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"Uzeyr Allah'In Oğludur" 
İddias1na Dair Bir İnceleme 

Mustafa Öztürk• 

Giriş 

Kur'an-ı Kerim zaman zaman geçmiş milletierin birçok konuda ilahi vahyi 
tarif ederek Hz. Adem'den bu yana devam eden tevhid alddesinden nasıl saptık
Ianna dilekat çeker. Özellikle bu konuda Ehl-i Kitab'ın kendi peygamberlerini 
halekındaki yanlış inanç ve telakkilerinin tevhid akidesini temelinden sarstığını 
ifade etmek üzere Tevbe suresi 9/30. ayette, "Yahudiler 'Uzeyr Allah'ın oğlu
dur' dediler" mealinde bir beyanda bulunmuştur. Her nedense Müslümanlar ta
rafından pek dikkat çekiciliği bulunmayan bu beyanın delaleti şarkiyatçılar tara
fından poJemik konusu yapılmıştır. Mesela, miisteşrik M. Watt'a göre, 
"Kur'an'da Yahudilikle ilgili en temel yanlış, Yahudilerin Uzeyr'i Allah'ın oğlu 
olarak kabul ettikleri iddiasıdır. Eski Ahit'te 'Allah'ın oğlu' tabirinin muntazar 
mesih için kullanıldığı doğru olıtiııkla birlikte, bu tabirio Uzeyr'e müteallik ol
duğunu gösteren hiçbir delil mevcut değildir." 1 Yine Watt'a göre Uzeyr'in Al
lah' ın oğlu olduğuna ilişkin inanç, Mekke'de yaşayan bazı insanların Yahudiler 
hakkındakLyanlış telakkilerinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu yanlış telaleki, 
Allah'ın amaçları açısından tashih edilecek kadar bir önemi haiz olmadığı için, 
mevcut şekliyle Kur'an'a yansıtılmıştır.2 

Bu konuda Watt'dan daha mutedil bir yaklaşım sergileyen J. Van Seters ise, 
Kur'an'ın Yahudilere izafe ettiği iddianın tarihsel menşeinin muğlak-müphem 
olduğunu; ayrıca giinümüze kadar ulaşan Yahudi kaynaklarında bu tür bir iddi
aya rastlanmadığını vurgulamaktadır.3 

Şarkiyatçılar tarafından ortaya atılan ve pek çoğu halen olduğu gibi duran bu 
ve benzeri itirazlar karşısında müstağni bir tavır takınmak çok fazla bir anlam 
ifade etmemektedir. İşte bu düşünceyle kaleme alınan bu çalışmada Yahudilerin 
"Uzeyr Allah'ın oğluçlur" iddiasının anlamı üzerinde durulmakta, konuyla ilgili 
mezkur itirazlartartışılmaktadır. 

A. Uzeyr'in Tarihsel Kimliği 
I. Uzeyr Kelimesinin Elimolajik Talılili 
Uzeyr kelimesinin etimolojisi oldukça muğlaktır. Bu yüzden, kelimenin kö

keni hakkında pek çoğu varsayıma dayanan çeşitli görüşler ileri siirülmüştür. 
Finkel'in varsayımına göre, 'Uzeyr' kelimesi, 'aziz' kelimesinin yanlış okunma
sından ortaya çıkmış bir isimdir. Başka bii' varsayıma göre, Uzeyr ile Oziris 
(Osiris) kelimesi arasında bir iştikak ilişkisi mevcuttur.4 Zerkani bu ilişkinin ta
rihi geçmişini şöyle açıklamıştır: "İsrailoğulları Mısır'a gidip Eski Mısırlılarla 
dini ve kültürel alanlarda karışıp kaynaşıncaya değin Uzeyr isminden haberdar 
değillerdi. Aslında bu isim Batılılar'ın oziris ya da eski Mısırlilar'ın iızer şek
linde telaffuz ettikleri kelimeye tekabül etmektedir. Şski Mısırlılar tevhid inan
cını terk edip güneşe tapmaya başladıkları dönemden itibaren Qzer veya 
oziris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlardı. İsrailoğulları da Mısır'da bulun-
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duldan zaman zarfında bu inancı benimsediler. Böylece oziris-ı1zer-uzeyr ismi, 
onların din! §eleneklerinde de kutsal bir isim haline geldi ve çocuklarına bu is
mi verdiler." 

Kur'an'daki yabancı kelimeler üzerine yaptıgı çalışmasıyla tanınan Arthur 
Jeffeıy, Uzeyr ile Oziris arasında özdeşlik kuran bu tezi saçma olarak niteleıniş; 
ayrıca Uzeyr'in 'aziz' kelimesinin yanlış telaffuzundan ortaya çılanış bir isim 
olduğuna ilişkin ilk varsayımın doğruluk değerinin de çok zayıf olduğunu be
lirtmiştir.6 Ancak, eski Mısır'daki Oziris kültilne ilişkin bilgiler dikkate alındığı 
takdirde/ Zerkani'nin Uzeyr ile Oziris arasında kurduğu bu özdeşliğin, bir zor
lamadan·öte bir anlamtaşımadı~ı söylenebilir" . 

Genel kabule göre İslfun kaynaklarındaki 'Uzeyr' ile Yahudi geleneğindeki 
'Ezra' -Latince'de Esdras- gerçekte aynı kişiye delalet etmektedir. Ancak, Regis 
Blachere ve Paul Casanova gibi bazı şarkiyatçılar bu özdeşliğe pek sıcak bak
mam·ışlardır. Onların tezine göre Uzeyr, 'Az§zel' kelimesiyle irtibatlıdır. Zira, 
Tevrat'ın Tekvin kitabında (Tekvin, 6/2) geçen ''Allahoğulları' tabiri, baharnla
rın eserlerinde azazel, azae/ veya uzae/ şeklinde tesmiye edilmiştir. Buna göre 
'Tanrı'nın oğlu' anlamına gelen ve Arapça'ya Uzeyr olarak geçen Azazel keli
mesindeki transformasyon uzael- uzaer- uzayr şeklinde gerçekleşmiş olabilir.8 

Esa~en, bu varsayımın doğruluK değeri de son derece düşüktür. Zira, konuy
la ilgili bilgi veren en eski kaynak olma vasfını taşıyan Enoch kitabında yer alan 
bir rivayette, lbranca'da 'Allah'ın kuvvetlendirdiği' anlamına gelen 'azazel', in
san türünden olan kızların güzelliğine kapılarak Hermon dağı üzerinde yere i
nen iki yüz meleğin reisieri arasında gösterilmiş ve ismi azael-azazel şeklinde 
zikredilmiştir.9 . 

· Emil G. Hirsch'in, "Ezra, İbranca 'Allah yardım eder' (God hel~s) anlamına 
gelen azaryahu türncesinin kısaltılmış formudur" şeklindeki tezi, ı bu konuda 
serdedilengörUşlerin en makulU ve doğruya en yakın olanı gibi gözükmektedir. 
Bu bağlaırida, 'Uzeyr'i Arapça kökenli kabul eden Mekki b. Ebi Tiilib'in (ö. 
437/1045), kelimenin Fetih Suresi 48/9. ayette geçen tuazzirüh cümlesinde 
'yardım etmek, destek olmak' anlamında kullanılan a-z-r fiil kökünden tilretil
diği konusunda bütün dilcilerin ittifak ettiklerini belirtınesi oldukça manidar
dır. ı ı Zira, İbranca azaryahu terkibi ile Arapça azzera fiili temelde aynı anlamı 
yansıtmaktadır. İbranca ile Arapça'nın Sami diller ailesinden olması hasebiyle 
söz konusu anlam benzerliğini gayet doğal karşılamak gerekir. 

Mekki b. Ebi Talib'in, kelimenin Arapça kökenli olduğu konusunda bütün 
dilcilerin ittifak ettikleri iddiasına gelince; kanaatimizce bu yanlış bir iddiadır. 
Zira, klasik dönem Arap dilcilerinin hemen hepsi, Uzeyr'in muarreb bir kelime 
olduğunu dile getirmişlerdir: Mesela tb~ DUreyd (ö. 321/933) Uzeyr'i Arap
ça'ya uygun ihranca bir isim olarak kabul etmiştir. ı ı Cevh~ri'ye (ö. 
401/1009'dan sonra) göre ise, kelime her ne kadar yabancı kökenli olsa da, tıpkı 
Nuh ve Lfit kelimeleri gibi, telaffuzu kolay olduğu (hiffet) için munsariftir. Ay
rıca, kelimenin isın-i tasgir kalıbında oluşu, onun munsarif olmasını gerektir
ınektedir.ı3 Reşid Rıza kelimenin Arapça'da i.sm-i tasgir kalıbında kullanılması
nı şöyle izah etmiştir: "Arap Yahudiler Uzeyr'e yönelik sevgilerinden ötürü 
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'Ezra' kelimesini Arapça ism-i tasgir kalıbına soktular; Müslümanlar da bu ismi 
kendi dillerine aktardılar."14 

2. Uzeyr'in Nesebi ve Biyografisi 
Uzeyr-Ezra, Yahudi geleneğinde müstesna bir yere sahip olmasına rağmen 

hayatıyla ilgili bilgiler son derece yetersizdir. Bu yüzden, konuyla ilgili dağınık 
bilgi parçacıklarından anlamlı bir bütün oluşturmak son derece zor ve bu zorluk 
Uzeyr'in tarihsel kimliğini açıkça resmedecek bir biyografi inşasını da neredey
se imkansız kılmaktadır. 

Uzeyr ile ilgili tarihsel bilgilerin en temel iki kaynağı, Eski Abit'in Ezra 
(Bab: 7-10) ve Nehemya (Bab: 8-10) kitaplarıdır. Bu iki kitap Eski Ahit'te Tev
rat ve Neviim'den sonraki üçüncü koleksiyonu oluşturan Ketuvim grubu içinde 
yer alır. Yahudilerin tasnifinde Ketuvim grubu içinde yer alan Ezra ve Nehemya 
başlangıçta tek kitap iken sonradan ayrılmıştır. İbranca Kitab-ı Mukaddes met
ninde tek kitap halinde ·olan bu iki kitapta, özetle, Babil sürgünündeki 
İsrailoğulları'nın Kudüs'e geri dönüşü, Ezra'nın Tevrat'ı halka okuyuşu, 
Mabed'in yeniden inşası ve vali Nehemya'nın faaliyetleri anlatılır. Genel olarak 
Ezra ve Nehemya ile Birinci ve İkinci Tarihler'in Babil sürgününden sonra· iö 
350-300 yılları arasında yaşadığı sanılan ve 'Tarihçi' diye anılan tek bir yazar 
tarafından kaleme alındığı düşünülmektedir. Ezra ve Nehemya kitaplarıyla Ta
rihler arasındaki dil, üslup ve içerik birliği, bu dört kitabın aynı yazarın kale
minden çıkmış olması ihtimalini teyit etmektedir. II. Tarihler'in son pasajının 
Ezra kitabının hemen başında tekrar edilmiş olması, bu ihtimali daha da güçlen
dirmektedir. 

Ezra ve Nehemya kitaplarının dışında Uzeyr'in faaliyetleri hakkında bilgi 
veren iki temel kaynak daha vardır. Bunlardan ilki, içerik itibariyle 
İsrailoğulları'nın iö 621-444 yılları arasındaki tarihini özet olarak aktaran ve 
"Esdras'ın Birinci Kitabı" olarak adlandırılan apokrif metindir. İkinci kaynak 
ise, apokaliptik karakterinden ötürü diğer on dört apokrif metinden ayrılan ve Ji
teratürde "Ezra'nın Dördüncü Kitabı" veya "Ezra'nın Vahyi" olarak da bilinen 
Esdras'ın İkinci Kitabı'dır. Bu kitabın kahin Salathiel'e (Ezra?) gelen yedi vah
yi kapsayan ana bölümlerinin (Bab: 3-14) İS 100 yılında adı bilinmeyen bir Ya
Imdi tarafından Ararnca olarak yazıldığı tahmin edilmektedir. ıs 

Ezra kitabı ile I. ve II. Esdras'ta yer alan bir kayıtta Uzeyr'in şeceresi, 
"Başkahin Harun, Eleazar, Finehas, Abişua, Bukki, Uzzi, Zerahya, Merayot, 
Azarya, Aınarya, Ahitub, Tsadok (Zadok), Şallum, Hilkiya, Azarya, Seraya, Ez
ra" şeklinde verilmiştir.ı6 Bu şecerede Uzeyr'in babası olarak gösterilen Seraya, 
Il. Krallar'da 'başk§hin' sıfatıyla anılmıştır. Yine aynı kitapta yer 'atan kayıtlara 
göre Seraya bir ·grup Yahudi ile birlikte Babil ordusunun baş komutanı 

Nebuzaradan tarafından Babil kralına götürillmüş; !cra! onu ve beraberindeki 
Yahudileri Hamat diyarında öldürmüştür. 17 

Simon Kohen, I. ve Il. Esdras'taki bazı kayıtlardan hareketle Uzeyr'in bir 
rahip-kahin ailesine mensup olduğunu ve bu ailenin atasının Hz. Süleyman tara
fından en yüksek dini makama atanan Zadok isimli bir şahsa dayandığını be
lirtmiştir.18 Bu zat, yukarıda aktarmış olduğumuz soy kütüğünde Uzeyr'in be
şinci batından dedesi konumunda gözüken Tsadok'tur. 
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Uzeyr'in yaşadığı zaman diHrıiinin genel olarak İÖ 5-4. yüzyıllara rastladığı 
kabul edilir ve bu genel kabul Ezra kitabının yedinci babında yer alan tarihs~I 
kayıtlara dayandırılır. Kronolojik açıdan epeyc~ muğlak olan bu kayıtlara göre 
Uzeyr, yaşadığı dönemde Babil ve çevresine hakim olan Ahemeniş 
(Hahameniş-Akamenid) harredanına mensup Artaxerxes'in (Eski Farsça'da 
'uzunel' anlamına gelen Artahşaşta; Yunanca'da Makrokheir; Latince'de 
Logmanius) krallığının yedinci yılında Kudüs'e gelmiştir. Ancak, burada sözü 
edilen kralın I. Artaxerxes mi yoksa II. Artaxerxes mi olduğu tasrih edilmemiŞ
tir; İlk kez tö 444-433 yılları arasında, ardından da süresi belirsiz ikinci bir dö
nem boyunca Yahuda valiliği yapan Neheınya'dan önce Ezra'dan (Uzeyr) söz 
edildiği için Uzeyr'in Kudüs'e geliş tarihinin I. Artaxerxes'in hükümdarlığının 
(İÖ 465-424) yedinci yılına (İÖ 458) tekabül ettiği düştinülmtiştür. 19 Ancak, her 
iki kitabın metnindeki bazı tarihsel kaymalar, Uzeyr'in faaliyetlerinin kronolojik 
tertibi konusunda kesin cevapları bulunamayan bazı sorulara yol açmıştır. Ko
nuyla ilgilenen bazı çağdaş araştırmacılar, Eski Abit'teki tarihlendirmenin kro
nolojik olmadığı savından hareketle Uzeyr'in Nehemya'dan sonra kral II. 
Artaxerxes döneminin (İÖ 404-358) yedinci yılında (İÖ 397) Kudüs'e geldiğini 
ileri sürmüşlerdir?0 Bazı araştırmacılar ise, Uzeyr ile Nehemya'nın aynı dö
nemde yaşadığı varsayımıyla 'yedinci yıl' ifadesini bir yazım hatası .saymış ve 
Uzeyr'in Nehemya'nın ikinci valilik döneminde Kudüs'e gelmiş olma ihtimali 
üzerinde durmuşlardır.21 Ancak bütün bu görtişler, Uzeyr'in biyografısine iliş
kin muğlaklıkları gidermeye muvaffak olamamıştır. Bununla birlikte, Il. 
Esdras'ta bizzat Uzeyr'in dilinden aktarılan bir ifadede, isminin 'Salathiel' ol
duğu; ancak 'Ezra' diye de anıldığına işaretle kendisinin Kudüs'ün tahribinden 
30 yıl sonra Babil'de ikamet ettiği belirtilmiştir.22 

Bilindiği gibi, Kudüs, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen 
Biibil'in asma bahçelerini yaptıran ve İÖ 605-562 yılları arasında hüküm süren 
Keldanl harredanına (Yeni Babil Krallığı, İÖ 629-539) mensup Buhtunnasr (II. 
Nabukadnezzar) tarafından İÖ 586'da tahrip edilmiştir. Buna göre Uzeyr'in di
linden verilen bu tarih, iö 556 senesine tekabül etmektedir.23 Bu bilgi esas alın
dığı takdirde, Uzeyr'in Biibil'de doğdu~unu veya en azından gençlik yıllarını 
orada geçirdiğini söylemek mümkündür. 4 

· 

Buhtunnasr'ın İÖ 562'de ölmesinin ardından zayıflama dönemine giren Ye
ni Biibil krallığı, İÖ 539'da Perslilerle yapılan savaştaki yenilgiyle birlikte orta
dan kalkmıştır. Biibil krallığını tarih sahnesinden silen Pers kralı Cyrus, Yahudi
lerin tekrar Kudtis'e dönmelerine ve Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmele
rine izin vermiştir. Kral Cyrus'un hükümdarlığının ilk yılında dekiare ettiği izin 
fermanıyla birlikte Kudüs'e dönen 42360 kişilik ilk kafılede25 Uzeyr yer alma
mıştır. Onun bu kafılede yer almaması, hocası Baruch ben Nerialı'la -bu zat da
ha ziyade peygamber Yeremya'nın sadık arkadaşı ve yardımcısı olarak tanın
mıştır-26 birlikte yaptığı çalışmaları, Kudtis'e geri dönüp Mabed'i yeniden inşa 
etmekten daha önemli göımüş olmasıyla açıklanmıştır. Uzeyr'in Babil'deki ça
lışmalarının Tevrat'm yazımı ve Hz. Musa'nın şeriatını dtizenlemey.le ilgili ol
duğu varsayılabilir. Bu noktada, onun Kudüs'e dönüşte İsrailoğulları'na okudu-
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ğu Tevrat'ı Babil'den getirdiğine ilişkin bilgiler dikkate alındığında, söz konusu 
çalışmaların mahiyeti hakkında daha belirgin bir fikir edinilebilir.27 

Ezra kitabındaki kayda göre Uzeyr, muhtemelen II. Artaxerxes'in yedinci 
yılında (İÖ 397), birinci ayın birinci gtinü (1 Nisan) 1700-1800 kişilik bir Ya
hudi topluluğuyla birlikte Babil'den yola çıkar. Uzeyr'in bu yolculugu tam dört 
ay sUrer ve aynı yılın beşinci ayının birinci günU (I Ağustos) Kudtis'e ulaşır.28 

Uzeyr'in, Kudüs'e dönüş yolculuğuna çıkarken kralın maddi ve manevr desteği
ni almış olması, onun Babil'de ikamet ettiği süre zarfında kralın sarayında ö
nemli bir mevkide bulunduğunu dtiştindürmektedir. Kralın Uzeyr'e verdiği des
tek mektubunun (ferman) metni Ezra 7/ll-12'de kayıtlıdır. Otantikli~i tartışıl
makla birlikte, çoğunluk tarafından mevsuk kabul edilen bu ferman, 9 başıbo
zukluğa tepki gösteren ve Musa şeriatındaki temel ilkeler üzerine kurulu düze
nin geri gelmesini isteyen muhafazakar Babilli Yahudilerin temsilcisi konu
mundaki Uzeyr'in, Pers devletinin resmi görevlisi olduğunun da açık bir belgesi 
gibidir. Uzeyr'in, dönemin hakim siyasal otoritesi tarafından desteklenmesi, hat
ta ırmağın öte yakasındaki, yani Fırat ırmağının batısındaki Yahudi satraplığı 
üzerinde kralı temsil yetkisinin ona verilmesi ilk bakışta yadsınabilir. Ancak, 
Perslerin yerel diniere karşı bu hoşgörUlU tutumları, hakimiyet bölgelerinde or
taya çıkması muhtemel ayaklanmaların ve iç karışıklıkların önünü almaya yöne
lik bir siyasi amaçla irtibatlandırıldığı takdirde, Uzeyr'in dini-ruhani önder sıfa
tının yanında birtakım resmi idari yetkilerle donatılmasını son derece doğal ve 
makul karşılamak gerekir. Kaldı ki, Uzeyr'in kral tarafından Yahuda'ya gitmek
le görevlendirildiği zaman dilimi, Pers ve Mısır ilişkilerinin oldukça gergin ol
duğu bir dönerne rastlarnaktadır. Zira "o dönernde Pers kralı, Mısır ile Pers dev
leti arasındaki tampon bölgede bl!lunan Yahuda'da halkın kendisine sadık kal
masını istiyordu. Nitekim Aşağı Mısır'daki Elefantin mevkiinde bulunan bir 
Yahudi gamizonu, bunalım boyunca Pers devletine sadık kalmıştı. Bu sadakati 
idame ettirmenin bir yolu da Babil ve Kudüs'te bulunan Yahudileri imparator
lukça tanınan Tora yasası ile bağlamaktı. Bu vazifeyi ifaya memur kılınan kişi 
ise Uzeyr idi."30 

Uzeyr, Kudüs'e geldikten sonra bir dizi dinsel dOzenierne ve reform yapmış
tır. Ancak, Ezra ve Nehemya kitaplarında, onun bu faaliyetlerinden sonraki ha
yatına ışık tuta.n hiçbir bilgi yoktur. Kanaatimizce bu müphemlik, Uzeyr'in Ku
düs'e gelişinden sonra çok fazla yaşamaclığını ima etmektedir?• Zira, Uzeyr'in 
ne zaman ve nerede öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, ko
nuyla ilgili bazı görUşler ileri sUrUimUştür. Bu bağlamda A. Subhi Furat, 
Uzeyr'in -Kudüs'e Il. Artaxerxes döneminde geldiği varsarıroma dayanarak- İÖ 
370-360 yılları arasında ölmüş olabileceğini belirtmiştir.3 Uzeyr'in nerede ve
fat ettiği meselesine gelince; Yahudi tarihçi Josephus, onun Kudüs'te öldüğünü 
ve orada dethedildiğini söylemiş; konuyla ilgili bir başka rivayette ise, Uzeyr'in 
Babil'e geri döndüğü ve 120 yaşında iken orada vefat ettiği bilgisine yer veril-
miştir.33 . 
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B. Uzeyr'in Dini Konumu ve Faaliyetleri 
Uzeyr'in Yahudi tarihinde ön plana çıkışı Babil sürgünü sonrası (postexilic) 

döneme rastlar. Onun bu dönemde gerçekleştirdiği en önemli dini faaliyet, Tev
rat'ı yeniden yazmasıdır. Ezra ve Nehemya kitaplarında, Musa'nın şeriatı konu
sunda 'zeyrek bir yazıcı' olarak nitelenmesinin yanında 'din bilgini' anlamında 
kahin (priest) diye de anılınıştır.34 Haggadacı gelenekte ise Uzeyr'e çok büyük 
bir saygınilk atfedilmiş ve onun sıradan bir rahip-kahin değil, çok büyUk bir dini 
önder olduğu kabul edilmiştir.35 Uzeyr, Yahudiler tarafından, peygamber ol
mamakla birlikte peygamber tistU bir konuma sahip mümtaz bir şahsiyet olarak 
telakki edilmiştir. Uzeyr'i Hz. Musa ile mukayese eden Rabbiler, onun da Musa 
gibi Tevrat'ı alınaya layık olduğunu iddia etmişler ve bu iddialarını "E~er Musa 
dünyaya daha önce gelmemiş olsaydı Tevrat Uzeyr'e vahyedilirdi"3 sözüyle 

' özetlemişlerdir. Yahudilerin Uzeyr'e bu denli önem atfetmelerinin nedeni, hiç 
kuşkusuz, Kudüs'ün ve Mabed'in tahribinden sonra kaybolan Tevrat'ın yeniden 
onun tarafından ortaya konması ve böylece günümüz Yahudiliğinin miman un
vanına hak kazanmasıdır. Rabbinilc literatürde Yahudiliğin milli tarihinde bahar 
zamanını sembolize eden Uzeyr, Eski Abit'in ahiakl ve tasavvufi yorumunu içe
ren Midraş Haggadah'taki "Yeryüzünde çiçekler açar" ifadesinde geçen 'çiçek
ler' kelimesiyle simgeleştirilmiştir.37 Öte yandan Uzeyr, Yahudi efsanesinde çok 
daha farklı bir kimliğe büründürülmüştUr. Bu efsaneye göre Uzeyr gökte yaşa
yan insanlardan biridir. O, beşeri tabiatından sıyrılıp Allah'ın o~llarının (Bene 
Elohim) lideri olan Metatron'a dönüşmuşı:ur.38 

Hıristiyan ve MUslümanlarırı Uzeyr'in dini kimliğine ilişkin dUşUncelerine 
gelince; erken dönem Hıristiyan müellifler Uzeyr'i vahye mazhar olan ve bu 
mazhariyetle Kudüs'ün tahribisırasında kaybolan kutsal metinleri tekrar ortaya 
koyan bir peygamber olarak kabul etmişlerdir.39 Klasik dönem İslam alimlerin
den bir kısmı Hıristiyanların bu telakkilerine iştirak etmiş; diğer bir kısmı ise 
onun sadece hikmet sahibi salih bir kul oldu~ görüşündedir. Suyfitl (ö. 
91111505), Hakim en-Neysaburl'nin (ö. 405/1014) naklettiği bir rivayete istina
den Uzeyr'in salih bir kul olduğunu kaydetmekte; Kirmani (ö. 500/11 06) ise 
onun peygamber olduğunu söylemektedir. Ancak Suyfitl, el-İtkan'da Uzeyr is
mini, "Kur'an'da nebiler ve rasuller dışındaki özel .isimfer" alt başlığı altında 
zikretmek suretiyle onun bir peygamber olmadığı fikrini benimsemiştir.40 Burıa 
mukabil İbn Kesir (ö. 774/1372), Uzeyr'in peygamber olduğu yönündeki görü
şü İslam alimleri arasındaki meşhur görUş olarak takdim etmektedir.41 Diğer ta
raftan zayıf, munkatı' ve münker olarak değerlendirilen bir rivayette Uzeyr'e 
kırk yaşında hikmet verildiği, başlangıçta adırun peygamberler arasında anıldığı, 
ancak Allah'a kader hakkında soru sorduğu için isminin peygamberler arasın
dan silindiği ifade edilmiştir.42 İbn Abbas'a isnat edilen ve İbn Kuteybe (ö. 
276/889) tarafından da benimsenen43 bu son görüşün hiçbir ınesnedi yoktur. 
Uzeyr'in peygamber oldu~ tezi ise, muhtemelen; Tevrat'ın yazımmda onun 
vahye mazhar olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ne var ki, İsraili rivayetlerin 
dışında bu varsayımı destekleyen hiçbir veri mevcut değildir. Kanaatimizce, bu 
durum, Uzeyr'in hikmet, ilim ve irfan gibi sıfatlarla muttasıf s§Iih bir kul oldu-
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gunu savunan alimierin bu konudaki isabet ve rüchaniyetlerine işaret etmekte
. dir. 

Uzeyr'in gerçekleştirdiği dini reformlara gelince; ilgili kaynaklarda onun 
Kudüs'e döndükten sonra ısiahat denebilecek tUrden bir dizi dini düzenleme 
yaptıgı kaydedilmiştir. Bu düzenlernelerin hangi sıraya göre yapıldıgı tam ola
rak bilinmese de ona izafe edilen en önemli dini faaliyet, hiç şüphesiz, Tevrat'ı 
yeniden tesbit etmesi ve halkın önüne getirip okuınasıdır. Nehemya'da anlatıl
dıgı şekliyle; "Ve bütün kavm, bir adarnmış gibi, su kapısının karşısındaki mey
danda toplandılar; ve Rabbin İsraile emretmiş oldugu Musa'nın şeriat kitabını 
getirsin diye yazıcı Ezra'ya söylediler. Ve yedinci ayın birinci gününde, ldihin 
Ezra, cemaatin, erkek ve kadın ve anlayışla dinieyebilenlerin hepsinin önilne şe
riatı getirdi. Ve su kapısının karşısındaki meydanın önünde, erkeklerin ve kadın
ların ve aniayabilenlerin önünde, sabah ışıgından ögleye kadar ondan okudu; ve 
bütün kçıvim şeriat kitabına kulak verdiler."44 

Bu metinde zikredilen faaliyetini muhtemelen Kudils'e ulaştıgı yılın sonba
harındaki Sukkot/Sukot (Hayrne B.ayraını)45 sırasında gerçekleştiren Uzeyr, yine 
bu faaliyet çerçevesinde Tevrat'ın hükümlerini Yahudilere tek tek açıklamış ve 
onlardan kendilerine açıklanan bu hükümlerin gereklerini hayat tarzı olarak be
nimsemelerini istemiştir. Uzeyr ayrıca Tevrat'ı haftalık okuma parçalarına a
yırmış ve böylece haftalık Tevrat okuma gelenegini başlatmıştlr. Halkın top
lanma günleri olan Pazartesi ve Perşembe günlerini ise toplu Tevrat okuma gün
leri olarak ilan etmiştir. Senenin başlangıç ayını da degiştiren Uzeyr, Mısır'dan 
çıkışı hatırlatan Nisan yerine Babil'den çıkışın anısını hatırlatan Tişri ayını be
nimsemiştir.46 

Uzeyr'in burada kaydedilmesi gereken diıll düzenlemelerinden biri de sür
gün döneminde Kudüs'te kalan bir grup Yahudinin Kenanlılar, Hittiler, Mısırlı
lar ve Moablılar gibi yabancı toflumlara mensup kadınlarla yapmış oldukları 
evlilikleri fesh etmiş oln:ıasıdır.4 Uzeyr, İsraiogulları'nın ırki saflıgını temin 
etmeye yönelik bu uygulamasına koşut olarak kavmi ile Allah arasındaki misakı 
da yenilemiştir. Uzeyr bu yeni ahd-i misak çerçevesinde kavminden Tevrat'ın 
hükümlerine itaat, Cumartesi ve bayramlar ile sosyal ve tarımsal hükümterin ge
reklerine uymalarını talep etmiştir.48 Ayin ve sinagogla ilgili kuralların tespiti
nın yanı sıra Torah etüdüne de çok özel bir önem atfeden Uzeyr, yilz yirmi üye
den oluşan ve başlıca görevi Eski Ahit'in tam metninin tespit edilmesi olan 
Knesset Ha-Gadol'u (Büyük Meclis) kurrnuştur.49 

C. Uzeyr'in Tevrat'ı Yeniden Tespiti 
Daha önce de belirtildiği ilzere, Uzeyr'e izafe edilen dinsel faaliyetlerin en 

önemlisi, Kudüs'ün tahribi sırasında yok olan Tevrat'ı, muhtemelen sözlü yo
rumuyla birlikte Babil'de yeniden tespit edip silrgUn dönüşünde halka okuması
dır. Ancak, Uzeyr'i Uzeyr yapan ve Haggadacı gelenekte 'İkinci Musa' diye a
nılmasına vesile olan Tevrat'ı tespit işinin50 mahiyeti hakkında kesin bir şey 
söylemek pek mümkün gözUlanemektedir. Bu konuda en detaylı bilgi, apokrif 
bir metin olan II. Esdras'ta yer almaktadır. Uzeyr'in melek vasıtasıyla Allah'ın 
vahyine mazhar oldugu bilgisini de içeren bu kitabın51 14. babında Tevrat'ın 
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yazım keyfiyeti oldukça ayrıntı lı bir şekilde anlatılmıştır. Bu anlatıya göre 
Uzeyr meşe ağacının altında oturl!rken Allah (The Most High) ona çalılığın ar
kasından seslenir ve şöyle der: "Git kavmini bir araya topla. Sonra onlara kırk 
gün boyunca seni aramamalarını söyle. Yanına yazı malzemesi olarak çok sayı
da tabJet ile, Sarea, Dabria, Selemia, Ethanus ve Asiel'i al. Çünkü onlar hızlı 
yazma konusunda deneyimlidirler. Daha sonra tekrar buraya gel. Ben burada 
senin kalbine bilgi ve hikmet nuru akıtacağım. Bu nur yazım faaliyeti sona erin
ceye dek [kalbin i] aydınlatmaya devam edecek. İş bitince yazdığın kitapların bir 
kısmını halka duyur; diğer kısmını ise hikmet ehli için mahfuz tut. Yarın bu va
·kitte yazmaya başlayacaksın ( ... )~2 Uzeyr ·bir giln sonra beş yazıcısıyla birlikte 
tarif edilen yere gittiğinde, 'Ezra[Vzeyr]! Ağzını aç ve sanaiçmeniçin verdi
ğim şeyi iç' diye bir ses duyar. Uzeyr ağzını açtığında kendisine içinde sıvı bir 
madde bulunan bir kap sunulur. Uzeyr sıvılığı suya, rengi ateşe benzeyen bu 
maddeyi içince kalbi bilgi ve hikrnetle dolar ve ağzını bir daha kapayamaz olur. 
Allah onun yanındaki beş kStibe bilgi ve kabiliyet verir ve onlar kırk gi.ln bo
yunca vardiyalı olarak kendiler ine dilcte edilen Tevrat'ı hiç aşina olmadıkları bir 
yazı karakteriyle yazarlar. Katipler glindüz yazıp gece azıklarını yerler; ancak 
Uzeyr butUn gün boyunca konuşmaya devam eder. Kırkıncı günün sonunda 94 
kitap yazılır. Yazım işi bitince Allah ona, 'Yazdtğl!l ilk 24 kitabı halka ilan et 
ve liyakatli liyakatsiz herkese oku; ancak son 70 kitabı hikmet erbabı için mah
fuz tut' der ve Uzeyr bu emrin gereğini yerine getirir."53 
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Bazı araştırmacılar, bu pasajda aktarılan bilgilerin mevsukiyetinden şüphe 
ettikleri için olsa gerek, Uzeyr'in yazdığı veya yazdırdığı kitabın tam olarak ne
ye tekabül ettiği, daha açık bir ifadeyle, bu kitabın Pentateuch'un (Torah) bir 
bölümüne mi yoksa onun daha geniş kapsamlı bir şekline mi işaret ettiğini belir
lemenin pek mümkün olmadığını belirtmiş;54 diğer bazı araştırmacılar ise, 
Uzeyr tarafından okunup açıklanan kutsal metnin Tevrat'ın ilk dört kitabının 
özet tekrarı mahiyetindeki Deuteronomy (Tesniye) olma ihtimali üzerinde dur
muşlardır.55 

Talmud'a göre Uzeyr Tevrat'ta birtakım değişiklikler yapmıştır. O, 
Musa'ya ilkel İbrani yazı karakterinde verilmiş olan Tevrat'ın yazı stilini köşeli 
karakterli AsOrl yazı stiline çevirmiş; öncekini ise SSmirllere bırakmı~tır.56 Tev
rat metnine bazı hareke ve noktalar da koyduğu ifade edilen Uzeyr' in 7 bu tasar
rufu, Samiriler tarafından tahrif olarak telakki edilmiş ve bu telakki çerçevesin
de Uzeyr, SSmiri gelenekte kötü bir figür olarak kimi zaman kınanmış kimi za
man da lanetlenmiştir.58 Tevrat'ı muhtemelen Babil'de bulunduğu süre zarfında 
hocası Baruch'la birlikte muhtelif nüshalardan yazan Uzeyr'in yapmış olduğu 
noktalama işlemine yönelik bu olumsuz tavır, gerçekte Samiriler ile Yahudiler 
(Yahudalılar) arasındaki kadim muhalefetin bir tezahUrUdür. 

D. Yahudilerin "Uzeyr Allah?ın Oğludur" iddiası 
1. İddia Sahiplerinin Tarihsel Kimiiideri 
Tevbe Suresi 9/30. ayetteki bildirime göre "Yahudiler, 'Uzeyr Allah'ın oğ

ludur' dediler. Hıristiyanlar da 'Mesih (İsa) Allah 'ın oğludur' dediler. Bu onla
rın dillerine dolarlıkları sözlerdir. Ki onlar bu sözleriyle [aslında] selefierinin 
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sözlerini taklit ediyorlar. Kahrolasıcalar! Nasıl da sapıtıyorlar ... " Bu ayet
te Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Yahudilerin tarihsel kimlikleri 
hakkında muhtelif görüşler ileri sürtilmtiştür. Eserindeki pek çok ifadeden Ehl-i 
Kitap kUltürüne vakıf olduğu anlaşılan İbn İshak (ö. 1511768) ve İbn Hişam'ın 
(ö. 218/833) yanı sıra Taberi (ö. 310/9.22) ve İbn Ebi Hatim (ö. 327/938) gibi 
erken dönem mUfessirlerin Said b. Cübeyr ve İkrime yoluyla İbn Abbas'tan ak
tardıkları bir rivayete göre bu iddiayı savunanlar, nüzul dönemi Medine'sinde 
yaşayan bir grup Yahudidir. Sellam b. Mişkem; Ebu Enes Nu'ınan b. Evta, 
Mahmud (Muhammed) b. Dihye, Şas (Şa's) b. Kays ve Malik b. es-Sayf (ed
Dayf)'tan oluşan bu grup Hz. Peygamber'e gelir ve "Sen bizim kıbleınizi 
terketmişken ve Uzeyr'in de Allah'ın oğlu olduğunu söylemezken biz sana nasıl 
tabi olalım" der. Bunun Uzerine Tevbe Suresi 9/30. ayet nazil olur.59 lbn 
Abbas'a isnat edilen bir başka rivayette, bu iddianın [Medine] Yahudilerinin 
tümü tarafından dile getirildiği belirtilmiştir.60 Abdullah b. Ubeyd'e atfedilen 
bir başka bilgiye göre ise, Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen kişi, "AI
lah zengin biz zenginiz" iddiasının da sahibi olan Finhas b. Azura adlı bir 
Yahudidir.61 

Reşid Rıza, bu konuda ileri sürülen rivayetler arasında Said b. Cübeyr ve 
İkrime yoluyla İbn Abbas'a isnat edilen ilk görüşün tercihe şayan olduğunu be
lirtmiş ve bu tercihini, rivayette anlatılan olayın onun yaşadığı dönemde vuku 
bulmuş olmasıyla izah etmiştfr.62·Kanaatimizce, İbn İshak ve İbn Hişam'ın yanı 
sıra klasik döneme ait tefsirlerin hemen hepsinde öncelikli olarak bu rivayet U
zerinde durulmuş olması, Reşid Rıza'nın tercihini doğrulamaktadır. 

İbn Hişam'ın İbn İshak'tan naklettiği ilginç bir rivayette yer alan ifadeler, 
söz konusu iddianın daha Mekke döneminde mUşrikler tarafından da açıkça dile 
getirildiğini belgelemektedir. Klasik tefsirlerde Enbiya 21/ 101. ayetin nüzul se
bebi olarak gösterilen bu rivayete göre Hz. Peygamber, Velid b. Muğire ve 
Nadr b. ei-Haris'in de aralarında bulunduğu Mekkeli müşriklerle Kabe'nin av
lusunda tartışır ve bu tartışmada müşriklere "Siz ve Allah'ın dışında taptığınız 
mabutlar, cehennemin yakıtıdır. Sizin varacağınız (nihai) yer cehennemdir"63 

mealindeki ayeti okur. O dönemde Kureyş'in en meşhur şairlerinden biri olan 
Abdullah b. Ziba'ra es-Sehıni [İbnü'z-Ziba'ra] bu tartışmadan haberdar olunca, 
-rivayetin bazı varyantiarında bizzat Hz. Peygamber'e, bazı varyantiarında ise 
O'nun gıyabında- şöyle bir söz sarfeder: "Allah'tan başka tapınılan tüm mabut
lar cehenneme girecek öyle mi? Biz meleklere, Yahudiler Uzeyr'e, Hıristiyanlar 
da İsa b. Meryem'e tapınıyor. [Farzedelim ki biz cehennemliğiz; peki melekler, 
Uzeyr ve isa da mı cehennemlik!?]" ... Hz. Peygamber bu söze "Bilakis, siz sa
dece şeytaniara tapınıyorsunuz" diye karşılık verir ve bunun ardından Enbiya 
Suresi 21/101. ayet nazil olur.64 

Bu iddiayı bazı Yahudi mezheplerine isnat edenler de olmuştur. Hicri 
697 (miladi 1298) yılında Müslüman olan Yahudi asıllı Said b. Hasen ei
İskenderani (ö. 720/1320) Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğu iddiasını Hicaz'daki 
Yahudi mezheplerinden biri olan Karailer'e isnat etmiştir.65 İbn Hazm'ın (ö. 
456/1063) el-Fisal adlı eserindeki bir kayıtta ise, bu iddianın gerçek sahibinin, 
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Saduk adındaki bir kişiye nisbetle "SadOkiyye" diye anıJan Yemen kökenli bir 
Yahudi mezhebi olduğu belirtilmiştir.66 -

Simon Szyszman, Le nom de Ozair (Coran, IX 30) et ses interpretations i
simli tebliğinde İbn Hazm'ın bu görüşünden hareketle Sadukiyye fırkasının A
rabistan'da tahmin edildiğinden daha sonraki bir zamana kadar yaşadığını, bu 
bölgedeki ortodoks Yahudiliğin ise ancak Meymonides'in (ö. 601/1204) Ye
menJiler'e yazdığı ünlü mektubundan sonra' lıakim olduğunu belirterek eski bi
dat kalıntılarının daha sonraki asırlar boyunca da devam etmiş olma ihtimali ü
zerinde durmuştur. Kumran'da ortaya çıkarılan yazmalardaki bilgilerle bu konu 
arasında da irtibarkuran Szyszman, "Yemen'deki SadOkiyye ·mezhebinin 'Ada
let Hakimi' (Maitre de Justice) diye adlandu·ılan liderinin asırlar sonra Arabis
tan'da 'Allah'ın oğlu' vasfını taşıyan ve Uzeyr adıyla tazim edilen şahıs olamaz 
mı?" sorusuna cevap rneyanında Eski Ahit'te, Mesih hakkında 'Allah'ın oğlu' 
tabirinin kullanıldığına dikkat çeldikten sonra Kurnran'daki 'Adalet Hakimi'nin 
de Mesih olarak kabul edildiğini belirtrniştir.67 

Kanaatirnizce, İbn Hazrn ve İskenderani'nin ortaya attıkları görüşler, tarihsel 
bilgilerle destekJenmeye muhtaçtır. Aksi halde, bu görüşlerin Kur'an'ın konuyla 
ilgili beyanını nesnel ve tarihsel gerçekliği bulunmayan birtakım kurgular yor
damıyla haklı çıkarma gayretine rnatuf olduğu eleştirisini hertaraf etmek müm
kün değildir. Szyszman'ın tezine gelince; bu tez İbn Hazrn'ın görüşünü belli öl
çüde tarihsel bir ternele oturtrnuş gözükrnekle birlikte, köklü bir çözilm içer
rnernektedir. Kanaatimizce, bu konuda nüzuJ dönemi Hicaz Yahudileri arasında 
böyle bir inancın mevcut olduğunu söylernek daha doğru gözükmektedir. İbn 
Abbas rivayetinde isimleri zikredilen Yahudiler'den Sellam b. Mişkern'in -Bu 
zat aynı zamanda Hz. Peygamber'in hanımı Safiyye bint Huyey b. Alıtab'ın eski 
eşfdir- nisbesinin; İbn Hablb'in (ö. 240/854) el-Muhabber adlı eserinde 'el
Kurazl' olarak kaydedilrnesi,68 hem İbn Abbas rivayetinde isimleri zikredilen 
kişilerin muhayyel olmadıklarını, hem de Uzeyr haklandaki yanlış inancın en 
azından Beni Kurayza Yahudileri arasında mevcut olduğunu göstermektedir." Bu 
inanç, hicrl IV. yüzyıl İslam alimlerinden Nekk§ş'ın (ö. 351/962) da ifade ettiği 
gibi, tarihsel süreçte ortadan kalkmış olabilir.69 Ancak bu durum, milfessir Ha
zin' in (ö. 741/1340) deyişiyle, "Yahudi geleneğinde bu tür bir inancın hiç ol
madığını göstermez. Dolayısıyla sonraki dönem Yahudilerin bu inancı reddet
melerine de itibar edilmez. Zira, Allah'ın verdiği haber, onların inkarından çok 
daha doğru ve sağlamdır."70 

2. iddianın Sebebi 
İslam tefsir literatüründe Yahudilerin Uzeyr'i niçin Allah'm oğlu olarak ni

telediklerine ilişkin çeşitli rivayetlere yer verilmiştir. İbn Abbas, Süddl (ö. 
1281745) ve Muhammed b. S§ib el-Kelbi'den (ö. 1461763) gelen bu rivayetlerin 
İbn Abbas versiyonuna göre Yahudilerin Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak anmala
rının sebebi özetle şudur: Uzeyr İsrailoğulları 'nın arasında yaşadığı zamanlarda 
Tevrat onların ellerinde bulunuyordu. Onlar bir süre Tevrat'ın emirlerini yerine 
getirdiler. Daha sonra ona karşı kayıtsız kaldılar ve hükümlerini göz ardı ederek 
yanlış tasarruflarda bulundular. Bu zaman zarfmda Tabut da onların yanında 
bulunuyordu. Allah onların Tevrat'ın hükümlerine kayıtsız kalıp heva ve heves-
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lerinin ardına düştüklerini görünce hem Tevrat' ı ve Tabut'u ortadan kaldırdı. 
Tevrat'ın bilgisini onların hafızlarından sildi. Allah'ın çeşitli bela ve hastalıkla
ra maruz bıraktığı İsrailoğulları bir süre bu minval üzere yaşadılar. Bu zaman 
zarfında Uzeyr de büyük bir din alimi sıfatıyla onların arasında bulunuyordu. O, 
Allah'a Tevrat'ı yeniden göndermesi için dua ve niyazda bulundu. Bu maksatla 
dua ettiği günlerden birinde gökten bir nur indi ve bu nur onun kalbine nüfuz et
ti. Böylece onun kalbinde- hafızasında Tevrat'ın bilgisi tekrar peyda oldu. 
Uzeyr kavminin karşısına çıkıp, "Ey kavmim! Allah bana Tevrat'ı tekrar verdi" 
dedi. Daha sonra Tevrat'ı kavmine öğretmeye başladı. Onlar bir süre de bu 
minval ilzere yaşadılar. Uzeyr'in vefatının ardından Tabut ortaya çıktı. Onlar 
Uzeyr'in öğrettiği Tevrat ile Tabut'un içinde bulunan Tevrat nüshasını karşılaş~ 
tırdılar ve her ikisinin tıpatıp aynı olduğunu gördüler. Bu durum karşısında hay
rete düşen İsrailoğulları, "Uzeyr'e bu bilgi ancak Allah'ın oğlu olduğu için ve
rildi" dediler.71 

Kelbl'nin rivayetine göre Babil kralı Buhtunnasr İsrailoğulları 'nı yenip 
Mabed' i yerle bir etti. Tevrat bilginlerini kılıçtan geçirdi. Uzeyr bu olayların 
yaşandığı sırada küçük bir çocuk idi ve bu yüzden öldürülmekten kurtuldu. 
İsrailoğulları Kudüs'e geri döndüklerinde aralarında Tevrat'ı bilen hiç kimse 
yoktu. Uzeyr Babil'de vefat etti ve yüz yıl boyunca ölü olarak kaldı. Söylenceye 
göre Uzeyr'e bir melek geldi ve ona su içirdi. Uzeyr suyu içer içmez Tevrat o
nun hafızasına yerleşti. Allah onu dirilttikten sonra İsrailoğulları'na gönderdi. 
Uzeyr, kavmine 'Ben Uzeyr'im' dedi. Bunun üzerine kavmi ona, "Atalarımız 
bize Uzeyr'in Babil'de öldüğünü söylediler. Eğer sen Uzeyr isen bize Tevrat'ı 
yazdır" diye karşılık verdi. Uzeyr onlara Tevrat'ı yazdırdi. Sonra bir adam orta
ya çıkıp eski Tevrat'ın gömülü olduğu yeri tarif etti. Tevrat'ı bulup çıkardılar ve 
iki Tevrat'ı karşılaştırdılar. Sonuçta birbirinin aynı olduğunu görünce, "Uzeyr 
Allah'ın oğlu olsa gerektir" dediler.72 

Rivayetin Süddl versiyonuna göre Arnalekiler İsrailoğulları'nı yendi. Bu a
rada Tevrat'ı bilen alimler öldü. Hayatta kalan alimler Tevrat'ı dağlara gömdü
ler. Uzeyr o dönemde dağlarda ibadetle meşgul bir zahid olarak yaşıyor ve şeh
re sadece bayram günlerinde iniyordu. Uzeyr bir gün ağlamaya başladı ve Al
lah'a, "İsrailoğulları'nı alimsiz bıraktın" diye serzenişte bulundu. Ağlamaktan 
bitkin düşen Uzeyr bir gün kocasının mezarı başında ağıt yakan bir kadınla kar
şılaştı. Aralarında geçen konuşmanın polemiğe dönüştüğünü fark eden Uz.eyr 
oradan ayrılıp yoluna devam etmeye karar verdiği sırada kadın onun arkasından, 
"Ey Uzeyr! Yarın sabah vaktinde filan nehre git ve orada yıkan. Ardından iki 
rekat namaz kıl. Orada karşma yaşlı bir adam çıkacak. O adamın sana verdiği 
şeyi al" diye seslendi. Uzeyr·ertesi sabah kadının tarif ettiği nehre gitti ve onun 
söylediklerini yaptı. Derken karşısına yaşlı" bir adam çıktı. Adam ona "Ağzını 
aç" dedi. Uzeyr ağzını açınca yaşlı adam onun ağzına üç kez kor parçasına ·ben
zer bir madde koydu. Böylece Uzeyr bir anda Tevrat konusunda en bilgili alim 
olup çıktı. Daha sonra kavminin yanına gitti ve "Ey Kavmim! Ben size Tevrat!'ı 
getirdim" dedi. Ancak kavmi onu yalanladı. Uzeyr bunun üzerine kalktı ve her 
parmağına bir kalem bağladı ve ardından simultane olarak yazmaya başladı. 
Tevrat'ın tümünü bu şekilde yazdı. Dönemin alimleri Tevrat'ı gömülü olan yer-
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den çıkarıp getirdiler ve Uzeyr'in yazdığı Tevrat'la karşılaştırdılar.lkisinin tıpa
tıp aynı olduğunu g<?rünce, "Allah ona bu bilgiyi ancak kendi oğlu olduğu için 
verdi" dediler.73 

3. iddiaya İlişkin Riva.yetlerin Değerlendirihnesi: 
Uzeyr hakkında aktarı.lan bütün bu rivayetlerdeki bilgiler -buna Taberi ve 

İbn Ebi Hatim'in tefsirlerindeki rivayetler de dahildir- kesinlikle İsraili kaynak
lıdır.74 İbn Abbas'ın bu konudaki bilgilerini Abdullah b. Selam'dan aldığına i
lişkin kayıt bir tarafa/5 özellikle yukarıda aktardığımız rivayetlerin tUmlinde 
Uzeyr'e Allah katından bir nur indiği, bu nurun onun kalbine nüfuz etmesinin 
ardından Tevrat'ın bütün,·bilgisinıe vakıf olduğui ayrıca yaşlı ·bir adamın, kadının 
veya meleğin ona suya benzer bir sıvı içirdiği veya ağzına kor parçasına benzer 
bir madde koyduğu gibi ayrıntılar, daha önce Il. Esdı:as kitabından aktardığımız 
pasaj da yer alan bilgilerle büYük ölçüde örtüşmektedir. Ayrıca, bu rivayetlerde
ki yas tutan kadın figürü Rabbinik literatilrün yanı sıra II .. Esdras'ta da karşımı
za çıkmaktadır.76 Yine Uzeyr'in beş parmağına beş kalem bağlayıp aynı anda 
beş nüsha yazdığına ilişkin._tasvir de büyük ihtimalle II. Esdras'ta isimleri zikre
dilen beş yazıcıdan mülhemdir. İşte biltün bu benzerlikler sebebiyle B. Heller 
ve G. Grıif gibi araştırmacılar, ortaçağ Müs!Uman bilginierin Il. Esdras'ın 
Süryanca ve ihranca'dan Arapça'ya yapılan çevirilerine muttali olduklarını ve 
konuyla ilgili malumatı söz konusu çevirilerden aktardıkları tezini savunmuş
lardır.77 · · 

Diğer taraftan, özellikle Kelbi'den gelen rivayet, tarihsel açıdan doğrulan
ması jmkansız bir muhtevaya sahipt~. Zira, anakronik bir zihin tarafından kur
gulandığında en ufak bir şüphe bulunmayan bu rivayette Amalekller'in 
İsrailoğulları'nı mağlup ettiği sırada Uzeyr'in dağlarda dolaşan ve zlihd hayatı 
yaşayan bir şahsiyet olduğu ifade edilmiştir. Bu bilgiyi tarihsel açıdan doğruta
mak imkansızdır. Çünkü, en eski Arap kabilesi olarak kabul edilen ve yarı efsa
nevi göçebe Siimt topluluk olan Amalekiler, Hz. Davud (İ.Ö. 1000-972) tara
fından İsrail hakimiyetine sokulmuş ve bu kavmiıı adı VIII. yUzyılın sonlarına 
kadar bir daha anılmamıştır. Bu kavmin adına son defa Hizkiya (İ.Ö. 7 I 6-688} 
zamanında tesadüf edilmiş ve o dönemde toprakların_ın tamamının Beni İSrail'in 
eline geçtiği bildirilmiştir.78 . 

Öyle anlaşılıyor ki, bazı klasik tefsirlerde çok daha ilginç örnekleri -Mesela, 
Katade'nin "Buhtunnasr Kudüs'ü tahrip ede~ken Bizanslı Hıristiyanlar ona yar
dımcı oldular" demesi gibi-79 bulunan bu anakronizmin en temel sebebi, 
Kur'an'ın geçmiş toplumlarla ilgili kıssalarında kronolojik tertibe itibar etme
mesi ve buna bağlı olarak.ilk dönem MQs!Umanların kıssalardaki tarihsel boş
lukları çoğu zaman İsraili bilgilerle doldurma yoluna gitmesidir. Hemen hepsi 
şiiahi kültürün ürünü olan bu İsraill kaynaklı bilgilerin İbn Abbas, Ubey b. 
Ka'b, Müc§hid, Katiide ve Said b. Cübeyr gibi, tefsirde tartışılmaz otoriteye sa
hip oldukları kabul edilen sahabe ve tabi'in alimlerinden aktarılmış olması, son
raki dönem müfessirleri bu konuda çekingen davranmaya sevk etmiştir. Gerek 
bu çekingen tavır, gerekse şiiahi nakil yoluyla gelen tüm rivayet malzemesini, 
bilgi değeri taşıdığı zannıyla hede,r etmeme telakkisi, anılan nitelikteki pek çok 
rivayetin tefsirlere dereedilmesine yol açmıştır. 



Mustafa Öztürk Yı l: 4, Sayı: 16 Şubat - Nisan 2003 

4. iddianın Delaleti 
Bu başlık altında çözümlenmesi gereken temel problem, ayetteki 'AIIah'ın 

oğlu' tabirinin delaletidir. Ayetin zrutirl formu esas alındığı takdirde, bu tabirin 
hakiki -mecaz karşıtı- anlamda kullanıldığını kabul etmek gerekir. Zira, ayette 
Yahudilerin "Uzeyr Allah'ın oğludur" iddiası ile Hıristiyanların "Mesih (İsa) 
Allah'ın oğludur'' iddiası, aynı ifade kalıbıyla aktarılmıştır. Bu aktarım bize İ
sa'nın Allah'ın oğlu olduğuna yönelik iddiayı hakikat, diğerini mecaz olarak an
lama ve yorumlama imkanı vermemektedir. Bu imkansızlıktan olsa gerek Reşid 
Rıza, "Yahudilere isnat edilen bu iddianın hakikat mi yoksa mecaz ını ifade et
tiğini bilmiyoruz" demek durumunda kalmıştır. Eski AI1it'te Hz. Yakub'un yanı 
sıra İsrailoğulları, melekler, hatta salih kullar için sık sık' Allah'ın oğlu' nitele
mesinin kullanıldığı80 hatırianacak olursa, söz konusu tabirin mecazi bir anlam 
içerdiği söylenebilir. Kur'an'da yine Yahudilere izafe edilen "AIIah'ın eli sıkı
dır", "Biz zenginiz Allah fakirdir" gibi yakışıksız ifadeler ile, Hıristiyanların da 
iştirak ettiği "Biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz" mealindeki iddialar 
da büyük ihtimalle mecaz! bir anlam içeriğine sahiptir. Nitekim son ayette ge
çen "AIIah'ın oğulları ve sevgilileri" ifadesi, Beğavi (ö. 516/1122) ve 
Zemahşeri (ö. 538/1 143) gibi müfessirler tarafından, "Biz O'nun şiası, yandaşı 
ve taraftarıyız. Allah şefkat ve merhametle bize baba gibi, biz de ona yakınlıkta 
evlat gibiyiz"81 şeklinde izah edilmiştir. Kanaatimizce, "Uzeyr Allah'ın oğlu
dur" ifadesi, üstün vasıflarla yüceitmeyi tazammun eden mecazi bir anlam içer
mektedir. Ancak, Reşid Rıza gibi bazı müfessirler bu tabirio hakiki anlamda 
kullanılmış olma ihtimalinden de söz etmişlerdir. 82 

Bu başlık altında incelenmesi gereken bir diğer konu ise, ilgili ayetteki ge- . 
nelleme Oslubudur. Klasik tefsirlerde nakledilen sebeb-i nüzuller arasında terci
he şayan bulunan rivayetten de anlaşılacağı üzere Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğu 
iddiası, sadece bir veya birkaç Yahudi tarafından seslendirilmiştir. Ancak 
Kur'an'daki ifadede açıkça bir genelierne yapılmış ve bu iddia o dönemde yaşa
yan Yahudilerin tümüne veya en azından Medine'de ikamet eden tüm Yahudile
re izafe edilmiştir. Kur'an'ın bu konuyla ilgili genellemesi, hadisiere de yansı
mıştu·. Mesela Buhiiri ve MUslim'de yer alan bir hadiste, ahirette hesaba çekilen 
Yahudilere hiçbir ayırım gözetmeksizin, "Siz Uzeyr'e kulluk ediyordunuz" me-
alinde bir suçlama yöneltileceği bildirilmiştir.83 · 

Kur'an'da, Yahudilere isnat edilen daha başka iddialar vesilesiyle de buna 
benzer genellemeler yapılmıştır. Mesela, Maide 5/18. ayette, Yahudi ve Hıristi
yanların, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dedikleri; yine aynı surenin 
64. ayetinde ise Yahudilerin, "Allah'ın eli sıkıdır (cirnridir)" iddiasında bulun
dukları bildirilmiştir. Müfessirler, son ayette tüm Yahudilere isnat edilen bu id
dianın Beyttilmidras'taki Yahudi bilginlerinin önemli simalarından biri olan 
Finhas b. Azfira veya ona eşlik eden İbn Salibii (Sfiriya) ve Azur b. Ebi Azur 
gibi birkaç Yahu di tarafından dile getirildiğini belirtmişlerdir. 84 

Şevkani (ö. 1250/1834) gibi bazı müfessirler, Tevbe 9/30. ayetin zrutiri ına
nasındaki bu genelleıneden, Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğu iddiasının tüm Ya
hudiler tarafından dile getirildiği sonucuna varmıştır.85 Ancak, müfessirlerin ek
seriyeti, "ayetteki ifadenin zahiri formu umum ifade etse de kastedilen anlam 
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husfisidir" görüşünü benimsemişlerdir. Kurtubi bu görüşü temellendirmek için, 
Uhud savaşı Önçesinde gelişen olaylardan bir kesit sunan AI-i İmran Suresi 
3/173. ayetteki, "insanlar onlara [mü'minlere] dedi ki" (el/ezine kale 
lehümiinnas) ifadesine atıfta bulunarak, bu ifadede zikredilen 'nas' kelimesinin 
bütün insanlara değil, sadece belli bir insan topluluğuna delalet ettiğini belirt
miştir.86 

Fahreddin er-Razi (ö. 606/1209) ve Hazin gibi bazı milfessirler ise, ayetteki 
genellemeyi, Arap dilinde cari olan bir üslup özelliğiyle izah etmeye çalışmış
lardır. Bu izah tarzına göre Allah bu ayette Arap dilindeki 'tek kişi yerine gru
bun ismini zikretme' üslubunu kullanmıştır; Nitekim Araplar da kimi zaman ö
zel olanı genele teşmil ederlerdi. Sözgelişi, onlar, sadece tek bir ata binen bir 
kişi için,fiiltinun yerkebü'l-huyul (filan kişi atlara biner) derler; yine hayatında 
tek bir hükümdarla bir arada bulunmuş olan biri için de fiilanün yiicdlisü 's
se/atin (filan kişi krallarla oturup kalkıyor) şeklinde bir ifade kullanırlardı.87 

Konuyla ilgili bir diğer izah tarzı da şudur: Dönemin Medine Yahudileri, içle
rinden bir veya birkaç kişinin dile getirdiği bu iddiayı yalanlamak yerine s~ssiz 
kalmayı yeğlemişlerdir. Genellikl~ sükut ikrardan kabul edildiŞi için, diğer bü
tün Yahudiler de bu iddiayı savunanlar arasında gösterilmiştir. 8 

Bu izah tarzı Reşid Rıza tarafından daha da geliştirilmiştir. Gerçekte, "Allah 
fakir biz zenginiz"89 ve "Allah cimridir"90 mealincieki iddialar gibi, Uzeyr'in Al
lah'ın oğlu olduğuna ilişkin iddianın da sadece bir grup Yahudi tarafından dil
lenciiriidiğini belirten Reşid Rıza, ayetteki geneliernenin sebebini şöyle izah et
miştir: "Herhangi bir toplumun içindeki bir gruba veya o toplumun önderlerine 
ait bir davranış ya da sözü insanlardan bir kısmı reddedip çoğunluk açıktan veya 
zımnen onaylarsa, o toplumun tUrnil söz konusu davranış ve sözle ilzam edilir 
ve sorumluluk onların tümüne yüklenir. Nitekim Allah Teala Enfiil 8/25. ayette, 
"Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz 
(aksine herkese sirayet eder)" buyurmuştur. Bu ayetin delaletince bir toplumda 
işlenen cürümlerin bedeli sadece cilrUm sahiplerine değil, toplumun tümüne ö
dettirilir. İnsanlık tarihinde cari olan sünnetullah [Allah'ın ezelde belirlemiş ol
duğu değişmez prensip] budur."91 

Değerlendirme ve Sonuç 
Kanaatimizce, konuyla ilgili en makul izah tarzı budur. Zira, Medine Yahu

dilerinin gittikçe gerginleşen siyasal konjonktür içinde Kur'an'a ve Hz. Pey
garnber'e yönelik düşmanca tutumları hatırlandığı takdirde, Hz. Peygamber'le 
sık sık tartıştıkları bildirilen Finhas b. Aziira ve Huyey b. Alltab gibi birkaç Ya
hudi tarafından seslendirilen "Uzeyr Allah'ın oğludur" iddiası karşısında diğer 
bütün Yahudilerin niçin sessiz kaldıkları ve dolayısıyla Kur'an'ın bu konuda ni
çin genelierne yaptığını anlamak büyük ölçüde kolaylaşır. Ancak burada şunu 
da belirtmek gerekir ki, Kur'an'daki bu ifade, öncelikle ve özellikle nUzul dö
nemi Medine Yahudileri için geçerlidir. Zira, günümüze kadar ulaşan Yahudi 
kaynaklarında Uzeyr'in Allah'ın oğlu olarak kabul edildiğini gösteren bir kayda 
rastlanmarnası, Kur'an'daki ifadenin zaman, mekan ve iddia sahipleri bakımın
dan mevzii bir anlam içeriğine sahip olduğunu gösterir. Nitekim, Nekkaş'ın, 
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"Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna ilişkin iddia, geçmişte bir grup Yahudi tara
fından dillendirilrniŞtir. Yaşadığımız çağda bu iddiayı savunan hiçbir Yahudi 
yoktur" şeklindeki sözü de bu no~ayı işaretlemektedir. Mamafıh, "Allah' ın oğ
lu" tabirinin, bir insanı aşırı derecede yüceitme anlamında kullanıldığı varsayılır 
ve Uzeyr'in Yahudilik dilşilncesinin mimarı olduğu gerçeği göz önünde tutulur
sa, nilzul döneminde olduğu gibi günümüz Yahudilerinin ahd-i zihnilerinde de 
düşüncelerinin arka planında Kur'an'ın bu beyanını doğrulayacak bir telakkinin 
mevcut olduğu sonucuna varılabil ir. 
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Abstract 
This article has basically two aims in terms of elaborating the Qur 'ani c verse 
of chapter 9/30; I) it analyses Ezra 's religious and histarical identities; 2) it 
evaluates in which reason the Jews' cl ai m that Ezra was the son of God. Be-

si des the class i ca/ Islamic sources we have also used various Jewish literature 
because the subject concerns the history ofreligion as much as the commentGiy 

of the Qur'an. 


