduğu tahmin 

edilmektedir. Kitabesinde onun yazıcı olduğu ‘o, çok usta bir yazıcı idi ve mabet 

işlerinde yüksek bir dereceye sahipti’ şeklinde ifade edilmektedir. Bazı araştırmacılar 

Ezra ve Nehemya’nın Pers elçisi olarak Kudüs’teki misyonlarını, benzer bir konumda 

olan Mısır’lı yazıcı Udjahorresnet’ın misyonuyla karşılaştırarak açıklamaya 

çalışmışlardır. Heykeli üzerindeki kitabeye göre Udjahorresnet, Persler 525 yılında 

Mısır’a saldırdıklarında Perslere sığınmıştır. Kral Kambis’e Mısır adetleri ve dini 

hakkında bilgi vermek için yerel danışman olmuş ve böylece Sais’teki tapınağı yeniden 

yapmak, yabancıları mabetten uzaklaştırmak, dinsel arınmayı sağlayıp, yeniden dinsel 

törenleri yerleştirmek için kralın rızasını kazanmıştır. Bunun için bkz. Blenkinsopp, 

“The Mission…”, 409–410; Janzen, 619. 
1060 Bkz. Ezra 7:15, 21–23. Ayrıca bkz. Janzen, 632. 
1061 Persler, kendi hâkimiyetlerine karşı isyan edenlerin mabetlerini yıkmışlardır. Örneğin 

Darius’un krallığı zamanında halkı bir ayaklanmaya karıştığı için, Didyma’daki mabet 

yıkılmıştır. Yine Elephantine’deki mabedin liderleri, kral Kambis’in emriyle “Mısır 

tanrılarının bütün mabetlerinin yıkıldığını” iddia etmişlerdir. Kambis, Mısır’daki 

mabetlere kraliyet erzak ve gelir yardımını kesmiş ve yalnızca üç tanesinin hükümetten 

yardım almasına izin vermiştir. Daha sonra Darius döneminde, Udjahorresnet 
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Sonuç olarak, reformları ister dinî isterse siyasî kabul edilsin, Ezra’nın 

Yahudiler ve Yahudilik için yaptığı reformlar, yüzyıllar boyunca hiç unutulmamıştır. 

Yahudiler daima onu yüceltmiş ve hatırasını zihinlerinde canlı tutmaya 

çalışmışlardır. Bugün bile Ezra, toplumsal hayatta taklit edilmesi gereken güzel bir 

örnek olarak takdim edilmektedir.1062 

 

2. Ezra’nın Reformları 

Davut hanedanlığının ve peygamberlik kurumunun sona ermesiyle birlikte, 

Yahudilik’te kâhinlerin toplumsal statülerinde önemli bir yükselme görülmüştür.1063 

Daha önceki dönemlerde, krallar ve peygamberlerden sonra gelen kâhinler, bu yeni 

dönemde tek kalmışlardır.1064 Zerubbabel’den sonra Davut hanedanlığı sona ererken, 

                                                                                                                                     

aracılığıyla, muhtemelen daha önce yıkılan mabetlerin onarılması için, Sais’teki bazı 

mabetlere yardım edilmiştir. Bkz. Janzen, 631–632. 
1062 Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiv. 
1063 Smith-Christopher, 40–42, 57; Schwartz, 9. 
1064 Pers döneminde Davud hanedanlığın rolü sürgün dönüşünün ilk yıllarında da devam 

etmiştir. Koreş zamanında Yahuda’ya dönüş yolculuğunda, Davut ve Harun soyundan 

gelenler önderlik yapmıştır. Kudüs’e ilk gelen ve Davut soyundan olan Zerubbabel 

bağımsız bir monarşiyi yeniden tesis etmeye çalışmış (Hagay 2:20 vd.; Zekarya 4), 

ancak sonunda ortadan kaybolmuştur. Zerubbabel’den sonra, Kudüs’te en önemli otorite 

mabedin başı olan başkâhin olmuştur. (Bkz. Schwartz, 9). Bu tarihten itibaren, Yahudi 

halkının liderliği, Davut hanedanlığından, kâhin Tsadok (Zadok) sülalesinin eline geçmiş 

ve baş kâhinin yönettiği teokratik bir sistem hâkim olmuştur. Davut’un soyundan 

gelenler unutulmamış, ancak bu işlere dâhil edilmeyip dışarıda bırakılmışlardır. Kâhinler, 

Davut’un soyundan gelenlere İsrail’in prensleri olarak ilgi göstermişlerdir. (Bkz. 

Schniedewind, 165–173; Boccaccini, 43; Stephen M. Wylen, Settings of Silver, Paulist 

Press, New Jersey, 2000, s. 193). Yahudilerin bu yeni liderleri, kendilerini kral Davut 

döneminde kâhin olan (II. Samuel 8:17)  ve Süleyman’ı babasının yasal mirasçısı olarak 

destekleyen ve kral olarak mesheden Tsadok’un (I. Krallar 1:32–46) soyundan 

geldiklerini iddia etmişlerdir. (Bkz. Boccaccini, 43). Tanah’ta, kâhinlerin kraliyetle ilgili 

statüleri daha da geriye, Sina’ya kadar götürülmektedir. Başkâhinlerin monarşiden önce 

ve monarşi döneminde ilahî bir seçimle iş başına geldikleri (Çıkış 28:1); meshedildikleri 

(Çıkış 29:7; Levililer 8:12); resmî kıyafet (Çıkış 28:2–43; 39:1–31) ve taç giydikleri 
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Yahudi düşüncesine göre, peygamberlik kurumu da Malaki’yle birlikte sona 

ermiştir.1065 Peygamberler vasıtasıyla gelen Tanrı’nın sözleri, kâhin ve yazıcılarının 

Tanrı’nın sözünü metne dönüştürmeleriyle birlikte son bulmuştur.1066  

Kudüs’teki Yahudi toplumunun liderliğinin kâhinlere geçmesiyle birlikte, 

Yahudi halkının kimliği, mabet merkezli bir yapıya oturtulmuştur. Kutsal Kitap 

literatürünün yazımı ve bir araya getirilmesi Kudüs mabedinde, kâhinlerin 

kontrolünde yapılmıştır. Kâhinler, Musa kitabının ve diğer kutsal yazıların 

koruyucuları olmuşlardır. Kâhinlerin liderliğinin merkezinde, Musa’nın kitabı Tevrat 

olmuştur. Davut’un yerine kâhin ve yazıcı olan Ezra geçmiş ve sürgün sonrası 

topluma önderlik etmiştir.1067 

Ezra dönemi Yahudi tarihinde bir dönüm noktası kabul edilmektedir.1068 

Ezra’nın önderliğinde gerçekleştirilen değişim dönemi, birinci mabet dönemindeki 

monarşik hayattan, ikinci mabet döneminde Tevrat’ın rehberliğinde bir hayata geçiş 

olmuştur. “Yeniden yapılanma” (restoration) kavramı, sürgündekilerin Babil’den 

Yahuda’ya dönüşüne, mabedin inşasına ve Kudüs’te bir İsrail toplumunun yeniden 

tesisine işaret eden, Yahudi tarihinin bir dönemi için kullanılan ortak bir kavramdır. 

Fakat rabbanî görüş açısına göre bu dönem, yeniden yapılanma değil, “değişim” 

(transition) dönemidir. Çünkü bu dönemde eski sistemler değişmiş, yenileri 

oluşturulmuştur: Tora değişmiş, İsrail topraklarının sınırları belirlenmiş, yeni 

ritüeller ve uygulamalar getirilmiştir. Ezra, bu dönemde gerçeklemiş bütün bu olaylar 

için asıl aktör olarak kabul edilmiştir. Ezra, Kutsal kitap dönemi ile rabbanî dönem 

arasındaki devamlılığı temsil etmiş ve bu iki dönem arasında köprü vazifesi 

görmüştür.1069 Bazı araştırmacılar, Ezra’nın insanların yaşantılarını şeriata göre 

düzenlediğini ve muhtemelen İsrail’in şeriat kitaplarını (Tekvin’den Tesniye’ye 

                                                                                                                                     

(Çıkış 28:36–38; 39:30–31); Tanrı ile insanlar arasında aracı oldukları (Levililer 17) 

vurgulanmaktadır. 
1065 Sanders, 40–42; Eskenazi, In An Age of Prose…,  169–170; Miller-Hayes, 456; Adam, 

Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 92;  
1066 Schniedewind, 165; Koch, 175. 
1067 Koch, 174 vd; Schniedewind, 165. 
1068 Bright, 375. 
1069 Porton, 305–306; Bright, 375. 
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kadar), şu an bizim bildiğimiz şekliyle, bir araya getirip yazdığını ileri 

sürmüşlerdir.1070 

Babil sürgünü dönüşü Yahudi toplumunun değişim ve dönüşümünde, 

Ezra’nın büyük katkısı olmuştur. Bu yüzden o, “yeni bir dinî ve sosyal düzenin 

kurucusu” kabul edilmiştir. Yine İsrail’in kurumlarının gelişimi, İsrail dininin yeni 

bir formda ortaya çıkışı,1071 Ezra’nın hukuksal reformlarının sonucu olarak 

görülmüştür.1072 Ezra, yaptığı çok önemli reformları sebebiyle, “Yahudiliğin babası” 

kabul edilmektedir. Hatta modern Yahudiliğin doğuşu, Ezra’nın zamana kadar 

götürülmektedir.1073 

Genel olarak Ezra’nın gerçekleştirdiği iki temel reform vardır: Tevrat’a 

dayalı bir toplum inşa etmek ve yabancılarla evliği yasaklayarak, bir Yahudi kimliği 

oluşturmaya çalışmak.” Buna göre, Tevrat’ın tespiti ve soya dayalı bir Yahudi 

kimliği oluşturulması için dış evliliklerin yasaklanması, Ezra ve hatta Nehemya’nın 

reformlarının asıl amacı gibi gözükmektedir. Bu reformlar, Yahudi toplumunun 

dönüşümüne ve farklı bir inanç sistemi olarak Yahudiliğin ortaya çıkışına zemin 

hazırlamıştır.1074 

Ezra’nın Yahudilik’teki reformlarını ele alacağımız bu bölümde, Ezra’nın 

Tevrat’la ilgili çalışmaları ve Yahudi kimliğinin oluşturulması yönündeki faaliyetleri, 

bizim de ağırlıklı olarak ele alacağımız konular olacaktır. Zira Ezra’yı Yahudilik’te 

önemli kılan ve onu şöhrete kavuşturan, bu iki konudaki çalışmalardır. Bunların 

dışında kalan hususlar, Yahudiliğin kurumsallaşması ve Yahudiliğe yaptığı 

ilavelerdir.  

                                                
1070 Travis, 150. 
1071 Babil sürgünü dönüşü Ezra’nın faaliyetleri sonucu gelişen Yahudi dininin bu yeni formu, 

Yahudilik (Yehudat) olarak isimlendirilmektedir. Bu kavramın kullanılması, Ezra’nın 

reformları sonucu ortaya çıkan yeni dinin, Babil sürgünü öncesi İsrail’in dininden 

(Yahvizm) kesin olarak farklılığını belirtmek içindir.  (Bkz. Harrington, 164; Koch, 173 

vd; Stone, Scriptures…, 23-24; Hoglund, Achaemenid Imperial…, 31–32; Myers, 

Ezra-Nehemiah, lxii). Yahvizm ya da Yahvistik din tabiri, Kudüs’ün Babilliler 

tarafından yıkılmasından önceki dönemde, Yahuda’daki dini tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Bkz. Becking, “Continuity and Discontinuity…”, 5. 
1072 Hoglund, Achaemenid Imperial…, 29–31. 
1073 Koch, 174–175; Vriezen, 258. 
1074 Hoglund, Achaemenid Imperial…, 31–32; Bright, 372–375. 
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Bazı rabbanî kaynaklarda Ezra’nın mabedin yapımında yer aldığı iddia 

edilmişse de, genel kanaat, Ezra’nın mabedin yapımında yer almadığı yönündedir 

Tanah’ta mabedin inşasında Ezra’dan hiç söz edilmezken, diğer pek çok kaynakta 

onun bu dönemde Babil’de olduğu ifade edilmektedir. Bu yüzden Ezra’nın mabedin 

yapımında yer aldığına ilişkin rabbanî görüş, tarihsel olarak imkânsız kabul edilmiş 

ve kabul görmemiştir. Bu sebeple biz de mabedin yapımını, Ezra’nın değil, vali 

Zerubbabel ve baş kâhin Yeşua’nın çalışmaları arasında değerlendirdik. 

Pers elçisi olarak Ezra’nın siyasî faaliyetlerini, daha önceki başlık altında 

kısaca değerlendirdiğimiz için, burada sadece onun Yahudilik’teki dinî ve sosyo-

kültürel reformlarını ele alacağız. 

 

a. Tevrat’la İlgili Düzenlemeleri 

Babil sürgünü dönüşü Tevrat’ın yeniden tespiti, yazıya geçirilmesi ve halka 

arz edilmesi Ezra’nın yaptığı en önemli faaliyettir. Ezra, yalnızca neredeyse 

tamamen unutulmuş olan Tevrat’ı yeniden gün yüzüne çıkartmakla kalmamış, onu 

yazıya geçirmiş, daha iyi anlaşılması için yorumlamış ve yazı karakterini 

değiştirerek, Samirî nüshasından farklı yeni bir Tevrat versiyonu oluşturmuştur.1075 

 

aa. Tevrat’ı Tespiti ve Yazıya Geçirmesi 

Tanrı tarafından Musa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilen Tevrat’ın, 

vahyi, yazılması ve tarihi süreç içerisindeki durumu gibi konulara burada çok fazla 

yer vermeyeceğiz. Tevrat’ın başlangıçtan günümüze kadar tarihî seyri; 

Yahudilik’teki yeri ve önemi gibi konularda bilgi sahibi olmak isteyenler, Baki 

Adam tarafından doktora düzeyinde akademik bir disiplinle hazırlanan, “Yahudi 

                                                
1075 Ezra’nın Tevrat’ı tespiti ve yazıya geçirmesiyle birlikte, Kutsal Kitap’taki Yahudi tarihi 

de Ezra ve Nehemya dönemindeki yeniden yapılanma faaliyetleriyle sona ermektedir. 

Tanah’ın son kitapları, Ezra (ve Nehemya) ile Tarihler’dir. Hıristiyan Eski Ahit’i ise 

Peygamberlerle son bulur. Eski Ahit’in Hıristiyan sıralaması açıkça teolojiktir. Hıristiyan 

anlayışına göre Eski Ahit kapanmaz, Yenisiyle (Yeni Ahit’le) ve peygamberlerin 

doğrudan İsa’ya rehberlik etmesiyle devam eder. Bkz. F. E. Peters, The Monotheist: 

Jews, Christians and Muslims in Conflict and Competition, Princeton Univ. Press, 

2003, s. 25. 
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Kaynaklarına Göre Tevrat” isimli çalışmaya müracaat edilebilirler. Bizim üzerinde 

duracağımız konu, Babil sürgünü dönüşü sonrasında Tevrat’ın yeniden tespiti, yazıya 

geçirilmesi, yazı karakterinin değiştirilmesi ve yorumlanmasında Ezra’nın rolü ve 

katkıları olacaktır. 

Süleyman’ın ölümünden sonra yaşanan bölünme süreci ve takip eden 

dönemlerde putperest kralların tahta geçmesiyle birlikte, Tevrat’ın tahrif, tahrip ve 

yasaklanmasıyla sonuçlanan bir dizi gelişmeler yaşanmıştır. Süleyman’ın yerine 

tahta geçen oğlu Rehoboam’la başlayan Tevrat’tan uzaklaşmalar, kral Ahazya (841-

840),1076 kral Ahaz (736–716),1077 kral Manasse (687–642)1078 ve kral Amon (642–

640)1079  dönemlerinde Tevrat’taki Tanrı’nın isimlerini putların isimleriyle 

değiştirme, Tanrı’nın isimlerinin okunmasını yasaklama, Tevrat’ı tahrip etme ve 

yakmaya kadar varan boyutlara ulaşmıştır.1080 

Kral Manesse döneminde mabette bir yere saklanan Tevrat, ancak kral Yoşiya 

(640–609) zamanda bulunabilmiştir. Kral Yoşiya zamanında bulunan ve bizzat kral 

tarafından halka okunan Tevrat,1081 Kudüs’ün Babillilerce ele geçirilmesi ve halkın 

sürgüne gönderilmesiyle birlikte yeniden mabetteki bir katakompa saklanmıştır. 

Babil sürgünü döneminde Yahudilerin Tevrat bilgilerinde ciddi azalma meydana 

gelmiş, hatta Filistin bölgesinde Tevrat tamamen unutulmuştur.1082 

Pers imparatorluğu dönemi, Yahudi tarihinde pek çok açıdan olduğu gibi, 

İbranî literatürünün teşekkülünde de en verimli çağlardan birisi olmuştur. İki 

yüzyıllık Pers hâkimiyeti süresince, erken dönem İsrail metinleri ve gelenekleri bir 

araya getirilmiş ve yazılmıştır. Tanah’ın derlenme ve yazım çalışmasının büyük bir 

bölümü bu dönemde yapılmıştır.1083  

                                                
1076 Bkz. II. Krallar 8:25–29. 
1077 Bkz. II. Krallar 16:1–20. 
1078 Bkz. II. Krallar 21:1–18. 
1079 Bkz. II. Krallar 21:19–26 
1080 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 82–84. 
1081 Bkz. II. Krallar 22:8–11; II. Tarihler 34:14–19. Bazı araştırmacılar, Yoşiya’nın 

döneminde bulunan ve halka okunan metnin, Tesniye kitabından ibaret olduğunu ileri 

sürmektedirler. Bkz. Alfred J. Kolatch, Masters of the Talmud, Jonathan David 

Company, New York, 2003, s. 22. 
1082 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 85–87. 
1083 Grabbe, An Introduction…, 2; Schniedewind, 165 
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Tanah’ta, Kral Yoşiya’dan sonra Tevrat’ın halka okunmasıyla ilgili ikinci atıf 

Ezra’yla ilgilidir. Ezra’nın Tevrat’ı halka okuması, ilkinden yaklaşık iki yüz yıl 

sonra, MÖ 5. yy.’ın ortalarında gerçekleşmiştir.1084 Tanah’ta, şeriat konusunda çok 

bilgili ve ehliyetli bir kimse olarak takdim edilen Ezra’nın,1085  İsrail topraklarında 

yaşayan Yahudiler tarafından unutulduktan sonra,1086 Tevrat’ı yeniden tesis eden kişi 

olduğu söylenmektedir.1087 Yahudi geleneğinde Ezra, bu yönü itibariyle, “Musa daha 

önce gelmeseydi, Tevrat kendisine verilirdi” övgüsüne mazhar olmuştur.1088 

Yahudi kaynaklarında Ezra, daha ziyade Musa Tevrat’ıyla ilişkisi sebebiyle 

ele alınmaktadır. Ezra’yla ilgili yapılan tartışmalarının merkezinde de, onun 

Tevrat’ın tespiti ve yazılmasıyla ilgili katkıları yer almaktadır.1089 Fakat Ezra’nın 

Tevrat’ı ne zaman ve nerede kaleme aldığı belli değildir. Kaynaklarda, Ezra’nın 

sürgünden dönen ilk kafile arasında yer almadığı, hocası Baruh ben Neriah’ın 

yanında Tevrat çalışmalarına devam etmek için Babil’de kaldığı söylenmektedir.1090 

Ezra’nın hocasıyla yaptığı çalışmanın neler olduğu ise bilinmemektedir. 

Tanah’ın anlatımına göre Ezra, kral I. Artahşaşta’dan aldığı resmî bir görevle 

Kudüs’e gelmiştir.1091 ‘Dinleyip anlayabilecek yaştaki kadın, erkek herkesin’ 

katıldığı bir toplantı düzenlemiş ve orada Musa’nın şeriat Kitabı’nı’ okumuştur.1092 

Ezra ve Nehemya kitaplarında sıklıkla, “Musa’nın şeriat kitabı”,1093 “Şeriat 

kitabı”,1094 “Tanrı’nın şeriat kitabı”,1095 “Şeriatın sözleri”,1096 “Tanrıları Rabbin şeriat 

                                                
1084 Bkz. Nehemya 8. 
1085 Bkz. Ezra 7:6. 
1086 Musa’ya verilen Tevrat’ın unutulması ve kaybolmasıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Adam, 

Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 78–86. 
1087 TB, Sukkah, 20a. Başka bir yerde ise Ezra’nın ve Tora’nın, önem bakımından mabedin 

yapımından daha üstün olduğu belirtilmektedir. Bkz. TB, Megilla, 16b. 
1088 TB, Sanhedrin, 21b.  
1089 Hirsch-Broyde, V/322; Porton, 305; Eskenazi, In An Age of Prose…, 136; Myers, Ezra-

Nehemiah, lxxii. 
1090 Bkz. Feldman, Studies…, 477–478; E. S., “Ezra in the Aggadah”, EJ, CD Edition; 

Hirsch-Broyde, V/322. Ayrıca bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 86–90. 
1091 Bkz. Ezra 7:11 vd. 
1092 Bkz. Nehemya 8:1–2. 
1093 Bkz. Nehemya 8:1. 
1094 Bkz. Nehemya 8:3. 
1095 Bkz. Nehemya 8:8, 18. 
1096 Bkz. Nehemya 8:9, 13. 
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kitabı”,1097 “Musa’nın kitabı”,1098 “Musa’nın şeriatı”1099 gibi ifadelere yer 

verilmektedir. Fakat bu ifadelerin ne anlama geldiği açık değildir. Ezra ve Nehemya 

kitaplarında yazılı bir malzemenin varlığından söz edilmekte;1100 Ezra’nın “kitabı 

açtığı”1101 ve ondan okuduğu belirtilmektedir.1102 Kutsal Kitap araştırmacıları, 

kitaptan kastedilen şeyin ne olduğu üzerinde durmakta ve bu ifadelerden Tevrat’ın 

(Pentatök) tamamının mı, onun bir bölümünün mü, yoksa tamamen yeni bir kitabın 

mı kastedildiğinin belli olmadığını söylemektedirler.1103 Bu bakımdan, Ezra’nın halka 

okuduğu Tevrat’ın, Tanrı’nın Sina’da Musa’ya yazdırdığı gerçek Tevrat olup 

olmadığı tartışmalıdır. Ezra Yazması (Sefer Ezra) olarak da bilinen Azarah 

Yazması’nın (Sefer ha-Azarah) resmi mabet yazması olduğu söylenmektedir.1104 

Babil Talmudu’nda, Ezra’nın Tanah’taki kendi adını taşıyan “Ezra Kitabı’nı” ve 

“Tarihler Kitabı’ndaki kendi zamanına kadar olan bölümleri” yazdığı;1105 Mezmurlar 

kitabını yazan on kişiden birisi olduğu nakledilmektedir.1106 Fakat onun Tevrat’ın 

yazarı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almamaktadır. 

Tartışmanın merkezinde, Ezra’nın Babil’den gelirken beraberinde bir Tevrat 

metni getirip getirmediği konusu yer almaktadır. Bazı araştırmacılar Ezra’nın 

                                                
1097 Bkz. Nehemya 9:3. 
1098 Bkz. Nehemya 13:1, Ezra 6:18. 
1099 Bkz. Ezra 3:2; 7:6. 
1100 Bkz. Ezra 3:2, 4; Nehemya 8:14, 15; 10:35, 37; 13:1. 
1101 Bkz. Nehemya 8:5. 
1102 Bkz. Nehemya 8:3, 8, 18; 9:3; 13:1. 
1103 Myers, Ezra-Nehemiah, lix; Bright, 374; Myers, “Ezra”, EJ, CD Edition; Porton, 318. 
1104 Kolatch, 22–23. 
1105 Bkz. TB, Baba Batra, 15a. Bazı araştırmacılar tarafından, Ezra kitabının, stil ve bakış 

açısı olarak Tarihler kitabıyla benzer olduğundan hareketle, Talmud’daki bu iddia kabul 

edilmekte (Torrey, 238–248) ve ihtimaller göz önüne alındığında, bunların yazarı 

olabilecek en muhtemel adayın Ezra olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. Myers, Ezra-

Nehemiah, xlviii; Snaith, 107. 
1106 Bkz. E. S., “Ezra in the Aggadah”, EJ, CD Edition; Porton, 318. Mezmurlar’da Babil 

hakkında yazılan şiiri (Mezmurlar 137) Ezra’nın kaleme aldığı söylenmektedir. Şiirin 

içeriği dolayısıyla, bunu Davut’un yazmadığı açıktır. Ezra’nın Babil’den İsrail’e 

geldikten sonra, daha önce Yeremya tarafından yazılan bölümleri de ekleyerek bu kitabı 

yazdığı ileri sürülmektedir. Ezra’nın, Yeremya’nın İsrail’in düşmesine sevinen 

Edomiler’e karşı söylediği ifadeleri de Mezmurların içine eklediği (bkz. Mezmurlar 

137:7) ve okumaları için Levililere verdiği söylenmektedir. Bkz. Steiner, 131. 



 

 

177 

Babil’den gelirken yanında bir Tevrat metni olduğunu söylerken,1107 bazılar da onun 

Babil’den hiçbir şekilde yeni bir kitap getirmediğini ileri sürmektedirler. İkinci 

görüşü savunan araştırmacılar, Ezra kitabındaki “Allah’ının şeriatını bilenlerin 

hepsine hükmetmesi…”1108 ifadesinden, oradakilerin şeriata yabancı olmadıkları 

sonucunu çıkartmaktadırlar.1109 Bu nedenle onlar, Ezra’nın Tevrat’ın tamamını 

yanında getirdiğini ve Yahudilerin Tevrat’ı bizzat Ezra’nın elinden aldığını 

söylemenin çok zor olduğunu ileri sürmektedirler. Ezra’nın yanında getirdiği şeyin, 

belki Ruhban Metni’nin (The Priestly Code) tamamı veya sadece bir bölümü 

olabileceğini düşünmektedirler.1110 

Ezra ve Nehemya kitaplarında Ezra’nın Tevrat’ı derlediği ve yazdığına ilişkin 

herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Fakat yine de geleneksel görüş, farklı 

düşünenler olmakla birlikte,1111 Ezra’nın mevcut Tevrat’ın derleyicisi ve son editörü 

olduğu yönündedir.1112 Ezra’nın beraberinde getirdiği yazılı materyalin mevcut 

Tevrat’ın içeriğini kapsadığı1113 ve onun İsrail’in şeriat kitaplarını (Tekvin’den 

Tesniye’ye kadar), şu an bizim bildiğimiz şekliyle, bir araya getirip yazdığı ileri 

sürülmektedir.1114 Farklı bir görüşe göre ise Ezra döneminde, yaklaşık 400’lerde, 

Yahudiler Tevrat’ın otoritesini kabul etmişlerdir. Fakat Tevrat’ın bu dönemde 

kanonize edilip edilmediği tam olarak belli değildir.1115 

Rabbanî gelenekte ise, Ezra’nın Tevrat’ın yazımı ve nakliyle ilişkisi 

konularında tam bir belirsizlik hâkimdir. Rabbanî kaynaklarda, Tevrat’ın İsrail’de 

yayılmasında Ezra’ya büyük bir önem atfedilmektedir. Rabbanî gelenekte, Ezra’ya 

yalnızca Tevrat bilgisi sebebiyle üstünlük verilmektedir. Reş Lakiş, Ezra’nın 

İsrail’de Tevrat’ı canlı tutan kişilerden birisi olduğunu, Babil’den gelerek unutulmuş 

                                                
1107 Schwarz, 82–83; Hirsch-Broyde, V/321; Porton, 318; Mantel, “The Dichotomy of 

Judaism…”, 58–59; Sanders, 41. 
1108 Bkz. Ezra 7:25. 
1109 Koch, 180 vd.; Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 58–59; Pfeiffer, 111. 
1110 Vriezen, 256–257; Bright, 374. 
1111 Koch, 182. 
1112 Kolatch, 23; Fensham, 99–100; Myers, Ezra-Nehemiah, lxxiv. 
1113 Myers, Ezra-Nehemiah, lx; Porton, 318; Eliade, 2/295. 
1114 Travis, 150; Bright, 374. 
1115 Mould, 447. 
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olan Tevrat’ı yeniden oluşturduğunu ifade eder.1116 Bu açıdan Ezra, Musa ve Davut 

gibi Kutsal Kitap karakterleriyle; Hillel ve Akiba gibi rabbanî karakterlerle eşit 

sayılmaktadır. Bu yönü itibariyle Ezra, Kutsal Kitap çağı ile rabbanî dönem arasında 

geçiş konumunda yer almaktadır. Rabbiler Ezra döneminde Tevrat metninde bir 

şeyler yapıldığı konusunda hemfikirdirler. Fakat bunların neler olduğu konusu 

tartışmalıdır.1117 

Nehemya kitabına göre Ezra, Musa’nın Tevrat’ını Babil’den getiren ve onu 

Yahudi yaşamının önemli bir parçası yapan kişidir.1118 Bu sebeple rabbanî gelenek, 

Ezra ile Musa arasında bazı paralellikler görür, ancak bu ikisi arasında farklılıklar 

olduğunu belirtir. Musa ile Ezra arasındaki işaret edilmesi gereken en önemli 

farklılık, Musa’nın aksine Ezra’nın Tevrat’ı doğrudan Tanrı’dan almamış olmasıdır. 

Mişna’da ise Tevrat’ın nakil zincirinde Ezra’nın isminden hiç söz edilmemektedir.1119 

Tevrat’ın bizzat Ezra tarafından kaleme alındığına ilişkin en açık bilgiye, 

apokaliptik 4. Ezra kitabında rastlanmaktadır. Bu kitapta, Nebukadnezzar döneminde 

kaybolmasından sonra, Ezra’nın Tevrat’ı yeniden oluşturduğu efsanevî bir tarzda 

anlatılmıştır. Bu hikâyede, Ezra tanrısal vahyin aracısı olarak tanımlanmış ve 

Musa’yla eşit derecede, hatta daha üstün bir konumda anlatılmıştır.1120 Bazı rabbiler 

                                                
1116 Bkz. TB, Sukkah, 20a. Ayrıca bkz. Porton, 324–325 
1117 Bkz. Porton, 317. 
1118 Bkz. Nehemya 8–9. bablar. 
1119 Mişna’da Tevrat’ın vahyi ve nakledilmesi ile ilgili şu bilgiye yer verilir: “Musa’nın 

Sina’da aldığı Tevrat, Yeşu’ya geçmiş; Yeşu’dan ileri gelenlere; ileri gelenlerden 

Peygamberlere, Peygamberlerden de Büyük Meclis’in adamlarına geçmiştir.” (Bkz. 

Mişna, Avot, 1/1). Burada, Tevrat’ın Peygamberlerden “Büyük Meclis’in Adamlarına” 

geçtiği belirtilirken, Ezra’dan söz edilmemektedir. Bkz. Mişna, Avot, 1/1. 
1120 Kitabın 14. babında, Musa ile Ezra arasında dikkati çeken benzerlikler ortaya 

çıkmaktadır: ‘Ezra’nın bu görev için seçilmesi (4. Ezra 14:9; Krş. Tesniye 32:49–52); 

görevinin çalıların ortasından gelen bir ses yoluyla bildirilmesi, (4. Ezra 14:1; Krş. Çıkış 

2:4); Ezra’nın kırk günlük inzivası (4. Ezra 14:23, 36 ve 44; Krş. Çıkış 24:1–2, 18) ve 

vahyin bir kısmını gizlemesi, bir kısmını halka açıklaması (4. Ezra 14:26 ve 45; Krş. 4. 

Ezra 14:3–6). Tanah’ta da, Musa’yla Ezra arasında paralellikler vardır: Musa’nın ‘size 

kanunlar ve hükümler öğretmeyi Rab bana o vakit emretti.’ (Tesniye 4:14) ifadesine 

benzer bir ifade, ‘çünkü Rabbin şeriatını arayıp yapmak ve İsrail’de kanunu ve 
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Ezra’nın yazılı Tevrat hakkındaki bilgisinin çok fazla olduğunu, hiç kimsenin Ezra 

gibi Tevrat’ı ezbere okuyup yazamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bunun anlamı, bir 

yazıcı Ezra kadar Tevrat’ı bilse bile, o hafızasından yeni bir Tevrat metni yazamaz, 

ancak yazılı bir metinden kopya edebilir. Ezra’nın Tevrat kopyası ve yazması 

kusursuzdur.1121 

4. Ezra kitabına göre Ezra, Tevrat’ı şu şekilde oluşturmuştur: Ezra, Tanrı’dan 

aldığı emirle, yanına aldığı Seraya, Dabriya, Şelemiya, Etan ve Asiel isimli beş 

yazıcı ve birçok tabletle birlikte kırk gün süreyle halktan uzak bir yere gitmiştir. Bu 

süre içerisinde kimsen kendisini aramamasını söylemiştir.1122 Ezra, söylenen yere 

gidince, ağzını açmasını söyleyen bir ses duymuş, eline ateş renginde, içi suya benzer 

bir şeyle dolu bir kap verilmiştir. Ezra, kendisine sunulan kaptaki içeceği içince, 

hafızası genişlemiş, zihni sel gibi coşmuş ve bilgisi iyice artmıştır. Bundan sonra 

Ezra, konuşmaya başlamış ve geceleri dâhil hiç susmadan konuşmuştur. Tanrı, 

Ezra’nın söylediklerini yazanlara da anlayış vermiştir. Onlar, bilmedikleri bir 

alfabede yeni Tevrat’ı yazmışlardır. Kırk gün sonunda, toplam doksan dört kitap 

yazmışlardır. Tanrı, Ezra’ya, ilk yirmi dört kitabı herkese sunmasını, geri kalan 

yetmiş kitabı ise halkın bilgeleri için saklamasını emretmiştir. Ezra da, Tanrı’nın 

dediği gibi yapmıştır.1123  

Drint tarafından incelenen ve değerlendirilen 4. Ezra’nın Arapça 

Versiyonu’nun (The Mount Sinai Arabic Version of IV. Ezra), Süryanice ve diğer 

Arapça nüshalarından farklı olarak metne bir girişle başladığı belirtilmektedir. 

Metnin girişi şu şekildedir: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın 

yardımıyla, öğretmen, yazıcı ve Rabb’in kalemi (Rabb’in ilminin/bilgisinin yazıcısı 

olarak yorumlanmaktadır) olan Ezra’nın yazılarının kitabına başlıyoruz. Rab, 

Ezra’nın kalbine bilgisini koydu ve onu Ezra beş kişiye yazdırdı. Bu beş kişi, 

Allah’ın Ezra’ya kendisine ilham edeceği ve onu kendilerine ileteceği şeyleri 

yazmaları için beş kişiyi yanına alıp çöle çıkmasını emrettiği kişilerdi. Onlar daha 

                                                                                                                                     

hükümleri öğretmek için Ezra kendi yüreğini hazırlamıştı.’ (Ezra 7:10) şeklinde Ezra için 

söylenmiştir. 
1121 Bunun için bkz. Porton, 319. 
1122 Bkz. 4. Ezra 14:23–24. 
1123 Bkz. 4. Ezra 14:37–47. 
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önce bilmedikleri bir yazıyla bunu yazıyorlardı. Onlar doksan dört kitap yazdılar. 

Allah, bu kitaplardan yirmi dört tanesinin ilan edilmesini ve açıktan okunmasını 

emrederken, kalan yetmiş tanesinin ise gizlenmesini emretmiş, onlar da böyle 

yapmışlardı. Bu beş kişinin isimleri şöyledir: Serayâ, Darâyâ, Şalamyâ, Halkanâ ve 

Aşâyil.1124  

Kitabın girişinde, 4. Ezra’dan yazıcı Ezra’nın kitaplarından birisi olarak söz 

edilmektedir. 4. Ezra kitabının 14:19–50, özellikle 14:38–50 bölümlerinde kayıp 

kutsal kitapların Ezra tarafından yeniden yazımında tanrısal ilham vurgulanmaktadır. 

Ayrıca giriş kısmında, 4. Ezra kitabının en geniş kısmını oluşturan vizyonlardan söz 

edilmemekte, sadece kutsal kitapların yeniden yazılmasına vurgu yapılmaktadır.1125 

                                                
1124 Drint, 142–143.  
1125 Drint, 43; 142–143. Tefsir kaynaklarında Üzeyir hakkında verilen bilgilerle, 4. Ezra 

kitabında, Ezra’yla ilgili anlatılanlar arasındaki dikkat çekici benzerlikler vardır. 

Kur’an’da Üzeyir isminin, Allah’a oğul isnadı bağlamında bir kez geçtiği düşünülürse 

(Tövbe 9:30),  onun yüz yıllık bir ölümün ardından tekrar diriltilmesi, dünyanın bir kadın 

formunda kendisiyle konuşup onu yönlendirmesi, kaybolan Tevrat’ı ilham yoluyla tekrar 

yazması gibi tefsir ve kısas-ı enbiya tarzı kaynaklarda anlatılan bilgilerin kaynağının ne 

olduğu sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabına geçmeden önce, bir hususun göz 

ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. O da, Müslüman ulemanın konuyu kurgularken 

faydalandığı Kur’anî bir temelin var olduğudur. Bu temel, Bakara suresinin 259. ayetidir. 

Üzeyir’in kimliği hakkında görüş belirten müfessirlerin tamamına yakınının, 

konuyu, Kur’an’ın bu ayetinde ifade edilen kıssa ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. 

Söz konusu ayetleri, yani Tövbe 30 ile Bakara 259. ayetleri, birbirinin tamamlayıcısı 

olarak gören müfessirler, Bakara 259’da sözü edilen kişinin Üzeyir olduğunu 

düşünürken, sayıları az da olsa farklı isimlerden söz edenler de olmuştur: İrmiya 

(Yeremya), Hızır veya bunların dışında öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden Yahudi bir 

kimse. Bakara 259. ayeti, Tövbe 30. ayetin yorumunda faydalanılan ve İslâm dışı 

kaynaklardan alınan bilgilerin üzerine inşa edildiği temel olmaktadır. (Bkz. Ebû İshak 

Ahmet b. Muhammet b. İbrahim es-Sağlebî, Kitâbu Kısasü’l-Enbiyâ el-Müsemmâ 

bi’l-Arâise, Mektebetü’t-Ticareti’l-Kübrâ, Mısır, 1308, s. 202. Ayrıca bkz. Lazarus-

Yafeh, 57).  

Kanaatimize göre, Müslüman ulemanın Üzeyir ile ilgili anlatımlarında Yahudi ve 

Hıristiyan kaynakların, özellikle apokaliptik 4. Ezra’nın etkileri görülmektedir. Zira 

İslâm literatüründe Üzeyir’in Tevrat’ı yeniden oluşturması sırasında gelişen olaylarla 

ilgili verilen bilgilerle, apokaliptik 4. Ezra kitabında anlatılanlar büyük oranda 
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Rabbanî kaynaklara göre Tevrat’ta, metinde yazılı olmadığı halde okunan 

veya yazılı olduğu halde okunmayan kelimeler,1126 Soferîm’in yaptığı düzeltmeler, 

                                                                                                                                     

örtüşmektedir. (Lazarus-Yafeh, 56). Bu örtüşen noktaları şu şekilde maddeler halinde 

sıralayabiliriz: 1. Üzeyir (4. Ezra kitabında Ezra)’in bir ağacın altında oturması (4. Ezra 

14:1.); susuz bir vadide ve ıssız bir yerde durması; gece gündüz tek başına yas tutması. 

(4. Ezra 9:26–27; 5:20). 2. Üzeyir’in üzgün olmasının sebebini soran bir adamın veya 

nereye gittiğini soran Cebrail (4. Ezra’da Uriel)’in görünmesi ve bu soruya verilen 

cevap. (4. Ezra 4:1 vd.). 3. Üzeyir’e oruç tutup ertesi gün tekrar gelmesinin emredilmesi. 

(4. Ezra 5:13; 6:31). 4. Üzeyir’in intizar ederek ağlayan veya kocası için (4. Ezra’da 

oğlu için) yas tutan bir kadınla karşılaşması; kadınla aralarında geçen konuşmalar; 

kadının gerçekte ‘dünya’ (4. Ezra’da Siyon) olması. (4. Ezra 9:38 vd). 5. Tevrat’ın 

yakıldığı ve İsraillilerin günahları yüzünden kaldırıldığı. (4. Ezra 14:21; 30–32). 6. 

Üzeyir’e bir meleğin görünmesi ve içmesi için ona bir şey vermesi; melekten içmek için 

aldığı şeyin su veya ateş renginde bir içecek olması. (4. Ezra 14:38–39). 7. Tevrat’ın 

Üzeyir’in kalbine inmesi ve kalbe inen bu şeyin anlayış ışığı veya nur olduğu. (4. Ezra 

14:40 vd). 8. Üzeyir’in Tevrat’ı hafızasından yazması (4. Ezra’da kâtiplere yazdırması). 

(4. Ezra 14:42).  

İslam kaynaklarında yer alan bu bilgilerin doğrudan 4. Ezra kitabından mı, yoksa 

başka kaynaklardan mı aktarıldığı belirsizdir. Batılı araştırmacılardan bazıları bunların, 

4. Ezra kitabının Arapça versiyonundan veya Bar Hebraeus olarak bilinen Gregorius Bar 

Hebraeus (Ebû’l-Ferec)’un, Arapça’ya Târîhü Muhtasarü’d-Düvel ismiyle tercüme 

edilen eseri gibi Süryanice kaynaklardan geçmiş olabileceği üzerinde durmaktadırlar. 

(Bkz. Drint, 59 vd.)  

Bütün bu söylenenlerden anlaşıldığı üzere, İslâm kaynaklarında Üzeyir hakkında 

anlatılanlarla, Yahudi-Hıristiyan kaynaklarında, özellikle 4. Ezra kitabında anlatılanlar 

büyük oranda örtüşmektedir. Ancak Müslüman ulemanın bu bilgileri doğrudan 4. 

Ezra’dan mı aldıkları, yoksa Arapça’ya aktarılan Yahudi-Hıristiyan kaynaklarından mı 

aldıkları bilinmemektedir. Her ne kadar İslâm literatüründe Üzeyir ile ilgili anlatılanlarla, 

Yahudi-Hıristiyan literatüründe Ezra hakkında anlatılanlar arasında benzerlikler 

olmasına rağmen, Üzeyir’in Ezra olduğunu söylemek için yeterli bilgiye sahip değiliz. 

Çünkü 4. Ezra’da ve diğer Yahudi kaynaklarında Ezra’nın Allah’ın oğlu olduğuna ilişkin 

bir bilgi bulunmamaktadır. 
1126 Bkz. TB, Nedarim, 37b. 
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bazı harfler üzerindeki noktalar veya özel işaretler vardır.1127 Tevrat’taki bu noktaları 

Ezra koymuştur. 

Ezra, Tevrat’ı yeniden oluştururken, orijinal metinden olup olmadığından 

emin olamadığı bazı kelimeler üzerlerine noktalar koymuştur.1128 Ezra, bu noktaları, 

işaretlediği kelimelerin doğru olup olmadığını peygamber İlya’ya sormak için 

koymuştur. İlya onların doğru olduğunu söylerse, noktalamanın bir önemi 

kalmayacaktır. Eğer İlya metni doğru bulmazsa, o zaman şüpheli kelimeler metinden 

çıkartılacaktır.1129 Ezra, Peygamber İlya ile hiç karşılaşamamış, dolayısıyla işaretli 

yerleri soramamıştır.1130 Ezra’nın koyduğu noktaları, dipnot ekleme şeklinde 

yorumlayanlar olmuştur.1131 Bazı araştırmacılar, Ezra’nın yeni Tevrat’ı farklı 

yazmalarından faydalanarak oluşturduğu için, bir nüshada olup, diğerinde olmayan 

kelimeleri işaretlediğini ileri sürmüşlerdir.1132 

 

ab. Tevrat’ın Yazı Karakterini Değiştirmesi 

Ezra’nın yeni Tevrat’ta yaptığı söylenen bir takım değişiklikler olmuştur. Bu 

değişikliklerin başında Tevrat’ın orijinal dilini ve yazı şeklini değiştirmesi 

gelmektedir. Tevrat’ın orijinal yazı stilinin nasıl olduğu tartışmalıdır.  Tartışma, 

Ezra’nın Tevrat’ın orijinal yazısını mı değiştirdiği, yoksa Musa’nın yazmış olduğu 

yazı karakterine geri mi çevirdiği noktasındadır.  Şayet ikincisi doğru ise, o zaman 

Ezra’nın çalışması, sadece Musa’nın orijinal Tevrat’ına geri dönmekten ibaret 

                                                
1127 Saul Lieberman, Hellenism in Jewish Paletsine, The Jewish Theological Seminary of 

America, New York, 1962, s. 20. 
1128 Bugünkü Tevrat nüshasına hâlâ mevcut olan bu noktalar on tanedir: Tekvin 16:5; 18:9; 

19:33; 33:4; 37:12; Sayılar 3:39; 9:10; 21:30; 29:15; Tesniye 29:28. Tevrat’ın dışında 

dört tane Neviîm’de (II. Samuel 19:20; İşaya 44:9; Hezekiel 41:20; 46:22) ve bir tane de 

Ketuvim’de (Mezmurlar 27:13) nokta vardır. Bkz. Page H. Kelley-Daniel S. Maynatt-

Timothy G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia, Wm. B. 

Eerdmans Publishing, Cambridge, 1998, s. 32–34; Lieberman, 43–46. 
1129 Bkz. TB, Avot de Rabbi Nathan, XXXIV/5. 
1130 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 90. 
1131 Lieberman, 43. 
1132 Steiner, 139–142. 
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olacaktır. Eğer birincisi doğru ise, o zaman Ezra’nın “yeni bir Tevrat” ortaya 

koyması anlamına gelmektedir.1133 

Tevrat’ın dili İbranicedir. Fakat sürgün döneminde Yahudilerin konuştukları 

dil Aramca olduğu için,1134 Ezra’nın İbranice okuduğu Tevrat halkın anladığı dil olan 

Aramca’ya çevrilmiştir.1135 

Talmud’ta Ezra’nın Tevrat’ın yazı karakterini değiştirmesiyle ilgili 

tartışmalara rastlanmaktadır. Mar Zutra veya bazılarına göre Mar ‘Ukba, Tevrat’ın 

Musa’ya İbranî harflerle, İbranice olarak verildiğini; Ezra’ya ise Asurî yazı stiliyle 

                                                
1133 Porton, 321. 
1134 Stone, Scriptures…, 13; Thompson, 107; Pfeiffer, 110. 
1135 Bkz. Nehemya 8:8. Pers döneminde Yahudiler arasında kullanılan iki dil vardır: İbranice 

ve Aramca. Bu iki dil kuzey-batı Semitik dillerdir. İbranice, Fenikece, Moabca ve 

Ammonice ile birlikte Kenanlılarla ait bir koldur. Aramca ise farklı bir koldur. İbranice, 

kuzey ve güney arasında lehçe farkı olmasına rağmen, monarşik dönemde Yahuda ve 

İsrail’in ana dilidir. Aramca, ilk önce kabile konfederasyonları olarak, sonra Suriye ve 

Mezapotamya’daki küçük krallıklarda bir araya gelen Aramilere has bir dildir. Aramca, 

MÖ 8. yy.’da Asur imparatorluğunun, özellikle “Nehrin (Fırat) Öte Yakası”ndaki 

şehirlerde geçerli bir dil olmuştur. Asur’un karmaşık çivi yazısı sisteminin yerini, daha 

basit alfabetik Aramca yazısı almıştır. Aramca ilk olarak ticarî ve idarî amaçlarla 

başlamış ve Asurlu yazıcıların yanında Aramî yazıcılar da istihdam edilmiştir. Aramca, 

Asur imparatorluğu dışındaki topraklarda diplomatik amaçlarla kullanılmıştır. (Örnek 

için bkz. II. Krallar 18:26; İşaya 36:11). Yeni Babil imparatorluğu döneminde, Aramî 

soyunun bir kralı olan Nabonidus’la birlikte Aramca’nın önemi artmıştır. Ülkede 

konuşma dili olarak Akadça’nın yerini Aramca almıştır. Akadça’nın birkaç yüz yıl daha 

kullanılmaya devam edilmesine rağmen, Aramca’nın rolü artmıştır. Koreş ve Kambis, 

Babilce ve Elamca (Elamite)’nın yanında krallık yazışmalarında Aramca’yı kullanmaya 

devam etmişlerdir. I. Darius, Eski Pers yazısını icat etmiştir. Bu yazı stili çivi yazısı 

olmasına rağmen, Aramca modele benzemektedir. Bu Eski Pers yazısı, günlük 

kullanımlarda değil, kraliyet kitabelerinde kullanılmıştır. Ahamendî krallığı döneminde 

çeşitli millî diller ve yazılar kullanılmakla birlikte, Aramca imparatorluğun her yerindeki 

bütün yazışmalarda ve kayıtlarda kullanılmıştır. Bkz. Joseph Naveh, “Hebrew and 

Aramaic in the Persian Period”, The Cambridge History of Judaism/ Introduction; 

The Persian Period, (ed. W. D. Davies-Louis Finkelstein), I, Cambridge Univ. Press, 

Cambridge, 1991, s. 115–116. 
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(modern İbranice kare karakterli yazı),1136 Aramca olarak verildiğini söylemiştir. 

Sonra onlar kendileri için Asur yazısını ve İbranice’yi seçmiş; İbranî harfleri1137 ve 

Aramca’yı da Samirilere (hedyotot veya Kutîm) bırakmışlardır.1138 Rabbi (Yehuda 

Ha-Nasi) ise Tevrat’ın orijinal yazısının Asurî yazı stilinde olduğunu, ancak 

Yahudiler günah işlediği için “Ro’az”1139 ile değiştirildiğini, Ezra zamanında pişman 

olduklarında ise yeniden Asurî yazısına çevrildiğini ileri sürmüştür. Rabbi Eleazar’a 

dayanan başka bir görüşe göre ise Tevrat’ın orijinal dili ve yazı şekli hiç 

değişmemiştir.1140 

Sanhedrin’in ilgili bölümünde (22a), Tevrat’ın Ezra döneminde bir değişime 

uğradığı, ancak bunun sadece dil ve yazı karakterinde olduğu tartışılmaktadır. Bu 

tartışmada, yazı stilinin değiştiği; fakat orijinal dilin korunduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Ardından metin, açıkça Samirilere ve onların Tevrat nüshasına işaret 

etmektedir. Talmud, Samirilerin Tevrat’ın orijinal yazı stilini kullandıklarını, ancak 

kullanılan dilin ilk halinden farklı olduğunu belirtmektedir. Burada ilginç olan nokta, 

ne İsraillilerin ne de Samirilerin, Sina’da vahyedilen metnin tam olarak bir ilk 

nüshasına, ancak ne de tamamen farklı bir nüshaya sahip olduklarıdır.1141 

 

ac. Tevrat’ı Yorumlaması ve Sözlü Tevrat Geleneğini Başlatması 

Ezra’nın Tevrat’a hangi şekilde yazdığı veya nasıl elde ettiği bilinmemekle 

birlikte, Tanah’a göre Ezra, kitabı (Tevrat) halkın huzurunda okumuştur.1142 Ezra, 

                                                
1136 Asorot olarak isimlendirilen bu yazı karakternin, Pers imparatorluğunda kullanılan 

Aramca yazı karakterinin bir şekli olduğu tahmin edilmektedir. Bkz. Porton, 321. 
1137 Talmud’ta İbranî harflerin “libuna'ah yazısı” olduğu söylenmektedir. “Libuna’ah”ın 

nazar ve tılsım muskalarında kullanılan geniş yazılar olabileceği; Lübnan veya Libya 

gibi bir ismin sıfatı olabileceği ya da “lebenah” isminden türetilmiş tuğla veya kil-

tabletler üzerindeki yazı anlamına gelebileceği söylenmiştir. Bkz. TB, Sanhedrin, 21b. 
1138 Bkz. TB, Sanhedrin, 21b. 
1139 Ro’az kelimesinin ne anlama geldiği tam olarak belli değildir. Ancak bu yazı karakterinin 

Samirilerin kendi yazıları için kullandıkları İbranice’nin bir şekli olduğu söylenmiştir. 

Bkz. TB, Sanhedrin, 22a (6.dipnot); Porton, 321.  
1140 Bkz. TB, Sanhedrin, 22a. 
1141 Porton, 323. 
1142 Bkz. Nehemya 8:5, 8. 
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yaklaşık 400’lerde Tevrat’ı okuduktan sonra,1143  Kâhin ve Levililerden bazı kişiler, 

kitabı halkın anladığı dile çevirmiş ve hükümlerini açıklamıştır.1144 Halk da yapılan 

yorumlara göre, Tevrat hükümlerine riayet edecekleri sözü vermiştir.1145 Böylece 

Tevrat’ın hükümleri Ezra döneminde, halkın ve liderlerin kabulüyle ülkenin yasaları 

olarak kabul edilmiştir.1146 Ayrıca bu dönemde yazılı ve sözlü Tevrat eş zamanlı 

olarak, halkın yaşamında etkili olmaya,1147 Tevrat’ı yorumlama geleneği de 

gelişmeye başlamıştır.1148 Talmud’ta da, Tevrat’ın anlaşılmasında Ezra’nın 

yorumlarının önemine işaret edilmektedir.1149 Rabbanî kaynaklarda yazıcı Ezra’nın, 

Davut, Süleyman, Daniel ve Mordekay ile birlikte, Tevrat’ı yetmiş dilde yorumladığı 

ileri sürülmektedir.1150 

Bu yönü itibariyle Ezra, Tevrat’ı sadece yeniden oluşturan kişi olarak değil, 

aynı zamanda yorum ve sözlü geleneğin de başlatıcısı olarak görülmüştür.1151 Sürgün 

sonrasında geleneğin sözlü naklinin yerini, yazılı metinlerin incelenmesi ve 

açıklanması almıştır. Bu açıdan Ezra, Yahudilik’te ilk ‘vaiz’ veya ‘din adamı’ kabul 

edilmektedir.1152 Yine Ezra, “midraş halakha” metoduyla Yahudi tefsirinin kurucusu 

sayılmaktadır.1153  

Bazı araştırmacılar, Ezra’nın Tevrat’ı halkın huzurunda okuması ve 

yorumlamasının Yahudilik’te çok önemli sonuçlar doğurduğunu söylemektedirler. 

Bu sonuçlar, şunlardır:  

                                                
1143 Louis Jacobs, “Halakhah (Development of)”, EJ, CD Edition; Pfeiffer, 110. 
1144 Bkz. Nehemya 8:7–8. Bazı araştırmacılar, Ezra’nın bolca okuduğu ve yorumladığı 

bölümlerin, yalnızca Tekvin’in ilk on bir bölümü olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Deuel, 

134. 
1145 Bkz. Nehemya 9–10. 
1146 Dorff-Rosett, 371. 
1147 Schwarz,  82–83. 
1148 Jacobs, “Halakhah”, EJ, CD Edition. 
1149 Bkz. TB, Sanhedrin, 21b. 
1150 Bkz. Porton, 318. 
1151 Alastair Hunter, “Judaism”, Major World Religions /from Their Origins to the 

Present, (ed. Lloyd Ridgeon), Routledge Curzon, London and New York, 2003, s. 125. 
1152 Eliade, 2/295. 
1153 Fensham, 99–100. 
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a. Tevrat’ı öğrenme zorunluluğu, sadece kâhinlerle sınırlı olmayıp, “kadın, 

erkek ve anlayışla dinleyebilen herkes için”1154 geçerli olmuştur.  

b. Tevrat’la ilgili son otorite, sadece kâhinler değildir. Levililer de Tevrat’ı 

okuyup yorumlamışlardır.1155  

c. Esas olan Tevrat’ın anlaşılmasıdır. Bu nedenle yorumlanması gerekir.1156 

Tevrat’ın yorumları, Sözlü Yasa’nın iki temelinden birisini, Midraş’ı 

oluşturmuştur.1157 

Ezra, bütün çağların yorumcuları için ilk ve ilham alınan bir örnek olarak 

takdim edilmesine rağmen, Tanah’ta hiçbir zaman Ezra’nın ilk doğru yorumcu 

olduğu,1158  onun yorumlama metodunun sonraki dönemlerde takip edildiği veya 

yorumlama metotlarıyla ilgili bilgiler sunduğu söylenmez.1159 

Ezra ve Nehemya kitaplarında Ezra’nın, Tevrat’ın emirlerini yorumlamasıyla 

ilgili birkaç örnek yer almaktadır:  

1. Yabancılarla evlenme yasağı, Çıkış ve Tesniye’de sayılan yedi milletle 

sınırlanırken;1160 bu yasak Ezra tarafından bütün yabancıları kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir.1161  

2. Ezra, Cumartesi günü sadece zor işler yapmayı değil, aynı zamanda 

hububat ve şarap taşınmasını, baş kâhinlerin ve şehrin yöneticilerinin görmezden 

geldikleri iş aktivitelerinin de yapılmasını yasaklamıştır.1162 

3. Tevrat’ın emirlerinin mabetteki ibadetlerle sınırlı olmadığı, herkesin 

evlerinde yapacakları hükümlerin de (mitzvot) olduğu bildirilmiştir. Örneğin yedinci 

ayda Sukot’ta herkes kendi evinde çadır kurup bayramı kutlaması istenmiştir.1163 

                                                
1154 Bkz. Nehemya 8:2. 
1155 Bkz. Nehemya 8:7–8. 
1156 Bkz. Nehemya 8:7–8, 12. 
1157 Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 76. 
1158 Bkz. Nehemya 8:1–8. 
1159 Deuel, 127. 
1160 Bkz. 34:16 ve Tesniye 7:4; Krş. Ezra 10:18; Nehemya 13:28. 
1161 Bkz. Ezra 9:1 vd; Nehemya 10:31. 
1162 Bkz. Nehemya 10:32, 13:15.  
1163 Bkz. Nehemya 8:13–18. 
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4. Ezra, Tevrat’ta olmayan yeni hükümler koymuştur.1164 Nehemya kitabında 

“kendimize kanunlar koyduk” denilmektedir.1165 Talmud’da bunlar “takkanot” olarak 

isimlendirilmektedir.1166 

 

ad. Tevrat’ın Tahrifiyle Suçlanması 

Tevrat’la ilgili bir tarafta, Tanrı bütün harf ve kelimeleriyle Musa’ya 

yazdırdığını söyleyen Ortodoks Yahudilik anlayışı, diğer tarafta Babil esareti dönüşü 

Ezra tarafından yeniden oluşturulan ve üzerinde bir takım düzeltmeler yapıldığını 

kabul eden rabbanî görüş yer almaktadır.1167 Bazı rabbiler Sözlü Tevrat’ı Yazılı 

Tevrat’tan daha önemli görmekte; Yazılı Tevrat’ta kronolojik ve edebî hata ve 

yanlışlıkların bulunduğunu, hatta Tevrat’ın başka bir kitapla nesh edildiğini 

söylemektedirler.1168 Ayrıca Rabbilerin Musa’nın getirdiği Tevrat’ın kaybolduğunu 

veya unutulduğunu, Ezra’nın yeni bir Tevrat yazdığını söylemeleri, Tevrat’ı Ezra’nın 

tahrif ettiği yönündeki iddialara delil kabul edilmektedir.1169 

Yahudi Heretikler1170 başta olmak üzere, Müslüman, Samirî, Karaî, Hıristiyan 

ve Hıristiyan karşıtı bazı yazarlar, Tevrat’ın tahrif edildiğini ileri sürmüşlerdir. 

Bunlardan bazıları, Tevrat’ın tahrifinden doğrudan Ezra’yı sorumlu tutmuşlardır.1171 

Samirîler Ezra’yı, kutsal metinlerin dilini değiştirerek ve onlara ilaveler 

yaparak Tevrat’ın tahrifine sebep olan kişi olarak görmüşlerdir. Samirî yazılarda 

                                                
1164 Ayrıca bkz. Mantel, “The Dichotomy of Judaism…”, 76–77. 
1165 Bkz. Nehemya 10:33. 
1166 Ezra’nın Takkanotu için tezimizdeki “Yahudiliğe Yaptığı İlaveler (Takkanot Ezra)” 

başlığına bakılabilir.  
1167 Yahudilerin Tevrat anlayışı hakkında bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 

119–164. 
1168 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 129 vd. 
1169 Bkz. Yakub el-Kirkisanî, Kitâbu’l-Envâr ve’l-Merakıb, (Yayınlayan: Leon Nemoy), 

The Alexander Kohut Memorial Foundation, New York, 1939, I. 3.3. 
1170 Yahudi heretiklerin Tevrat Kritikleri için bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre 

Tevrat, 160–164.  
1171 Ayrıntılı bilgi için bkz. Lazarus-Yafeh, 50–74; Müslüman ve Yahudilerin Tevrat’ın 

tahrifiyle ilgili yaklaşımları için bkz. Baki Adam, “Tevrat’ın Tahrifi Meselesine 

Müslüman ve Yahudi Cephesinden Bir Bakış”, A.Ü.İ.F.D., 36 (1997), s. 359-403. 
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birkaç yerde Ezra’nın kınanması, ima yoluyla da olsa ona lanet edilmesi ve bunun 

nesilden nesile aktarılması söz konusudur. En azından sonraki dönemlere ait Arapça 

yazılmış bir Samirî tarihinde, Ezra ve Zerubbabel hakkında, Tevrat’la ilgili olarak 

“ekleme, çıkarma, değiştirme ve tahrif etme (zâdû ve nekkasû ve beddelû ve 

harrafû)” gibi suçlamalar açıkça yer almıştır.1172 

MS 2. yy. gibi erken bir dönemde, Justin Martyr, Yahudi Trypho’yla yaptığı 

hayalî bir tartışmasında, Ezra’dan İsa’nın gelişini haber veren Kutsal Kitap 

cümlelerini çıkaran kişi olarak söz etmiştir.1173 Bu söleriyle Justin’in, Ezra’yı 

metinleri tahrif etmekle suçladığı anlaşılmaktadır.  

MS 3. yy.’da Helenistik yazar Porphyrius, Hıristiyan karşıtı çalışması 

Adversus Christianos’ta Hıristiyanlara karşı tezini Musa’ya dayandırır ve şöyle der: 

“Musa Tevrat’ından hiçbir şey korunamamıştır. Tevrat’ın bütün metinlerinin 

mabetle birlikte yandığı söylenmektedir. Onun adına düzenlenen sonraki yazılar, 

Musa’nın ölümünden 1180 yıl sonra, Ezra ve onun öğrencileri tarafından kaleme 

alınmıştır.” Porphyrius’un buradaki yaklaşımı, modern Kutsal Kitap eleştirmenleri 

gibi bilimseldir.1174 Ezra’nın Kutsal Kitapları tahrif ve tebdil ettiğine ilişkin iddia, en 

erken İslâm-Hıristiyan polemiklerinde görülmektedir. Arapça kaynaklarda hiç söz 

edilmeyen, sadece Ermenice ve Latince’de kaynaklarda yer alan, Halife Ömer b. 

Abdilaziz ile Bizans kralı III. Leo arasında geçen bir tartışmadan söz edilmektedir. 

Leo, Ömer’in (Hıristiyan) kutsal kitaplarının bir insan tarafından yazıldığı 

suçlamasına cevap vermekte ve Ezra’yı savunmaktadır. Leo’ya göre Ezra, 

yanılmazdır ve ona ilahî vahiy gelmiştir. Onun İsrailoğulları için meydana getirdiği 

Tevrat, sürgündekilerin İsrail topraklarına döndüklerinde beraberlerinde getirdikleri 

nüsha ile aynıdır.1175 

                                                
1172 Lazarus-Yafeh, 60. 
1173 Justin, Dialogue of Justin, Philosopher and Martyr with Trypho a Jew, Kessinger 

Publishing, 2004, s. 136. Ayrıca bkz. Lazarus-Yafeh, 63. 
1174 Bunun için bkz. Steiner, 158–159; Lazarus-Yafeh, 63–65. 
1175 Arthur Jeffery, “Ghevond’s Text of the Correspondence Between ‘Umar II and Leo III”, 

The Early Christian-Muslim Dialogue, A Collection of Documents from the First 

Three Islamic Centuries 632-900 A.D., (ed. N. A. Newman), Interdisciplinary Biblical 

Research Institute, Pennsylvania, 1993, s. 57-131. Ayrıca bkz. Casim Avcı, İslam-Bizans 

İlişkileri, Klasik yay., İst., 2003, s. 114-126; Steiner, 158–159; Lazarus-Yafeh, 63–65. 
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MS 10. yy.’ın ilk yarısında Karaî Yakub el-Kirkisanî, Rabbilerin Tevrat’ın 

Musa’ya vahyedilen değil, Ezra’nın oluşturduğu Tevrat olduğu yönündeki iddialarını 

çok sakıncalı görmekte ve bu düşüncelerinden dolayı rabbileri şiddetle 

eleştirmektedir.1176 Kirkisanî’ye göre, rabbilerin, Yahudilerin elinde bulunan 

Tevrat’ın Musa’nın getirdiği Tevrat olmayıp, Ezra’nın derlediği Tevrat olduğunu 

ileri sürmeleri, dinin bütünüyle yok olması demektir. Kirkisanî sözlerine şöyle 

devam etmiştir: “Şayet Müslümanlar sadece bu iddiayı bilseler, bizi karalamak için 

başka bir delile ihtiyaç duymazlardı. Ne zaman Müslüman ilahiyatçılar bize 

saldıracak olsalar, sahip olduğunuz Tevrat, Musa’nın getirdiği Tevrat değildir 

demektedirler. Biz de onlara, bunun bir iftira ve yalan olduğunu söylemekteyiz. 

Ayrıca onların yalnızca bunu söylediklerini, başka bir iddialarının da olmadığını ileri 

sürmekteyiz. Eğer onlar yalnızca Rabbanîlerin, bu ifadelerini bilseler, bununla 

oldukça rahatlayacaklar ve bize karşı kullanmak için başka bir şeye ihtiyaç 

duymayacaklardır.”1177 Kirkisânî, Rabbanîlere karşı bu suçlamasını kitabının farklı 

yerlerinde yinelemektedir.1178 

Hem Kutsal Kitab’a karşı Ortaçağ Müslüman polemikçiler açısından, hem de 

İslam öncesi ve modern Kutsal Kitap eleştirmenleri açısından yazıcı Ezra’nın önemli 

bir rolü vardır. Birinci bağlamda onun rolü, metnin kasıtlı tahrifçisi olarak, genellikle 

olumsuzdur. İkinci bağlamda rolü ise, özellikle modern Avrupa Kutsal Kitap 

eleştirmenleri arasında, Kutsal Kitap metnini kanonize eden ve onu koruyan olarak 

olumludur. Ezra’nın bu değişken rollerine karşılık, geleneksel tahrif suçlamalarını 

aynı zamanda canlı tutan modern Avrupa Kutsal Kitap eleştirmenlerinin aksine, 

İslamî literatürde, kaybolan Kutsal Kitap metninin sadık onarıcısı olarak Ezra’nın 

olumlu rolü üzerinde duranlar da vardır. bununla birlikte Ezra’yla ilgili olumsuz 

imge, Ortaçağ Müslüman Kutsal Kitap eleştirilerinde de görülmektedir. Ezra’nın 

Tevrat’ın tahrifçisi olduğu iddialarına kaynaklık eden İbn Hazm’ın (ö. 1064) yazıları 

olmuştur.1179 İbn Hazm, Müslüman ulema içerisinde, hem Tevrat’a karşı en 

                                                
1176 Kirkisanî, I. 3.3; II. 21–22. 
1177 Kirkisanî, I. 3.3. Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına 

Göre Tevrat, 132–137; Steiner, 160 vd. 
1178  Bkz. Kirkisanî, II.18.6; II.22.2; III.15.7. 
1179 Lazarus-Yafeh, 50. 
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sistematik metin kritiği yapan kişidir hem de Ezra’yı Kutsal Kitab’ı bilerek bozan 

günahkâr bir kimse olarak niteleyen ilk kişidir.1180 İbn Hazm’a göre Tevrat, yazıcı 

Ezra tarafından tahrif edilmiş ve bozulmuştur. Dolayısıyla Tevrat, Ezra’nın 

kitabıdır.1181 İbn Hazm, dindar bir Zahirîdir ve Allah’ın kelamı olarak düşündüğü 

ilahî bir metinde her hangi bir hata ve zıtlık olduğunu kabul etmez. Pek çok yerde 

(Kutsal Kitap’ta olduğu gibi yıllar değil), bir dakika bile olsa, hesaplamada bir 

hatanın Allah’a atfedilemeyeceğini ifade etmektedir. Allah’a karşı, rasgele hikâye ve 

yalanlar uydurulmasını, Allah’ın peygamberleri hakkında iğrenç şeyler söylenmesini 

kabul etmez. Tevrat’ta bu tarz hikâyelerin yer almasından dolayı, Tevrat’ın tahrif 

edildiğinden ve onun içine uydurma hikâyeler sokulduğundan şüphe etmez. Yazıcı 

Ezra’yı, Tevrat’ın sahtesini yapmakla suçlar.1182 İbn Hazm’ın Ezra’ya olan iftiraları 

daha çok imalarla verilmiştir. Bu ya geleneksel Müslümanların suçlamasından 

kaçınmak için veya Yahudilere bir açık kapı bırakmak için olabilir. İbn Hazm bazı 

yerlerde, sürgünden döndükten sonra yazılan yeni Tevrat’ın yazarının kasten Tevrat’ı 

bozan ve değiştiren bir heretik, yalancı, cahil ve alaycı olduğunu yazar. Başka 

yerlerde ise Ezra’nın yeni Tevrat’ın yazarı olduğunu belirtir. Çok az yerde bunu 

okuyucunun hayal gücüne bırakır.1183 

Arap Literatüründe ilk olarak İbn Hazm’ın yazılarında görülen Ezra’ya 

yönelik suçlamalar, İbn Hazm’ın genç çağdaşı Abdü’l-Melik el-Cüveynî (ö. 1085) 

tarafından özet olarak yeniden tekrar edilmiştir.1184 

Diğer Müslüman yazarlar, İbn Hazm’ı takip etmişlerdir. Bunlardan en dikkate 

değer olanı, hiç şüphesiz Yahudilik’ten İslam’a geçen Samuel el-Mağribî’dir. 

Samuel, 1163 yılında Müslüman olduktan sonra, Bağdat’ta yazdığı İfhâmu’l-Yehûd 

isimli eserinde, yazıcı Ezra’nın Tevrat’ı nasıl oluşturduğunu şöyle anlatır: “Ezra, 

                                                
1180 İbn Hazm, el-Fasl isimli eserinin birinci cildinde “Keyfe Hurrifet et-Tevrat” başlığı 

altınca, Tevrat’ın tahrifini tartışmaktadır. Bkz. Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd İbn 

Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ahvâi ve’n-Nihal, I, Dâru’l-Kutubü’l-İlmiyye, Beyrut, 

1996, s. 214 vd. 
1181 İbn Hazm, I/214, 223, 224, 235. 
1182 İbn Hazm, I/223–224, 235. 
1183 Bunun için bkz. Lazarus-Yafeh, 66–68; Steiner, 163; Roth, 208–209. 
1184 Lazarus-Yafeh, 66–68. 
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kavmin mabetlerinin ve devletlerinin yıkıldığını, kitaplarının yok edildiğini görünce, 

kendisinin ve kâhinlerin ezberledikleri bölümleri bir araya getirerek, şimdiki mevcut 

Tevrat’ı meydana getirmiştir. Bundan dolayı onlar Ezra’ya aşırı derecede saygı 

göstermektedirler. Nurun, onun Irak’taki kabri üzerinde görüneceğine 

inanmaktadırlar. Çünkü dinlerini muhafaza eden kitabı Ezra meydana getirmiştir. İşte 

ellerindeki mevcut Tevrat, Ezra’nın kaleminden çıkmıştır. Bu yüzden Tevrat, 

Allah’ın kitabı değil, Ezra’nın kitabıdır. Bu husus, onun Allah’ın sıfatlarını bilmeyen 

boş bir adam olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Ezra, tecsim, yaptığı işlerden 

pişmanlık duyma, bazı fiillerden vaz geçme gibi sıfatları Allah’a isnat etmiştir.”1185  

Samuel’e göre Ezra, kâhin aileleriyle (Harun sülalesiyle) güç yarışında 

bulunan Davut hanedanlığının itibarını sarsmak istemiştir. Musa liderlik görevini 

Harunîlere vermiş, ancak Talut başa geçince Harunîlere baskı yapmış, pek çoğunu 

öldürtmüştür. Sonra idare Davut ve sülalesine geçmiştir. Aynı zamanda Harunî 

soydan gelen Ezra, sürgünden dönünce, Davut’un soyundan birisinin idareye 

geçmesini istememiştir. Bu yüzden Tevrat’a Davut’un soyunu kötüleyen iki ensest 

hikâye eklemiştir: 1. Lut’un kızlarının hikâyesi,1186 2. Tamar’ın hikâyesi.1187  Böylece 

                                                
1185 Samuel b. Yahya el-Mağribî, Yahudiliği Anlamak, (çev.: Osman Cilacı), İnsan yay., 

İstanbul, 1995, s. 98-103. 
1186 Lut’un iki kızı, ülkede kendileriyle evlenecek hiçbir erkeğin bulunmadığı için, 

babalarının soyunu devam ettirmek için bir plan kurarlar. Babalarını sarhoş edip, onunla 

birlikte olurlar. İkisi de babasından gebe kalır. Büyük kızın doğurduğu çocuk Moablıların 

atası; küçük kızın doğurduğu çocuk da Ammon oğullarının atası olur.  Bkz. Tekvin 

19:30–38. Yine Davut ve Süleyman’ın soyunda Moablı ve Ammonî kadınlar vardır. Bkz. 

el-Mağribî, 124–125. 
1187 Tekvin’de anlatılan hikâyeye göre, Yakub’un oğlu Yahuda, üç oğlundan en büyüğü Er’i 

Tamar’la evlendirmişti. Er, kötü bir iş yaptığı için Tanrı tarafından öldürülmüştür. 

(Samuel el-Mağirbî’ye göre, Er, karısına arkadan yaklaştığı için öldürülmüştür. Bkz. el-

Mağribî, 124.). Yahuda, Tamar’ı ikinci oğlu Onan’la evlendirir. Onan, Tamar’dan çocuğu 

olması halinde ölen kardeşinin adını alacağını bildiği için dışarı boşalmıştır. Bu yüzden 

Tanrı, onu da öldürmüştür. Yahuda, Tamar’a küçük oğlu Şela büyüyünceye kadar 

babasının evinde kalmasını söylemiştir.  Yahuda, diğer oğullarının başına gelen şeyin 

Şela’nın da başına gelmesinden korktuğu için böyle yapmıştır. Yahuda’nın karısının 

ölümünden sonra, koyunların kırkıldığı yere çıktığını öğrenen Tamar, üzerindeki dulluk 

elbiselerini çıkartıp, peçesini giyinerek Yahuda’nın geçeceği yol üzerine oturmuştur. 
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Ezra amacına ulaşmıştır. İkinci Mabet döneminde, Birinci Mabet döneminin aksine, 

yönetim, Davut hanedanlığına değil, Harun soyundan olan kâhinlerin eline 

geçmiştir.1188  

Bazı araştırmacılar ise Yahudilerin sürgün ve sonrasında farklı din ve 

kültürlerin etkisinde kaldığını, Yahudilerin onlardan bazı şeyler aldığını iddia 

etmektedirler. Ezra’nın Tevrat’ı derlerken, farklı inançlara ait bazı efsaneleri 

Tevrat’a yerleştirdiğini ileri sürmektedirler.1189 

 

b. Yahudi Kimliğiyle İlgili Reformları 

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi, Ezra’nın Tevrat’la ilgili yaptığı 

çalışmalardan sonra en önemli ikinci faaliyeti, Yahudi kimliğinin oluşturulmasıyla 

ilgili çalışmaları gelmektedir. Bu reformlar üç kategoride değerlendirilebilir: Şabat 

kurallarına, önceki dönemlere nazaran daha çok önem verilmesi; ilk kez soya dayalı 

bir Yahudi tanımlamasının yapılması ve son olarak dış evlilikler yasaklanıp, 

Yahudilerin “kutsal bir soy” olduğunun vurgulanması. 

Yahudiler, sürgünle birlikte mabet başta olmak üzere, pek çok dinsel 

kurumlarını kaybetmişler, bu yüzden ağırlığı Şabat ve bayram kutlamalarına 

                                                                                                                                     

Tamar, Şela büyüdüğü halde kendisinin ona verilmediğini görmüştü. Yahuda, yüzü kapalı 

olduğu için Tamar’ı tanıyamamış, onu kötü kadın sanmıştır. Yahuda, onunla beraber 

olmak istediğini söyleyince, Tamar kendisine karşılığında ne vereceğini sormuştur. 

Sürüden bir oğlak göndereceğini söyleyince, Tamar, oğlak gelinceye kadar bir rehin 

bırakmasını istemiştir. Yahuda, yüzüğünü ve bastonunu vererek onunla cinsel ilişkiye 

girmiştir. Tamar, bu ilişki sonucu Yahuda’dan gebe kalmış, Perets ve Zerah doğmuştur. 

(Bkz. Tekvin 38:6–30). Davut ve Süleyman, bu ilişki sonrası dünyaya gelen Perets’in 

neslindendir. Bkz. I. Tarihler 2:1–15. 
1188 el-Mağribî, 123. 
1189 Ezra’nın Tevrat’a farklı kültürlerden kattığı söylenen şeylerden bazısı şunlardır: 

Yaratılışla ilgili düalizm;  hem eril ve hem de dişil yanlarının varlığı kabul edilen 

Tanrı’ya, tamamen eril bir görüntü verilmesi ve bunun neticesinde kadının ikinci plana 

itilmesi. Âdem ile Havva efsanesinde, Havva’nın, Âdem’in kaburga kemiğinden 

yaratıldığının söylenmesi ve böylece kadının doğrudan Tanrı’dan değil, Tanrı tarafından 

topraktan yaratılmış erkekten geldiği düşüncesinin ortaya çıkması. Bkz. Cihangir Gener, 

Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi, Piramit yay., Ankara, 2004, s. 110–111. 
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vermişlerdir. Bu dönemlerde, Şabat’ın ihlali,1190 Yahve’ye inancın ciddî bir kırılması 

ve yabancı tanrılara ibadete kapı aralanması olarak görülmüştür. Sürgün dönemi ve 

sonrası düşünürler tarafından, Yahudilerin millet olarak yaşadıkları düşüş,1191 

Kudüs’ün işgali ve sonrasında yaşanan felaket ve sürgünler, Şabat kurallarının 

ihlaline bağlanmıştır.1192 

Sürgün ve sürgün dönüşü sonrası dönemde, Şabat’a verilen öneme paralel 

olarak, bu güne has litürji oluşturulmuş,1193 yeni uygulama ve kutlamalar 

geliştirilmiştir.1194 Ezra’ya ve Büyük Meclis’e atfedilen ve özellikle Şabat günü 

                                                
1190 Tanah’ta, Şabat günü yasaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmamakta, sadece atıflar yer 

almaktadır. (Çıkış 16:23, 29; 34:21–22; 35:3; Sayılar 15:32–36; Yeremya 17:21–22; 

Nehemya 13:15–16). Bu günle ilgili yasakların ayrıntıları ve tasnifi Talmud ve Mişna’da 

yer almaktadır. Rabbanî kaynaklarda, bu günde yapılması yasak olan 39 işten söz 

edilmekte, asıl olanlar “avot”, ayrıntılar ise “toledot” olarak isimlendirilmektedir. Bu 

günde yapılması yasak fiiller şunlardır: Her türlü şeyi bir yerden bir yere taşımak; ateş 

yakmak veya ateşi söndürmek; başlanmış herhangi bir işi tamamlamak; yazı yazmak 

veya yazılan bir yazıyı silmek; yemeği pişirmek veya pişmiş olan yemeği ısıtmak; 

elbiseleri dikmek, sökmek, şekil vermek veya yıkamak; bir şeyi bağlamak veya çözmek; 

ziraî bir iş olarak sürmek, dikmek, biçmek, harmanlamak, savurmak, ayırmak; buğdayı 

öğütmek ve elemek; hamur yoğurmak; ip yapmak için taramak, eğirmek, boyamak veya 

dokumak; zincir yapmak; her türlü inşa ve yıkım işleri yapmak; hayvanları avlamak için 

tuzak kurmak; saç tıraş etmek veya hayvanların kırkmak; hayvan boğazlamak, derisini 

yüzmek, tabaklamak veya parlatmak. Bkz. TB, Baba Kama, 2a; Mişna, Şabat 7/1–2; 11–

24. Ayrıca Şabat yasaklarının ayrıntılarıyla ilgili bkz. Louis Jacobs, “Sabbath In 

Rabbinic Literature”, EJ, CD Edition; Israel Shahak, Yahudi Tarihi, Yahudi Dini, (çev:  

Ahmet Emin Dağ), İstanbul, 2002, s. 80–81; Salime Leyla Gürkan, Yahudilik’te Şabat 

(Sebt), Kökeni, İlgili İnanç ve Uygulamalar, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), M.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, s. 65–74. 
1191 Moshe Greenberg, “Sabbath”, EJ, CD Edition. 
1192 Bkz. Nehemya 13:18. 
1193 Kiduş ve Havdala dualarının, bu günün kutlanması sırasında okunacak dualar olarak Ezra 

ve Büyük Meclis tarafından formüle edildiği belirtilmektedir. Bkz. TB, Berakot, 33a. 

Bkz. Louis Isaac Rabinowitz, “Synagogue”, EJ, CD Edition 
1194 Nehemya’nın Şabat yasaklarına uymayan Yahuda’nın ileri gelenleriyle tartışması 

(Nehemya 13:17), sürgün öncesi Yeremya peygamberin Yahuda krallarıyla tartışmasına 

benzemektedir. (Yeremya 17:19 vd.). Rabbanî kaynaklarda, elle kap kacak yapımının, 
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okunan Kiduş ve Havdala duaları, Yahudileri yüceltmeye, Yahudi ve Yahudi 

olmayan arasındaki ayırımı pekiştirmeye yönelik ihdas edilmiştir. Ruhban Metni’nde 

bu ayırım sıkça işlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak, sürgün döneminde yeni bir 

düşünce olarak, Yahudilerin diğer milletlerden farklı ve üstün oldukları düşüncesi 

doğmuş veya kuvvetlenmiştir.1195 

 Babil esareti dönüşünden sonra, Ezra ve Nehemya’nın gayretleri sonucu 

Şabat, ikinci mabedin kurulmasından yıkılmasına kadar geçen dönemde, yabancı 

kültürler karşısında Yahudi kimliğinin en önemli belirleyicisi haline gelmiştir.1196 

Öyle ki, bu dönemde Şabat, “Kefaret Günü”1197 hariç, diğer bütün bayramlardan daha 

önemli görülmüştür.1198 Şabat uygulamaları, bu dönemde Yahudileri diğer 

milletlerden farklı kılan ayırıcı kültürün, sünnetten sonra gelen ikinci derecede 

önemli bir ritüeli haline gelmiştir.1199 Bu durum, Yahudilerle pagan komşuları arasını 

çok açık bir şekilde ayırmış,1200 Şabat kutlamaları İsrail’in kaderiyle 

özdeşleştirilmiştir.1201 Sürgün ve sonrası dönemlerde bu tür uygulamalara özen 

gösterilmesi, yabancılara benzeme endişesi sebebiyle, Yahudileri yerel kültürlerden 

koruma ve uzak tutma düşüncesinden kaynaklanmıştır.1202 

Özetleyecek olursak, başlangıçtan beri Şabat’ın sosyal yönü, yani çalışanlar 

için dinlenme fikri göze çarpmaktadır. Sonraki yüzyıllarda, şehirlerin büyümesi ve 

                                                                                                                                     

Şabat uygulamasında gevşekliğe sebep olduğu gerekçesiyle Nehemya tarafından 

yasaklandığı ifade edilmektedir. Bkz. BT, Şabat 123b. Ayrıca bkz. Aaron Rothkoff, 

“Nehemiah in the Aggadah”, EJ, CD Edition. 
1195 Gürkan, 35. 
1196 Gürkan, 34. 
1197 Kefaret günü “Şabatların Şabat’ı” olarak kabul edilmektedir. Bkz. Baron, I/144. 
1198 Baron, I/144; Daiches, 35. 
1199 Gürkan, 34. Şabat’a gösterilen saygının en büyük ispatı, Baron’un da dediği gibi, Babil 

Yahudilerinin, Babillilerin ay isimlerini kabul etmelerine rağmen, Şabat’ın komşularının 

gün isimleriyle tanımlanmasını reddetmeleridir. Yahudiler, ayın her bir gününe farklı 

isimler veren Pers yönetimi altında da bu ismi korumaya devam etmişlerdir.  Bugün bile, 

İbranice konuşan Yahudiler, Şabat’a olan izafî yakınlıklarını göstermek için, haftanın 

diğer günlerini sayılarla ifade etmektedirler. Bkz. Baron, I/144. 
1200 Baron, I/145. 
1201 Greenberg, “Sabbath”, EJ, CD Edition. Krş. İşaya 58:13–14; 
1202 Miller-Hayes, 433. 
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serbest bir işçi sınıfın ortaya çıkmasıyla bütün ücretli işçiler için zorunlu dinlenme 

günü olması desteklenmiştir. Tanah’ta, millî tarihsel bir olay olan Mısır’dan çıkışla 

ilişkilendirilirken,1203 Tanrı’nın yaratma işini bitirdikten sonra, onun dinlenme 

gününün bir sembolü olarak görülmüştür.1204 Babil sürgününden sonra, sosyal 

ihtilafların sona ermesiyle birlikte Yahudiyle Yahudi olmayan arasındaki ayırıma ve 

kutsallığa doğru bir millî eğilim meydana gelmiştir. İkinci İşaya’da bu günün 

kutsallığı açıkça vurgulanmıştır.1205 Bundan sonra Şabat, eğlenmek için bir dinlenme 

günü yerine, tamamen hareketsiz veya işten uzak yarı neşeli, yarı çileci geçirilen bir 

gün olmuştur.1206 Daha önceleri bu günde seyahat edilir1207 veya ara sıra Kudüs’te 

yabancı tüccarların açtığı pazarlar ziyaret edilirdi. Yahudi köylüler de çalışmadıkları 

bu günde mahallelerde ürettiklerini satarlardı. Nehemya, bu kutsal güne yapılan 

saygısızlığa şiddetle karşı çıkmıştır.1208 Yahuda’nın ileri gelenleriyle, Şabat günü 

insanların ayaklarıyla üzüm çiğnemelerine ve yiyecek maddelerini Kudüs’e getirip 

satmalarına izin verdikleri için tartıştırmıştır.1209 Şabat günü Kudüs’ün kapılarının 

kapatılmasını emretmiştir.1210 İster sosyal veya dinî, isterse millî veya evrensel 

kökenli olsun, , sürgün ve sürgün dönüşü sonrasında Şabat kurumsallaşmış ve millî 

kimliğin belirleyici bir unsuru haline gelmiştir.1211 

Ezra’nın Yahudi kimliğinin oluşturulması için yaptığı soya dayalı Yahudi 

tanımlaması ve dış evliliklerin yasaklaması birbiriyle ilişkili konulardır. Aralarında 

sebep-sonuç ilişkisi vardır. Soya dayalı bir Yahudi tanımlaması yapılarak, 

Yahudilerin, “murdar milletlerin” kızlarıyla evlenmeleri yasaklanmıştır. 

Babil sürgününe kadar olan dönemde Yahudileri tanımlamak için “İsrail” 

veya “İsrailoğulları” kavramı; dinlerini tanımlamak için de, “İsrail dini” veya 

                                                
1203 Bkz. Tesniye 5:15. 
1204 Bkz. Çıkış 20:11, 23:12; 34:21; Tesniye 5:15; Hezekiel 20:12 vd. 
1205 Bkz. İşaya 58:13–14. 
1206 Baron, I/143. 
1207 “…Niçin bugün ona gidiyorsun? Aybaşı değil ve Sebt günü değil…” Bkz. II. Krallar 

4:23. 
1208 Bkz. Nehemya 13:15–22. 
1209 Bkz. Nehemya 13:15–17. 
1210 Bkz. Nehemya 13:19. 
1211 Baron, I/144. 
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“Yahvizm” ifadesi kullanılmıştır. Babil sürgünü dönüşü sonrasında, Yahudi ve 

Yahudiliğin yeniden bir tanımlaması yapılmıştır. Bu tarihten itibaren, İsrailoğulları 

ifadesi, Yahuda’da oturanlar anlamında Yahudiler (İbranice “Yahudim”; Aramice 

“Yehudin”) olarak anılmaya başlarken, İsrailoğulları dini de, Yahudilik (Yehudat) 

olarak isimlendirilir olmuştur. Bu dönemden itibaren, “Yahudim” ifadesi,1212 bir 

taraftan “Yahuda’da oturanlar” anlamında bölgesel; diğer taraftan “Yahudalıların 

soyları” anlamında etnik bir anlam kazanmıştır.1213  

İlk kez Ezra kitabında, “Yahudi” kavramının etnik ve biyolojik bir 

tanımlaması yapılmıştır. Ezra’ya göre gerçek Yahudi, Yakub’un neslinden olan ve 

sadece sürgünden dönen küçük bir gruptur.1214 Bunlar Ezra’nın politik temelini 

oluşturan ve onun ‘İsrail halkı’ dediği gruptur. Ezra ve Nehemya’ya göre İsrail 

toprağında sadece bir İsrail topluluğu bulunmaktadır: Sürgünden dönenler. Ezra ve 

Nehemya’ya göre sürgüne gitmeyip Yahuda ve Samarya’da kalan başka hiç bir 

kimse yoktur.1215 Burada önemli bir nokta, Ezra, kendi döneminde Yahuda’da 

bulunan toplulukların hepsini ‘memleket kavimleri’ olarak isimlendirirken, onların 

kadınlarını ‘yabancı’ olarak isimlendirmektedir.1216  

Böylece Ezra, sürgününden dönenlerle, sürgüne hiç gitmeyip İsrail 

topraklarında kalanlar veya sonradan oraya gelip yerleşenler arasında kesin bir 

ayırım yapmıştır. Sürgüne gitmeyenleri, Yahudi tanımının dışında tutmuştur.1217 

                                                
1212 Tanah’ta “Yahudîm” kavramının, ilk kez sürgün dönemi yazınlarında görüldüğü ifade 

edilmektedir. Bkz. II. Krallar 16:6; 25:25; Yeremya 32:12; 34:9; 38:19. Ayrıca bkz. 

Koch, 174. 
1213 Smith, 219–223; Koch, 173 vd; Harrington, 164; Stone, Scriptures…, 23-24; Biale, 5; 

Francine Kaufmann-Josy Eisenberg, “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, Din 

Fenomeni, (Derleyen ve Çeviren: Mehmet Aydın), Din Bilimleri yay., Konya, 2000, s. 

89. Bu anlamına rağmen, Mısırlılarla karışık evlilikler yapan ve Yahve’yle birlikte başka 

tanrılara da tapınan Elephantine’de oturanların da, kendilerini Yahudiler olarak 

tanımladıkları belirtilmektedir. Bkz. Smith, 219. 
1214 Bkz. Ezra 4:1-5, 12; 5:5. 
1215 Yahuda’nın sürgün dönemindeki durumuyla ilgili tartışmalar için tezimizdeki “Sürgünle 

ilgili Tartışmalar” isimli başlığa bakılabilir. 
1216 Bkz. Ezra 10:2. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Douglas, 7 vd; Brown, 177. 
1217 Smith, 219; Biale, 5. 
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Sürgünden dönenleri “mukaddes zürriyet” (zera kodeş) olarak tanımlayan 

Ezra, onları “memleket milletlerinin murdarlıklarından” arındırmak istemiştir. Kutsal 

neslin korunması, İsrail’in geleceğinin güvenliği için gerekli sayılmıştır.1218 Ezra’yla 

başlayan bu süreç, sonraki dönemlerde devam ettirilmiştir. Ezra’dan birkaç yüzyıl 

sonra, Hasmonean veya Makkabî krallığı dönemindeki zaferlerin ardından, çeşitli 

milletlerden Yahudi dinine/milletine katılmak isteyenler olmuştur. Yahudiliğe 

ihtidayla ilgili sıkı prosedür de, muhtemelen bu dönemde başlamış, sonunda MS 2. 

yüzyılda rabbiler tarafından sistematik hale getirilmiştir.1219 

Yeni bir Yahudi kimliği oluşturmaya çalışan Ezra’nın üzerinde durduğu en 

önemli konu, hiç şüphesiz dış evlilikler (egzogami) olmuştur. Yahudilerin Yahudi 

olmayanlarla evliliğine işaret eden dış evlilik, Yahudilerin içinde bulundukları sosyal 

şartlara göre değişiklik arzetmektedir. Çok erken dönemlerden itibaren Yahudilerin 

evlilikleri endogami bir yapı arzetmektedir. Yani, Yahudilerin, sadece diğer 

Yahudilerle evlenmelerine izin verilmiştir. İbrahim, kölesinden, oğlu İshak için 

memleketlerinde oturdukları Kenanlılardan kız almaması, kendi memleketi ve 

akrabalarından bir kız alması için Tanrı adına yemin almıştır.1220 İshak ve eşi Rebeka 

da, oğulları Yakub’un Kenanlılardan kız almaması yönünde tembihte bulunmuş, 

onun da annesi Rebeka’nın akrabalarından birisiyle evlenmesini istemişlerdir.1221 

Aynı şekilde Hittîlerden iki kızla evlenen Esav, İshak ve Rebeka’nın 

hoşnutsuzlukları görüp,1222 ailesini memnun etmek için İsmail’in soyundan bir kızı, 

diğer eşleri üzerine eş olarak getirmiştir.1223 Tevrat’ta yabancılarla evliliğin yasak 

olduğunu gösteren bir diğer delil, Yakub’un eşi Lea’dan olan kızı Dina’nın olayıdır. 

Dina, gezintiye çıktığı bir sırada, ülkenin beyi Hivîlerden Hamor’un oğlu Şekem onu 

görmüş, almış ve onunla yatıp onu alçaltmıştı. Hamor, Yakup’tan kızı Dina’yı 

oğluyla evlendirmek için istemiş, ancak Yakub’un oğulları, kız kardeşlerini sünnetsiz 

birisine veremeyeceklerini, ancak bütün erkekler sünnet olursa vermeye razı 

                                                
1218 Bkz. Ezra 9:2. 
1219 Biale, 5. 
1220 Bkz. Tekvin 24:2 vd. 
1221 Bkz. Tekvin 27:46–28:1–5. 
1222 Bkz. Tekvin 26:34–35. 
1223 Bkz. Tekvin 28:6–9. 
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olacaklarını söylemişlerdir. Bu teklif kabul edilmiş, Şekem dâhil şehirdeki bütün 

erkekler sünnet olmuştur. Fakat buna rağmen Yakub’un iki oğlu şehre girip, Hamor 

ve oğlu Şekem de dâhil, bütün erkekleri öldürmüş, şehri yağmalamış ve kız 

kardeşleri Dina’yı da Şekem’in evinden almıştır.1224 

Bunlardan başka, Tevrat’ta Yahudilerin kız alıp vermesi yasaklanan yedi 

millet sayılmakta (Hittîler, Girgaşîler, Amorîler, Kenanlılar, Perizziler, Hivîler ve 

Yebusîler)1225 ve şöyle denilmektedir: “Onlarla hısımlık etmeyeceksin; kızını onun 

oğluna vermeyeceksin ve onun kızını oğluna almayacaksın.”1226 Tesniye’de yabancı 

kadınlarla evlenme yasağının gerekçesi olarak, onların eşlerini putperest yapma; 

Çıkış’ta ise putperestlik yanında zinaya alıştırılma endişesi ve tehlikesi 

gösterilmiştir.1227 

Tevrat’ta iç evliliğin gerekliliğine ve önemine vurgu yapılmasına rağmen, 

yine Tevrat’ta Yahudilerden dış evlilikler yapanların olduğunu gösteren pek çok 

örnek vardır. Yakup’un oğullarından bazısı, kendi kabileleri dışından 

evlenmişlerdir.1228 Musa da, Midyan kâhininin kızı Tsippora’yla1229 ve Habeşli bir 

kadınla evlenmiştir.1230 Aynı şekilde İsrail’in bazı kral ve liderleri, politik sebeplerle 

başka milletlerin prensesleri veya önemli kadınlarıyla evlilikler yapmışlardır.1231 

Fakat erken Kutsal Kitap dönemi boyunca ve Ezra ve Nehemya’nın dış evlilikleri 

yasaklayıp, dış evlilik yapanları eşlerini boşamaya zorlamalarından1232 sonraki 

yüzyıllarda, iç evlilikler çok açık bir şekilde tercih edilmiştir.1233 

                                                
1224 Bkz. Tekvin 34:1–31. 
1225 Bkz. Tesniye 7:1. Çıkış kitabında Girgaşîler hariç, diğer altı millet sayılmaktadır. (Çıkış 

34:11–17). Krş. Yeşu 23:12. 
1226 Bkz. Tesniye 7:3. Ayrıca bkz. Çıkış 34:16. 
1227 Bkz. Tesniye 7:3; Çıkış 34:16–17. 
1228 Bkz. Tekvin 26:34–35; 38:1–2; 41:45. 
1229 Bkz. Çıkış 2:21–22. 
1230 Bkz. Sayılar 12:1–2 
1231 Bkz. Hâkimler 3:6; Rut 1:4; II. Samuel 3:3; 11:3; I. Krallar 3:1; 7:14; 9:1; I. Tarihler 

2:17. 
1232 Bkz. Ezra 9–10. bablar; Nehemya 13:13–30. 
1233 Dorff-Rosett, 469. 
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Tevrat’ta yedi milletle sınırlı tutulan dış evlilik yasağı, Ezra ve Nehemya 

döneminde, tüm yabancı milletleri kapsayacak şekilde genelleştirilmiştir. Ezra, 

burada açık bir hile kullanarak, Yahuda’nın mevcut yerleşimcileriyle, bin yılı aşkın 

bir zaman önce yaşamış olan düşman yerleşimciler arasında bir ilişki kurmuş ve bu 

şekilde yabancılarla evliliğin yasaklanması konusunu kendi zamanındakilere 

uygulamıştır.1234  Hâlbuki Tevrat, İsraillilerin Moab, Ammon ve Mısırlılarla 

evlenmelerini yasaklamamaktadır.1235 Ayrıca Kenanlıların, Hittî, Perizzî, Yebusî ve 

Amorîilerin Pers döneminde hâlâ olup olmadığı ise bilinmemektedir. Yine Tevrat’ta 

ve Neviîm’de, Kenanlılarla veya diğer Yahudi olmayan gruplarla evlilikte boşanma 

uygun bir çözüm yolu olarak görülmemektedir.1236 Örneğin Malaki kitabında, 

Yahve’nin boşamadan nefret ettiği söylemektedir.1237  

Önceki dönemlerde, hakkında yasal bir yasaklama olmayan dış evlilik,1238 

Ezra tarafından kanunlaştırılmıştır. Yasaklama gerekçesi olarak, “İsrail’in kutsal 

soyunun, gentilenin murdar soyuyla karışmaması gerektiği” gibi mantıksal bir 

açıklama gösterilmiştir.1239 Hâlbuki Tevrat’ta ifade edilen dış evlilik yasağı, açıkça 

Tanrı’nın İsrail’i diğer tanrılara tapınmaktan koruma amacına matuftur.1240 Bu 

                                                
1234 Douglas, 6. 
1235 Bkz. Tesniye 7:1; Çıkış 34:11–17. Krş. Ezra 9:1. 
1236 Brown, 171–172. 
1237 Bkz. Malaki 2:16. 
1238 Tevrat hükümlerinin Ezra dönemine kadar, tam bir hukuk sistemi olarak kullanılmadığı; 

bunların dinî ve ahlakî sınırlar olarak kabul edildiği; Ezra’yla birlikte, Tevrat’ın 

hükümlerinin, ülkenin bağlayıcı yasal kanunları olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. Dorff-

Rosett, 370. 
1239 Bazı araştırmacılar, Ezra kitabının dokuzuncu babının giriş kısmında geçen “mukaddes 

soy” tabirinin (Ezra 9:2), Tanah içerisinde nadir bulunan ve ırkçılık fikirleri içeren çok 

aşırı bir kavram olduğunu söylemektedir. Fakat bu kavramın ilk anlaşılan anlamındaki 

izlenimini yumuşatma girişimleri olduğu, bu bağlamda kavrama dinin ve dinî 

pratiklerinin saflığını koruma anlamları verildiğini ileri sürmektedir. Bkz. Yonina Dor, 

“The Composition of the Episode of the Foreign Women in Ezra IX-X”, VT, 53/1 (2003), 

s. 31–32.  
1240 Bkz. Tesniye 7:1–26; Çıkış 34:16–17). Bazıları da, Ezra’nın dış evlilikleri yasaklaması 

ve yabancı kadınları murdar ilan etmesin kendi tercihi olmadığını, üzerinde etkili olan 

çok güçlü bir baskının var olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Douglas, 12. 
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yüzden dış evlilik yasağı, doğrudan putperestlik veya dinî senkretizm endişesinden 

kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi, ne etnik, ne ırkî ve ne de millî ayrışmadır. Genel 

olarak İsrail, Tanrı’nın bilgisini ve kutsamasını diğer milletlere iletmek için bir 

araçtır. Bu bakış açısına göre, sürgün sonrası Yahudi toplumu, diğer ırkları, milletleri 

ve kabileleri İbrahim ve Musa’nın ahitinde yer alan vaat ve yükümlülüklerle sorumlu 

tutmuşlardır. İbrahim’in, Musa’nın ve Davut’un tanrısal ahitlerinde yabancılar 

dışlanmamıştır.1241 Aksine Yahudi toplumuna katılmaları sağlanmıştır. 

Yabancıların Yahudi toplumuna katılmaları farklı şekillerde olmuştur. 

Tevrat’ta İsrail’in kendilerini Mısır’dan kurtaran Yahve dışında başka tanrılara 

                                                
1241 İbrahim’in ahitinde yabancılardan da söz edilmektedir. Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı bir 

ahitte, İsmail dâhil (Tekvin 17:20), diğer milletleri mukaddes kılacağı veya diğer 

milletlerin İbrahim veya onun nesli vasıtasıyla mübarek kılınacakları belirtilmektedir. 

(Bkz. Tekvin 12:3; 17:4–21; 18:18; 22:17, 18; 26:4; 28:14). Bu ahite göre, diğer 

milletlerin kutsanması, ancak İbrahim ve onun nesliyle ilişkileri sayesinde olacaktır. 

İkinci olarak, ahitteki sünnet olma zorunluluğunun, İsrail dinî yaşamındaki yabancıları 

da kapsadığından söz edilmektedir. Ahit, İbrahim ve nesline sünnet olmaları konusunda 

ısrar etmektedir. Buna ek olarak, İbrahim’in himayesi altında bulunan herkesin de sünnet 

olması istenmektedir. (Bkz. Tekvin 17:12–13). Buradan da anlaşılacağı üzere, sünnet 

yabancılar için, İsrail’in dinî ve sosyal yaşamını paylaşmalarının vasıtalarından birisi 

olarak zorunlu görülmüştür. Bkz. Usue, 70 vd. 

Tanrı’nın Musa’yla yaptığı ahitte de, İsrail’in yabancılarla ilişkide olduğunu 

gösteren birçok örnek yer almaktadır. (Çıkış 12:38;22:21–24; Sayılar 9:14; 15:14–15; 

15:29–30). Örneğin İsrailliler Mısır’dan çıktıklarında, kendileriyle birlikte başka 

milletten insanlar olduğu halde (Çıkış 12:38), onları dışlamamışlardır. Büyük bir 

ihtimalle bu yabancı insanlar da İsrail topraklarına girmiş ve orada yerleşmişlerdir. Musa 

özellikle yabancıların İsraillilerin arasında bulunmasını, (Bkz. Sayılar 15:14–15), tıpkı 

yerli İsrailliler gibi, yabancıların da mabette kurbanlar sunmalarına izin verilmesini 

istemiştir. Yabancılara karşı bir ayırım yapılmamıştır. Bkz. Usue, 93-96. 

Davut’la yapılan ahitte de, aynı şekilde yabancıların Yahve’nin mabedine gelmesi ve 

ibadet etmesi istenmiştir. (Bkz. I. Krallar 8:41–43; II. Tarihler 6:32–33). Kral 

Süleyman, Tanrı’dan yeni yaptığı mabede gelip yerleşmesi için dua ederken, burada 

yabancıların da Yahve’nin ismini dinleyebilecekleri, hatta gelip ona ibadet 

edebileceklerini söylemiştir. Süleyman, Tanrı’dan, başka tanrıları reddedip İsrail’in 

tanrısını kabul etmiş olan yabancıların mabette Yahve’ye yapmış oldukları dualarını da 

işitmesi için dua etmiştir. Bkz. Usue, 96-97. 
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tapmaya meylettirebileceği için yabancılarla evlilikleri yasaklanmıştır. Bazı 

araştırmacılar, buradan kendi tanrılarını tamamen terk edip, Yahve’yi kabul eden 

yabancı kadınlarla evlenebileceği anlamını çıkarmışlardır. Buna örnek olarak da, 

Tevrat’ta isimleri zikredilen Tamar,1242  Rut,1243 Rahab1244  ve Batşeba1245 gibi 

örnekleri, böyle bir düşünceye izin veren yeterli örnekler olarak göstermektedirler. 

Tevrat’ın hiçbir yerinde, Ezra ve Nehemya kitaplarındaki gibi,1246 yabancıların 

Yahve’ye ibadetten tamamen dışlandıklarını gösteren bir delil olmadığını ileri 

sürmektedirler. Dolayısıyla, Ezra ve Nehemya kitaplarında, yabancıların İsrail 

toplumundan tamamıyla dışlanması düşüncesi, iddia edildiği gibi Tevrat’taki 

hükümlere dayanmamaktadır.1247 Örneğin, Tesniye’de, dış evlilikler konusunda 

kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın, her iki tarafın evliliğini de yasaklarken; Ezra 

kitabında sadece yabancı kadınlarla evlilik yasağından söz edilmiştir. Yabancı 

erkeklerle evlilik tehlike olarak görülmemiştir. Yabancı kadınlarla evliliğin 

yasaklanma gerekçesi, erkeğin kadın tarafından kendi tanrılarına inanmaya 

meylettirebileceği endişesidir. Fakat bu etkilenmenin neden tek taraflı bir risk olduğu 

veya neden çocukların da annesiyle birlikte bırakılmak zorunda olduğu1248 kitapta 

belli değildir.1249 

Bir başka durum, Ezra ve Nehemya’nın yazarları, Tanah’taki bazı bölümleri, 

Ezra ve Nehemya’nın dışlayıcı dinî ve sosyal reformlarını desteklemek için 

                                                
1242 Bkz. Tesniye 38:6–30; Krş. Matta 1–3. 
1243 Bkz. Rut 1:16–174:13–22; Krş. Matta 1:5. 
1244 Bkz. Yeşu 6:22–23; Krş. Matta 1:5. 
1245 Bkz. II. Samuel 11:3; 26–27; 12:24–25; Krş. Matta 1:6. 
1246 Bkz. Ezra 4:3; Nehemya 2:20; 13:3. 
1247 Usue, 89-97. 
1248 Bırakılan yabancı kadınlardan pek çoğu Yahudalı kocalarından çocuk doğurmuş 

olmalarına rağmen, yine de toplumdan çıkarılmak zorunda bırakılmışlardır. Bkz. Ezra 

10:3, 11–12, 19. 
1249 Bu konuda şu şekilde bir yorum yapılmıştır: Sürgünden dönen Yahudiler için önemli olan 

topraklarını geri alabilmekti. Bir kadın, kendi öz çocuklarından birisini mirasçısı olarak 

seçmesi konusunda kocasını ikna edebilir, böylece kocasının önceki evliliğinden doğan 

erkek çocuklar mirastan mahrum bırakılma tehlikesi vardı. Bu durum kardeşler arası 

rekabet ve güvensizliği sebep olurdu. Büyük erkek çocuklar, kendi üvey kardeşlerinden 

korkacaklardı. Bu yüzden çocukların da anneleriyle birlikte (gerçekte mirastan mahrum 

etmek için) gönderilmişlerdir. Bkz. Douglas, 11–12. 
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alışılmadık bir tarzda yeniden yorumlamıştır.1250 Ezra kitabının dış evliliklerle ilgili 

olan dokuz ve onuncu bablarını inceleyen Yonina Dor ise, her iki babın kitapta peş 

peşe yer almasına rağmen, aralarında ciddi farklar olduğunu iddia etmiştir.1251 Ona 

göre, bu iki bab, farklı iki kaynaktan derlenmiştir. Bu sebeple her ikisinde 

anlatılanları, aynı zamanda gerçekleşmiş olaylar ya da biri diğerinin devamı gibi 

görmek imkânsızdır.1252 Dokuzuncu babda anlatılanlar1253 Ezra’nın döneminde 

yaşanan olaylardır. Onuncu babdaki anlatılanlar ise ideolojiktir ve Ezra’dan çok 

sonraki bir döneme aittir. Bu babı kaleme alan yazar, yabancı eşlerin boşanması 

yönündeki ideolojik dinî düşüncesini buraya ilave etmiştir.1254 

Ezra kitabına göre, Yehiel’in oğlu Şekanya’nın “bütün karıları ve onlardan 

doğanları bırakmak için, şimdi Allahımızla ahit keselim ve şeriata göre yapılsın” 

teklifi üzerine Ezra, kâhinlerin, Levililerin ve bütün İsrail’in liderlerine bu şekilde 

yapmak üzere yemin ettirmiştir.1255 Ezra, sürgünden dönenlerin tamamının katılacağı 

genel bir toplantı düzenleneceğini, katılımın zorunlu olduğunu ve katılmayanlar 

                                                
1250 Usue, 10-12. 
1251 Dor, 26–47. 
1252 Dor’un makalesinde sıraladığı, dokuz ve onuncu bablar arasındaki farklardan bir kaçı 

şunlardır: Dokuzuncu bab mecazlarla dolu iken, onuncu bab somut ve açıktır. 

Dokuzuncu bab, dış evliliklerin yasaklığı için ilke ve kurallar ortaya koyar, boşamalarla 

ilgili tavsiyeler yer alır (Ezra 9:5 vd.); onuncu babda ise yabancı eşlerin hemen 

boşanması istenir. (Ezra 10:3, 11). Dokuzuncu bab, yabancı kadınlardan doğan 

çocukların durumuyla ilgilenmezken; onuncu babda bunlar iki kez vurgulanır. (Ezra 10: 

3, 44). Dokuzuncu babda, Yahudi nüfusun karışmasında hem erkekler hem de 

kadınlardan söz edilirken (Ezra 9:1, 2, 11, 12, 14); onuncu babda yalnızca kadınlara 

işaret edilir. (Ezra 10: 2, 3, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 44). Bir başka husus, dokuzuncu bab, 

günah hissiyle ve çözümsüz acı bir duyguyla sona ererken (Ezra 9: 15); onuncu babda, 

konunun çözümü için pratik öneride bulunulur. (Ezra 10:14–44). Benzer şekilde dokuz 

ve onuncu bablarda, Ezra’nın karakteristik özelliklerinin de farklı bir şekilde verildiği 

üzerinde durulmaktadır. İlkinde Ezra’nın davranışı bir peygamber gibi etkileyici ve 

samimîyken (Ezra 9:3–5); ikincisinde onun tavrı faydacı olup, davranışları merhamet 

uyandırma gücünden yoksundur. (Ezra 10:5, 6, 17). Sözleri ise kısa ve özdür. (Ezra 

10:10, 11). Daha fazla bilgi için bkz. Dor, 28 vd. 
1253  Bkz. Ezra 9: 6–15. 
1254 Dor, 44–45. 
1255 Bkz. Ezra 10:2–5. 
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hakkında kendisine verilen yetkileri1256 kullanmakla tehdit eden bir bildiri 

yayınlamıştır.1257 Daha önceki dönemlerde sürgünden dönüp yabancı kadınlarla 

evlenmiş olanlar da bu toplantıya katılmış, ancak eşlerini boşamayı reddetmişlerdir. 

Öte yandan bunlar, emre itaat etmedikleri takdirde ekonomik geleceklerinin, 

topraklarının ellerinden alınacağı; çocuklarının da eşleriyle aynı akibeti paylaşacağı 

için endişe duyuyor ve ağlıyorlardı.1258 Bütün karşı çıkmalara rağmen Ezra, Kudüs’te 

toplanan cemaatten birkaç kişi hariç, yabancılarla evlilik yapmış olanlardan eşlerini 

boşayacaklarına ilişkin söz almıştır.1259 Bu amaçla Ezra yabancı eşlerin boşanmasını 

denetlemek üzere bir boşanma komisyonu kurmuştur.1260 Yabancı eşlere karşı 

takınılan tavırda, görünürde, üzerinde durulan temel konu putperestlik olmasına 

karşın, Ezra’nın bunların dinî uygulamalarıyla ilgili herhangi bir araştırma yaptığına 

ilişkin hiçbir işaret yoktur. Ezra’nın bu reformu, sonraki dönemlerde telafi edilemez 

sonuçlar ortaya çıkarmıştır.1261  

Ezra’nın ortaya koyduğu bu kanun, yaşlı ve genç nesiller arasında bir 

kopukluğa ve ihtilafa sebep olmuştur. Şekenya’nın durumu buna bir örnek teşkil 

etmektedir. Şekenya, Ezra’ya yabancı hanımların ve onlardan doğan çocukların 

bırakılması teklifini yapan kişidir.1262 Fakat eşlerini bırakmaya söz verenler arasında 

onun ismi yer almamaktadır.1263 Aksine bu listede babası Yehiel ve amcalarından 

beşinin adı görülmektedir.1264 Bu tutumuyla Şekanya, kendi babasını ve amcalarını 

tuzağa düşürmüş olmaktadır.1265 Çünkü Ezra kitabındaki anlatımdan onun, kendi 

annesinin (belki üvey annesinin) boşanmasını desteklediği anlaşılmaktadır. Eğer 

                                                
1256 Ezra’ya kral Artahşaşta tarafından verilen yetki fermanında şu yaptırımlar yer 

almaktadır: “gerek ölüm, gerek sürgün, gerek mal müsaderesi, gerekse hapis için ona 

hemen hüküm icra olunsun.” Bkz. Ezra 7:26. 
1257 Bkz. Ezra 10:7–8. 
1258 Bkz. Ezra 10:1. 
1259 Bkz. Ezra 9–15. 
1260 Bkz. Ezra 10:16–17. 
1261 Douglas, 12–14. 
1262 Bkz. Ezra 10:2-4. 
1263 Bkz. Ezra 10:18–44. 
1264 Bkz. Ezra 10:26. 
1265 Douglas, 12–14.  
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boşanmasını istediği kadın, Şekanya’nın öz annesiyse, o zaman Şekanya kendisinin 

de terkedilmesini savunmuş olmaktadır.1266 

Ezra, yabancı eşlerin bırakılması için çok büyük çaba harcamasına rağmen, 

Ezra kitabında bunu başardığına ilişkin hiç söz edilmemektedir. Ezra kitabı, “bütün 

bunlar yabancı karılar almışlardı ve onlardan bazılarının çocuğu olmuş karıları 

vardı”1267 ifadesiyle sona ermektedir. Bazı yorumlarda ve standart metinlerde bu 

cümleden sonra, apokrif 1. Esdras kitabında yer alan “Bunların hepsi yabancı 

kadınlarla evlenmişti. Onları boşayıp çocuklarıyla birlikte onlardan ayrıldılar”1268 

cümlesi ilave edilmektedir. Fakat Ezra kitabının sonunda hâlâ yabancı kadınlar ve 

çocukları mevcuttur. 

Ezra kitabı bu noktada son bulmakta ve Ezra, tamamen gözden 

kaybolmaktadır. Ezra’nın dış evliliği yasaklayan bildiriyi yayınlaması, kariyerini 

yıkmasına sebep olmuştur.  Pek çok düşünüre göre, kızları bırakılan aileler, Pers 

yönetimine Ezra’nın görevden alınması yönünde baskı yapmışlardır. Bunun üzerine, 

bölgede barışın tesisine çalışan Pers kralı, halk arasında hoşnutsuzluğa ve tepkiye yol 

açan keyfî uygulamalar yaptığı için muhtemelen Ezra’nın görevine son vermiş ve 

onu Babil’e geri çağırmıştır.1269 

Ezra’nın dış evlilik yasaklama girişimiyle ilgili, iki farklı görüş vardır. Birinci 

görüşe göre, Ezra’nın bu girişimi, dışlayıcı ve aşırı ırkçı bir yaklaşımdır.1270 İkinci 

görüşe göre, Ezra’nın bu yöndeki reformu, bölgede azınlık durumundaki Yahudi 

toplumunun, diğer milletlerle karışıp asimile olmalarını önleme çabasıdır. Bu 

yüzden, o dönemde dış evliliğin yasaklanması veya evli olanların eşlerini boşamaya 

zorlanması zorunluydu. Bu yüzden Ezra, herkesten daha çok Yahudiliğin babası diye 

isimlendirilmeyi hak etmektedir.1271 

                                                
1266 Washington, 435. 
1267 Bkz. Ezra 10:44. 
1268 Bkz. 1. Esdras 9:36. 
1269 Fohrer, 359; Smith, 245; Blenkinsopp, “The Mission…”, 420–421; Douglas, 5, 13–14; 

Washington, 436. 
1270 Albert I. Gordon, Intermarriage/Interfaith, Interracial, Interethnic, Beacon Press, 

Boston, 1964, s. 176–177; Brown, 174; Smith, 245; Usue, 43. 
1271 Vriezen, 258. 
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Nehemya kitabında, Ezra’da olduğu gibi, dış evlilik yapılmaması konusunda 

söz verildiğine ilişkin ifadeler vardır.1272 Burada dış evlilik yapanlara çok sert cezalar 

verildiği belirtilmektedir.1273 Fakat yine de, Nehemya döneminde yabancı milletlerle 

evliliklere izin verilmeyeceği yönündeki kararın,1274 Ezra zamanında gerçekleşen 

yabancı kadınların boşatılmasından daha az radikal bir adım olduğu 

belirtilmektedir.1275  

Nehemya kitabında, Yahudilerin kızlarıyla evlendikleri belirtilen Aşdod, 

Ammon ve Moab’dan söz edilmektedir. Bazı araştırmacılar, Ammon ve Moab’ın 

Nehemya kitabında açıkça vurgulanmasını1276 şüpheyle karşılamaktadırlar. Kitabın 

on üçüncü babının başında yer alan ifadenin,1277 öncesi ve sonrasıyla doğrudan bir 

bağlantısının bulunmadığı; bunun sonraki dönemlerde bazı yazarlar tarafından 

açıklama amacıyla buraya yerleştirildiği ileri sürülmektedir. Şayet bunu 

Nehemya’nın kendisi yapmamışsa, onun yaptıklarına yasal bir haklılık kazandırmak 

isteyen birileri tarafından sonradan ilave edilmiş olduğu iddia edilmektedir.1278 

Nehemya kitabının sonlarında “ve onları bütün ecnebilerden temizledim”1279 

denilmesine rağmen, bazı araştırmacılar, ne Ezra ne de Nehemya döneminde yabancı 

kadınların hepsinin bırakıldığını söylemenin zor olacağını ifade etmektedir.1280 

Çünkü dış evliliği yasaklayan Ezra’nın bu işi tam olarak çözemeden ayrılması ve 

gelecek birkaç nesil içerisinde Yahudi nüfusunda büyük bir patlama olması,  dış 

evliliğin devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.1281 Zira 

                                                
1272 Bkz. Nehemya 10:30. 
1273 Bkz. Nehemya 13:23–27. 
1274 Bkz. Nehemya 10:30; 13:25. 
1275 Sheldon H. Blank, “Studies in Post-Exilic Universalism, Hebrew Union College 

Annual, 11 (1936), s. 160. 
1276 Bkz. Nehemya 13:23. 
1277 “O gün, kavim dinlerken Musa’nın kitabından okudular ve o kitapta Ammonî ve Moablı 

ebediyen Allah’ın cemaatine girmesin diye yazılmış olduğunu buldular...” Bkz. Nehemya 

13:1–3. 
1278 Blank, 159–160. 
1279 Bkz. Nehemya 13:30. 
1280 Gordon, 176–177; Washington, 436. 
1281 Douglas, 23. 
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yabancılarla evlilik toplum hayatında o kadar kökleşmiştir ki, alınan önlemlere ve 

uygulanan sert tedbirlere rağmen kökünden kazınamamıştır. Dış evlilik, Yahudi 

sosyal yaşamında hiçbir zaman da tamamen engellenememiştir.1282 

Sonuç olarak, Ezra ve Nehemya’daki evlilik reformları dinî olmaktan çok 

politiktir. Dış evliliğe karşı alınan tedbirler ise dinî, politik ve sosyal içeriklidir. 

Bunlar, boşanma, bedensel cezalar, toplumdan dışlanma ve mal varlığına el 

konulmasını kapsamaktadır. Ezra ve Nehemya, bir dizi adımla yeni bir İsrail kimliği 

oluşturmaya çalışmıştır. İsrail’i diaspora toplumuyla tanımlayan bu liderler,1283 yerli 

halkla evlilik yapmış olan Yahudileri, eşlerinden ve çocuklarından ayırmaya 

çalışmışlardır. Fakat boşanmalar, sadece yabancı hanımlar almış erkeklerle sınırlı 

tutulmuştur. Burada sürgünden dönen grup içerisinde yabancı erkeklerle evlenen 

hanımlardan hiç söz edilmemiştir. Hâlbuki Ezra’nın yabancı evliliği yasaklarken 

referans gösterdiği Tesniye kitabında hem erkek hem de kadınlar için evlenme yasağı 

söz konusudur.  

Aynı şekilde Ezra kitabında isimleri sayılan yabancı unsurlar, Tevrat’ta yer 

alan listeden alınmıştır. Daha önceki dönemlerde yabancılarla evliliği yasaklayan 

emirler, Ezra tarafından yeni bir duruma uyarlanmış ve bütün yabancıları kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Nehemya bu listeye Aşdot’u da eklemiştir. Fakat Ezra ve 

Nehemya’nın dönemindeki bu milletler, isim benzerliği olmakla birlikte, Tevrat’ta 

isimleri zikredilen milletlerle örtüşmemektedir. Zaman içerisinde milletler 

birbirleriyle karışmıştır.1284 

Yahudilik’te Yabancılarla evlilik geçmişten günümüze her zaman var 

olagelmiştir. Resmi bir ihtida olmaksızın bir yabancıyla evlilik, Tanrı’ya ve Yahudi 

halkına karşı günah işleme olarak kabul edilmiş, cezası aforozla denk sayılmıştır. 

Bütün bu resmi ve dinsel yasaklamalara rağmen, yabancılarla evlilikler yapılmaya 

devam edilmiştir.1285 

                                                
1282 Gordon, 176–177. 
1283 Gary N. Knoppers, “Intermarriage, Social Complexity and Ethnic Diversity in the 

Genealogy of Judah”, JBL, 120/1 (2001), s. 28. 
1284 Knoppers, 29. 
1285 Bu konuyu günümüzle ilişkilendiren bazı düşünürler, dinsel hiçbir bağlantısı olmayan, 

senede bir kez ancak sinagoga giden Yahudi ailelerin, çocuklarının yabancılarla 

evliliğine karşı çıkmalarının sebebini sorgulamaktadırlar. Bu Yahudilerin dış evliliğe 



 

 

207 

                                                                                                                                     

karşı çıkmalarının sebeplerinden birisi olarak, onların bunu kendi gruplarının birliği ve 

grup içindeki konumları bakımından tehdit olarak görmelerine bağlamaktadırlar. Bazı 

araştırmacılar, bu yönü itibariyle Yahudiliğin hâlâ kabilesel bir din olduğunu ileri 

sürmektedir. (Louis A. Berman, Jews and Intermarriage/A Study in Personality and 

Culture, Thomas Yoseloff, New York-London, 1968, s. 236–237.).  

Günümüz Avrupa gettolarında dış evlilik serbest olmasına rağmen, asimilasyon 

yoluyla Yahudi kimliğinin kaybolmasından korkulduğu için, dış evlilik karşıtlığının 

giderek arttığı söylenmektedir. Her ne kadar Yahudiler, Hıristiyanları putperestler veya 

paganlar olarak kabul etmeseler de,  kendi dinî kimliklerinin kaybolmasına ve azınlık 

olarak asimile olmalarına sebep olacağı düşüncesiyle dış evliliğe karşı çıkmaktadırlar. 

(Bkz. Gordon, 178.).  

Çağdaş Yahudi dinî liderlerin çoğunluğunun ve üç büyük Yahudi mezhebinin, 

Muhafazakâr, Ortodoks ve Reformist, günümüzde yabancılarla evliliğe şiddetle karşı 

çıktıkları belirtilmektedir. Muhafazakâr bir kuruluş olan “Amerika Rabbanî Meclisinin 

Yahudi Hukuku ve Standartları Kurulu”nun dış evlilik konusundaki resmî görüşlerinden 

bazısı şöyledir:  

1. Dış evlilik yapan bir Yahudinin, Yahudi oluşu sona ermez. O, Yahudiliğin en 

önemli yasaklarından birisini (bu yasaklar için bkz. Çıkış 34:16; Tesniye 7:3) ihlal 

etmesine rağmen, sinagog ibadetlerine katılmaya ve Yahudiliğin diğer emirlerini yerine 

getirmeye devam edebilir. 

2. Dış evlilik yapılan yabancılar iyi ve müstesna insanlar olabilirler. Fakat bunlar 

Yahudiliğe geçmedikçe, Yahudi dininin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olma, 

çocuklarını Yahudi olarak büyütme konusunda içten ve samimi olamazlar. Yahudi 

olmayan bir annenin çocukları, Yahudi değildir. 

3. Dış evliliğe karşı çıkan yalnızca Yahudilik değildir; Katoliklik ve Protestanlık da 

buna karşıdır. Sempati duyduğumuz Hıristiyan ailelerinin bireylerinin, Yahudilerle 

evlendiklerini ve sonuçta bunların aile birliklerinin bozulduğunu ve çoğunlukla da 

yıkıldığını belirtmek gerekir. 

4. Yahudi toplumu dışında birisiyle evlenen bir kimse, Yahudi olmayan eşi 

olmaksızın kendisi adına üyelik için müracaat etse bile, Birleşik Amerika Sinagogu’nun 

üyesi olan Muhafazakâr Örgütün üyeliği için bir aday olarak düşünülmemelidir. 

5. Yabancı birisiyle evli olan bir kimsenin, eşi olmaksızın tek başına müracaat etse 

bile, bir örgütün üyeliğine kabul edilmemelidir. Koca ve karı, ta zamanın başlangıcında 

“tek vücut” olarak düşünüldüğü için “tek üyedir”. 

6. Bu ilişki çok acil ve çok önemliyse, Yahudi olmayan eş Yahudiliğe geçebilir ve 

örgütün aktif ve şerefli bir üyesi olur. Rabbi, Yahudi olmayan şahsa zaman harcamaya ve 
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c. Yahudiliğin Kurumsallaşmasıyla İlgili Faaliyetleri 

Kudüs’te bir dizi reformlar gerçekleştiren Ezra, bunları tek başına değil, 

oluşturduğu bir kurulla birlikte yapmıştır. Ezra’nın önderliğinde kurulan bu kurul,1286 

Knesset Ha-Gadol (Büyük Meclis) olarak isimlendirilmektedir. Büyük Meclis, 

peygamberler, kâhinler ve ileri gelenlerden oluşan 120 üyeli bir kuruldur.1287 

Özellikle Yahudi tarihinin karanlık dönemlerinden olan Pers döneminde 

ortaya çıktığı söylenen bu kurulun, başlangıç dönemleriyle ilgili çok fazla bilgi 

                                                                                                                                     

Muhafazakâr Hareket’in Hukuk Kurulu’nun ortaya koyduğu prosedüre göre ona din 

değiştirtmeye hazırdır.1285 

Reformist Yahudilerin de Yahudilerin dış evlilikler yapmasına karşı olduğu 

söylenmektedir. Reformist Yahudilerin yaptığı bir toplantı da, “yabancılarla evliliğin 

Yahudi dinsel geleneğine aykırı olduğu ve bu yüzden Amerikalı Rabbilerce 

cesaretlendirilmemesi gerektiğinin” ifade edildiği aktarılmaktadır.1285 

Ortodoks Yahudilerin inançlar arası evlilik konusunda resmî bir bildirisinin olmadığı 

belirtilmektedir. Bu konuda dış evliliğe şiddetle karşı çıkan eski Yahudi geleneğini 

devam ettirdikleri düşünülmektedir.1285 

Çağdaş Yahudiliğin önemli kollarının liderleri de, resmî olarak dış evliliğe karşı 

olduklarını ifade etmektedirler. Bu konuda Louis Finkelstein’in şu sözleri oldukça dikkat 

çekicidir: “Yahudiler, başka inançtan insanlarla evliliğe düşmandırlar. Bu çok iyi 

anlaşılmamaktadır. Yahudiler, Yahudi olsalar bile başka ırktan insanlarla evliliğe 

düşman değildirler. Buradaki temel doktrin, evin bir mabet olmasıdır. Yahudiler dış 

evlilikten hoşlanmazlar, çünkü çocuklar Yahudi olmayacak veya yarı Yahudi 

olacaklardır. Yahudiler, Yahudiliğin korunması gerektiğinin önemini çok güçlü 

hissetmektedirler. Çünkü çok az sayıda Yahudi vardır.” (Bkz. Gordon, 184–187). 

Reformist Yahudilik’te Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden doğan çocuklar, 

Yahudi olarak kabul edilmektedir. Bazı rabbiler, karışık evlilik törenlerini yapmakla 

görevlendirilmişlerdir. Ortodoks Yahudilik’te ise yalnızca Yahudi anneden doğan 

çocuklar Yahudi kabul edilmektedirler. (Bkz. Hunter, 164–165.). 
1286 Daniel Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1287 Bkz. TB, Megilla, 17b. Bu yüz yirmi üyeden otuzu Neviîm (peygamberler), geri kalan 

doksanını ise Hakhamîm (hahamlar), Zıkanîm (ileri gelenler) ve Soferîm 

oluşturmaktadır. Bkz. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 90–91; Sperber, “The 

Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
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yoktur.1288 Bu yüzden bazı araştırmacılar, bu Meclis’in Nehemya kitabının sekizinci 

bölümündeki ifadelerden hareketle1289 var olduğu kabul edilmiş hayalî ve efsanevî bir 

kurum olduğunu ileri sürmüşlerdir. Büyük Meclis, yaklaşık 200 yılına kadar ayakta 

kalmıştır.1290 Sonraki dönemlerde yerini, Gerousia1291 ve Sanhedrin almıştır.1292 

Büyük Meclis, döneminin anayasal konularda karar veren en yüksek hukukî 

otoritesi kabul edilmektedir.1293 Verdiği kararlar, nesilden nesile sözlü olarak 

nakledilmiştir.1294 Bu meclisin temel amaçlarından birisi, “Tevrat’ın etrafında bir çit 

oluşturmak için”1295 kanunlar yapmaktır.1296 Çıkardığı kanunlar, dinde yeni bir şey 

ortaya koymak olmayıp, var olanları korumaya yöneliktir. Yani bunlar kanun 

koyucular olarak değil, kanun onarıcıları olarak görülmektedir. Denby, bu meclisin 

temel görevini, “onlar peygamberliğin sonunun geldiğini gördüler. Bu amaçla, 

Şeriat’ın daha iyi gözetilmesi için yeni kurallar ve sınırlamalar getirdiler” şeklinde 

özetlemektedir.1297 

Mişna’da, Tevrat’ın nesilden nesile nakledilmesindeki son halka olarak 

Büyük Meclis’in ismi zikredilmektedir: “Musa Tevrat’ı Sina’da aldı ve onu Yeşu’ya 

teslim etti. Yeşu Zıkanîm’e,1298 Zıkanîm, Neviîm’e1299 ve Neviîm de Büyük Meclis’e 

teslim etti.”1300 Bu Meclis, Tevrat’ın tespiti, nakledilmesi ve kanonize edilmesinde 

                                                
1288 Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1289 Bkz. Nehemya 8:1–18. 
1290 Hunter, 125–126; Wylen, 194; Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1291 “Gerousia”, Helenistik dönemde (323–168 arasında) Kudüs’ün ileri gelenlerinin 

toplandığı mahallî bir meclistir. Sonra yerini Baş Kâhin’in kontrolünde kurulan 

Sanhedrin’e bırakmıştır. Bkz. Dorff-Rosett, 137; Hunter, 126. 
1292 Dorff-Rosett, 137; Hunter, 125. 
1293 Krş. Nehemya 5:7; Ezra 10:1, 7, 12–14; I. Makkabiler 14:27–29; TB, Berakot, 33a. 

Ayrıca bkz. Dorff-Rosett, 137. 
1294 Dorff-Rosett, 8, 137. 
1295 Bkz. Mişna, Avot 1/1. 
1296 Menachem Elon, “Takkanot”, EJ, CD Edition. 
1297 The Mishnah (Aboth), s. 446 (5. dipnot). 
1298 Bkz. Yeşu 24:31. 
1299 Bkz. Yeremya 7:25. 
1300 Bkz. Mişna, Avot 1/1. 
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aktif olarak yer almıştır.1301 Tevrat’ı Yahudi hayatının esası kılmış; Tanah’a yeni 

eklemeler yapmış; ayin ve sinagogla ilgili kuralları tespit etmiş; günlük dua ve 

kutlama formüllerini kaleme almışlar; Yahudi takvimini oluşturmuşlar;1302 bütün adet 

ve gelenekleri bir araya getirmiştir.1303 

Büyük Meclis’in Yahudilik’te başlattığı uygulamalardan bazısı şunlardır:  

a. Sözlü Yasa’nın midraş, halakah ve aggadah olarak üç bölüme ayrılması,1304  

b. Hezekiel, Daniel, Ester ve On İki Küçük Peygamber kitaplarının kanona 

dâhil edilmesi,1305  

c. Dinî bayram ve törenlerde Amida,1306 Kiduş1307 ve Havdala1308 dualarının 

okunması geleneğinin başlatılması,1309  

                                                
1301 Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1302 Yahudi takviminin başlangıcı dâhil (bkz. TB, Bezah, 6a), Büyük Meclis’in yaptığı 

söylenen bazı düzenlemeler, aynı zamanda kurucusu ve ilk başkanı olması hasebiyle, 

Ezra’ya da atfedilmektedir. Bu hususun dikkatten uzak tutulmaması gerekir. 
1303 Kaufmann-Eisenberg, 99; Emil G. Hirsch-Broyde, V/322; Adam, Yahudi Kaynaklarına 

Göre Tevrat, 91. 
1304 Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1305 TB, Baba Batra, 15a’da geçen bu kitapları “yazdı” ifadesi, kanona dâhil etti anlamında 

yorumlanmıştır. Bkz. Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1306 “Amida” (hdymA; “ayakta duruş”), özellikle Aşkenaz Yahudiler arasında meşhur olan bir 

duadır. Bu dua, orijinalinde 18 berahadan oluştuğu için “Şmone Esre” olarak da 

isimlendirilir. Talmud’da ise “Ha-Tefillah” (Dua) olarak adlandırılır. Rabbilere göre 

günde üç kez söylenen Amida duaları, günlük Bet Ha-Mikdaş sunularının yerine ikame 

edilmiştir. Bkz. TB, Megilla, 17b; Ayrıca bkz. Joseph Heinemann, “Amidah”, EJ, CD 

Edition; Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, I, Gözlem yay., İstanbul, 2001, s. 61–

62. 
1307 “Kiduş” (QBVc, “kutsama”), Cumartesi ve bayram günlerinde okunan özel bir duadır. 

Evde veya sinagogta bu dua okunurken, bir kadeh şarap elde bulundurulur. Bu duanın 

temelinin, Çıkış kitabında yer alan “Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut” 

(Çıkış 20:8) emrine dayandığı söylenir. Bkz. TB, Berakot, 33a; Ayrıca bkz. Sperber, 

“The Great Synagogue”, EJ, CD Edition; Aaron Rothkoff, “Kiddush”, EJ, CD Edition; 

Besalel, II/326. 
1308 “Havdala” (hlVbh “ayırım”), kutsalla kutsal olmayan arasındaki farkı vurgulamak için, 

Şabat ve bayramların bitiminde okunan bir duadır. Havdala, Amida duası içerisinde yer 
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d. Aile hukukuyla ilgili bazı düzenlemelerin yapılması,1310  

e. Yahudilerin kurtuluşunun anısına Adar ayının 14. ve 15. günlerinin bayram 

ilan edilmesi (Purim).1311 

İkinci Mabed Dönemi boyunca Yahudilik’te çok önemli işler yapan Knesset 

Ha-Gadol’ün üyelerinin kimliği ve bir üyesi kabul edilen Soferîm’le1312 ilişkisi hâlâ 

büyük bir problemdir.1313 Soferîm kelimesinin tam anlamı ve bu grubun rolü 

tartışmalıdır. Soferîm kavramına İkinci Mabet dönemi öncesinde rastlanılmakta, 

ancak bu dönemde kelimenin kök anlamında var olan “saymak” fiilinden hareketle, 

Tevrat’ın harf ve kelimelerini tek tek saymalarından dolayı bu ismin verildiği iddia 

edilmektedir.1314 Bu kavram, ancak İkinci Mabet döneminden itibaren, özel bir ilim 

adamı sınıfını belirtmek için kullanılmıştır.1315 Yahudi kaynaklarında Ezra’dan önce 

bu Soferîm’in varlığın hakkında fazla bilgi verilmediği için, bu kurumun İkinci 

Mabet dönemine ait olduğu kabul edilmiştir.1316  

Bazı araştırmacılara göre ise Talmud’un Soferîm çağı, Ezra döneminde 

başlamış, Knesset Ha-Gadol’ün son üyesi olan Simeon zamanına kadar devam 

etmiştir. İsimleri bilinmeyen ve Pers dönemi boyunca faaliyette olan bu yazıcılar, 

Sözlü Yasa’nın temellerini atmış; sosyal ve dinî alanlarda düzenlemeler yapmış; 

Tevrat’ı yorumlamış ve hükümlerini insanlara anlatmışlardır. Soferîm’in Tevrat’la 

ilgili, Ezra ile Simeon arasındaki dönemde yaptığı ve “mikra soferîm” (soferimin 

okumaları), “ittur soferîm” (soferimin süslemeleri), “tikkun soferîm” (soferimin 

                                                                                                                                     

almakta ve bir kadeh şarapla yapılmaktadır. Bkz. TB, Berakot, 33a; Ayrıca bkz. Israel 

Moses Ta-Shma, “Havdalah”, EJ, CD Edition. 
1309 TB, Megilla, 17b; TB, Berakot, 33a. 
1310 Bkz. TB, Yebamot 21a. Ayrıca bkz. Elon, “Takkanot”, EJ, CD Edition. 
1311 TB, Megilla, 2a; Ayrıca bkz. Sperber, “The Great Synagogue”, EJ, CD Edition. 
1312 “Soferîm” kelimesi, İbranice “sofer” (rpvs) kelimesinin çoğulu olup kelime anlamı 

“yazar” demektir. Yitzhak Dov Gilat, “Soferim”, EJ, CD Edition; Schams, 46–47; 

Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 91–97. 
1313 Jacobs, “Halakhah”, EJ, CD Edition. 
1314 TB, Kidduşin 30a. Bkz. Gilat, “Soferim”, EJ, CD Edition; Adam, Yahudi 

Kaynaklarına Göre Tevrat, 92. 
1315 Gilat, “Soferim”, EJ, CD Edition. 
1316 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 92. 
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düzeltmeleri), “dikdukei soferîm” (soferimin ayrıntıları) ve “divrei soferîm” 

(soferimin sözleri) olarak tanımlanan değişiklik ve düzenlemelerden söz 

edilmektedir.1317 İbn Ezra, “Soferîm’in düzeltmeleri” iddiasına, “tek bir kişinin 

iddiası olduğunu belirterek” karşı çıkmıştır.  İbn Ezra’nın Müslümanların Tevrat’ın 

Yahudilerce tahrif edildiği iddialarına dolaylı da olsa katkı sağlamasından korktuğu 

için, “yazıcıların düzeltmeleri” iddiası hakkındaki görüşlerini açığa vurmamış 

olabileceği söylenmiştir.1318 

Talmud’a göre Soferîm’in iki görevi vardır: Tevrat’ı yorumlamak1319 ve 

kanun yapmak. Soferîmin kanun yapması ise pozitif ve negatif olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Dinin ve Tora’nın prensiplerini korumak için yapılanlara pozitif 

kanunlar (takkanot), bozulmaları engellemek için yapılanlara ise negatif kanunlar 

(gezerot) denilmektedir. Birinci tür kanunlarla (takkanot) ilgili, “sana öğretecekleri 

şeriata göre ve söyleyecekleri hükme göre yapacaksın. Sana bildirecekleri karardan 

sağa yahut sola sapmayacaksın”1320 ifadesi delil olarak getirilmektedir. Burada 

yalnızca Tevrat’ta yazılı olanlara değil, aynı zamanda yapılan kanunların tamamına 

itaat edileceği anlamına geldiği ifade edilmektedir.1321 

Bazı kaynaklarda Sanhedrin’in kurulması veya yeniden organize edilmesi de 

Ezra’ya atfedilmektedir.1322 Mişna’da ise Sanhedrin’in kökeni, Musa’ya kadar 

dayandırılmakta ve Tanrı’nın, Musa’ya kavminin ileri gelenlerinden 70 kişiyi 

toplamasını emretmesi1323 buna delil gösterilmektedir.1324 Fakat Sanhedrin’in tam 

                                                
1317 Soferim’in Tevrat metninde yaptıkları söylenen değişiklik ve düzeltmeler için bkz. 

Kelley- Maynatt-Crawford, 37–40; Lieberman, 21–37; Ayrıca bkz. Adam, Yahudi 

Kaynaklarına Göre Tevrat, 91–97; Gilat, “Soferim”, EJ, CD Edition. 
1318 Bkz. Steiner, 156–158. 
1319 TB, Sanhedrin, 88b. 
1320 Bkz. Tesniye 17:11. 
1321 Benjamin De-Vries, “Halakhah (Dogmatıcs Of The Halakhah)”, EJ, CD Edition. 
1322 J. Dwight Pentecost, The Words and Work of Jesus Christ, Zondervan, Michigan, 

1981, s. 557; Wylen, 194. Bazı araştırmacılar, Sanhedrin’in kökeninin Ezra tarafından 

kurulan Knesset Ha-Gadol olabileceğini düşünmektedirler. Bkz. Dorff-Rosett, 571. 
1323 Bkz. Sayılar 11:16. 
1324 Bkz. Mişna, Sanhedrin, 1/6. 
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olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Genel kanaat, bu kurumun ancak 

Yunanlılar döneminde ortaya çıktığı yönündedir.1325  

Bu kurumun Musa’ya atfedilmesi, Yahudiliğe ait her şeyin Musa’yla 

başlatılması düşüncesinin bir sonucu olabilir. Ezra’ya atfedilmesi ise, ya Ezra 

tarafından kurulan Knesset Ha-Gadol’ün bir devamı olarak görülmesinden veya 

İkinci Mabed Dönemi’ne ait bütün kurumların onun tarafından oluşturulmuş olduğu 

düşüncesinden kaynaklanmış olabilir. Çünkü Sanhedrin, Roma hâkimiyeti 

döneminde, İkinci Mabed’in MS 70 yılında ikinci kez yıkılmasından önce Filistin’de 

kurulmuş, MS 425 yılına kadar ayakta kalmıştır.1326 Kurulduğu dönemde Yahudilerin 

siyasî, dinî ve hukukî en yüksek makamı olan Sanhedrin, ikinci mabedin 

yıkılmasından sonra, Yahudilerin tek lider kurumu olmuştur. Bu dönemde Sanhedrin 

üyelerine “rabbi” denilmiştir. Bu aynı zamanda Yahudilik’te “rabbi” unvanın ilk 

biçimsel kullanımıdır.1327 

 

d. Yahudiliğe Yaptığı İlaveler (Takkanot Ezra) 

Yahudi hukuku, esasında midraş, responsa1328 ve kanunnamelerde yer alan 

hukukî yorumlarla gelişmiştir. Tevrat’ta yer alan, kanunların eklenmesi veya 

çıkartılması yasağına rağmen,1329 yine Tevrat’ın başka bir hükmüne dayanılarak,1330 

ilk dönemlerden itibaren takkanot1331 olarak isimlendirilen yasalar çıkartılmış, 

mevcut kanunlarda düzenlemeler veya değişiklikler yapılmıştır.1332  

                                                
1325 Pentecost, 557; Wylen, 194. 
1326 Hugo Mantel, “Sanhedrin”, EJ, CD Edition. 
1327 Wylen, 194; Mantel, “Sanhedrin”, EJ, CD Edition. 
1328 İbranice’de “She'elot u' Teshuvot” (TvbBQTB TvlaQ) olarak isimlendirilen “responsa”, 

sorulara verilen cevapların yer aldığı mektuplar için kullanılan rabbanî bir terimdir. Bkz. 

Israel Moses Ta-Shma, “Responsa”, EJ, CD Edition. 
1329 “Size emretmekte olduğum söze bir şey katmayacaksınız ve ondan 

eksiltmeyeceksiniz…” Bkz. Tesniye 4:2. Ayrıca bkz. 13:1–2. 
1330 “Sana öğretecekleri şeriata göre ve söyleyecekleri hükme göre yapacaksın. Sana 

bildirecekleri karardan sağa yahut sola sapmayacaksın.” Bkz. Tesniye 17:11. 
1331 Takkanot (tekili takkanah), Yahudi hukuk bilginlerince veya diğer yasa koyucular 

tarafından çıkarılan yasalar, kanunlar ve geçici kurallardır. Takkanot, Yahudi hukukunun 
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Takkanot, günün şartlarına göre hayatın sorunlarını düzene sokmaya, yeni 

hükümler getirmeye veya bazı hükümleri kolaylaştırmaya yönelik bir faaliyettir. 

Yahudi hukukundaki katı ve ağır hükümler göz önüne alındığında, takkanotun 

Yahudi dinî yaşantısındaki önemi daha iyi anlaşılacaktır. Zira her dönemde din ile 

hayatın uyumunu sağlamak, uygulanması zor ve ağır hükümleri hafifletmek için dinî 

yaşantıda çeşitli reformlar yapılmıştır. Örneğin, Şabat ve bayramlarda yapılması 

yasak olan işleri kolaylaştırmak için “Eruv” yasaları,1333 Şabat’ı daha az külfetli 

yapmıştır. Yine temizlik ve kirlilik konularındaki yasalarda da önemli reformlar 

yapılmıştır. Şayet bu yasalar kelime anlamında yorumlanıp Tevrat’a göre 

uygulanacak olsa, İsrail için oldukça külfetli olurdu. Örneğin, bir kimse aniden 

bedensel bir kirliliğe maruz kalsa veya bir cesede temasla kirlense, Tevrat’ın literal 

yorumuyla,1334 şehri terk etmek zorundadır.1335 Tevrat’ın hükmüne göre, bu durumda 

olanlara cüzamlı gibi katı davranılmalıdır. Bir kişinin sadece böyle bir olay 

sebebiyle, toplumsal hayattan uzaklaştırılıp şehri terk etmek zorunda bırakılması çok 

ağır bir ceza olmaktadır. Bu sebeple Yahudi din adamları, yasayı yeni ihtiyaçları göz 

önüne alarak düzenlemişlerdir. Bu kişilerin (yani hiçbir bulaşıcı hastalığa sahip 

olmayıp bendesel bir kirlilikten etkilenen veya cesede temas edenler), sadece mabet 

içine veya kutsal mekânlara girmeleri yasaklanır. Fakat vatandaşlıktan çıkarılmaları 

veya şehri terke mecbur bırakılmaları söz konusu değildir.1336 

                                                                                                                                     

yasal kaynaklarından birisi kabul edilmektedir. Bkz. Elon, “Takkanot”, EJ, CD Edition; 

Solomon Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, JQR, 1889, s. 61; Mantel, “The Dichotomy of 

Judaism…”, 77. 
1332 Dorff-Rosett, 402; Besalel, III/692. 
1333 Eruv (çoğulu Eruvin): Kelime anlamı karıştırmak demektir. Kavram olarak, yasak olan 

işlerin izinli duruma getirilmesi anlamını taşımaktadır. Din bilginlerinin Şabat ve Yom 

Tov yasaları ile ilgili olarak yaptıkları düzeltmelerdir. Üç türlü Eruv olup bunların tümü 

Şabat ve bayramlarla ilgilidir: Eruv Tavşilin, Yom Tov ve Şabat’ta yemek pişirme izni; 

Eruv Tehumim, Şabat günlerinde evden 1200 metreye (2000 kubit)  kadar uzaklaşma 

izni; Eruv Hazerot, her hangi bir şeyi taşıma izni. Eruv yasasından önce bu işlerin Şabat 

ve Yom Tov’da yapılması yasaktır. Bkz. Zvi Kaplan, “Eruv”, EJ, CD Edition; Besalel, 

I/159.) 
1334 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 61. 
1335 Bkz. Sayılar 5:2; Tesniye 23:11. 
1336 Bkz. Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 62. 
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Bazı takkanot ise Yahudi hukukunda olmayıp, sonradan çıkartılmış 

hükümleri içermektedir. Bu konuda birkaç örnek şöyledir: Kötü davranışları 

sebebiyle karısını boşayan bir adamın, tekrar aynı kişiyle evlenmesi; Yahudilerin 

domuz üretimiyle uğraşmaları; Bir kadının kendi rızası dışında boşanması; 

Sinagog’ta Amida ve Tora okunurken konuşulması yasaklanmıştır.1337 

Yahudi hukukunun gelişmesinde meşru bir kaynak olup olmadığı tartışmalı 

olmakla birlikte, takkanotun tarihi, Yahudi hukukunun başlangıcına kadar 

götürülmektedir.1338 Takkanot ilan edenlerin başında, Musa, Yeşua,1339 Davut, 

Süleyman, Haggay, Zekarya ve diğer Kutsal Kitap karakterleri gelmektedir. Aynı 

şekilde Ezra ve Büyük Meclis’in (Knesset Ha-Gadol) diğer üyelerine de halakahın 

çeşitli alanlarında takkanot atfedilmektedir.1340 

Tannaitik dönemden (MS 70-MS 220) itibaren takkanot, Yahudi hukukunun 

tekâmülü için normal bir kaynak olarak görülmeye başlanmıştır. Sanhedrin 

tarafından da pek çok takkanot çıkartılmıştır. Orta Çağ boyunca ve modern dönemde 

ise rabbiler tarafından takkanot ilan edilmiş ve edilmeye de devam edilmektedir.1341 

Burada bizim üzerinde duracağımız, Büyük Meclis’in kurucusu ve ilk başkanı 

kabul edilen Ezra’nın yaptığı düzenlemeler olacaktır. “Takkanot Ezra” olarak 

isimlendirilen bu düzenlemeler, aralarında küçük farklılıklar olmasına rağmen, hem 

Babil hem de Filistin Talmudu’nda yer almaktadır. Ezra’nın düzenlemeleri Babil 

Talmudu’nda şu şekilde yer almaktadır: Şabat günü öğleden sonra ile Pazartesi ve 

Perşembe günleri toplu Tevrat okuma günleri ilan edilmesi;1342 mahkeme 

oturumlarının Pazartesi ve Perşembe günleri yapılması; elbiselerin Perşembe günleri 

yıkanması; sarımsağın Cuma günleri yenmesi; hanımların erken kalkıp ekmek 

yapması; kadınların kuşak/korse takması; kadınların Mikve’de1343 yıkanmadan önce 

                                                
1337 Besalel, III/692–693. 
1338 Günde üç vakit dua edilmesi (tefilla), patristik döneme ait bir hüküm olarak kabul 

edilmektedir. Bkz. TB, Berakot, 26b. 
1339 Bkz. TB, Baba Kama, 80b-81b; krş. Yeşu 24:25. 
1340 Bkz. TB, Baba Batra, 15a; TB, Berakot, 33a; TB, Baba Kama, 82a. 
1341 Elon, “Takkanot”, EJ, CD Edition; Dorff-Rosett, 402. 
1342 Bkz. TB, Baba Kama, 82a; TB, Megilla 31b. 
1343 Mikve: Kelime anlamı, suyun toplanması ve bir araya getirilmesidir. Mikve, içi temiz 

suyla dolu havuz veya banyodur. Burada, ölüye (bkz. Sayılar 19) veya kirlenmeye sebep 
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saçlarını taraması; seyyar satıcıların mallarını satmak için şehirlerde gezmelerine izin 

verilmesi ve son olarak geceleyin boşalmadan kaynaklanan bedensel kirlenmeye 

maruz kalanların Mikve’de yıkanması.1344 

Bazı araştırmacılar, bu listenin açıkça derlenmiş olduğunu ileri 

sürmektedirler. Filistin Talmudu’nda yer alan listenin aksine, Babil Talmudu’nda 

bazı kuralların sebeplerinin hemen belirtilmediği, listenin devamındaki gemarada 

verildiği söylenmektedir. Babil Talmudu’nda yer alan listenin, Filistin 

Talmudu’ndaki listeden çok daha az anlaşılır olduğu, bu listenin her iki Talmud’ta 

hem literal anlamda, hem sıralamada, hem de içerik olarak farklı şekilde yer aldığı 

belirtilmektedir. Örneğin, “kadınların tuvalette sürekli konuşmalarının gerekliliği”1345 

yalnızca Filistin Talmudu’nda vardır. Aynı şekilde Babil Talmudu’nda bir ve ikinci 

sırada yer alan maddeler, Filistin Talmudu’nda birleştirilmiştir.1346 

Görüldüğü gibi bu düzenlemelerden ikisi, Ezra’nın Tevrat’ı halkın huzurunda 

okuması gibi, belli günlerin toplu Tevrat okuma günleri ilan edilmesiyle ilgilidir. Üç 

tanesi, belli işlerin belli günlerde yapılmasıyla; dört tanesi doğrudan kadınlarla ve 

bir tanesi de ritüel temizlikle ilgilidir. 

Toplu Tevrat okumalarının Şabat günü öğleden sonra yapılmasının sebebi 

olarak, insanların bütün hafta çalıştıkları için Pazartesi ve Perşembe günleri okunan 

Tevrat’ı dinlemeye zaman bulamadıkları, bu sebeple Ezra’nın Cumartesi öğleden 

sonraları fazladan okuma ilave ettiği söylenmektedir.1347 Pazartesi ve Perşembe 

sabahları topluca Tevrat okunması ise anlaşılır bir durumdur.1348 Çünkü bu günler 

halkın alış-veriş yaptıkları pazar günleridir. Mahkemelerin de halkın yoğun olarak 

geldiği bu iki günde yapılmasına karar verilir.1349 

                                                                                                                                     

olacak başka herhangi bir şeyle temas edenler; bedeninden pis bir akıntı gelen kimseler 

(bkz. Levililer 15) ve özellikle adet sonrasında kadınlar ritüel banyo yaparlar. Bkz. David 

Kotlar, “Mikveh”, EJ, CD Edition. Ayrıca bkz. Besalel, II/406 vd. 
1344 Bkz. TB, Baba Kama, 82a-b. Ayrıca bkz. TB, Baba Batra 22a. 
1345 Böylece kadınların tuvalette gayri meşru cinsel ilişkide olmadıklarının temin edilmiş 

olacağı düşünülmüştür. Bkz. Porton, 326. 
1346 Porton, 327. 
1347 Bkz. TB, Baba Kamma, 82a. Ayrıca bkz. Porton, 331. 
1348 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 62. 
1349 Moore, I/29; Kaufmann-Eisenberg, 99. 
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Elbiselerin Perşembe günleri yıkanmasının ise Şabat gününü hakkıyla 

yüceltme amaçlı1350 olduğu ifade edilmektedir.1351 Bazı araştırmacılar ise bu hükmü 

Şabat öncesi yabancılara iş vermeyle ilgili yorumlamaktadır. Şabat’a kadar 

bitirememe ihtimaline karşı, elbiselerin Perşembe günü verilmesi gereklidir. Bu 

yorum, Rabban Gamaliel’in evinde, elbiselerin temizlikçiye Şabat’tan önceki üç gün 

içinde verildiği rivayetine dayanmaktadır.1352 

Sarımsağın Cuma akşamları yenmesiyle ilgili Ezra’nın verdiği izin, daha 

önceki bir yasağı kaldırmaya yönelik bir girişim olarak yorumlanmaktadır. 

Talmud’ta Cuma geceleri sarımsak yenmesi, evlilikle ilişkilendirilmiştir. Her Cuma 

gecesinin evlilik yükümlülüğünün yerine getirildiği bir davet vakti (zımen avneh) 

olduğu söylenmiştir.1353 Zeitlin, bu takkanahın evlilik ve Cuma gecelerinin davet 

vakti oluşuyla ilgisinin olmadığını söyler. Önceki dönemlerde, yerden sökülmeden 

önce suyla ıslatıldığı ve bu yüzden kirlendiği (murdar olduğu) düşünüldüğü için, 

sarımsak yenmesine izin verilmiyordu. Levililer kitabında yer alan ‘fakat tohum 

üzerine su konulur ve onun üzerine onların leşinden düşerse, o size murdar 

olacaktır.’ 1354 ifadesi bu konuda delil kabul ediliyordu. Sonradan bu hüküm gözden 

geçirilmiş ve tohumun hassas olduğu, bu sebeple tohum üzerine dökülecek suyun 

kirliliğe sebep olacağı, ancak sökme anında dökülecek suyun zarar vermeyeceği 

söylenmiştir. Dolayısıyla tohum üzerine sulama yapılmadığı sürece, sarımsağın 

yenebileceğine hükmedilmiştir. Ezra’ya atfedilen bu ruhsat, Yahudilik’teki temizlik 

ve kirlilik yasalarında büyük bir reform olarak kabul edilmektedir.1355 

Evin hanımının sabah erken kalkıp ekmek pişirmesinin amacının, fakir 

kimselere ekmek vermek olduğu belirtilmektedir.1356 Zeitlin’e göre bu uygulama, 

                                                
1350 Krş. İşaya 58:13. 
1351 Bkz. TB, Baba Kamam, 82a. 
1352 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 70. 
1353 Ayrıca rabbiler sarımsağın faydalarını şu şekilde sayarlar: doyurucudur,  vücudu sıcak 

tutar, yüze canlılık verir, meniyi artırır, bağırsaklardaki parazitleri öldürür, sevgiyi artırır 

ve kıskançlığı giderir. Bkz. TB, Baba Kamma, 82a. 
1354 Bkz. Levililer 11:38. 
1355 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 66 vd. 
1356 Bkz. TB, Baba Kamma, 82a. 
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Şabat uygulamasıyla ilgili olarak ortaya çıkmış bir adettir.1357 Talmud’ta kadınların 

bellerine kemer (sinnar) bağlaması hükmünü, davranışlarda alçak gönüllülüğü 

artırmak olarak yorumlanmaktadır.1358 Araştırmacılara göre, sinnar takılması, yabancı 

kaynaklıdır. Fakat ister Pers modası, ister Yunan modası olsun, kemerin bayan 

zarafeti olarak kıyafette reformu teşvik ettiği söylenmektedir.1359  

Kadınların yıkanma öncesi saçlarını taramasıyla ilgili düzenlemenin, aslında 

yeni olmadığı belirtilmektedir. Levililer’de yer alan arınma hükümleri,1360 yıkanma 

öncesiyle yıkanma arasında başka bir şey yapılmaması şeklinde yorumlanmıştır. 

Burada Mikve’ye girmeden önce, kadının saçlarının örgüsüz ve temiz olduğu 

varsayılmıştır. Ezra, gerçek bir tarama hükmü getirmiştir.1361 Ezra’nın düzenlemesi, 

bir kadının temizlenme zamanının Şabat veya Yom Tov olan bir Pazar gecesine denk 

gelmesi durumunda, kadının temizlenmeden üç gün önce saçını tarayabileceği 

şeklinde bir esneklik sağlamıştır.1362  

Seyyar satıcıların şehirlerde serbestçe dolaşımına izin verilmesi ise Talmud 

tarafından kadınların süslerinin satışını kolaylaştırma amaçlı olarak kabul 

edilmektedir.1363 Bu iznin başka bir amacı da, satıcıların gizlice evlere girip hoş 

olmayan durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermelerini engellemektir. Çünkü 

yasaya göre, satıcının bir eve girdiğinin tespitinden sonra, kadının kemer taktığı 

görülürse, kocanın karısını hiçbir nafaka vermeden boşama hakkı vardır. Bu sayede 

Yahudi kızları ve kadınlarının şerefi korunmuş olacaktır.1364 

Ezra’nın bedensel kirlenme sonucu Mikve’de yıkanma hükmünün ise gerçek 

bir reform olduğu belirtilmektedir.1365 Çünkü bu konudaki Tevrat’ın hükmü oldukça 

ağırdır. Böyle bir durumda olan kişinin, “ordugâhı terk etmesi, Mikveh’de yıkanması 

                                                
1357 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 71. 
1358 Bkz. TB, Baba Kamma, 82a. 
1359 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 71. 
1360 Bkz. Levililer 14:8–9. 
1361 Bkz. TB, Baba Kamma, 82a-b 
1362 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 73. 
1363 Bkz. TB, Baba Kamma, 82b. 
1364 Bkz. Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 71–72; Porton, 325. 
1365 Bkz. TB, Baba Kama, 82a. 
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ve günbatımına kadar beklemesi” gerekliydi.1366 Aynı şekilde, Davut’u 

kayınpederinin masasında göremeyen kral Saul’un “Başına bir şey gelmiştir, tahir 

değildir, mutlaka tahir değildir.”1367 sözü, kirlilikle aniden yüz yüze gelen bir adamın 

şehri terk etmesi zorunluluğu olarak yorumlanmıştır. Saul döneminde küçük bir 

krallıkta, bu tür bir yasaya uymak zor veya engel olarak görülmemiştir. Fakat sonraki 

dönemlerde bu durum büyük bir sıkıntı haline gelince, Tevrat’ta geçen ‘ordugâh’ 

kelimesi, ‘Şekina’nın oturduğu karargâh’ şeklinde yorumlanmıştır. Böylece girilmesi 

yasak olan yerler, mabet ve diğer kutsal mekânlarla sınırlandırılmıştır.1368 Aynı 

şekilde Tevrat’ın hükmüne göre, kirlenen bir kimsenin sadece bedeninin suyla 

yıkanması ve şehri terk etmesi, temizlenmesi için yeterli sayılmamış; olaydan sonra 

güneşin bir kez batması gerekli görülmüştür. Ezra ise bu durumda olan bir kimsenin 

Mikve’de yıkanmasını yeterli görmüştür.1369  

Talmud’ta bu konuyla bağlantılı olarak, yine Ezra’ya atfedilen bir düzenleme 

daha vardır. Ezra’nın, düzenli olarak kendisinden meni çıkan sağlıklı bir erkeğin 40 

seah (bir seah 6 qab etmektedir) suda yıkanması gerektiğine, yani normal bir gusül 

alması gerektiğine hükmettiği, ancak kendisinden düzensiz olarak meni çıkan sağlıklı 

bir erkeğin ise daha az bir suyla, yani dokuz qab suda yıkanması gerektiğine 

hükmettiği söylenmiştir.1370 Bu, suya dalmaktan çok su serpmek gibi bir şeydir. Bu 

hüküm, Ezra’nın geceleyin boşalan bir erkeğin yıkanması gerektiği hükmünün bir 

açılımı olarak yorumlanmıştır.1371 

Talmud’ta yer alan bu on takkanottan başka, yine Ezra’nın yürürlüğe 

koyduğu söylenen birkaç uygulama daha vardır. Haftanın iki ve beşinci günleriyle, 

Cumartesi öğleden sonra icra edilen törenlerde üç kişi tarafından Tevrat’tan on cümle 

                                                
1366 “Eğer bir adam, kendisinden meni çıkarsa, o zaman bütün bedenini suda yıkayacak ve 

akşama kadar murdar olacaktır. Ve üzerinde meni olan her esvap ve her deri su ile 

yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır. Ve bir adam kadınla yatar ve ona 

yaklaşırsa, ikisi de su ile yıkanacaklar ve akşama kadar murdar olacaklardır.” (Bkz. 

Levililer 15:16–18; krş. Tesniye 23:10–11. 
1367 Bkz. I. Samuel 20:24–26. 
1368 Bkz. Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 63. 
1369 Bkz. TB, Baba Kama, 82a. 
1370 Bkz. TB, Berakot, 22b. 
1371 Bkz. Porton, 328; Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 64. 
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okunması;1372 Levililer’de yer alan “lanetleri”1373 Şavuot1374 öncesinde; Tesniye’de 

yer alan “lânetleri”1375 de Roş ha-Şana1376 öncesi okunması uygulamasını 

başlatmıştır.1377 

Ezra’nın Kudüs’te bulunduğu süre içerisinde, Levililere ondalıklardan 

verilmesini yasakladığı iddia edilmektedir. Böylece Ezra’nın, Levilileri Babil’den 

dönüşte yolculuğa katılmadıkları için1378 cezalandırmak istediği ileri sürülmektedir. 

Talmud’ta, Levililerin ilk ondalığı alamamalarına ilişkin iki görüşe yer verilmektedir. 

Birinci görüşe göre, Levililer, Ezra’nın döneminde İsrail topraklarına gelmedikleri 

için cezalandırılmışlardır. Diğer bir görüşe göre ise, ondalıklar ritüel kirlilik 

durumlarında kullanmaları için kâhinlere verilmiştir.1379 

Sonuç olarak, Ezra’nın yaptığı bu düzenlemeler, Yahudilik’teki Şabat ve 

temizlik-kirlilik yasalarında, kadınlarla ilgili konuların iyileştirilmesinde önemli bir 

gelişme kabul edilmektedir. Fakat bu hükümlerin niteliği tam olarak açık olmadığı 

gibi,1380 bunların tarihiyle ilgili de farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı 

araştırmacılar bunların Ezra’nın zamanına kadar geriye gitmediğini söylerken, 

bazıları da bu düzenlemelerin ne bir kişinin, ne de bir dönemin ürünü oduğunu, 

aksine eski yasaların zamanın gereklerine göre gelişiminin sonuçları olduğunu iddia 

                                                
1372 Bkz. TB, Baba Kama, 82a. 
1373 Bkz. Levililer 26:27 vd. 
1374 “Şavuot”, İbranice’de haftalar anlamına gelen bir bayramın adıdır. Batı’da ellinci gün 

anlamına gelen Yunanca Pentakost şeklinde adlandırılmaktadır. Şavuot, Yahudilik’te üç 

hac bayramından (diğer ikisi Pesah ve Sukot’tur) birisidir. Daha fazla bilgi için bkz. 

Louis Jacobs, “Shavuot”, EJ, CD Edition; Alalu-Arditi-Asayas, 30-34. 
1375 Bkz. Tesniye 28:15 vd. 
1376 “Roş ha-Şana”, Yahudi takvimine göre Yıl Başı’dır. Yahudilik’te Yıl Başı, başlangıcını 

Yahudilerin Mısır esaretinden kurtuluşundan alan yıl hesaplamasına göre, yedinci ayın 

(Tişri) ilk ve ikinci günü kutlanan bir bayramdır. Daha fazla bilgi için bkz. Louis Jacobs, 

“Rosh Ha-Shanah”, EJ, CD Edition; Alalu-Arditi-Asayas, 40–43. 
1377 Bkz. TB, Megilla, 31b. 
1378 “Onları Ahava’ya akan ırmağın yanına topladım ve orada üç gün konakladık. Kavimle 

kâhinleri gözden geçirdim, fakat orada Levi oğullarından kimse bulamadım.” Bkz. Ezra 

8:15. 
1379 Bkz. TB, Yebamot, 86b. Daha geniş için bilgi için bkz. Porton, 329. 
1380 Porton, 329. 
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etmektedirler.1381 Ezra’nın Yahudilik’teki reformları göz önüne alındığında, toplu 

Tevrat okumalarını yaygınlaştırması ve Şabat kurallarıyla ilgili düzenlemeleri 

yapmış olması muhtemeldir. Aynı şekilde kadınlarla ilgili hükümlerin de, Ezra 

kitabında Yahudi erkeklerinin yabancı eşleri bırakması konusunda Ezra’ya atfedilen 

çalışmanın bir sonucu olabilir.1382 

 

                                                
1381 Zeitlin, “Takkanot ‘Ezra”, 73. 
1382 Porton, 326.  



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yahudi tarihinde “sürgün” ve “yeniden yapılanma” kavramları, yaklaşık bir 

buçuk asırlık zaman dilimini kapsayan bir dönemini ifade etmektedir. Birincisi, 

Yahudilerin Babil’e sürülmesini, ikincisi ise onların Babil’den dönüşlerini ve millet 

olarak yeniden toparlanmalarını ifade etmektedir. 

Kudüs’ün ve mabedin yıkılıp, Yahudalıların sürgüne gönderilmesiyle büyük 

bir travma geçiren Yahudiler, sürgünün ilk yıllarında peygamberlerin umut veren 

sözleriyle teselli bulmuşlar, sürgünden dönecekleri gün için ağıtlar yakmışlardır. 

Yeni bir çevreye alışmakta zorlanmayan Yahudilerden bazıları, kısa süre içerisinde 

Babil’in sayılı zenginleri arasına girmeyi başarmıştır. Yahudiler, Babil’de ekonomik 

iyileşmeye paralel olarak, zihinsel bir dönüşüm de yaşamışlardır. Kudüs mabedine 

alternatif olarak ilk kez sinagoglar kurulmuş, dinin vaz geçilmezi kabul edilen 

kurbanın alternatifi olarak dualar ihdas edilmiştir. Bir açıdan sürgün, Yahudiler için 

büyük bir yıkım gibi gözükse de, gerçekte onlar için bir kurtuluş olmuştur. Sürgüne 

gitmeyip, geride kalanlar başka din ve kültürler içerinde asimile olurken, 

sürgündekiler millî kimliklerini korumayı başarmışlardır. 

Sürgün sonrasında Babil’in önemi, Yahudi tarihinin sonraki dönemi için 

Filistin’in önemi gibi olmuştur. Yahudiliğin ortaya çıkışı ve inkişafı ve Yahudi 

literatürün gelişimi Babil’de olmuştur. 

Babil imparatorluğunun Persler tarafından yıkılmasıyla birlikte, Yahudiler 

yıllarca hayalini kurdukları esaretten kurtuluş vizesini, Babil’in yeni yöneticilerinden 

almışlardır. Fakat küçük bir azınlık hariç, Yahudilerin çoğunluğu Babil’de kalmayı 

tercih etmiştir. Çünkü Babil’le kıyaslandığında Yahuda’da hayatın daha zor ve 

tehlikeli olduğu açıktır. Bu yüzden Yahudiler, Babil’deki kazanımlarını bırakıp 

Yahuda’ya dönmek istememişlerdir. 

Yahudilerin kendi topraklarına dönüşleri ve orada yapacakları imar ve inşa 

çalışmaları bizzat Pers kralları tarafından desteklenmiştir. Ayrıca kendi içlerinden 

birilerini oraya yönetici olarak görevlendirmişlerdir. Pers krallarının Yahudileri 

desteklemesinin amacı, stratejik konumu sebebiyle Yahuda’yı tampon bir bölge 

oluşturmak olsa da, Yahudiler bundan yararlanmayı bilmişlerdir. 

Yahudi tarihinde, sürgün dönüşü “yeniden yapılanma” döneminin yeri 

büyüktür. Bu dönemin en önemli karakterleri hiç şüphesiz Ezra ve Nehemya’dır. 
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Yahudi kaynaklarında, Yahudiliğin yeniden yapılanmasına öncülük etmiş ve bizzat 

kendisi de bu alanda pek çok reforma imza atmış olan Ezra’ya, büyük önem 

atfedilmektedir. Yahudiliğin babası olarak da kabul edilen Ezra ve onun 

gerçekleştirdiği reformlar, çalışmamızın merkezinde yer almaktadır. Yahudiler 

sürgün dönüşü dönemde fizikî yapılanmaya paralel olarak, içsel dönüşümü 

sağlayacak reformlar yapmışlardır. Yahuda’da fizikî yapılanmayı Nehemya 

üstlenirken, halkın inanç mimarı Ezra olmuştur. 

Biri birinin tamamlayıcısı gibi görünen bu iki şahsiyetin birincisi politik lider, 

diğeri dinsel önderdir. Nehemya, daha çok halkın siyasî örgütlenmesi ve imar 

işleriyle meşgul olmuş politik vazife üstlenmiştir. Ezra ise politik konulardan uzak 

durmuş, dine dayalı bir toplum oluşturmaya çalışmıştır. 

Yahudilik’te köklü ve radikal değişimler yapan Ezra’nın kimliği, tam bir 

muammadır. Hakkında anlatılanlarda, tarihle efsane iç içedir. Tanah’taki Ezra ve 

Nehemya kitaplarıyla, apokrif 1. Esdras kitabındaki tarihsel anlatımlar hariç 

tutulursa, Ezra’nın hayalî bir kahraman olduğu, sonraki dönemlerde tarihçinin bir 

kurgulaması gibi algılanabilir. Bizi ilgilendiren husus, Ezra’nın tarihsel bir karakter 

olarak gerçekten var olup olmadığı tartışmaları değil, onun Yahudilik’te yaptığı 

reformlardır. 

İslam âlimleri, Ezra’yla, Kur’an-ı Kerim’de ismi bir kez zikredilen ve 

hakkında başka bilgi de bulunmayan “Üzeyir” arasında bağıntı kurmuşlar, Ezra’nın 

Üzeyir olduğunu iddia etmişlerdir. Mevcut Yahudi kaynaklarında, Kur’an’da ifade 

edildiği gibi, Yahudilerin Ezra’yı Tanrı’nın oğlu olarak nitelendirdiklerine ilişkin bir 

bilgi yer almamaktadır. Bu konuda farklı yorumlar yapılmaktadır. Bir görüşe göre, 

Kur’an’da yer alan “Üzeyir Allah’ın oğludur” sözünün, Hicaz Yahudileri tarafından 

söylenmiş olabileceği yönündedir. Başka bir görüşe göre ise Yahudilerin Allah’a 

oğul isnat ettikleri kişi, Ezra değil, Enoh’tur. Tezimiz, Yahudilik’te Ezra’nın konumu 

ve reformları olduğu için, İslam kaynaklarında yer alan Ezra-Üzeyir tartışmalarına 

hiç girmedik. Zaten Yahudi kaynaklarında Ezra’yla ilgili anlatılanlar, onun Tanrı’nın 

oğlu mertebesine yükseltilmeye değer olup olmayacağını ortaya çıkacaktır. Fakat biz 

kaynaklarda yer alan Ezra materyalini, onun Üzeyir olduğu düşüncesini destekler 

tarzda ele almadık ve bunu ispata çalışmadık. Ezra hakkında anlatılan olumlu veya 

olumsuz bütün görüşlere ve tartışmalara yer vermeye gayret ettik. 



 

 

224 

Ezra, Yahudilik’te bir peygamber olarak kabul edilmemesine rağmen, dindeki 

yeri ve ona atfedilen nitelikler çok büyüktür. Ezra, kâhin olarak doğrudan başkâhin 

Harun’la, yazıcı olarak da dolaylı olarak başyazıcı Musa’yla ilişkilendirilmiştir. Ezra, 

birçok açıdan Musa peygamberle mukayese edilmiş, aralarında benzerlikler 

kurulmaya çalışılmıştır. Ezra önderliğinde Babil’den dönüş, Musa önderliğinde 

Mısır’dan çıkışa benzetilmiş, bu iki olay arasında paralellikler kurulmaya 

çalışılmıştır. Ezra önderliğinde gerçekleşen dönüşün sıradan bir dönüş olmadığının 

üzerinde ısrarla durulmuştur. Bu dönüş, İsrail tarihindeki ikinci bir “çıkış” olarak 

nitelendirilmiştir. Tanah’ta Ezra’ya yüklenen misyon ve onun Kudüs’teki faaliyetleri, 

onu ikinci bir Musa yapacak tarzda takdim edilmiştir. Ezra, bir anlamda Musa’nın 

başlattığı işlerin tamamlayıcısı olarak görülmüştür. 

Ezra’nın amacının dinî, reformlarının da dinsel içerikli olduğu belirtilmesine 

rağmen, onun aynı zamanda Pers kralı tarafından resmî bir fermanla ve yetkilerle 

görevlendirilmiş bir elçi olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Per kralının 

verdiği söylenen fermanın sonunda yer alan “ve her kim senin Allahı’nın şeriatı ve 

kralın emirlerini yapmazsa” ifadesi, Ezra’nın Kudüs’teki misyonuna biraz olsun ışık 

tutmaktadır.  

Ezra’nın Tanrı’nın ve kralın emirlerini uygulatma görevinden başka, ilk 

dönüşlerin ardından Yahudilerle Samirîler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve 

gerilimi gidermekle de görevlendirilmiş olabilir. Önceki liderlerin tarih sahnesinden 

aniden kayboluşu gibi, Ezra’nın da akibeti aynı olmuştur. Bölgede barışı temin etmek 

üzere gönderilen Ezra’nın, dış evlilikleri yasaklayarak gerilimi daha da artırması 

üzerine, Pers yönetimi tarafından geri çağrılmış olması muhtemeldir. Çünkü kendi 

ismini taşıyan kitabı, Ezra’nın yabancı eşler almış olanları isim isim tespit ettirdiği 

bilgisiyle son bulmaktadır. Buradan da, Ezra’nın yabancı eşlerin boşanmasını 

uygulatamadan görevden alınmış olabileceğini akla getirmektedir. 

Tanah’ta açıkça Pers kralı tarafından görevlendirildiği belirtilmesine rağmen, 

Yahudi kaynaklarında Ezra’nın misyonunun politik yönü üzerinde hiç durulmamıştır. 

Ayrıca Ezra, Yahudilik’te önemli bir yeri olan Musa’yla; reformları da Musa’nın 

faaliyetleriyle mukayese edilerek yüceltmiştir. Böylece Ezra’nın reformlarında haricî 

bir müdahalenin olduğu şüphesi bertaraf edilmek istenmiş olabilir. 
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Ezra’nın Kudüs’te kaldığı süre içerisinde yaptığı çalışmalar dört ana başlık 

altında toplanabilir. Bunlar, Tevrat’la ilgili düzenlemeleri, Yahudi kimliğiyle ilgili 

reformları, Yahudiliğin kurumsallaşmasıyla ilgili çalışmaları ve Yahudiliğe yaptığı 

ilaveler.  

Ezra’nın bu çalışmaları, Yahudi düşüncesinde, erken dönem Yahudiliğinin 

oluşmasında çok önemli rol oynamıştır. Ezra, sürgün döneminde kaybolan ve 

tamamen unutulan Tevrat metnini yeniden ortaya çıkarmış, yazıya geçirmiş ve onu 

hukuksal anlamda ilk kez Yahudilerin anayasası yapmıştır. Böylece Yahudi şeriatı 

uygulanabilir hale gelmiş, şeriat Yahudi toplum hayatının köşe taşı olmuştur. Ayrıca 

Ezra, Tevrat’ın anlaşılır olması için, ilk kez yorum geleneğini başlatmış, halka 

yönelik Tevrat okuma günleri belirlemiş ve bu alanda son olarak Samirilerle 

Yahudiler arasındaki bağları bütünüyle koparmak için, Tevrat’ın yazı karakterini 

değiştirmiştir. 

Yahudi kimliğinin oluşması için çaba harcayan Ezra, soya dayalı ve sınırlı bir 

Yahudi tanımı yapmıştır. Sadece Babil’e sürgüne giden ve sürgünden tekrar 

dönenleri içine alan bu tanımlama, tartışma ve ihtilafları da beraberinde getirmiştir. 

Bu tanımlamanın bir adım ötesi, kendi dışındakilerin dışlanması olmuştur. 

Sürgünden dönenler “mukaddes”, dışarıda kalanlarsa “murdar” kabul edilmiştir. 

Kutsal soy inancının bir sonucu olarak, Yahudi erkeklerin murdar yabancıların 

kızlarıyla evlenmesi yasaklanmış; evli olanların da hanımlarını, varsa çocuklarıyla 

birlikte, bırakmaları istenmiştir. 

Ezra ve Nehemya’nın reformlarına genel olarak bakıldığında, yabancılarla 

evliliklerin sonlandırılması ve yeni dış evliliklerin yasaklanması kararı dışında, 

radikal bir değişim yok gibidir. Fakat sadece dış evliliklerin yasaklanması yönündeki 

çabaları bile, büyük bir zihniyet değişimi olup, Yahudi dinsel düşüncesi üzerinde çok 

büyük bir kırılma sayılabilir. Ezra ve Nehemya’nın yabancılara karşı gösterdikleri bu 

katı tutum, daha önceki dönemlerde var olan “seçilmişlik” düşüncesinin çok ötesinde 

bir anlayıştır. Yahve’nin İbrahim, Musa ve Davut’la yaptığı ahitlerde yabancılara da 

yer varken, Ezra ve Nehemya’nın halkla yaptığı ahitte, yabancılara hiç yer 

verilmemiştir. Hatta Yahudiler’le aynı Tanrı’ya inanan ve aynı kitabı kabul eden 

Samiriler bile, yabancılar kapsamında dışlanmışlardır. Daha önce hiç olmadığı 

şekilde bütün yabancılar, Ezra ve Nehemya döneminde, evlilik yasağı kapsamına 
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alınmıştır. Böylece Yahudilerin seçilmiş ve üstün ırk oldukları fikri, en açık şekilde 

bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

Ezra tarafından kurulan Büyük Meclis ve üyeleri Soferîm, Tevrat’ta birçok 

düzenleme ve düzeltmeler yapmıştır. Gerek Ezra, gerekse Soferîm’in Tevrat metni 

üzerinde yaptıkları bazı tasarruflar, sonraki zamanlarda Tevrat’ın tahrifi 

tartışmalarına temel teşkil etmiştir. 

Ezra’nın yaptığı diğer reformlar da, en az diğerleri kadar önemli sonuçlar 

doğurmuştur. Ezra, bazı özel günlerde okunmak üzere dualar tespit etmiş, dinde yeni 

hükümler (takkanot) ortaya koymuştur. 

Ezra’nın Kudüs’teki çalışmalarını önemli kılan hususlardan birisi de, İsrail 

topraklarının sınırlarının “bütün zamanlar için” onun döneminde belirlenmiş olduğu 

düşüncesidir. Babil’den dönenlerin yerleştikleri topraklar, İsrail’in sınırları kabul 

edilmiş, bu sınırların “İsrail topraklarından Kazib’e kadar olan yerleri” kapsadığı 

ileri sürülmüştür. 

Bir diğer önemli husus, peygamberlik ve vahyin Ezra döneminde sona ermiş 

olmasıdır. Peygamberlik sona erdiği için mi Ezra’nın Tevrat’ı yazıya geçirme gereği 

hissettiği, yoksa Tevrat yazılı hale getirildiği için mi peygamberliğin son bulduğu 

kesin olarak bilinmemektedir.  Fakat dikkat çekici bir konu, Yahudilik’te 

peygamberlik ve tanrısal vahiy kesilirken, aynı dönemde dünyanın başka 

bölgelerinde eş zamanlı olarak Zerdüşt, Mahavira, Konfüçyüs, Buda ve Lao-tse gibi 

dinsel önderler; Parmanides, Ksenophanes, Pithagoras, Sokrates ve Plato bilge ve 

filozoflar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en azından bazılarının peygamber olduğu kabul 

edilirse, tanrısal vahyin ve peygamberliğin Yahudilerden alınıp, başka milletlere 

verilmiş olabileceği düşüncesini akla gelecektir. 

Sonuç olarak, Ezra hakkında yer alan bilgiler, dağınık bir halde Yahudi 

literatürü içerisine serpiştirilmiş durumdadır. Parçalar bir araya getirildiğinde ortaya 

çıkan şey şaşırtıcıdır. Bu veriler Ezra’yı, Yahudileri efsanevî bir şekilde Babil 

esaretinden kurtaran, Tevrat’ı yeniden kaleme alan, Yahudileri yeni bir kimlik 

kazandıran dinî lider ve belki bir kahraman yapmaktadır. Öyle ki, Ezra’nın dönüşü 

ister bir “çıkış”, isterse sıradan bir “hac” ziyareti olarak yorumlansın; misyonu da 

yine ister Pers elçisi olarak “politik”, isterse dinî ihyacı ve Yahudiliğin kurucusu 

olarak “dinî” kabul edilsin, Kudüs’te yaptığı reformlar, onu Yahudilik’te çok önemli 
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mevkiye yükseltmiştir. Onun Yahudilik’te önemli bir şahsiyet olmasına, ne 

peygamber olmaması ne de Pers kralı tarafından görevlendirilmiş olması gölge 

düşürmüş gibi gözükmektedir. Dindar bir Yahudi için Ezra, Kudüs’te yaptığı 

çalışmaları nedeniyle herkesten çok Yahudiliğin babası olarak adlandırılmayı hak 

etmekte ve örnek alınması gereken bir şahsiyet olarak Yahudi tarihindeki yerini 

almaktadır. 
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TEZ ÖZETİ 

Kurt, Ali Osman, Babil Sürgünü Sonrası Ezra Önderliğinde Yahudiliğin 

Yeniden Yapılandırılması, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Baki Adam, 248 

s. 

Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Tezin giriş bölümünde, 

çalışma hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Yahudilerin Babil sürgünü ele 

alınmıştır. Babil sürgünü tarihsel bir olay olarak işlenmiş, sürgünün Yahudiler 

üzerindeki siyasî, ekonomik, dinî ve kültürel etkileri anlatılmıştır. 

Birinci Bölüm’de; Pers imparatorluğunun bölgeye hâkim olmasıyla 

birlikte, Babil esaretinin sonra ermesi ve Yahudilerin Filistin’e dönüşleri ele 

alınmıştır. Daha sonra sürgün dönüşü sonrasında Yahudilere liderlik yapan 

Şeşbatsar, Zerubbabel, Nehemya ve Ezra’nın Kudüs’te yaptığı çalışmalar 

verilmiştir. Bu bölümde son olarak, sürgünden dönen Yahudilerle Samiriler 

arasındaki çatışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 

İkinci Bölüm’de; Ezra’nın tarihsel ve dinsel kimliği Tanah ve rabbinik 

kaynaklardan hareketle ortaya konmuştur. Ezra’nın yazdığı söylenen kanonik 

Ezra ve Nehemya kitaplarıyla; Ezra tarafından yazılmayan, ancak ismine atfedilen 

apokrif 1. Esdras ve 4. Ezra kitapları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Bu 

bölümde ayrıca, Ezra’nın misyonu ve Kudüs’teki reformları ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. Ezra’nın gerçekleştirdiği reformlar, Tevrat’la ilgili düzenlemeleri, 

Yahudi kimliğiyle ilgili reformları, Yahudiliğin kurumsallaşmasıyla ilgili 

faaliyetleri ve Yahudiliğe yaptığı ilaveler şeklinde dört başlık altında ele alınmıştır. 

Tezin sonuç kısmında; Yahudi tarihinde Babil sürgünüyle başlayan ve 

Ezra’nın reformlarıyla son bulan dönemin genel bir değerlendirmesi yapılmış, 

tarihsel ve dinsel bir kimlik olarak Ezra’nın Yahudilik’teki yeri ve önemiyle ilgili 

ulaşılan sonuçlar üzerinde durulmuştur. 
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ABSTRACT 

Kurt, Ali Osman, Restoration of Judaism Under the Leadership of Ezra 

After the Babylonian Exile, Ph. D. Thesis, Supervisor: Prof. Baki Adam, 248 s. 

 

This study consist of three chapters. In the introductory chapter, after 

giving general information, Babylonian exile of Jews is helded. Babylonian exile is 

worked as a historical event, and political, economic, religious and cultural effects 

of the exile on Jews are explained.   

In the first chapter, with dominating on area of Persian Empire, ending 

Babylonian captivity, and returning Jews to Palestinine are discussed. After the 

exile Sheshbatsar, Zerubbabel, Nehemiah, and Ezra’s Works are presented. In this 

chapter, conclusively, on conflicts between Jews and Samiries are informed. 

In the second chapter, with starting rabbinic and Tanah sources, historical 

and religious identity are exhibited. Introductory information are given on the 

canonical book sof Ezra and Nehemiah that was said writing from Ezra, not 

writing from Ezra, but attributed to him apokrif books of 1. Esdras and 4. Ezra. In 

this chapter, also, mission of Ezra, and reforms in Jerusalem are discribed 

comprehensively. Reforms realized from Ezra are discussed four titles as 

arrangements of the Old Testament, reforms about Jews identity, his actions on 

institutionalization of Jews and additions to Jews.  

In the conclusion chapter, period which starting with Babylonian Exile in 

the history of Jews and conclusing with Ezra reforms is generally evaluated. 

Conclusions achieved from the study about Ezra’s place and importance in Jews 

as a historical and religious identity are emphasized. 


