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HZ. İSA (AS) İSMİ

1. Hz. İsa’nın (as) zamanında Kudüs 
Roma’nın hakimiyeti altıdaydı.

2. M. 1-33 yılları arasında yaşadı..
3. İsa Mesih’in adı Kur’an-ı Kerimde 
İsa, İsa b. Meryem, Mesih İsa 
şeklindedir.

4. İbranice “Yeşu” Latince “Jesus” dur.
5. Mesih İbranice “Maşiah” Yunanca 

da “Hristos” şeklindedir. 
Yeryüzünde Allah’ın hakimiyetini 
kuracak ve dünyaya hükmedecek 
peygamber anlamındadır.



ZAMANINDA DÜNYANIN DURUMU

1. Nasıra’nın “Beytüllahm” köyünde dünyaya geldiği için “Nasıralı 
İsa” denmiş, inananlarında da Nasranî denilmiştir.

2. Yahudiler Hz. Meryem’e sıkıntı verdikleri için nişanlısı Yusuf onu 
ve Hz. İsa’yı alıp Mısır’a gider ve orada 8 sene kalırlar. 

3. Hz. İsa (as) daha sonra dinlerini bozmakla suçlandığı için 
Yahudilerin en yetkili dini kurulları olan “Sanidrid” tarafından 
ölüme mahkum edilmiştir.

4. Roma valisi Pontius Platus Yahudi din adamlarının baskısına 
dayanamayarak Yargıçlara emir vermiş ve “Siz bunu uygulayın ama 
bunda benim bir suçumun olmadığını da bilin!” dedi.

5. Hain Havari Yehuda İskoriyat Hz. İsa’nın yerini 30 Dinara söyledi; 
ama Allah Yehuda’yı Hz. İsa’ya benzetti ve idama mahkum oldu.



ZAMANINDA YAHUDİLERİN DURUMU

1. Hz. İsa’ya (as) en büyük tepkiyi gösteren Yahudi din adamları Yazıcılar, 
Ferisiler ve Kahinlerdir. 

2. Onlar Gelenekle oluşan muharref Şeriatı korumak adına Hz. İsa’yı dini 
bozmakla suçladılar. Hz. İsa (as) ise onların geleneği korumak adına 
(din adamlarının içtihatları ile oluşturdukları ve tahrif ettikleri şeriatı) 
dini öldürdüklerini söyleyerek yeniden İMANI ve ŞERİATI yaşamaya, 
Tevratın hükümlerine uymaya çağırıyordu. (Meselâ: Mesih’in Hz. 
İsmail’in soyundan gelmesi. Sünneti kaldırmaları... İbadeti amacından 
saptırmaları...) 

3. Yahudiler de üç gruba ayrılmışlardı:
Birinci Grup: Romalılara her türlü tavizi veren idareye destek vereneler.
İkinci Grup: Tevrat’ta vaat edilen “Kutsal Devleti” kurmaya çalışan ve Putperest 
Roma’ya vergi verilmesine karşı çıkan aşırı dinci, radikal “Zelotlar.”
Üçüncü Grup: Orta Yolu Sırat-ı Müstakimi koruyan peygamberlerin takip ettiği 
yol. Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. İsa’nın (as) takip ettiği “Toplum İman ve 
ilimle irşat edilmeli” diyenlerdi. 



Yahudilerin Hz. İsa’yı Suçlamaları

1. Yahudi Şeriatına uygun devlet kurmak isteyen Zelotlar ikide bir 
isyan ederek asayişi ihlal edip Roma Valisinde ve idareye zorluk 
çıkarıyorlardı. Sanidrid’in aldığı kararı uygulamak için Kudüs’ün 
Roma valisine baskı yapan Yahudiler Hz. İsa’yı Zelotların lideri 
olarak jurnallemişler ve yakınlarda çıkan isyanın elebaşısı olarak 
göstermişler ve ikna etmişlerdi.

2. Hz. İsa (as) “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Allah’ın hakkını Allah’a 
verin!” diye devlete vergi vermeyi onaylamış ve “Eğer ben Allah’ın 
iradesi ile cinleri kovuyor, hastaları iyi ediyorsam Allah’ın inayet ve 
hakimiyeti size kadar gelmiştir!” diye Allah’ın yeryüzündeki 
hakimiyetinin  Manevi olduğunu ifade etmişti.



Hz. İSA’NIN (AS) DAVASI

1. Hz. İsa (as) tüm peygamberler gibi bir peygamberdir. Vahye 
mazhardır. “Tevhid Davası”nı insanlara anlatmaktadır.

2. Ancak “Kadir” ve “Hay” ismine tam mazhar olduğu için Allah onu 
kudreti ile “Kün” emri ile yaratmış ve bu emri tebliğ için Hz. 
Meryem’e Cebrail’i bir delikanlı suretinde göndermiştir. Bu sebeple 
babasız yaratılmıştır.

3. Böylece “Esbabperest, Tabiatperest Yahudileri” Hz. İsa (as) ile 
imtihan etmiştir. 

4. Hz. İsa (as) da Hay ve Kadir ismi gereği ölüleri diriltir, çamurdan 
kuş sureti yapar ve buna üfleyince kuş olur uçardı. Allah bununla 
da Putperest Romalıları ve onların kültürü ile yetişen nesilleri 
imtihan etti. 

5. Onlar imtihanı kaybettiler... Hz. İsa’ya uluhiyet verdiler. “Allah’ın 
oğlu” dediler.



Hz. İSA’NIN (AS) DAVASI

1. Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’ya “Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu 
söyler.

2. Hıristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın kulu demeyi hakaret olarak 
sayarlar. Bu konuda çekişmek için Necran Papazları 
peygamberimizin yanına gelirler. 70 Necran papazı. 
Peygamberimiz (asm) bunları Mescitte kabul eder. Hatta Pazar 
günü ibadet etmelerine müsaade eder. 

“Sen bizim efendimize hakaret etmişsin!” derler.
Neden Allah’ın oğlu olduğunu anlatmaya çalışırlar...
Peygamberimiz (asm) onları basit misallerle susturur. 
Nihayet “Lanetleşme”ye kadar giderler. 
Âl-i İmran Suresinin ilk 80 ayeti bundan bahseder ve “Nüzül Sebebi 

budur.



Hz. İSA’NIN (AS) DAVASI

Hz. İsa’nın (as) davası “Tevhid” davasıdır. Esbaba tesir verip şirke 
düşen, dini asliyetinden çıkarıp Kahinlerin, Yazıcıların nihayet 
Sandirist Kurulu’nun içtihatlarına göre anlayanlara karşı çıkmıştır.

Yahudi Bilginleri denemek için sorarlar:
- Sonsuz hayatı kazanmak için ne yapmalıyız?
- Kanunda (Tevratta) nasıl yazılmaktadır?
- “Allah’ın bütün kalbinle ve ruhunla seveceksin. Komşunu da kendin 

gibi seveceksin.” der.
- Güzel cevapladın. Git şimdi böyle yap. O zaman sonsuz hayatı 

kazanırsın.



Hz. İSA (AS) MÜNAFIKLARI TEHDİT 
EDİYOR

Hz. İsa (as) Kudüs’te Sinagog’a girdi. Satıcıların tezgahlarını 
tekmeledi. Dilencileri kovdu ve “Allah’ın evini ticarethaneye 
çevirmişsiniz!” dedi onları azarladı.
Başkahin ve Kahinler geldiler ve “Muallim (Rab) hakkımızda kötü 
şeyler söylüyormuşsun. Kendinde dikkat et başına bir musibet 
gelmesin!” diye tehdit ettiler. 
Hz. İsa (as) “Ben münafıklar hakkında kötü konuşuyorum. Siz 
münafık iseniz sizin hakkınızda da kötü şeyler söylemişimdir.”
dedi.
Onlar: “Münafık kimdir bize söyler misin?” dediler. 
Hz. İsa (as) “İnsanlar kendilerini görsün diye amel işleyen kişi 
münafıktır. Onun ameli kalbinden gelmez. Kalbinde ancak kötü 
düşünceler ve şehevi şeyler vardır. Diliyle Allah’a ibadet ettiğini 
söyleyip kalbi ile insanlardan bir şeyler bekleyenler münafıktır. Ey 
zavallılar! Ölünce her şeylerini kaybedeceklerdir.



Hz. İSA (AS) MÜNAFIKLARI TEHDİT EDİYOR

Davud (as) der ki: “Reislere güvenmeyin. Kendileri için kurtuluş 
mümkün olmayanlara bel bağlamayın!”
Münafık soyguncudur, saygısızdır, hilekardır. Öyle ki iyi görünmek için 
Allah’ın kitabından, kanundan yararlanır. Yüce Allah’ın şanını çalar. 
Hamd ve şükür, medih ve minnet Allah’a ait iken bunu kendilerine 
çevirirler.
Münafığın inancı yoktur. Allah’ın büyüklüğüne ve ahiretin geleceğine 
kesinlikle inansa kalbini kötülüklerden temizler. Münafığın kalbi dışı 
beyaz, içi çürük, yılan ve akreplerle dolu mezar gibidir.
Size gelince ey Kahinler! Allah’ın emri olarak ibadet ediyor ve Allah 
rızasını istiyorsanız size sözüm yok. Fakat her şeyi kazanç için, menfaat 
için yapıyor, Allah’ın evini soyguncular mağarasına çeviriyorsanız, her 
şeyi insanları memnun etmek için yapıyor Allah’ı aklınızdan 
çıkarıyorsanız o zaman size haykırarak derim ki: “Siz İbrahim’in değil, 
şeytanın çocuklarısınız! Böyle iseniz yazıklar olsun size!” (s. 100-101)



Hz. İSA’NIN (AS) DAVASI

1.Hz. İsa (as) İmanı 
Anlatıyor... (s. 124-
125)

1.Hz. İsa (as) Tevhid 
İnancını anlatıyor ve 
kimliğini açıklıyor... ( 
s. 125-130.)



Hz. İSA’DAN SONRA HAVARİLER

1. Havariler yeryüzüne dağıldılar. 
2. Antakya’ya gidenlerin durumu Yasin Suresinde anlatılır.
3. Bir kısmı Anadolu’ya, bir kısmı da Roma’ya gittiler. Sezar 

tarafından idama ve ölüme mahkum edildiler.
4. Hz. İsa (as) Petrus’a “Kilisemi senin üzerine kuracağım!” demişti. 

Petrus Roma’dan kaçarken Hz. İsa (as) kendisine göründü ve “Qo 
Wadis!” “Nereye gidiyorsun?” dedi.

5. Döndü ve Roma’da “Aslanlara yem edildi!” Ama Katolik Kilisesi 
onun bu şehadeti ile yükseldi. 

6. İlk İncil  MS 63 yılında Luka tarafından yazıldı. Diğer İnciller daha 
sonra yazılmıştır. 

7. İskenderiye Kilisesi’nin kabul ettiği tevhitçi Barnaba İncili MS 
325’de İznik Konsilinde kabul edilen “Matta-Markos-Luka ve 
Yuhanna İncili”nden sonra yasaklandı.



Hıristiyanlığın Siyasete Alet Edilmesi

1. Doğu Roma ile Batı Roma birbirinden ayrılmak 
isteyince...

2. Doğru Roma İmparatoru Teslisci (Bir nevi 
Roma’nın geleneksel putperestliğine yakın bulduğu 
için) Hıristiyanlığı kabul ederek Kilise’nin desteğini 
aldı.

3. Tüm Hıristiyanların desteğini almak için 325’de 
İznik’te Konsili topladı.

4. Teslisi kabul eden Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 
İncili kabul edildi.

5. Barnaba İncili ve Tevhitçi İskenderiye okulu 
sakıncalı ilan edildi.

6. Din siyasetin aleti ve oyuncağı, din adamları da 
İktidarın (Kralın) destekçisi oldular.

7. Bizans devleti bu şekilde varlığını sağlamlaştırdı.



Hz. İSA’NIN (AS) DAVASI

1. Hz. Peygamberin gelmesi ile İMAN DAVASI başladı.
2. Mehdi ile de İMAN DAVASI yeniden başladı...
3. Hz. İsa’nın gelmesi de Hıristiyanların İslam’a 

yakınlaşmasının başlamasıdır.
4. Hz. İsa’nın gelmesi bir sonuç değil, başlangıçtır.
5. Bu yakınlaşmayı önlemek için TERÖR silahı ile ortaya 

çıkılmaktadır.
6. Hıristiyan-Müslüman birliği ile TERÖR-ANARŞİ-

HUKUKSUZLUK- CEHALET- DİNSİZLİK-
AHLAKSIZLIK – YOKSULLUK gibi İnsanlığın Ortak 
düşmanlarına karşı güçlü bir birliktelik oluşturulabilir. 

7. Bunlar tek başına mücadele edilemez ve başarılı 
olunmaz. Zira Beynel-mileldir. 



MÜSLÜMAN İSEVİLER

• TEVHİDÇİ İSEVİLERE MÜSLÜMAN İSEVİLER DENİR.
• HAVARİLERİ KUR’AN ÖVER
• BARNABA HZ. İSA’NIN HAVARİSİDİR. PAVLOS İLE 

MÜNAKAŞASINDAN SONRA ADINDAN BAHSEDİLMEZ. 
(Resullerin İşleri.)

• İranaus (130-200)
• Origines (185-2549
• Lucian (240-312)
• Arius (250-336) İznik Konsiline katılmıştır.
• Bunlar Afrika Ekolüdür. Sonra Müslüman olmuşlardır.
• Kur’an-ı Kerimde geçen “Ashab-ı Uhdud” Muvahhid İsevilerdir.
• Ashab-ı Kehf Hıristiyandır.
• Necran Papazları müslüman olmuşlardır.



SON DÖNEM TEVHİDÇİLER

• Michael Servetus (1511-1553) “Teslisin Hataları” isimli eseri 
vardır.

• Francis David (1510-1579) Tevhidi savunduğu için zindanda öldü.
• Maria Sozini (1525-1562) Arap Peygamberin takipçisi olmakla 

suçlandı.
• John Bidle (1615-1662)”On iki İddia” ile Tevhidi ispat etti. 

Hapishanede öldü.
• Milton, John Locke, İsaak Newton “Kutsal Yazıların İki Hatası”

isimi eserini ölümünden sonra basılmasını istedi.
• Thomas Emilny (1663-1741) “Hıristiyanların Mutluluğu” isimli 

eserinde Tevhidi savundu. “Muvahhidler Cemaati”ne katıldı.
• William E. Channing (1780-1842) “Tevhidciliğin Tarihi” kitabı 

yazdı.
• Benjamin Franklin (1706-1790) Diplomat, yazar vs. 



Hz. İSA’NIN (AS) DÖNÜŞÜ

1. Hz. İsa (as) gökte semavatta meleklerle beraberdir.
2. Hz. İsa’nın gökten nüzulü haktır ve vaki olacaktır.
3. Vahiy ve İlham gökten gelmektedir.
4. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında Deccal ve Süfyanın 

tahribatına ve küresel Cehalet, Zulüm, İmansızlık, Maddeperestlik, 
Esbabperestlik, Sefahet, Anarşi ve Terör, Ahlaksızlık fesadını ancak 
İsevi –Müslüman ittifakı ile önlenebilir.

5. Müslüman-Hırıstiyan yakınlığının başlaması İsa’nın (as) nüzulü 
iledir. Hz. İsa’nın nüzülü bunu başlatır.

6. Hz. İsa (as) davası olan “TEVHİD”i Mehdi İspat ve izah ettiği için 
Hz. İsa (as) Mehdi’yi tebrik eder ve arkasında namaz kılarak 
İslam’a ınkıyadını ve Şeriat-ı Muhammediye tabi olduğunu 
gösterecektir.



Hz. İSA’NIN (AS) DÖNÜŞÜ

1. Hz. İsa ve Mehdi “Şahs-ı Manevi” yani “Cemaat” oluşturur. 
2. Mehdi’den sonra şahıs devri biter ve Cemaat, şahs-ı manevi devri 

başlar. 
3. Şahs-ı Manevinin azası olmak (İnsan bedeninde bir hücre ve aza 

olmak) hayatiyet ve kurtuluş sebebidir.
4. Şahs-ı Manevi şahıstan daha etkilidir.
5. Peygamberimizin (asm) şahs-ı manevisi İslamiyettir.
6. Risale-i Nurun şahs-ı manevisi “Nurculuk”tur.
7. Şahıs olmadan şahs-ı manevi olmaz.
8. Bu zamanda en büyük hizmet insanların İmanına ve Ahiretine 

çalışmaktır. İsa (as) ve Mehdi’nin görevi budur.
9. AB Müslüman-İsevi ittifakının sonucudur. Vazife tamamlanır.


