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Önsöz 

 
Tüm peygamberler gibi Hz. Ġsa da tevhidi ders vermiĢti. Kur‘an buna en büyük Ģahittir. 

Buyurur ki: ―Ey Meryem oğlu Ġsa! Sen mi insanlara beni ve annemi Allah‘tan baĢka iki tanrı 

olarak benimseyin dedin?‖ demiĢti de ―HâĢâ, hak olmayan sözü söylemek bana yaraĢmaz, 

eğer söylemiĢsem Ģüphesiz sen onu bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ben senin içini 

bilemem. Her Ģeyi, görüleni ve görülmeyeni bilen sensin.‖ demiĢti. ―Ben onlara sadece 

Rabbim ve Rabbiniz olan Allah‘a kulluk edin‖ diye bana emrettiğini söylemiĢtim. Aralarında 

bulunduğum müddetçe onlar hakkında Ģahit idim. Beni aralarından aldığında onları sen 

gözlüyordun. Sen her Ģeye Ģahitsin. Onlara azap edersen, doğrusu onlar senin kullarındır. 

Onları bağıĢlarsan, güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin.‖ diyeceğini ifade eder.
1
  

Peygamberimiz (SAV):‖Peygamberlik mükemmel bir saraydır. O sarayın eksik ve 

önemli bir tarafını ben tamamladım‖ buyurur. Yine, ―Kim Allah birdir, Ģeriki yoktur, 

Muhammed (AS) onun elçisidir. Ġsa da (AS) Allah‘ın kulu ve resulü olup, Meryem‘e ilka 

ettiği kelimesi ve ruhudur. Cennet de cehennem de haktır derse hangi ahval içerisinde olursa 

olsun, Allah onu cennetine idhal eder‖
2
 buyurmuĢlardır. 

Hz. Ġsa, (AS) otuz yaĢında peygamber olup, üç yıl sonra izn-i Ġlahi ile 4. kat semaya ref‘ 

olmuĢtur. Hâlâ hayatta olup, Hz. Yahya ile beraber ―cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i 

dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda inkâr-ı ulûhiyet fikrini yıkmak ve 

Hıristiyanlığın hüsn-ü hatimesi olan Ġslamiyet‘e tabi olmasını görmek için gelecektir.‖
3
 Ve Hz 

Mehdi‘ye tabi olacak
4
 bu tebaiyeti ile Ġslam‘a tabi olduğunu gösterecektir. 

Hz. Ġsa (AS)‘dan sonra havariler, Hz. Ġsa‘nın (AS) vasiyeti üzerine Hıristiyanlığı 

yaymak için dünyanın dört bir tarafına dağılmıĢlardır. Ancak Romalılar ve Yahudilerin 

düĢmanlığı sayesinde 300 sene Ġsevilik gizli olarak yayıldı. Bu süre içinde de aslını ve 

özelliğini yitirdi. Hurafat ve tahribata uğradı. Ġlahi vasfını kaybetti. Havarilerin çoğu, 

putperest Romalılar ve zalim Nero‘nun zulmü ile idam edildiler. Ġnananlar zulme uğradı. Bir 

taraftan da Yahudiler ve bilhassa Pavlos tarafından tahrif edildi. Böylece akıl ve hikmete 

tamamen zıt hale geldi. Pavlos‘un ―teslis‖ akidesi ile tevhidden uzaklaĢtırıldı.  

Roma imparatoru Konstantin, siyasi sebeplerle Konstantinopolis (Ġstanbul) Ģehrini 

yaptırdı. Ġmparatorluğun merkezi de buraya kaydırıldı. Güçlenebilmek için de Hıristiyanlığı 

resmen kabul etti. Böylece Roma devleti manen Hıristiyanlığa mağlup oldu. Hak dini 

benimsemediler ama muharref dinin savunucusu oldular. Bundan sonra putperest Roma 

çökerken Hıristiyan Bizans muharref de olsa bir dine dayandığı için 1453 yılına kadar devam 

etti. 

Konstantin Miladi 325‘te Ġznik‘te Hıristiyanlık konseyini topladı. Burada dört Ġncil 

kabul edildi. ―Matta, Markos, Luka, Yuhanna.‖ Diğerlerini resmen yasakladı. Pavlos‘un 

mektupları da bunlara ilave edildi ve Ġncil toplanmıĢ oldu. Böylece ―Teslis Akidesi‖ de 

resmen kabul edilmiĢti. 

Hz. Ġsa‘nın (AS) doğumunun 2000. sene-i devriyesinde kendisine tabi olarak devam 

eden azim bir kitlenin rehberi, önderi ve bir Ġslam peygamberi olduğu için onun hatırasına 

hayatını yazmak istedim. 

Hz. Ġsa‘nın (AS) hayatını aradım. Bu hususta yazılmıĢ müstakil bir esere rastlamadım. 

Ancak Constans Podvik‘in 1927 tarihli Osmanlıca Suhulet matbaasında basılmıĢ bir eserini 
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buldum. O da Yuhanna Ġncilini esas alarak yazmıĢ ve Kitabına ―Muhabbet Meliki‖ adını 

vermiĢti. Bunu aldım ve tetkik ettim. Kur‘an-ı Kerim‘deki akideyi ölçü olarak aldım ve Matta, 

Markos, Luka, Yuhanna Ġncilleri ile Barnabas‘ın Ġncilini de inceleyerek ve karĢılaĢtırarak 

eseri hazırlamaya baĢladım. 

Ġsa (AS) ise ruhu ve bedeni ile semaya kaldırıldı. Kıyamete yakın yeryüzüne nüzul 

edeceği ve deccalı öldürüp, inkâr-ı ulûhiyeti yıkacağı Kur‘an‘a tabi olup, Hz. Mehdi‘ye 

uyacağı ve Hıristiyanlığın hurafat ve tahrifattan sıyrılarak Ġslam hakikatleri ile mezc olup 

Ġslam‘a tabi olacağı, dolayısıyla kıyametin kopmasından ve Hz. Ġsa‘nın vefat etmesinden önce 

ehl-i kitap olan Hıristiyanlar ona hakkıyla iman ederek, onun hakkındaki yanlıĢ inançlarından 

vazgeçecekleri Ġslam dininin gerçekleri arasındadır. Kur‘an‘ı Kerim‘den bu anlaĢılmakla 

beraber, hadisat-ı âlem de bunu tasdik etmektedir. 

Biz de bu manaya hizmet için 2000 yılında Hz. Ġsa‘nın (as) hayatını Kur‘an‘ı 

Kerim‘deki akideyi ölçü alarak ve Ġncilleri de tahrif edilmiĢ olsalar da ―Haber-i Mütevatir‖ 

nevinden kabul ederek ―Maksat bir amma rivayet muhtelif‖ kaidesiyle yazmaya baĢladım. 

Yazdığım nihayet bir ilahi kitap değil, Hz. Ġsa‘nın hayatı idi. Ġncillerdeki çeliĢkileri ve ayrı 

nüshalardaki ifade değiĢikliklerini nazara alarak mota mot değil, anlam ve ifade olarak 

yazdım. Çünkü Hz. Ġsa (AS)‘da havarilerine: ‖Peygamberler için yazılmıĢ birçok kıssalar 

vardır. Bu sebeple siz harflere değil, manaya bakmalısınız‖
5
 diyordu. Biz de bu sebeple 

manayı esas aldık.  

Ġncillerde öyle ifade değiĢiklikleri vardı ki, ―Kitab-ı Mukaddes ġirketinin‖ 1976‘da 

bastırdığı ―Kitab-ı Mukaddes‖ isimli Tevrat ve Ġncili ile 1998‘de yine aynı Ģirketin ―Ġncilin 

Yunanca aslından çağdaĢ Türkçe‘ye çevrisi‖ nde bile büyük ifade farklılıkları mevcuttur. Biz 

bütün bunları dikkate alarak Hz. Ġsa‘nın (as) hayatını ve Tevhit mücadelesini iĢlemeye 

çalıĢtık. 

Daha sonra Hıristiyanlık hakkında gerekli bilgileri bir araya topladık. Ġnciller, mezhepler 

ve inançlarını bir bütün olarak ortaya koymaya çalıĢtık. Hz. Ġsa‘dan sonra havariler ve 

Hıristiyanları ele aldık ve Tevhitçiler ile Teslisçilerin mücadelesini nazara vermeye çalıĢtık. 

―Müslüman Ġseviler‖ üzerinde durduk. Son olarak da küreselleĢme bağlamında Müslüman-

Hıristiyan Diyalogu üzerinde durarak Hz. Ġsa‘nın (as) tekrar geri dönüĢünü izah etmeye 

çalıĢtık. Bu konularda bir ufuk açabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.    

Gayret bizden, hidayet ve tevfik Allah‘tandır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerim‘de Hıristiyanlara hitap ederek buyuruyor ki: “Ey ehl-i 

Kitap! Dininizde haddi aşmayın Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Muhakkak ki 

Meryem oğlu Mesih İsa (AS) Allah’ın peygamberidir ve onun “Kün” emriyle yaratılıp, Allah 

tarafından Meryem’e Cebrail vasıtasıyla ilka edilmiş bir ruhtur. Artık Allah’a ve 

peygamberlerine hakkıyla iman edin. “Allah üçtür” demeyin ve bundan vazgeçin. Sizin için 

en hayırlısı budur.  

Allah ancak bir olan Allah’tır. O evlat edinmekten münezzehtir. Göklerde ve yerde ne 

varsa hepsi onundur. Bütün yarattıklarının tedbir ve idaresine vekil olarak Allah kâfidir.  

Ne Mesih İsa, ne de büyük melekler Allah’a kul olmaktan çekinmezler. Kim Allah’a kul 

olmaktan çekinir ve bunu kibrine yediremezse elbette Allah onları kıyamet gününde huzuruna 

toplayacaktır.  
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İman edip, güzel amel işleyenlerin ecrini kat kat vereceği gibi, ona kulluk etmekten 

çekinip, bunu kibrine yediremeyenleri de pek acı bir azapla cezalandıracaktır. Onlar 

kendilerine Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacak değillerdir.”
6
 

M. Ali KAYA 

 

 

 

Hz. ĠSA (AS) 
 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. O Rahmandır ve Rahimdir.   Her şeye 

kadirdir. Salât ve selam ol Habib-i Rabb’ü’l - Âlemine olsun ki bizleri hakikatten haberdar 

eyledi. Cehalet karanlıklarından ilmin aydınlığına, küfür zulmetinden imanın nuruna çıkardı. 

Onun Al ve ashabı da bize onun dinini ve ilmini doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırdığı için 

onlara da salât ve selam olsun. Yoksa biz hak ve hakikati asla bulamaz cehaletin koyu 

karanlıklarında mahvolur, helak olur giderdik.  

Bize hakikatleri onlar vasıtası ile ulaştıran Âlemlerin Rabbi, yaratıcımız, malikimiz ve 

mabudumuz olan Allah’a her zaman her an hamd olsun ve bu böylece ebedü’l -âbâd devam 

etsin. Âmin!  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
ĠSA‟NIN (AS) YAġADIĞI DÖNEM 

 

1. Hz. Ġsa (as) Dönemi Ġçtimaî ve Siyasi Durum: 

Hz. Ġsa (as) zamanında dünyada iki büyük devlet vardı. Birisi doğuda Persler yani Ġran 

Sasânî Ġmparatorluğu, diğeri ise Batı Roma Ġmparatorluğu. Anadolu, Mısır ve Kudüs bölgesi 

tamamen Roma Ġmparatorluğunun hâkimiyeti altında bulunuyordu. Roma Ġmparatoru 

gönderdiği valiler aracılığı ile buraları hâkimiyeti altında tutuyordu. Bu dönemde Benî Ġsrail 

kavmi Filistin‘de ve çevresinde bulunuyordu.    

Hz. Yusuf (as) ile Mısır‘a giren Beni Ġsrail, (Yakub‘un (as) oğulları) büyük peygamber 

Hz. Musa (as) ve kardeĢi Harun‘un (as) delaletiyle, Firavunların zulümlerinden kurtarılarak 

Filistin havalisine yerleĢmiĢlerdi.  

Hz. Musa‘dan (as) sonra onun irĢadı ile yetiĢen Beni Ġsrail terakki etti, medenileĢti.  

YuĢa (as) eski mukaddes beldeleri olan Kudüs‘ü fethetti. Hz. Davud‘un (as) mucize eseri 

Allah‘ın yardımı ile demiri bulup kullanması ve Süleyman‘ın (as) mucize eseri cinlere ve 

hayvanlara, hatta havaya hükmetmesi ile dünyaya hâkim olmuĢ, zamanın en medeni devleti 

haline gelmiĢlerdi.  

Kur‘an-ı Kerimde ifade edildiğine göre Yüce Allah onlar hakkında Ģöyle buyurdu: ―Ey 

Ġsrail oğulları!  Hatırlayın ki sizleri nimetlere boğmuĢ ve âlemde en yüce mevkilere 

çıkarmıĢtık.‖
7
 YaklaĢık 1500–2000 sene hükmettikten sonra Resullerini ve Nebilerini 

katletme, birbirleriyle çekiĢme, niza ve isyanlar sonucu hükümranlıklarını kaybederek, 
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Romalıların esaretine ve idaresine geçerler. Hz. Zekeriya‘nın (as) yaĢadığı dönemde Kudüs 

(YeruĢalim) bu Ģekilde Romalıların valisi Hirodes tarafından idare ediliyordu. Hz. Ġsa 

Mesih‘in (M:1–33) adı Ġbrani‘ce ―YeĢu‖, Yunanca ―Ġesous‖, Latince ―Jesus‖ tur.  Anlamı 

―Allah‘ın yardımı‖dır. ―YehoĢua‖‘dan türemiĢtir. Yah (=Yehova) ve HoĢia (=Yardım) 

anlamındadır. Mesih Ġbrani‘ce ―MaĢiah‖ (=MeshedilmiĢ, kutsanmıĢ)  demektir. Bu kelime 

Yunan‘ca ―Hristos‖ Latince ―Chiristus‖ dur.  Bu ―Davud (as) soyundan Ġsrail‘in dini 

kırallığını, Allah‘ın yeryüzünde yeniden hâkimiyetini kurarak ve dünya hükmedecek 

peygamber‖  anlamında bir kelimedir. Bir din devleti özleminin ifadesidir. 

Hz. Ġsa‘nın (as) doğumu Miladi takvimin baĢlangıcı kabul edilmiĢtir. Kudüs 

yakınlarında Beytüllahm köyünde doğmuĢ, Nasıra‘da yaĢadıkları için kendisine ―Nasıralı Ġsa‖ 

denmiĢ, müntesiplerine de ―Nasranî‖ adı verilmiĢtir. Çocukluğunda vali Hirodes‘in erkek 

çocukları öldürmesinden dolayı annesi Hz. Meryem tarafından gizlice Mısır‘a kaçırılarak 

orada Hirodes‘in ölümüne kadar kalmıĢ, sonra köyü Nasıra‘ya getirilmiĢtir. 30 yaĢında vahye 

ve tebliğe memur olmuĢ, kendisine Ġncil inzal buyrulmuĢtur.  Hz Yahya (as) tarafından 

müjdelenmiĢ ve vaftiz edilmiĢ, vahye mazhar olunca da Hz. Yahya (as) Ġsa‘ya (as) tabi 

olmuĢtur.  

Hz. Ġsa (as) Kudüs Yahudileri tarafından dinlerini bozmakla suçlanmıĢ, en yetkili dini 

kurulları olan ―Sanidrid‖ tarafından idama mahkûm edilmiĢtir. Romalı yahudiye valisi Pontius 

Platus Yahudi din adamlarının baskısına dayanamayarak askerlerine yakalatmak için emir 

vermiĢ, hain havari Yehuda Ġskoriyat tarafından yeri haber verilmiĢ, ancak yüce Allah haini 

Hz. Ġsa‘ya (as) benzetmiĢ, çarmıha gerdirerek cezalandırırken, Hz. Ġsa‘yı (as) da semaya ref 

ederek yükseltmiĢ ve Yahudilerden korumuĢtur. 

Hz. Ġsa‘nın (as) hayatı ile ilgili bilgiler Ġncillere dayanır. Ġncillerin ilki Matta tarafından 

Ġ.S. 70–100 yılları arasında yazıya geçirilmiĢtir. Kur‘an-ı Kerim de Ġncillerin tahrifatını ve 

yanlıĢlarını düzeltmiĢ, doğru bilgilerini de aynen kabul etmiĢtir.  

Hrıstiyanlığın biçimlenmesi ―Hz. Ġsa‘nın (as) çarmıha gerilmesi ve üç gün sonra kıyam 

etmesi‖ inancını mektupları ile Ġncil‘e sokan ve sonradan havarilere katılan Aziz Pavlus‘tur. 

Yine Aziz Pavlus Hz. Ġsa‘yı (as) ―Allah‘ın oğlu‖ diyerek ilahlaĢtırmıĢtır. ―Her insan Hz. 

Âdem‘in (as) cennette günah iĢlemesi sebebiyle günahkâr olarak doğar. Ġsa iĢte insanlığı bu 

günahtan kurtarmak için çarmıha gerilmiĢ ve ölümü tatmıĢtır, sonra yeniden kıyam edip 

dirilmiĢtir‖ iddiasını ortaya atan Pavlus bu inanç çerçevesinde yeni Hıristiyanlığı 

ĢekillendirmiĢ, bu Ģekilde inanan her Hrıstiyanın ebedi kurtuluĢa ereceğini iddia etmiĢtir. Bu 

inanç Ġsa‘dan (as) dört yüz yıl sonra (Ġ.S. 325) Ġznik, (Nikaid) Ġstanbul (Konstantinopolis) ve 

Kadıköy (Khalkedon) konsüllerinde kabul edilerek ĢekillenmiĢtir. ―Baba + Oğul + Ruhu‘l 

Kuds‖   Ģeklinde özetlenen inançla oğul Ġsa‘ya Ġlahlıktan bir pay verilmiĢ, insanlığın günahına 

keffareten kendini feda eden ve insanlığı ebedi kurtuluĢa böylece ulaĢtıran bir ilah konumuna 

getirmiĢtir.   

Kur‘an-ı Kerimde Ġsa (as) ―Mesih‖ adı ile anılır.
8
  ―Kelimetullah‖ ve ―Allah‘tan bir ruh‖ 

olarak bahsedilir.
9
 ―Ruhu‘l Kuds‖ ile desteklendiği bildirilir.

10
  Hz. Meryem‘in bakire olduğu 

ve Hz. Ġsa (as)  ―Ġsa ibni Meryem‖ olduğu zikredilir.
11

 Kur‘an-ı Kerim Ġsa‘ya Allah‘ın oğlu 

diyen Hrıstiyan inancına kesinlikle karĢı çıkar.
12

 O‘nun Allah‘ın kulu ve peygamberi 

olduğunu vurgular.
13

 Ayrıca Hz. Ġsa‘nın (as) çarmıha gerilmediğini, öldürülemediğini, 

ölmediğini, eceline erdirilene kadar kendi katına yükselttiğini,
14

 baĢkasının Ona benzetilerek 
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çarmıha gerdiklerini,
15

 mucizelerle onu te‘yid ettiğini,
16

 Kıyametten önce yeryüzüne ineceği 

müjdeler.
17

 

Hz. Ġsa‘ya (as) en büyük tepkiyi gösteren Yahudi din adamları olan Yazıcılar, Ferisiler 

ve Kâhinleridir. Onlar Ģeriatın biçimsel geleneklerine uyulmasını savunarak, Ģeriatı koruyalım 

derken özünü, iman esaslarını ve Ģeriatın amacını öldürüyorlardı. Hz. Ġsa (as) da onların 

gelenekler adına imanı ve Ģeriatı öldürdüklerini söyleyerek yeniden sağlam bir imana ve 

Ģeriatın yaĢanmasına davet ediyordu. Bu da gelenekler vasıtası ile Ģeriatı istedikleri gibi 

istismar eden din adamlarının hoĢuna gitmiyordu. 

Yine o dönemde putperest (pagan) Romalıların esareti altında bulunan Yahudiler kendi 

aralarında üç guruba ayrılmıĢlardı. Romalıların hâkimiyetini kabul ederek, onlar sayesinde 

makam ve mevkilerini koruyan geleneksel din adamları birinci gurubu teĢkil ediyordu. Bunlar 

Romalılara her türlü tavizi vererek kendilerini idareciler ve imparator nezdinde temize 

çıkararak onların desteğini almayı ve durumlarını korumayı amaçlamıĢlardı.  

Ġkinci bir gurup vardı ki bunlar Tevrat‘ta vaat edilen kutsal devleti kurmak için çalıĢıyor 

ve kurtarıcı Mesih‘i beklemekle beraber Putperestlerin hâkimiyetlerinin asla kabul 

edilemeyeceğini, onlara vergi verilemeyeceğini iddia ediyor, zaman zaman isyanlar çıkararak 

kendilerini ispat ediyorlardı. Bu Yahudi ġeriatına dayalı devlet kurmak isteyen guruba  

―Zelotlar‖ adı veriliyordu. Bunlar aĢırı dinciler olarak biliniyor, ifratkar halleri ile daima 

idarecilere problem çıkarıyorlardı. Hz. Ġsa‘yı (as) çarmıha gerdirmek isteyen din adamları 

kurulu ―Sanidrid‖  bu kararı alıp uygulamaya idarecileri ikna ederken, o sıralarda Kudüs‘te 

kanlı bir Ģekilde bastırılan Zelot ayaklanmasının kıĢkırtıcısı ve elebaĢısı iddiası ile valiyi 

çarmıha germeye ikna edebilmiĢlerdi. Hâlbuki Ġsa‘nın (as) onlarla hiçbir ilgisi yoktu. 

Üçüncü gurup, orta yolu ve istikameti (sırat-ı müstakim)  koruyan, peygamberlerin takip 

ettiği bir yolda yürüyenlerdir ki bunlar Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Ġsa (as) gibi 

peygamberler ve onların takip ettiği ilahi ve peygamberî yolda yürüyenlerdi. Bunlar halkın 

irĢat edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ġmanın ve ibadetin gereği olan kulluk ve istikameti 

korumayı amaçlayan, idareye karıĢmayan, dini, imanı ve Allah korkusunu ferde ve topluma 

hâkim kılmak isteyenlerdi. Ġdareye ve siyasete karıĢmıyorlardı. Ġlahi davet ve tebliğde herkesi 

eĢit görüyorlar ve davete muhatap kabul ediyorlardı. 

Hz. Ġsa (as) ―Sezar‘ın hakkını Sezar‘a, Allah‘ın hakkını ise Allah‘a verin‖
18

 diyerek 

Sezar‘a vergi verilmesini onaylaması, imparatora itaati istemesi ve  ―Eğer ben Allah‘ın iradesi 

ile cinleri kovuyorsam, ilahi iradenin hâkimiyeti sizlere kadar gelmiĢtir‖
19

 diye Allah‘ın 

hâkimiyetinin manevi olduğunu, imanla anlaĢılması gerektiğini ve dinin manevi hâkimiyetini, 

insan-kâinat ve Allah münasebetini açıklaması, onu Zelotlar‘dan tamamen ayırıyordu. 

Kudüs‘te mabede girerek orada alıĢveriĢ için toplananları dıĢarı atması, sarrafların 

masalarını ve güvercin satıcılarının sandalyelerini devirmesi
20

 ve onlara: ―Kutsal kitapta Ģöyle 

yazılmıĢtır: ‗Evime dua evi denilecektir.‘ Siz onu eĢkıya yatağı yaptınız.‖ diyerek Yahudi 

toplumunun önderleri Saduki‘lerle de mücadele ediyordu. Bundan dolayı Yahudi din adamları 

Hz. Ġsa‘yı Zelotların ayaklanmasının önderi Ģeklinde suçlayarak vali Pontius Platus‘a baskı 

yapıp çarmıha gerilmesi için ―Sanidrid‖ kurulunda karar almıĢlardır. Buna rağmen Pontius 

Platus Hz. Ġsa‘yı suçsuz bulmuĢ, karardan kaçınmak için Galile Tetrarkhes‘i Heredos 

Antipas‘a göndermiĢ, o da suçsuz bulup geri gönderince Yahudilerin baskıları sonucu çarmıha 

gerdirme kararı vermek zorunda kalmıĢtır.  
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Böylece Hz. Ġsa‘nın çarmıha gerilme kararı Roma yanlısı Yahudi din adamları yüksek 

kurulu Sanidrid‘in Saduki üyelerince resmi biçimde yargılanmıĢ, gıyabi karar alınmıĢ ve 

ayaklanmanın önderi olduğu suçlaması ile Platius‘a karar iletilmiĢtir. 

Nihayet Hz. Ġsa bunu önceden ilahi vahiyle bildiği için Kudüs‘e gelmiĢ ve Yahuda 

Ġskoriyat tarafından ele verilmeden önce havarileri ile son kez bir araya gelmiĢtir. Rivayetlere 

göre Hz. Ġsa (as) Ġ.S. 3 Nisan 33 tarihinde göğe ref edilmiĢtir. AraĢtırmacılar bu tarihte ayın 

tutulmasının olduğunu yazarlar.  1974‘de ABD‘li araĢtırmacı Roger Russk bu tarihin 6 Nisan 

30 Cuma günü olduğunu tespit etmiĢtir.
21

 

 

Hz. ZEKERĠYE (AS)  

Hz. Zekeriya (as) Hz. Süleyman‘ın (as)  neslindendir. Kudüs‘te Mescid-i Aksa‘nın dini 

reisi idi. Yüce Allah ona nübüvvet verdi. Musa‘nın (as) Ģeriatı üzere Tevrat ile hükmediyordu. 

Geçimini dülgerlik ile yapıyordu.
22

  ĠĢâ  (Elizabet) adındaki hanımı ile evli idi. Uzun zaman 

hiç çocukları olmamıĢtı. Kendileri de iyice yaĢlanmıĢlardı. Çocuktan ümitlerini tamamen 

kesmiĢlerdi. 

Hz. Ġsa‘nın (as) annesi Hz. Meryem, Ġmran bin Masan‘ın kızı olup, annesi Hânne Hz. 

Zekeriya‘nın (as) hanımının kız kardeĢidir. Bu durumda ĠĢâ, Hz. Meryem‘in teyzesi 

olmaktadır. Hz. Meryem‘in bağlı olduğu Masanoğulları Beni Ġsrail‘in gerek saltanat, gerekse 

din iĢlerinde reisleri durumunda idiler. Böylece büyük nüfuz ve Ģöhrete sahip yüksek bir 

aileye mensup bulunuyorlardı. 

Aynı Ģekilde Ġmran‘ın karısı Hanne de yaĢlanmıĢtı. Çocuklarının olmamasından son 

derece rahatsızlık duyan Hanne bir gün bir ağacın altında otururken, anne kuĢun yavrularını 

beslemesini ve onlara karĢı Ģefkatle muamelesini seyrederek büyük bir üzüntü duydu. ġefkati 

coĢtu ve ellerini açarak Allah‘a halis bir dua etti.
23

 Yüce Allah bu halis duayı kabul etti. Bir 

gün hamile olduğunu anlayınca Ģöyle dua etti. 

―Ya Rab! Karnımdaki çocuğu her Ģeyden azad ederek senin hizmetine, Beyt-i Makdisin 

hizmetine adadım.  Ya Rab bu nezrimi ve adağımı kabul et. Zira Sen kullarının duasını ve 

nezirlerini iĢitir ve niyetlerini bilirsin.‖
24

  

Beyt-i Makdis‘e yalnız erkek çocuklar nezrediliyordu.  Onlar kendi iĢlerini yapacak 

duruma gelene kadar bu hizmeti yaparlar, sonra da isterlerse devam ederlerdi. Bu durumu 

kocası Ġmran‘a anlatınca Ġmran kızdı ve ―Oğlan doğacağını bilmeden nasıl bu nezri 

yaparsın?‖ diye çıkıĢtı. Çocuğunun doğduğunu görmeden de vefat etti.
25

   

Hanne çocuğu doğunca kız olduğunu gördü. Üzülerek Ģöyle dedi: ―Ey Rabbim! Niyetim 

halis ve nezrim kat‘i idi. Bir erkek çocuğu bekliyordum; fakat kız doğurdum. Erkek ise kız 

çocuğu gibi değildir. ġimdi ne yapacağım?‖
26

  

Gerçekten de kız çocuğu erkek gibi değildi. Hayız ve nifas gibi ibadete mani halleri 

vardı.  Akıl, tedbir ve cesaret bakımından da eksik yaratılmıĢtı. Sabır ve sebatta da erkeğe 

yetiĢemezdi.
27

 Ayrıca mabedin hizmetine de kız çocuklarını almıyorlardı. Hanne duasının 

devamında ―Onun ismini Meryem koydum. Ya Rabbi, onu ve zürriyyetini Ģeytandan koru‖
28

 

Ģeklinde dua etti. 

Meryem, Ġsrail dilinde ―Ġbadet ve hizmet eden‖ anlamında idi. Böylece ismine layık 

olmasını murat etti. Bu bir tefe‘ül idi. Yani iyi olmasını isteme ve temenni etmek demektir ki 
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Hanne de bunu murat etti.
 

Yüce Allah onun bu duasını kabul etti. Nitekim peygamberimiz 

(sav) buyurdular: ―Hiçbir çocuk yoktur ki doğarken Ģeytan ona dokunmuĢ olmasın. Ancak Hz. 

Meryem ile oğlu Hz. Ġsa (as) böyle olmamıĢtır. Onlara Ģeytan dokunmamıĢtır.‖
29

 

Hânne, doğan kız çocuğu Meryem‘i yine de ―Beyt-i Makdis‖in hizmetine vermek için 

gitti. Mescid‘de ibadet ve dersle meĢgul olan din adamlarına durumu anlattı. Hz. Zekeriya 

(as): ―Bu benim yeğenimdir. Bunun teyzesi nikâhım altındadır‖ dediyse de çocuğun soyluluğu 

sebebiyle, hepsi onu almak ve himaye etmek istediler. Bunun üzerine kura çekmeye karar 

verdiler. Her biri ―TEVRAT‖ı yazdığı kalemi suya koydu. Ancak Hz. Zekeriya‘nın kalemi 

suya batmadı. Bunun üzerine Hz. Meryem‘i, ona teslim ettiler.
30

  

Meryem kendi baĢına oturup, kalkacak duruma gelince Hz. Zekeriya (AS) ona Mescid-i 

Aksa‘da hususi bir mahfel yaptırdı. Yanına yalnız kendisi girip, çıkabiliyordu. Ancak onun 

yanında yiyecek görüyordu. ―Nereden geliyor?‖ diye sorunca da ―Bu Allah tarafından‖ 

diyordu.
31

 Bu Hz. Meryem‘in kerameti ve Allah‘ın ona ikramı idi.  Ancak Hz. Zekeriya‘nın 

mucizesi diyenler de vardı.  

Zekeriya (AS), Hz. Meryem‘in halini görünce, Hz. Zekeriya‘ya Cenab-ı Hak‘tan bir 

çocuk isteme arzusu geldi. Gerçi yaĢı geçmiĢti. Gizli ve hafi bir nidayla Rabbine niyaza 

baĢladı: ―Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı, gevĢedim, baĢım bembeyaz oldu. Sana 

yalvarmadan hiç geri kalmadım. Ben karımın kısırlığından ve arkamda varisimin 

kalmadığından endiĢe ediyorum. Bana bir çocuk ihsan buyurursan bana ve Al-i Yakuba 

mirasçı olur. Sen onu böylece rızana kavuĢturursun‖
32

 Hz. Zekeriya (AS) duasını ihlâsla ve 

gizlice ihtiyarlığını vesile yaparak yüce Allah‘a arz etmiĢti. Çünkü ihtiyarlık, acz ve fakr, 

duaların kabulüne vesiledir. 

Peygamberimiz (SAV): ―Beli bükülmüĢ ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar üzerinize sel 

gibi dökülecekti‖
33

 buyurarak, ihtiyarlığın rahmet-i Ġlahiyi celbine vesile olduğunu ifade 

etmiĢtir. Yüce Allah Hz. Zekeriya‘nın duasını hemen kabul etti. ―Ey Zekeriya! Sana bir oğlu 

müjdeliyorum ki ismi hiç koyulmamıĢ bir isim olan ―Yahya‖dır‖
34

 buyurdu. 

Duasının hemen kabul olması Hz. Zekeriya‘yı hayrete düĢürdü ve dedi: ―Benim nasıl 

çocuğum olabilir ki ben yaĢlıyım, hanımım hem yaĢlı, hem kısırdır.‖ 

Yüce Allah buyurdu: ―Dediğin gibidir. Ancak bu Allah‘a kolaydır. Seni de hiç bir Ģey 

değilken biz yarattık.‖ Zekeriya (AS) dedi: ―Rabbim, bana bir alamet ver ki bileyim‖ Yüce 

Allah buyurdu: ―Alametin üç gün iĢaret dıĢında insanlarla konuĢamamandır.‖ Nihayet 

Zekeriya (as) konuĢamayarak mihrabda ―Sabah-akĢam namaz kılın‖ diye iĢaret etti.
35

  

Böylece Hz. Meryem Allah‘ın kudret eseri olarak normal tabiat kanunlarının dıĢında 

mucizevî bir tarzda dünyaya geldiği gibi, Hz. Yahya (as) da Allah‘ın kudret eseri olarak 

mucizevî bir Ģekilde ihtiyar ve kısır bir anne- babadan dünyaya gönderilmiĢtir. Tüm bu 

aĢamalar da Hz. Ġsa‘nın (as) babasız kudret eseri olarak yaratılıĢının hazırlığı ve babasız 

yaratılıĢı akla kabul ettirici ihzariyeler hükmünde idi. Ne var ki Ģeytan bunlara rağmen 

insanlara Allah‘ın kudretini unutturarak Hz. Ġsa‘yı (as) inkâr ettirecekti. 

 

Hz. YAHYA (AS) 

                                                 

 Ġyiyi istemenin adı  ―tefe‘ül‖ dür. Zıddı ―teĢe‘üm‖ dür. Yani uğursuz saymak, kötüye yormak demektir. 

Peygamberimiz (sav) ― Tefe‘ül sizin birinizin duyduğu güzel ve hayırlı sözdür. ( Tecrid, 7: 93) ―TeĢe‘üm 

yoktur.‖  (Tecrid, 12: 85) ―TeĢe‘üm Ģirktir.‖  (Tecrid, 8: 314)  buyurmuĢlardır.   
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Hz. Yahya‘nın doğumu ile Zekeriya (AS)ve ailesi son derece saadete gark oldu. Hz. 

Yahya (AS), Hz. Ġsa‘dan (as)  üç sene evvel doğmuĢtur.
36

 Hz. Yahya çok faziletli bir çocuktu. 

Yüce Allah ona Tevrat‘a sarılmasını Tevrat‘ı çok ciddi okumasını emretmiĢti.
37

 O da öyle 

yapıyordu. Daha sonra Yüce Allah Hz. Yahya‘ya nübüvvet verdi. Hz. Yahya, Hz. Musa‘nın 

(as) Ģeriatı olan Tevrat‘a göre hüküm verirdi. Bilahare Hz. Ġsa‘ya (as) risalet görevi verilince 

onun Ģeriatı ile amel etmeye baĢladı.  

Hz. Yahya (AS) Kur‘an lisanı ile ―Seyyid ve Hasûr‖ idi. Ayrıca ―Salih bir nebi‖ olarak 

da vasıflandırılır.
38

 Yani iffetli, nefsini günahtan son derece sakınır, efendi ve salih bir 

peygamberdir der. Hz. Yahya çocukluğunda bile bu vasıflara sahipti. Oyuna çağrıldığı zaman 

―Oyun ve eğlence için yaratılmadık‖ diyerek zamanını oyunla geçirmeyi sevmezdi.
39

   

Hz Yahya (as) Ġsa‘nın (as) geleceğini müjdeleyen sesti.
40

  Hz. Ġsa‘nın (as) geleceğini ve 

insanların ona uyması gerektiğini söylüyordu. Kendisi de Hz. Ġsa‘ya (as) Ġncil verilince hemen 

ona tabi oldu.  Hz. Ġsa (as) nübüvvet verildiğinin 2. senesi olan 32 tarihinde Ģehit edildi. Yeri 

geldikçe bahsi geçecektir. 

 

HZ. MERYEM   

1. Kurân-ı Kerimde Hz. Meryem: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Hz. Meryem ile ilgili olarak Ģöyle buyur:  

―Gerçek Ģu ki, Allah, Âdem‘i, Nuh'u, Ġbrahim ailesini ve Ġmran ailesini âlemler 

üzerine seçti‖
41

 Musa‘ya kitabı verdikten sonra da peĢ peĢe elçiler gönderdik. Bunlardan birisi 

de Meryem oğlu Ġsa‘dır. Biz ona da belgeler ve mucizeler vermekle beraber onu Ruhu‘l-Küds 

ile güçlendirdik.
42

  Bununla beraber sizler nefsinizin hoĢlanmayacağı bir Ģeyle gelince 

büyüklük taslayarak onu yalanladınız ve bir kısmı da öldürmeye teĢebbüs etti.
43

  ġayet Allah 

dileseydi, kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, onların peĢinden gelenler, birbirlerini 

öldürmezdi. Ancak ihtilafa düĢtüler; onlardan kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi 

birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır.
44

  

Ġmran‘ın karısı Allah‘tan erkek bir çocuk isteyerek erkek çocuk doğacakmıĢ gibi 

―Rabbim, karnımda olanı, ‗her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuĢturulmuĢ olarak' Sana 

adadım, benden kabul et. ġüphesiz iĢiten bilen Sensin‖ demiĢti.
45

 Ama ne var ki kız 

doğurmuĢtu. Onu doğurduğunda dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız doğurdum. Erkek ise, kız 

gibi değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu o taĢa tutulmuĢ Ģeytandan Sana 

sığındırırım.‖
46

 

Yüce Allah onun bu ricasını Hz. Zekeriya‘ya kabul ettiğini bildirdi. Onu güzel bir çiçek 

gibi yetiĢtirdi ve Zekeriya‘yı (as) ondan sorumlu tuttu. Zekeriya (as) ne zaman onun 

mihrabına girse yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, 

Allah katındandır. ġüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" derdi.
47

  

Hz. Meryem o derece terakki ve tekâmül etti ki melekler kendisi ile konuĢuyordu. 

Melekler ona: ―Meryem, Ģüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve âlemlerin kadınlarına 
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üstün kıldı. Öyle ise ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle 

birlikte rükû et‖
48

 diyorlardı. 

Yüce Allah bunları peygamberimize haber vererek Ģöyle buyurdu: ―Bunlar, gayb 

haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna 

alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen yanlarında değildin; çekiĢirlerken de yanlarında 

değildin.‖
49

  

Melekler, Hz. Meryem‘e dediler ki: ― Ey Meryem, doğrusu Allah seni bir ―Kün‖ emri 

ile yaratacağı bir kelimeyle seni müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu Ġsa Mesih'tir. O, 

dünyada ve ahirette bir Ģerefe ve Allah katında yüksek bir dereceye sahiptir.‖ Meryem dedi ki: 

“Rabbim! Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte 

böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece "Ol!" der; o da oluverir. 

Allah ona Kitabı ve hikmeti, Tevrat ve İncil‟i öğretecek ve O‟nu İsrail oğullarına peygamber 

olarak gönderecektir. İsa‟da onlara şöyle seslenecektir: “Ben size Rabbinizden 

peygamberliğimi ispat eden bir mucize ile geldim. İşte size kuş sureti yaparım ve ona üflerim 

de o suret Allah‟ın izni ile bir kuş oluverir. Allah‟ın izni ile anadan doğma körleri ve alaca 

hastalarını iyi eder, ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber 

veririm. Elbette bütün bunlarda sizin için eğer inanırsanız deliller ve mucizeler vardır.  

Benden önce gönderilen Tevrat‟ı tasdik edici olarak size haram kılınan şeylerden bir kısmını 

helâl kılmak üzere Rabbinizden bir delil ile size geldim. Sizler de Allah‟tan korkun ve bana 

uyun. Muhakkak ki Allah sizin de benim de Rabbimizdir. Öyle ise O‟na ibadet edin. İşte 

doğru yol budur.”
50

  

Yüce Allah İsa‟nın (as) babasız yaratılışını da şöyle ifade eder: “Allah nezdinde İsa'nın 

durumu, Âdem‟in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve 

oluverdi.”
51

 

Yahudilerin inkâra sapaları, Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri, iftira 

etmeleri Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih Ġsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri 

nedeniyle lanete uğramıĢlardır. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara benzeri 

gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaĢmazlığa düĢenler, kesin bir Ģüphe içindedirler. 

Onların bir zanna uymaktan baĢka buna iliĢkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak 

öldürmediler. 
52

  

Yüce Allah Ehl-i Kitap olan Hıristiyanlara da Ģöyle hitap eder: “Ey Kitap Ehli, dininiz 

konusunda taĢkınlık etmeyin, Allah'a karĢı gerçek olandan baĢkasını söylemeyin. Meryem 

oğlu Mesih Ġsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ―Kün‖ emri ile Meryem'e 

yöneltmiĢtir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "Allah üçün üçüdür" 

demeyiniz. Bundan kaçının. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk 

sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah 

yeter.‖
53

  

Yüce Allah Hıristiyanların da küfre düĢmelerini Ģöyle ifade eder: ―Andolsun, "ġüphesiz, 

Allah Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre düĢmüĢtür. De ki: "O, eğer Meryem oğlu 

Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, Allah'tan baĢka 

bunu önlemeye kim kadir olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü 

Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah her Ģeye güç yetirendir.‖
54

 ―Andolsun, "Allah, Meryem 

oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düĢmüĢtür. Oysa Mesih'in dediği Ģudur: "Ey Ġsrail oğulları! 
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Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak 

koĢana Ģüphesiz cenneti haram kılmıĢtır, böyle diyenlerin yeri ateĢtir. Zulmedenlere yardımcı 

yoktur.‖
55

  ―Andolsun "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler de kâfir olmuşlardır. Hâlbuki bir 

tek Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer bu inançlarından vazgeçmezlerse, olanlara acı bir 

azap isabet edecektir.”
56

 “Hâlbuki Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de 

elçiler gelip geçti. Onun annesi tertemiz ve dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bakınız biz 

onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Yine dikkat ediniz onlar ise nasıl da doğru inanç ve 

itikattan nasıl da çevriliyorlar.‖
57

 ―Ġsrail oğullarından bu gerçekleri inkâr edenler, Davud ve 

Meryem oğlu Ġsa diliyle lanet edilmiĢtir. Bu, onların isyan etmeleri ve haddi aĢmaları 

nedeniyledir.‖
58

  

Yüce Allah Ġsa‘ya (as) da Ģöyle diyecektir: "Ey Meryem oğlu Ġsa, sana ve annene olan 

nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beĢikte iken de, yetiĢkin iken de 

insanlarla konuĢuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve Ġncil'i öğrettim. Ġznimle çamurdan 

kuĢ yapardın da iznimle ona üfürdüğünde bir kuĢ oluveriyordu. DoğuĢtan kör olanı, alacalıyı 

iznimle iyileĢtiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Ġsrail oğullarına apaçık 

belgeler ve mucizelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar, "ġüphesiz bu apaçık bir sihirdir" 

demiĢlerdi de Ġsrail oğullarının Ģerrinden ve tuzağından seni kurtarmıĢtık‖
59

  

Yüce Allah Hz. Ġsa‘ya (as) "Ey Meryem oğlu Ġsa, insanlara, beni ve anneni Allah'ı 

bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım 

olmayan bir sözü söylemek bana yakıĢmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu 

bilmiĢsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, gaybı ve 

bilen Sen'sin‖
60

 demiĢtir. Hâlbuki Hz. Ġsa (as) onlara tevhidi ders vermiĢti. ―Onlar, Allah'ı 

bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rablar edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de kendilerine Rab 

ittihaz ettiler. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten baĢka bir Ģeyle emr olunmadılar. 

O'ndan baĢka ilah yoktur. O, bunların Ģirk koĢtukları Ģeylerden yücedir.‖
61

  

Hz. Meryem ile ilgili olarak da Kur‘an-ı Kerim Meryem suresinde özetle Ģöyle 

buyurmaktadır: ―Meryem ailesinin mabede adaması ile ailesinden ayrı mabedin doğu 

tarafında inziva halinde Allah‘a ibadet ile meĢgul oluyordu. Ġnsanlar ile arasına bir perde 

çekmiĢti. Derken yüce Allah Cebrail‘i (as) genç bir delikanlı suretinde gönderdi. Meryem onu 

görünce ‗senden çok esirgeyen Allah‘a sığınırım, eğer sen Allah‘tan korkan biri isen bana 

dokunma‘ dedi. Melek Cebrail (as) ise ‗Ben sadece sana Rabbimin tertemiz bir çocuk 

vereceğini müjdelemek üzere gönderilen Rabbimin elçisiyim‘ dedi. Meryem de ona: ‗Bana bir 

insan eli değmediği ve iffetsiz de olmadığım halde nasıl çocuğum olabilir?‘ dedi. Melek ise 

ona: ‗Bu öyle olacaktır. Çünkü Rabbin buyurdu ki, ‗Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu 

insanlara kudretimin bir delili ve mucize olarak yaratacağız ve onu kendi katımızdan bir 

rahmet kılacağız. Bu ezelde hükme bağlanmıĢ bir husustur‖ buyurdu.  

Meryem böylece Allah‘ın iradesi ile hamile kaldı. Sonra kendisini insanların tacizinden 

korumak için karnındaki çocuk ile uzak bir yere çekildi. Doğum sancıları baĢlayınca bir 

hurma ağacına yaslandı. ‗KeĢke bu baĢıma gelmeden ölüp gitmiĢ olsaydım da unutulup 

gitseydim‘ diyerek hayıflanıyordu. Bu sıkıntı içinde yüce Allah‘ın meleği kendisine seslendi: 

‗Kaygılanıp tasalanma! Gözün aydın olsun! Rabbin senin alt tarafından bir su kaynağı 

çıkarmıĢtır. Hurma dalını da kendine doğru çekerek salla ki sana taze hurma dökülsün. Allah 

bunlarla seni teselli etmek ister. O hurmadan ye ve o sudan afiyetle iç. Eğer insanlardan birini 
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görürsen onlarla konuşma ve de ki: Ben, çok merhametli olan Allah'a susma orucu adadım; 

artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Nihayet çocuğunu doğurdu ve onu kucağında 

taşıyarak kavmine getirdi. Kavmi onun bu halini görünce dediler ki: „Ey Meryem! Hakikaten 

sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen 

de iffetsiz değildi. Sana ne oldu ki onlara bu ihaneti yaptın?! 

Meryem onların bu suçlamalarından son derece müteessir oldu ve ne yapacağını 

şaşırarak çocuğa işaret etti. Sanki bunu bana sormayın O‟na sorun diyordu. Bunun üzerine 

Yahudiler daha da öfkelendiler. Kendileri ile alay ediliyor zannı ile „Biz, beşikteki bir sabî ile 

nasıl konuşuruz? Bize bunu nasıl teklif edersiniz?‟ dediler. Ama bir de ne görsünler 

kundaktaki çocuk İsa (as) konuşmaya başladı ve şöyle dedi: „Ben, Allah'ın kuluyum. O, bana 

Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; 

yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir 

zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden ba‟sedilip 

gönderileceğim gün selam ve esenlik banadır.”
62

  

Yüce Allah bu Ģekilde Hz. Meryem‘in imanını, iffetini, metanetini ve Allah‘a olan 

bağlılığını örnek göstererek övdükten sonra Ģöyle buyurmaktadır: ―ĠĢte kuĢkuya düĢtükleri 

Meryem oğlu Ġsa hakkındaki ―Hak Söz‖ ve doğru inanç budur.‖
63

 

Daha sonra Kur‟an-ı Kerimde Yüce Allah Hz. Meryem ile ilgili olarak şöyle buyurur: 

“Irzını iffetle korumuş olanı Meryem'i hatırlayın. Biz ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu 

cümle âlem için bir ibret kıldık.”
64

  

Hz. Meryem ile ilgili olarak Kur‟an-ı Kerimin hükmü de şöyle özetlenmiştir: “Allah 

Meryem binti Ġmranı insanlara örnek göstermiĢtir. O kendi namusunu korumuĢtu. Bunun için 

biz ona meleğimizi gönderdik de ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin bu kudret ve hikmet 

kelimesi olan Ġsa‘yı ve Allah‘ın gönderdiği kitaplarını tasdik etti. O gerçekten Rabbine 

gönülden bağlı olanlardandır.‖
65

 

 

2. Hz. Meryem‟in Kısa Hayatı:  
Ulul-Azm Peygamberlerden biri olan Hz. Ġsa‘nın (as) annesi Ġsrailoğullarının ileri 

gelen bilginlerinden biri olan ve Davut‘un (as) soyundan gelen Ġmran'ın kızıdır. Zekeriya (as) 

ile Ġmran b. Mâsân, iki kız kardeĢle evli olup Zekeriya‘nın (as)  zevcesinin adı ĠĢa' bint-i 

Fâkud, Ġmran b. Mâsân'ın zevcesinin adı da, Hanne bint-i Fakud idi.
66

 

Meryem ―dindar kadın‖ demektir. Erkeklerden sakınan, iffetli anlamında "Betül" adıyla 

da övülmüĢtür. Ġmran'ın hanımı Hanna, kısır bir kadın olup, hiç çocuğu olmamıĢ idi. Bir gün 

bir ağacın gölgesinde otururken yavrusunu doyurmaya çalıĢan bir kuĢ gördüğünde bu olay 

içindeki çocuk sahibi olma duygusunu ateĢledi.
67

 Kendisine bir çocuk ihsan etmesi için 

Allah'a dua etti ve duası kabul edilirse çocuğunu Beytül-Takdis‘e hizmetçi olarak adadığını 

söyledi. Hanna bu adamayı yaparken çocuğunun bir kız olma ihtimali aklına gelmemiĢti. Eğer 

çocuk kız olursa Beytül-Takdis hizmetine kabul edilmeyecekti. Kadınların özel durumları 

buna müsaade etmediği gibi, kurallara göre de bu imkânsızdı. Babası Ġmran, Meryem'in 

doğumundan önce vefat etmiĢti. 

Hanna, çocuğu kız olarak doğurunca kundaklayıp, Beytül-Makdis‘e götürerek, orada 

görevli bulunanlara teslim etti. Meryem henüz annesinin karnında iken babasını kaybetmiĢ, 

yetim doğmuĢtu. Meryem'in teyzesi kocası, bazı rivayetlere göre de eniĢtesi olan Zekeriya 

(as) Meryem'in bakımını üstlenmek istedi. Fakat hahamlar topluluğu buna itiraz ettiler. 
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Meryem'in yetiĢtirilmesini üstlenmek isteyen 29 kiĢi arasında çekilen kur'a, Zekeriya‘ya (as) 

isabet etti.
68

 Böylece Meryem'in bakımını Yahya‘nın (as) babası Zekeriya (as) üstlendi. 

Zekeriya‘nın (as) hanımı, Meryem'in teyzesi idi. Böylece Hz. Meryem, bir peygamber'in 

koruması altında yetiĢti. Zekeriya (as) onun için mescidde özel bir yer, bir mihrab tahsis 

etmiĢti. O burada sürekli ibadet ve dua ile meĢgul olurdu. Yanına Zekeriya‘dan (as) baĢkası 

giremiyordu. Zekeriya (as) yiyecek bir Ģeyler vermek için yanına girdiğinde, her defasında 

yiyeceklerle karĢılaĢıyordu. Bu yiyecekler, yazın kıĢ meyveleri ve kıĢın da bulunmayan yaz 

meyveleri idi. Allah Teâlâ, peygamber annesi yapacağı Ģerefli bir kadını bu Ģekilde 

rızıklandırıyordu.  

Meryem, bu temiz ortam içerisinde iffetli ve Ģerefli bir Ģekilde yetiĢti. Allah Teâlâ‘nın 

koruması altında Beytül-Makdis civasında hayatını sürdüren Hz. Meryem‘e melekler sürekli 

gelerek, kendisine Allah indindeki makamını ve Allah'ın onu diğer kadınlar arasından bir 

peygamber annesi yapmak için seçtiğini müjdeliyorlardı.  

Bir gün, Allah Teâlâ, Cebrail (as) parlak yüzü ve güzel görünümlü bir genç suretinde 

ona gönderdi.
69

 Böylece yüce Allah Hz. Meryem‘in iffetini de denemiĢ oluyordu. Hz. 

Meryem ise hemen ondan Allah‘a sığındı.
70

 Hz. Meryem onun Cebrail (as) olduğunu 

anlayınca, sakinleĢti ve getirilen haber daha önce kendisine bildirilmiĢ bir Ģey olduğu halde 

yine de hayretini ifade etmekten kendini alıkoyamadı ve kendisine hiç bir erkek eli değmemiĢ; 

iffetli bir kimse olduğu halde bunun nasıl mümkün olabileceğine bir cevap almak istedi.
71

 

Allah Teâlâ, Ġsa‘nın (as) babasız doğmasını takdir ettiğinden, onu mucizevî bir Ģekilde 

dünyaya getirmek için ruhundan üfleyerek yaratmıĢtır.  

Hz. Meryem gebe kalınca, insanların bulamadığı bir yere çekilip, tek baĢına beklemeye 

baĢladı. Ġnsanların gözünden uzak bir yere çekilmesi kavminin Ģüphe ve itham dolu 

bakıĢlarından kurtulmak istiyordu. Zaten o, baĢına gelen bu büyük hadiseyi insanlara nasıl 

izah edeceğini bilemediğinden, sıkıntı içinde ne yapacağını ĢaĢırmıĢtı. Hamilelik müddeti 

hakkında farklı görüĢler bulunmaktadır. Bir kısmı, bu müddetin bir veya dokuz saat kadar 

olduğunu söylerken; diğer bir kısmı da, sekiz ay olduğunu söylemiĢlerdir. Sahih olan 

Cumhurun görüĢüne göre ise, bir kadının tabiî hamilelik müddeti kadar gebe kalmıĢ ve yine 

aynı tarzda çocuğunu doğurmuĢtur.
72

  

Doğum sancıları gelince, insanlardan uzaklaĢmıĢ olduğu yerdeki bir hurma ağacının 

altına sığınmak zorunda kaldı. O, bu haldeyken insanların onu itham edecekleri Ģeyden dolayı 

ne kadar büyük bir sıkıntı yaĢamıĢtır. Bunu Kur‘an ayetleri ifade etmektedir.
73

 Hz. Meryem, 

çocuğunu dünyaya getirmiĢti. Ancak, kavminin yanına, onların bu konuda içinde bulundukları 

fitne halini bildiği halde nasıl dönebilirdi. Onu, hak etmediği halde, iffetsizlikle itham 

edeceklerdi. O, içinde bulunduğu durumun iç yüzünü onlara nasıl inandırabilirdi. Bu 

karmakarıĢık düĢünce ve sıkıntı halinde ne yapacağım ĢaĢırmıĢken, ona seslenen; sıkılmadan 

yiyip içmesini ve kavmine gidince nasıl davranması gerektiğini bildirmiĢtir. Ġbn Kesir Ģöyle 

demektedir: Ġsa (as) annesine, ―mahzun olma‖ dediğinde o ―Benim bir kocam olmadığı ve 

kimsenin cariyesi de olmadığım halde sen benimle birlikte iken nasıl üzülmeyeyim. Ben 

insanlara nasıl bir özür beyan edebilirim. KeĢke baĢıma böyle bir Ģey gelmeden önce 

ölseydim de unutup gitseydim‖ dedi. Hz. Ġsa ona; ―konuĢmak için sana ben yeterim. Sana bir 

soru yöneltilirse ―Ben rahman'a oruç adadım, onun için bugün hiç bir kimseyle 

konuĢmayacağım de‖ dedi. Ġbn-i Kesir Hz. Ġsa‘nın bunları söylendiğini belirtmektedir.
74
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Hz. Meryem, Rabbinin mucizelerini görünce, yaratanının kendisini koruduğunu ve 

kavmine karĢı da mahçup etmeyeceğini idrak etmenin verdiği bir huzura kavuĢtu. Çünkü 

yanında mutlak anlamda bir delil vardı ve ortadaki mucizevî olayın ispat edilmesi de Allah 

için kolay bir Ģeydi. Bu inanç içerisinde Hz. Ġsa'yı alıp kavminin yanına gitti. Bu, kavmi için 

de çözülmesi kolay olmayan bir durumdu. Zira onlar daha dogmadan mabede adanmıĢ ve 

orada ibadete dalmıĢ tertemiz, iffetli bakireyi kucağında bir çocukla karĢılarında görünce 

dehĢete düĢüp sarsıntı geçirdiler. 

Hz. Meryem'in çocuğunu kucaklayıp kavmine gelmesi ve kavminin tepkisi Kur'an-ı 

Kerimde Ģöyle dile getirilir: Meryem, Ġsa‘yı yüklenerek kavmine getirdi. Kavmi, hayretler 

içinde Ģöyle dediler: ―Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiĢ bir iĢ yaptın. Ey Harun'un kız 

kardeĢi Meryem! Senin ne baban ahlâksız, ne de annen iffetsizdi.‖
75

 Zikredilen Harun, Hz. 

Meryem'in soyundan geldiği, Musa‘nın (as) kardeĢi Harun‘dur. (as) Kavmi ona bu Ģekilde 

hitap etmekle; onun iĢlediğini zannettikleri fiil ile Harun‘un (as) yolu arasındaki büyük tezadı 

vurgulayarak, yaptığı Ģeyin ne kadar acayip bir Ģey olduğunu ortaya koymayı amaçlamıĢlardı. 

Onların bu ithamları karĢısında Hz. Meryem, kendisini kınayanlarla alay edercesine 

çocuğu gösterdi ve bu olayların sırrını ona sormalarını iĢaret etti. Ancak onlar öfkeye 

kapılarak, hayretler içerisinde beĢikteki bir çocuğun konuĢmasının nasıl mümkün 

olabileceğini sordular. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi: ―Biz beĢikteki çocukla nasıl 

konuĢabiliriz‘ dediler.‖
76

 Bunu üzerine Hz. Meryem'i aklayan ilâhi mucize gerçekleĢti ve Ġsâ 

(as) konuĢmaya baĢladı: ―Ben Ģüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verildi ve beni 

peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. YaĢadığım müddetçe de namaz 

kılmamı ve zekât vermemi emretti. Bir de anneme hürmetkâr kıldı. Beni asla zalim ve 

isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün Allah bana selam ve 

emniyet vermiĢtir‖
77

 dedi.  

Ancak kavminin, diğer peygamberlerin kavimlerinin de yaptığı gibi, mucizelere rağmen, 

onu yalanlamayı tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim‘de Ġsrailoğullarına lânet 

ediliĢin sebebleri dile getirilirken, Hz. Meryem'e yaptıkları iftira da zikredilmektedir ―Ġnkâr 

edip Meryem'e büyük bir iftira attıkları ve Meryemoğlu Allah‘ın Resûlü Mesih Ġsa‘yı biz 

öldürdük‘ dedikleri için Allah onlara lânet etmiĢtir.‖
78

  

Ġncillerde verilen bilgilere göre Hz. Meryem, Ġsa‘yı (as) alarak Yusuf Neccar'la birlikte 

Mısır'a gitti. Matta ve Barnaba Ġncillerindeki kayıtlara göre Mısır'a gidiĢin sebebi, Kâhînleri 

kendisine Beyt-i Lahm‘de doğan bir çocuğun bütün Yahudileri hakimiyeti altına alacağını 

haber vermeleri üzerine Kudüs'te zalim bir hükümdar olan Herodos‘un Beyt-i lahm'de doğan 

bütün çocukların öldürülmesini emretmesidir. Bunun üzerine Yusuf Neccar‘a rüyasında Hz. 

Meryem‘le çocuğu alıp Mısır'a gitmesi emredilmiĢtir.
79

  

Hz. Meryem'in doğuĢundan, Ġsa‘yı (as) mucizevî bir Ģekilde dünyaya getiriĢine kadar ki 

olaylar, Kur'an-ı Kerim'de mufassal olarak yer almaktadır. Bunun bu kadar geniĢ ele 

alınmasının sebebi, Yahudi ve Hıristiyanların anlamadıkları temel meselenin, gerçek yüzüyle 

vuzuha kavuĢturulmasıdır. Allah Teâlâ, Ġsa‘nın (as) dünyaya geliĢi ve kendini daha beĢikte 

iken kavmine takdim ediĢini zikrettikten sonra ―ĠĢte Meryemoğlu Ġsa budur. Hakkı 

söylemiĢtir. Ne var ki, Yahudi ve Hıristiyanlar bunda ihtilaf etmiĢlerdir‖
80

 buyurmaktadır.  
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Hz. Meryem'in ne kadar yaĢadığı ve nerede öldüğü hakkında kaynaklarda bilgi 

bulunmamaktadır. O, Peygamberimizin (sav) bir hadisinde belirttiği gibi, Hz. Âsiye, Hz. 

Hatice ve Hz. Fatıma ile birlikte zikredilen cennetin dört kadınından birisidir.
81

  

Peygamberimiz (sav)  Hz. Meryem‘le ilgili Ģöyle buyurmuĢlardır: ―Kendi zamanındaki 

kadınların hayırlısı,  Ġmran'ın kızı Meryem idi. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da, 

Hatice'dir.‖
82

  ―Cennet kadınlarının üstünü, Hatice bint-i Huveylid, Fâtıma bint-i Muhammed, 

Meryem bint-i Ġmran ve Firavunun Zevcesi Âsiye bint-i Müzâhım‘dır.‖
83

 

Ġsa‘nın (as) annesi Hz. Meryem, Ġsa‘dan (as) sonra altı yıl daha yaĢayıp vefat etmiĢtir.
84

 
 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
HZ. ĠSA‟NIN (AS) DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU 

 

1. Cebrail‟in (AS) Hz. Meryem‟e Görünmesi 

Peygamberimiz (SAV): ―Zamanındaki kadınların en hayırlısı Hz. Meryem‘dir. Bu 

ümmetin kadınlarının da en hayırlısı Hz. Hatice‘dir. (ra)‖ 
85

 buyurdular. Hz. Meryem‘in ismi 

Kur‘an‘da on bir yerde geçmekte ve kendisinden, ―Namusunu ve iffetini koruyan kadın‖
86

 

olarak bahsedilmektedir.  

Hz. Meryem, Cebrail (AS) ile konuĢma Ģerefine de ermiĢtir. Cebrail‘den (as) ―Namus-u 

Ekber‖ ve ―Cibril-i Emin‖ diye bahsedilmektedir. Cebrail (as) ona Ģöyle hitap eder:‖Ya 

Meryem! Allah seni beytine hizmet ve ibadetle seçti ve seni her nevi kötülükten temiz kıldı. 

Âlemdeki sair kadınlar üzerine seni tafdil etti. Rabbine ibadet ve duaya devam et. Secdeye 

kapan, rükûa gidenlerle birlikte sen de rükûa git.‖
87

  

Hz. Meryem‘in üstün yönleri Ģöyleydi: Beyt-i Makdisin hizmetine hiçbir kadın kabul 

edilmediği halde o kabul edilmiĢti. Babasız olarak Hz. Ġsa‘ya anne olmuĢtu. Hz. Cebrail ile 

görüĢüp konuĢmuĢtu. Gaybî olarak rızıklandırılarak keramete nail olmuĢtu. Hz. Ġsa‘nın (as) 

beĢikte konuĢarak annesinin temiz olduğunu Yahudilerin iftiralarında beri olduğun 

söylemiĢtir. Kendisinin ve oğlunun insanlığa örnek gösterilmiĢtir. 

Bunlara mukabil üç Ģey emrediliyordu: Ġhlâsla dua ve ibadete devam etmesi, secde 

etmesi yani namaza devam etmesi, Rükû edenlerle rükû etmesi yani cemaatle namaza devam 

etmesi. Secde ile ferdi ibadet, rükû ile de cemaatle namaza devam etmesi istenmiĢtir. 

2.  Hz. Ġsa‟nın (as) müjdelenmesi ve doğumu 

Hz. Meryem Mescid-i Aksa‘nın doğu tarafında, insanlardan hâli bir yere çekilerek 

ibadetle meĢgul olurken Cenab-ı Hakk‘ın Hakim ve Müdebbir isimlerine ittibaen gizlenmiĢ, 

hicap ve perde ile de örtülmüĢtü. Günün birinde Hz. Cebrail (AS) insan suretinde temessül 

ederek ona göründü. Bunun sebebi, Hz. Meryem‘in Hz. Cebrail‘i asli suretinde göremeyeceği 

içindi. Bu ayrıca Hz. Meryem‘in iffetini imtihan etmek içindi. 

Hz. Meryem ona Ģöyle dedi: 
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—Senin Ģerrinden Allah‘a sığınırım. Eğer Allah‘tan korkun varsa çık git buradan. 

Cebrail (as): 

—Ey Meryem! Ben sana umum kötü hallerden temiz nur topu gibi bir oğlan çocuğu 

müjdelemeye geldim. 

Hz. Meryem: 

—Bana bir insan dokunmamıĢ iken bu nasıl olur? 

Cebrail (as): 

—Bu Rabb‘ine kolaydır ve onu insanlar için bir mucize ve katımızdan bir rahmet 

kılacağız ve bu önceden kararlaĢtırılmıĢ bir iĢtir‖
88

 dedi.  

Ve Hz. Meryem Hz. Ġsa(AS)‘a Hz. Cebrail‘in nefes etmesiyle hamile kaldı. Hamileliği 

belli olunca insanlar dedikoduya baĢladılar. Hz. Meryem buna dayanamadı ve insanlardan 

uzak yerlere çekildi.
89

 Doğum sancıları baĢlayınca kuru bir hurma ağacının altındaydı. ―KeĢke 

daha önce ölmüĢ olsaydım‖ diyordu. Maddi-manevi sıkıntılar içinde kıvranıyordu.  

Yüce Allah onu teselli etmek için ona Ģu sözleri iĢittirdi: ―Sakın üzülme, Rabb‘in içinde 

bulunanı (Hz. Ġsa‘yı) Ģerefli kılmıĢtır. Hurma dalını önüne çek bak nasıl hurma verecektir...
90

 

Hz. Meryem kuru ağacın dallarını önüne çekti, taze meyvelerin çıktığını görüp bu keramet ile 

Hz. Ġsa‘nın doğumunun arasında irtibat kurdu ve teselli buldu, sıkıntısı gitti. 

Bundan sonra Yüce Allah ona Ģu sözleri iĢittirdi. ―Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer 

insanlardan birini görürsen de ki; 

―-Ben, çok merhametli olan Allah‘a oruç adadım. Artık bugün insanlarla 

konuĢmayacağım.‖
91

 Böylece o zaman bir ibadet Ģekli olan sükût orucunu tutmasını tavsiye 

eder.  

Ve Hz. Ġsa (as) Beytül‘lahm‘da 24 Aralık ÇarĢamba gecesi dünyaya geldi. 

Hz. Ġsa‘nın (as) doğumundan sonra Hz. Meryem daha çok sıkılmaya baĢladı. Çünkü ―Bu 

çocuğun babası kimdir?‖ denilse ne diyecekti? Hâlbuki Allah‘ın kudretine göre bu iĢ kolaydı 

ve bunda ĢaĢılacak bir Ģey yoktu. Hz. Ġsa‘nın (AS) hali Hz. Âdem‘in (as) durumu gibiydi. O 

Âdem‘i (as) yaratmak için ―Kün‖ demiĢ ve olmuĢtu.
92

  

Nitekim Hz. Meryem önce yakınlarından Ģu suali iĢitti:  

―Hiç babasız çocuk olur mu?‖ 

O zaman Hz. Meryem, imanlı olanlara Ģu cevabı verdi. 

―Allah, Âdem‘i (as) hem babasız hem de anasız yaratmadı mı? Hem Allah tüm bitkilerin 

ilk örneklerini yoktan annesiz ve babasız yaratmadı mı? Hem bütün hayvanların ilk 

örneklerini annesiz ve babasız yaratmadı mı? Öyle ise babasız bir çocuk yaratamaz mı? ĠĢte 

Ġsa‘nın doğumu böyle olmuĢtur.‖ 

Allah‘a ve onun kudretine inananlar bunu kabul ederken, imanı zayıf ve kalplerinde 

hastalık bulunanlar bir türlü kabul edemiyorlardı. Bu da yüce Allah‘ın Ben-i Ġsrail‘i imtihanı 

idi. Hz. Meryem ancak art niyetli olanlara cevap vermeyip sukut ediyordu. 

Kitab-ı Mukaddes‘in ifadesine göre Hz. Meryem‘in hamile olduğu anlaĢıldığı zaman 

Yahudilerin dedikodu yapmalarını önlemek amacı ile Yusuf adındaki imanlı bir genç ile 

niĢanlamıĢlardı.
93

 Yahudilerin dedikodularından rahatsız olan Yusuf bir gün Hz. Meryem‘in 

yanına gelerek: 

―- Ya Meryem sana bir Ģey soracağım‖  dedi. 

Hz Meryem: 

―-Dilediğin Ģeyi sor‖ diye mukabelede bulundu. 
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Yusuf: 

―-Tohumsuz ot biter mi? Susuz ağaç yetiĢir mi? Erkek olmadan bir kadın çocuk doğurur 

mu?‖  dedi. 

Hz. Meryem anlamıĢtı. Biraz düĢündü ve Ģöyle cevap verdi: 

―-Allah bitkileri ilk olarak yarattığı zaman tohumdan mı yarattı? Hayvanların ilk anne ve 

babalarını yoktan yaratmadı mı? Hz. Âdem‘i (as) babasız ve annesiz, Havva annemizi de 

babasız kudreti ile Âdem‘in kaburga kemiğinden yaratmadı mı?‖ 

Bunun üzerine Yusuf baĢka bir Ģey sormadı ve döndü gitti. Ġkna olmuĢtu. Çünkü o 

imanlı bir genç idi.  

Hz. Meryem kavmi içine çocuğu ile çıkınca Yahudiler onu hemen sıkıĢtırdılar, 

ayıpladılar ve sözlü sataĢmalarda bulundular. Hz. Meryem ise hiç konuĢmuyor ve ―O‘na 

sorun‖ der gibi çocuğu iĢaret ediyordu. Zekeriya (as) onu himaye ediyor ve Yahudilerin 

saldırılarından korumaya çalıĢıyordu. Bu defa O‘na sataĢmaya baĢladılar. O dereceye geldi ki 

artık yüce Allah‘a sığınmaktan baĢka çareleri kalmamıĢtı. Bunun üzerine Allah‘ın kudreti ile 

kundaktaki Ġsa (as) gayet fasih bir lisanla konuĢmaya baĢladı. ġöyle diyordu: ―-Ben Ģüphesiz 

Allah‘ın bir kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede 

olursa olayım rabbim bana hayırlar verdi ve beni mübarek kıldı. Hayatta olduğum müddetçe 

de bana namazı ve zekâtı emretti. Allah beni cebbar ve Ģaki yapmadı. Sizin ayıpladığınız 

anneme saygı ve hürmette kusur etmememi ve ikram ve izzette bulunmamı bana emretti.‖
94

 

Bunu duyan Yahudiler pek çok ĢaĢırdılar. Hz. Zekeriya (as) ise çok sevinerek Ģöyle 

diyordu: ―Hüccetinle konuĢ ve bu azgınları sustur.‖
95

  Hz Ġsa (as) sekizinci günü mabede 

götürüldü ve sünnet ettirildi.
96

 

Allah‘ı kudretine inanmayan Yahudiler Meryem‘e zina iftirasında bulunurken, tabiat 

bataklığına saplanan ve sebepler zincirinden yola çıkan Hrıstiyanlar da babasız doğumunu 

izah edemeyerek ―Ġbnullah‖ (=Allah‘ın oğlu) veya Hz. Meryem‘in niĢanlısı olan Yusuf-u 

Neccar‘a istinaden ―Ġsa bin Yusuf‖
97

 demiĢlerdir.  Biri ifrat diğeri tefrit ederken, hadd-i vasat 

olan istikameti takip eden Kur‘an-ı Kerim ve Müslümanlar  ―Meryem oğlu Ġsa‖ (=Ġsa bin 

Meryem) demektedir.
98

 

Yine Kur‘an Ġsa‘ya (as)  Cebrail‘in (as) nefesi ve Hz. Meryem‘e müjdesi olduğu ve 

Allah‘ın ―Kün‖ emrine muhatap olarak kudreti ile yaratıldığı için ―Kelimetullah‖ (=Allah‘ın 

kelimesi)
99

 Ģeklinde vasıflandırır. Bunun için Müslümanlar Ġsa‘ya (as) hürmeten Yahudi ve 

Hrıstiyanlar‘ın yanlıĢ itikatlarından korumak ve her zaman hak ve hakikati muhafaza için ―Ġsa 

Kelimetullah‖  ve ―Ġsa Ruhullah‖  demiĢlerdir. Böylece Allah‘ın ―Kün‖ emri ile yaratılan Hz. 

Ġsa‘yı (as) ve iffetli bakire annesini her nevi kusurdan daima takdis etmiĢlerdir. 

 

3. Hz. Ġsa‟nın (as) Babasız Doğmasının Hikmeti 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Hz. Ġsa (as) ı insanlar için bir delil, bir ayet yani 

varlığına ve kudretine bir alamet,  Allah katından insanlar için rahmet olmak üzere yarattığını, 

bunun kesinleĢmiĢ bir emir ve bir iĢ olduğunu‖
100

 belirtmektedir.  

Bu ifadelere göre yüce Allah (cc):  

1.  Ġsa‘yı (as) babasız yaratarak sebeplerin bir hiç olduğunu, asıl müessir olanın ve iĢ 

yapanın kudret-i Ġlahi olduğunu gözlere göstermiĢtir. Çünkü eĢya yüce Allah‘ın iradesi ve 

―Kün‖ emri ile vücuda gelir. MeĢiet-i Ġlaheye asıl ve esastır. O irade etmez ve dilemezse 
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hiçbir sebep tesirini gösteremez. Müsebbibü‘l-Esbab O‘dur. Sebeplere teĢebbüs etmek, bu 

sebepler ve hikmetler dünyasında insanlar için bir duay-ı fiilidir. Ġnsanlar sebeplere teĢebbüs 

ederek neticeyi yüce Allah‘tan istemek için bir vaziyet alırlar ve sebepler diliyle Allah‘a 

yalvarır bir nevi fiilî duada bulunurlar. Neticede yüce Allah dilerse o duayı kabul eder ve 

istenen neticeyi yaratır ve verir. Dilemez ve hikmetine uygun bulmaz ise vermez. Yüce 

Allah‘ın irade ve kudretini göstermesi için sebeplere ihtiyacı yoktur. Sebepler insanlar içindir. 

Yüce Allah sebepler silsilesine ve zincirine takılarak tabiat bataklığına düĢen Yahudileri 

böylece ikaz ve irĢat etmeyi dilemiĢtir. Tabiatı, esbabı ve materyalist düĢünceyi yıkmıĢtır. 

2. Ruhu inkâr eden, insanın cisimden ibaret olduğunu ve kanın hareketinin insanın 

ruhunu teĢkil ettiğini iddia eden kavme ruhun varlığını böylece ispat etmiĢtir. Çünkü 

Yahudilerden büyük bir çoğunluk, ―Hiçbir bedenin kanını yemeyiz. Zira her bedenin kanı 

candır ve o varlığın ruhunu teĢkil eder‖
101

 diyorlardı.
102

  

4.   Hz. Zekeriya‟nın (as) ġehit Edilmesi ve Hz. Meryem‟in Mısır‟a Gitmesi 

Hz. Ġsa‘nın (as) kundaktaki bu konuĢması Yahudileri ilzam etmiĢti. Yahudiler bunun 

üzerine dağıldılar. Ama Ģeytan boĢ durmuyordu. Bir müddet sonra Ģeytanın telkini ile 

Yahudiler Hz. Zekeriya‘nın (as) zina ettiği Ģeklinde bir iftirayı yaymağa baĢladı. Yahudi 

Ģeriatı olan Tevrat‘a göre zaninin recm edilmesi gerekiyordu. Bunun için bu yaygın iftiraya 

inanan ve Ģeytanın telkinine kapılan dinde mutaassıp ve muhakeme-i akliyede noksan Yahudi 

cahilleri Hz. Zekeriya‘yı (as) öldürmek için palanlar yaptılar. Bir gün Hz. Zekeriya‘yı (as) 

Ģehit ettiler. Hâlbuki o Kur‘anın Ģahadeti ile ―salih kullardandı.‖
103

  Hz. Zekeriya Ģehit 

edildiği zaman yüz yaĢında idi.
104

  

Yine Kur‘an Zekeriya (as) için Ģöyle Ģahitlikte bulunur ve överek bizlere örnek gösterir 

ve der ki: ―Gerçekten O, hanımı ve oğlu Yahya daima hayırlı iĢlere koĢar ve rahmetimizi 

umup azabımızdan korkarak Bize dua ederlerdi. Onlar bize karĢı derin bir hürmet ve saygı 

içinde idiler.‖
105

  

Hz. Zekeriya‘nın (as) Ģehit edilmesinden sonra Cebrail (as) Hz. Meryem‘e gelerek 

Mısır‘a gitmesini telkin etti. ―Mısır‘a gidin ve ben oradan dönün diyene kadar orada kalın‖
106

 

dedi. Hz. Meryem de bu emir üzerine niĢanlısı Yusuf ile beraber Mısır‘a gitti. Vali Hirodes‘in 

ölümüne kadar 12 yıl Mısır‘da kaldılar. Böylelikle Yahudilerin fitne ve düĢmanlıklarından ve 

valinin hıĢmından kurtulmuĢ oldular. 

 

5. Vali Herod‟un Beytüllahm‟de Doğan Çocukları Öldürmesi 

Kudüs‘ün Roma valisi Hirodes idi. Müneccimler (Astrologlar) gökte gördükleri yeni ve 

parlak bir yıldızı gelecek olan Mesih‘in doğumuna yordular. Bu durumu da vali Hirodes‘e 

bildirdiler. Mesih‘in tanrısal krallığı kurarak putperestliği yıkacağına inanan Yahudilerin 

inançları gereği vali onu yok etmek gereğini duydu. BaĢ kâhin ve bilginleri çağırttı. Mesih‘in 

nerede doğacağını sordu. Onlar da Tevrat‘ta ―Ve sen ey Beytlehem, Yehuda diyarı, kavmin 

Ġsrail‘i güdecek olan reis senden çıkacaktır‖
107

 dediğini söylediler.  

Hirodes onları Beytlehem‘e gönderdi. Onlar da geldiler Hz. Ġsa‘yı (as) gördüler.  Hz. 

Meryem‘e valinin ona zarar vereceğini düĢünerek onu bu diyardan uzaklaĢtırma telkininde 

bulundular. Kendileri de valiye haber vermeden ayrılıp baĢka diyarlara gittiler. Hirodes de 

Beytlehem‘deki iki yaĢından küçük bütün çocukları öldürttü.
108

 

                                                 
101

 Kitab-ı Mukaddes, ( 1972-Ġst ) Tevrat, Levililer, 17: 14 
102

 Ebu Zehra, Muhammed, ( 1978-Ġst ) Hrıstiyanlık Üzerine Konferanslar, ( Terc. Akif Nuri ) s. 30–34 
103

 En‘am, 6: 85 
104

 A. Cevdet PaĢa,  Kısas-ı Enbiya,  (1966 - Ġst.)  Bedir Yay.   1: 42 
105

 Enbiya,  21: 89–90 
106

 Matta,  Bab 2: 13–14;  Barnaba,  Bab 8 
107

 Tevrat, Mika, 5: 2 
108

 Matta,  Bab 2: 1–12 



Hz. Meryem ve eĢi Yusuf Mısır‘da on iki sene kaldılar. Böylece Hz. Ġsa (as) on iki 

yaĢına kadar Mısır‘da kalmıĢ oldu. Mısır o zamanlar Yahudilere iyi muamele ediyordu. 

Bundan dolayı birçok Yahudi oraya yerleĢmiĢti. O dönemde Mısır pek çok piramitler ve 

heykellerle doluydu ve birçokları bunlara tapıyordu.  Yahudiler çocuklarını putperestlerin 

tesirinden korumak için Tevrat‘ı ve inançlarını iyi öğretmeye önem veriyorlardı.  Hz. Meryem 

de küçük Ġsa‘ya her Yahudi çocuğuna öğrettikleri gibi Ģunları öğretiyordu:  

―Efendimiz olan Allah birdir. Ve sen efendin olan Allah‘ı bütün kalbinle, bütün ruhunla 

ve aklınla seveceksin.‖ 
109

  

Yahudiler çocuk konuĢmaya baĢladığı zaman onlara Tevrat‘ı öğretirlerdi. ―BeĢ yaĢına 

gelince her Yahudi Tevrat‘ı okuyabilmeli‖ diyorlardı.  Kitapları derilere yazılmıĢ tomarlar 

halinde idi. Babaları, anneleri ve hocaları Allah‘tan ve emirlerinden çokça bahsederlerdi. 

Hocalarına mürebbi manasında ―Rabbî‖ derlerdi.
110

 Fakat bu Rabbî‘ler Tevrat‘ta bulunmayan 

pek çok hükümleri de Allah‘ın emri diye öğretirlerdi. Bunun için Hz. Ġsa (as) gelecekte onları 

Tevrat‘ı değiĢtirmek ve tahrif etmekle suçlayacaktı. Rabbiler, yazıcılar, ferisiler de Ġsa‘yı (as) 

―Geleneklere karĢı çıkmak ve din adamlarına gereken saygıyı göstermemekle‖ suçlayacak ve 

dini bozmakla itham edecekler ve ona düĢman olacaklardır.  

 

6.  Hz. Meryem „in Mısır‟dan dönmesi ve Nasıra‟ya YerleĢmesi  

On iki sene sonra Hz. Cebrail (as) Meryem‘e gelerek ―Çocuğu al, Benî Ġsrail‘e dön ve 

Nasıra‘ya yerleĢ‖ dedi. Onlar da öyle yaptılar. Dolayısıyla Hz. Ġsa‘ya (as) ―Nasıra‘lı Ġsa‖ 

dendi. Bu isme izafeten de Hz. Ġsa (as)a inananlara ―Nasranî‖ (=Nasıralıya mensup) denildi.  

Çünkü Hz. Ġsa (as) Nasıra da kendisine Nübüvvet verilene kadar on sekiz sene kalmıĢ ve 

Nasıra‘lı olarak tanınmıĢtır.  

Hz. Ġsa (as) annesi ve babalığı ile Mısırdan dönünce dindar bir ailenin yaptıkları gibi 

önce Kudüs‘e giderek mabedi, yani Beyt-i Makdis‘i ziyaret etiler. Burada Tevrat‘a göre 

gereken ibadeti yaptılar. Ġbadetleri bitince Hz. Ġsa (as)ı bulamadılar. KaybetmiĢlerdi. Üç gün 

boyunca aradılar. Üçüncü günün sonunda Mabedde muallimler arasında Tevrat ile ilgili 

tartıĢma yaparken buldular.  

Muallimler küçük Ġsa‘nın (as) sorduğu sorulara ve verdiği cevaplara hayran kalarak: 

―Bu kadar küçük bir çocuk nasıl böyle bir akideye ve bilgiye sahip olabilir‖ diyorlardı. 

Hz. Meryem onu azarlayarak dedi: 

―-Üç gündür baban ve ben seni arıyoruz. Bize yaptığını görüyor musun?‖ 

Küçük Ġsa (as) cevap verdi: 

―-Allah‘a hizmet ana ve babaya hizmetten öncedir.‖ 

Sonra de tevazu ve saygı ile onlara tabi olarak arkalarından gitti.
111

 

Hz. Meryem daha sonra Nasıra‘ya döndü. Hz. Ġsa (as)ı bir elbise boyacısının yanına 

çırak olarak verdi. Onun boyacılık öğrenmesini istiyordu. Hz. Ġsa (as) ayrıca babalığı olan 

Yusuf-u Neccar‘dan da dülgerlik, yani marangozluk mesleğini öğreniyordu. Çünkü onun 

mesleği marangozluktu.  

Bir gün boyacı ustası boyanacak elbiseleri ayırdı ve renklerine göre iplikler koyarak Hz. 

Ġsa (as) dan dan onları boyamasını isteyerek bir iĢ için baĢka bir yere gitti. Hz. Ġsa (as) da 

hepsini bir kazana koyarak tüm boyaları içine döktü. Ustası gelince elbiseleri sordu. O da 

kazanı göstererek ―hepsi içindedir‖ cevabını verdi. 

Usta: 

―-Eyvah!  Yazıklar olsun, elbiselerimi mahvettin!‖ dedi.  

Bunu derken bir taraftan da elbiseleri kazandan çıkarıyordu. Bir de ne görsün, her elbise 

istediği boyalarla kusursuz bir Ģekilde boyanmamıĢ mı? Bu iĢin Allah‘ın çocuğa bir ikramı 
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olduğunu ve onun da kutsal biri olduğunu düĢünerek bir daha sesini hiç çıkarmadı ve küçük 

Ġsa‘ya büyük bir değer vermeye baĢladı. 

Nübüvvet ile görevlendirilene kadar Hz. Ġsa (as) Nasıra dıĢına pek çıkmadı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PEYGAMBER ĠSA (AS) 

 

B – ĠKĠNCĠ KISIM 

 

PEYGAMBERLĠĞĠ VE DAVETĠ  (ÖĞRETĠSĠ) 

Hz. Ġsa(as) 30 yaĢına gelmiĢti. Bir gün annesi ile Zeytinlik dağına zeytin toplamaya 

çıktı. Öğle namazını kılıp dua ederken etrafını çok parlak bir nur kapladı. Çevresinde Allah‘ı 

tesbih ve tazim eden melekler vardı. Cebrail (AS) ona ıĢıldayan ayna gibi bir kitap sundu ve 

onu kalbine yerleĢtirdi. Ġsa (AS) havarilerine ―KonuĢtuğum her Ģey bu kitaptan geliyor‖
112

  

diyordu. 

Hz. Ġsa (AS) durumu annesine anlatınca Hz. Meryem: ―Oğul sen doğmadan önce her Ģey 

bana anlatıldı.‖ diye cevap verdi. 

Kudüs‘e gitmek için dağdan indi. Yolda bir cüzamlıya rast geldi. Ġsa‘yı (as) görünce 

―Bana merhamet et!‖ diye yalvarmaya baĢladı. Ġsa (as) azarlayarak: ―Aptalsın sen! Seni 

yaratan Allah‘a dua et. Sana sıhhat verecek O‘dur. Ben de seni gibi bir insanım.‖ dedi. 

Cüzamlı: ―Senin bir insan olduğunu biliyorum. Fakat Rabb‘in kutlu bir kulusun Sen dua 

edersen Allah bana sıhhat verebilir.‖ dedi.  

Ġsa (AS) içini çekerek : ―Rabbim! Kadir olan Allah! Kutsal peygamberler hürmetine bu 

kuluna sıhhat ver.‖ deyince cüzamlının derisi bir çocuğunki gibi yenilendi. 

ĠyileĢtiğini gören cüzamlı bağırarak: ―Allah‘ın kutsal bir kulunu görmek isteyen buraya 

gelsin‖ halka haber verdi.
113

 

Kudüs bu haber ile çalkalanmaya baĢladı. Hz. Ġsa‘nın (AS) girdiği mabede doluĢtular. 

Kâhinler de Hz. Ġsa (AS)‘ı herkesin görebileceği bir yere çıkardılar. 

Hz. Ġsa (AS) konuĢmaya baĢladı: 

―Rahmet ve iyiliğinden dolayı, mahlûkat kendisini tesbih etsin, tazim etsin ve yüceltsin 

diye yaratmayı dileyen yüce Allah‘ın kutsal adını tesbih ederim. Dünyanın salahı ve kurtuluĢu 

için peygamberlerini gönderen yüce Allah‘ın kutsal adını tesbih ederim. Kendisine hizmet 

etsinler diye melekleri yaratan yüce Allah‘ın kutsal adını tesbih ederim. Allah‘ın saygı 

duymalarını irade ettiğine saygı duymayan Ģeytanı ve peĢinden gidenleri cezalandıran yüce 

Allah‘ın kutsal adını tesbih ederim.  
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Ġnsanı çamurdan yaratıp iĢlerinin baĢına gönderen yüce Allah‘ın kutsal adını tesbih 

ederim. Koyduğu kutsal kuralı çiğnediği için insanı cennetten çıkaran Allah‘ın kutsal adını 

tesbih ederim. Merhametiyle insan neslini Âdem ve Havva‘dan türeten, adaletiyle kardeĢ 

katili Kabil‘i cezalandıran, yeryüzüne tufan gönderen, üç Ģerli kenti yıkan, Mısır‘a azap 

indiren, Firavunu Kızıl Denizde boğan, inanan kullarını koruyan, kâfirleri azapla cezalandıran 

ve tövbe edip, doğru yola girmeyenlerin cezasını veren Yüce Allah‘ın kutsal adını tesbih 

ederim.  

Sonra kulu ve resulü Hz. Musa (as) aracılığı ile ġeytanın bizi aldatmaması için kutsal 

kanununu bize verdi ve bizi diğer kavimlerin üzerine çıkardı. Fakat kardeĢlerim, bu gün 

günahlarımızdan ötürü ceza görmememiz için ne yapıyoruz?‖      

Ve ardından Hz. Ġsa (AS), Allah‘ın sözünü unuttuklarından ve kendilerini boĢ Ģeylere 

verdiklerinden dolayı halkı Ģiddetle azarladı. Allah‘a ve dinine hizmeti bırakıp, dünya hırsı 

için çalıĢan kâhinleri azarladı.  

Allah‘ın kanununu bırakıp, boĢ akideler vazettiklerinden dolayı yazıcıları azarladı. 

Kendi gelenekleri ve yaptıkları ile Allah‘ın Kanununu bir hiç durumuna düĢürdüklerinden 

dolayı muallimleri azarladı. Ve insanlara karĢı öyle hikmetli sözler söyledi ki en küçüğünden 

en büyüğüne kadar herkes merhamet ve dua isteyerek ağladılar. Ancak kâhinler, yazıcılar ve 

muallimler ise Hz. Ġsa‘ya (as) karĢı nefret duydukları için ağlamadılar.  

Ġsa (as) dua ederek, kürsüden indi. Halk ağlayarak ―Âmin! Âmin!‖ diyorlardı.  

Ve Hz. Ġsa (as) Kudüs‘ten, ardında birçok kiĢi olduğu halde ayrıldı.
114

 

Hz. Ġsa (as) Allah‘a, imana ve tövbeye halkı davet etmeye baĢlayınca insanların çoğu 

bilhassa Yahudi din adamları, yazıcılar, ferisiler, sadukiler (

1) Hz. Ġsa‘ya (as) karĢı çıktılar.

115
 

 

1. Hz. Ġsa‟nın (as) Zeytinlik Dağına Çıkıp Dua Etmesi (

2) 

Hz. Ġsa (as) Kudüs‘ten ayrıldıktan sonra Zeytinlik dağına çıktı. Orada Allah‘a ibadet 

ettikten sonra Ģöyle dua etti: 

―Ey Rabbim! Biliyorum ki yazıcılar, benden nefret ediyorlar. Ferisiler beni öldürmek 

istiyorlar. ―Rabbim, Rahim ve Kadir olan Allah! Bana merhamet et. Duamı iĢit ve beni 

onların tuzaklarından kurtar. Çünkü benim kurtuluĢum sendendir.‖
116

 

Dua bitince Cebrail (as) geldi ve: ―Korkma ya Ġsa! Seni koruyan bir milyon melek vardır 

ve sen dünyanın sonuna kadar ölmeyeceksin‖ dedi. 

2.   Hz. Ġsa‟nın (as) çölde ġeytanla Münazarası 

Hz. Ġsa (as) dağdan indi. Geceleyin yalnız baĢına Erden Irmağının ötesindeki çöle gitti. 

Kırk gün-kırk gece hiçbir Ģey yemeden sürekli ibadet ve dua etti. Kırk günün sonunda ġeytan, 

Hz. Ġsa (as)‘a göründü, onu iğfal etmeye baĢladı.  

ġeytan önce Hz. Ġsa‘nın (as) çok acıktığını bildiği için O‘na dedi: ―Eğer sen Allah‘ın 

peygamberi isen, söyle Ģu taĢlar ekmek olsun‖
117
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Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Kitapta Ģöyle yazılmıĢtır: ―Ġnsan yalnız ekmekle yaĢamaz ama 

Allah‘ın sözü ile yaĢar‖ (

3) 

Sonra Ġblis, Ġsa (as)‘a dedi: ―Madem, her Ģey ve ecel kader-i ilahi iledir, sen kendini bu 

yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin‖ 

Ġsa (as) cevaben dedi: ―Cenab-ı Hak abdini, kulunu tecrübe eder ve Ģöyle yaparsan, 

böyle yaparım, göreyim seni yapabiliyor musun?‖ der. Kul ise Allah‘ı tecrübe edemez, 

deneyemez.
118

 diye kutsal kitapta yazılmıĢtır‖ 

Bu kez Ġblis dedi: ―Eğer bana uyarsan, dünyanın krallarını senin etrafına toplarım‖  

Ġsa (as) cevaben dedi: ―Çekil ġeytan! Çünkü kutsal kitapta: ―Allah‘ın Rabbe ibadet 

edeceksin ve yalnız ona hizmet edeceksin‖ diye yazılmıĢtır.
119

 

Bunun üzerine Ġblis, O‘nu bıraktı. Melekler geldiler ve O‘na hizmet etmeye 

baĢladılar‖
120

  

ġeytan, Ġsa (as)‘ı aldatmaktan me‘yus olup, ümitsizliğe düĢünce Hz. Ġsa‘nın (as) 

Allah‘ın oğlu olduğu fikrini yaymaya, inkâr ettirmediği Hz. Ġsa (as) hakkında insanların 

akidelerini bozarak onları yoldan çıkarmaya baĢladı.  

3.   Hz. Ġsa (as), Hz. Yahya (as)‟ı Görmeye Gidiyor  

Hz. Yahya (as) Erden Irmağı kenarında insanları tövbeye çağırıyor ve Hz. Ġsa‘nın (as) 

(Yani kurtarıcı Mesih‘in) geleceğini müjdeliyordu. O, (Hz. Yahya) ―Çölden Yükselen 

Ses‖ti.
121

 ―Rabb‘in yolunu hazırlayın. Onun geçitlerini düz edin.‖
122

 diyordu.  

YeruĢalim (Kudüs) ve tüm Yahudiye onu dinlemeye koĢuyor ve tövbe ediyorlardı. O da 

buna alamet olarak onları vaftiz ediyordu. 

 

Yahya (as) ―Benim su ile sizi vaftiz ettiğim gibi Mesih de sizi kutsal ruh ile vaftiz 

edecek‖ der, ―Ben onun çarıklarını taĢımaya bile layık değilim‖
123

 diye Hz. Ġsa (as)‘ın 

yüceliğini dile getirirdi.  

                                                                                                                                                         
Cebrail (AS)‘ı temsil eder. Kur‘an‘da, Cebrail (AS) ―Ruh‖ diye geçer. (Kadir Suresi - 97: 4) Peygamberimiz 

(SAV) Cebrail (AS)‘a ―Ruh‘ul-Emin‖ demiĢtir. Hz. Meryem‘e görünüp, ruh üfleyen de Cebrail (AS) olduğu için 

―Ruhül - Kuds‖ denilmiĢtir. Mesela:‖DüĢmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki, siz göklerde olan 

Babanızın oğulları olasınız‖ (Matta; 5:44–45)  Yoksa Ġncil‘de Allah‘ın birliğinden bahsedilir. ―Allah‘ımız Rab, 

bir olan Rabb‘dir. Ve Rab Allah‘ını bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle ve bütün kuvvetinle 

seveceksin. (Markos, 12:28–30)  

3 Her Ģey Yüce Allah‘ın ―Ol!‖ demesi ile olmuĢtur. Sebeb-i Asli Allah‘ın iradesi ve dilemesidir. Allah bir Ģeyin 

olmasını dilerse olur. (Yasin, 82) ―Allah dilemedikçe siz isteyemezsiniz‖ (Tekvir, 29)  

Bir gün havariler Hz. Ġsa (AS)‘a: ―Acıktık‖ dediler. Hz. Ġsa (AS) taĢa dokundu, ekmek oldu, yediler karınları 

doydu. Sonra ―Susadık‖ dediler, Asayı yere vurdu, su çıktı. Ġçtiler. Bunu görünce kendilerinin kutsal insan 

oldukları zehabına kapıldılar. Birisi sordu: 

―-Yeryüzünde bizden daha hayırlı kullar var mıdır?‖  

Hz. Ġsa (AS) cevap verdi: 

―-Elinin emeğini yiyen sizden hayırlıdır‖ 

Bunun üzerine havariler utandılar. Hz. Ġsa (AS)‘dan hiç ekmek ve su istemediler ve kendi el emeğini yediler.   
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 Vaftiz: Bir nevi tövbe ayini (töreni)dir. Tövbe eden kimsenin gusletmesidir. Böylece tövbe niyeti ile yıkanan 

kimsenin günahları affedilmiĢ olur. Ya da halis tövbe etmek isteyen önce yıkanır, sonra tövbe ederdi.  

Daha sonra papazlar onu üçe ayırmıĢlardır. ―Vaftiz kurnasına daldırma, baĢından su dökme ve su serpiĢtirme.‖  

Bu bir nevi iman tazelemektir. Çocuğun vaftiz annesi ve vaftiz babası olur, bu da bir nevi akrabalık doğururdu. 

Bu su ruhu temizlerdi. Böylece kiĢinin Hıristiyan olduğuna inanılırdı. (Meydan Larousse 12: 498-C)  



Hz. Yahya (AS) Ferisiler ve Sadukiler vaftiz edilmeye geldikleri zaman onları ―Engerek 

soyu‖ diye kınardı.
124

 Çünkü onlar Allah‘ın kitabını değiĢtiriyorlardı. Ġsa‘nın (as) kendisine 

doğru geldiğini görünce, onun heybet ve vakarından farklı birisi olduğunu fark etti.  Onu 

Allah‘ın kutsal bir kulu ve bir peygamber olarak tanıdı. Çünkü O‘nun yüzünden doğruluk ve 

muhabbet akıyordu.  

Yahya (AS) hemen kalktı ve ayakta karĢıladı ve ona: ―-Sen bana mı geliyorsun, hâlbuki 

ben senin vaftizine muhtacım‖ dedi. 

Hz. Ġsa (AS) cevaben: ―-Bana izin ver, çünkü doğruluğun ve ibadetin gereğini yerine 

getirmemiz lazım‖ dedi. Yıkandı ve Allah‘a dua etti.
125

 Böylece kendisini halktan birisi olarak 

kabul etti.  

Ve Hz. Ġsa (AS) bundan sonra risâletini tebliğ görevine baĢladı. 

 

4.  Hz. Ġsa (as) Havarilerini Seçiyor 

Hz. Ġsa‘nın (as)  ilk iki havarisi, Hz. Yahya‘nın (as) Ģakirtlerinden olan Andreas ve 

Yuhanna‘dır. Onlar Hz. Yahya (as)‘dan kurtarıcı Mesih Hz. Ġsa (as)‘ı iĢittikleri ve Hz. 

Yahya‘nın (as) Hz. Ġsa (as)‘a tabi olduğunu görerek Hz. Ġsa (as)‘ya iman ettiler. Hz. Ġsa 

(as)‘da onları havari olarak kabul etti.  

Hz. Yahya (as) da Ġsa‘nın (as) Resul olması ve kendisine Ġncil verilmesinden dolayı ona 

tabi olmuĢtu. Ancak Nebi olduğu için Hz. Ġsa‘nın (as) havarilerinden olmadı.  Çünkü o bir 

Peygamberdi.  

Andreas sadece nefsini düĢünmediği için kardeĢi ġem‘un (Simon) da bu imandan 

nasibini almasını istiyordu. KardeĢini ―Mesih‘i, Ġsa‘yı bulduk!‖ diyerek Ġsa‘nın (AS) yanına 

götürdü. 

Hz. Ġsa (AS), ġem‘unun gözlerine bakarak: ―Sen Petrus‘sun (taĢ) ve ben kilisemi bu taĢ 

üzerine yapacağım‖ dedi.
126

 Ve ekledi: ―Ardım sıra gelin sizi insan avcısı yapacağım.‖
127

 

Onlar birer balıkçı idiler, ağlarını bırakıp Hz. Ġsa‘nın (as) ardı sıra gittiler. Yolda Filuppus‘a 

rastladılar. Hz. Ġsa (as) ona da ardı sıra gelmesini, söyledi.  Filippus da Hz. Ġsa (as)‘ı 

dinledikten sonra Galiye‘li Natanail isminde bir dostunu buldu. Ona Halaskarın geldiğinin 

müjdesini verdi.  

Natanail (Bartolama) : ―O Nasıralı Ġsa (as) değil mi? Hâlbuki halaskar Beytüllahm‘de 

doğmayacak mıydı? diye cevap verdi. Filippus, ―Gel de gör‖ dedi. 

Hz. Ġsa (as) Natanail‘i görünce, ―ĠĢte içinde riya olmayan bir adam‖ dedi. Natanail: 

―Beni nerden tanıyorsun?‖ diye sordu. Hz. Ġsa (as): ―Filippus seni çağırmadan önce bir incir 

ağacının altında oturuyordun. Seni orada gördüm‖ dedi. Hâlbuki Natanail orada Allah ile baĢ 

baĢa idi. Natanail kanaat getirerek Hz. Ġsa‘nın (AS) ardı sıra gitti.
128

    

Oradan ileri giden Hz. Ġsa (AS) deniz kenarında babaları Zebidi ile beraber ağlarını 

onaran iki kardeĢ Yakub ve Yuhanna‘ya rastladılar. Hz. Ġsa (AS) onlarla konuĢtu. Onlar da 

babaları Zebidi‘yi ve ağlarını bırakarak Hz. Ġsa‘nın (as) Ģakirdi (havarisi) oldular. Ve Ġsa (as) 

Yuhanna‘ya ―Gök gürlemesi‖ anlamına gelen ―Boanerges‖ adını verdi.  
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Daha sonra vergi mültezimi Matta, Ġsa‘nın kardeĢi denilen Gayyur Simon veya Partizan 

Simon adı verilen Barnabas, Thomas, Küçük Yakup denilen Yakub bn. Alfe, Toddeus denilen 

Yehuda bn. Yakub ve Yahuda Ġskoriyat
129

 Hz. Ġsa‘nın (as) havarileri arasına katıldılar. 

Hz. Ġsa (as) bu havarilere Ġncil‘i öğretiyor, ilahi sırları açıklıyordu. Onları çeĢitli köy ve 

kasabalara göndererek insanları imana, tövbeye ve ibadete çağırıyordu. Yine Ġsa (AS) onlara 

hastaları iyileĢtirme, cinleri çıkarma gibi bazı kerametvari yetkiler de vermiĢti. Ta ki gittikleri 

yerlerde halkın dikkatini çekerek ilahi mesajı ulaĢtırabil sinlerdi. 

Yahuda Ġskoriyat ise Hz. Ġsa‘ya (as) kral olacak diye düĢünerek dünyası için tabi 

olmuĢtu. Hz. Ġsa (as) onu zekât toplamak ve dağıtmakla sorumlu tutmuĢtu. O ise her Ģeyin 

onda birini çalıyordu. Yani kendisine ayırıyordu.
130

 Hz. Ġsa (as) bu durumu biliyordu. Fakat 

açıklamıyordu, çünkü onun bir görevi vardı.  

 

5.  Hz. Ġsa‟nın (as) Havarileri ve Akıbetleri 

Havari: Allah‘ın dinine ve peygamberlerine yardım eden kimselere verilen isimdir. 

Nitekim Yüce Allah Kur‘an-ı Kerim‘de Hz. Ġsa‘nın (as) dilinden Ģöyle haber verir: ―Ey iman 

edenler! Allah‘ın dinine yardım edenden olun. Nitekim Ġsa bin Meryem (as) Havarilerine: 

―Allah‘ın dinini insanlara tebliğ etmek için bana kimler yardım eder?‖ demiĢti de Havarileri: 

―Allah‘ın dinine biz yardım ederiz‖ diye cevap vermiĢlerdi. Bunlar Ġsa(AS)‘a iman eden bir 

grup insanlardı. Bir kısmı da onu inkâr ettiler. Ancak biz inananlara yardım ettik de kâfirlere 

karĢı açıkça galip geldiler.
131

 (

) 

Ġsa (as) onları seçti, Ġncili öğretti ve bunu yaymakla görevlendirdi. Bunlardan Saint Paul 

ve Barnabas Antakya‘ya oradan Kıbrıs‘a ve Anadolu‘ya geldiler. Yakub, Vali Hirodes‘in emri 

ile 44 yaĢında öldürüldü. Petrus ve Pavlus Neron devrinde Roma‘da öldürüldüler.  

Havariler hain Yahuda Ġskoriyat‘ın yerine ―on iki‖  havariyi temsil etmek üzere birini 

seçmekle iĢe baĢladılar. ġahadete önem vermek için de ―Va‘zının baĢından beri yanında 

bulunan birinin seçilmesine karar verdiler.‖ Bu Matta oldu. Seçim yoluyla havari oldu. Birkaç 

yıl sonra ġam yolunda Hz. Ġsa (AS) kendisine görünerek, kendisiyle konuĢup havari olarak 

tensib ettiğini iddia eden ve daha önce Hıristiyan düĢmanı olan Paulos da kendisini on iki 

havariden saydırmaya muvaffak oldu. Belki de Hirodes‘in öldürdüğü havari Yakup‘un yerine 

seçilmiĢ oldu.
132

   

Havari, HabeĢçe‘den Arapça‘ya geçmiĢ bir kelimedir. Anlamı, ―beyaz elbise giyen‖  

demektir. Peygamberimiz (sav) ashabından Hz. Ebu Bekir (ra)  Hz. Ömer (ra) ve Hz. Zübeyir 

bin Avvam‘a (ra) ve Akabe biatında peygamberimiz (sav) ile buluĢan ilk 12 Medine‘li 

sahabeye de ―Havariyyûn‖  denilmiĢtir. Bunların dokuzu Hazrecli, üçü Evs kabilesinden 

idiler. Peygamberimizin (sav) ―Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyir 

bin Avvam‘dır‖
133

  dediği meĢhurdur. 

Hz Ġsa‘nın (as) havarileri çeĢitli kaynaklara göre Ģunlardır: 

1. Yuhanna ( Simon bin Yunus, ġem‘un-u Safa, Saint Pierre, Petrus) 

                                                 
129

 Barnaba,  Bab, 14; Matta, 4:18–22; Markos, 3:13–19; Luka,  6: 12 -16; Yuhanna,  1: 35–51 
130

 Barnaba,  Bab, 14 
131

 Saff Suresi, 14 
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2. Andreas bin Yunus, 

3. Filippus 

4. Natanail (Bartalemo) 

5. Yakup bin Zebidi 

6. Yuhanna bin Zebidi (Boanerges) 

7. Matta (Vergi mültezimi) 

8. Barnabas (Joses, Joseophe, Gayyur =Partizan Simon)

  

9. Tomas (Teddeus) 

10. Yakub bin Alfeos (Küçük Yakup) 

11. Yehuda bin Yakub 

12. Yehuda Ġskoriyat ( Hâin Yehuda)  

Ġçlerinde Yuhanna, Andreas, Filippus ve Natanail, Hz. Yahya‘nın (as) Ģakirtleri idiler. 

Hepsi de yoksul balıkçılar ve iĢçiler idiler. Ancak Matta vergi mültezimi olup devlet memuru 

idi. On iki havariden yalnızca Yuhana bin Zebidi eceli ile vefat etti. Yehuda Ġskoriyat 

hıyanetinin cezasını çekerken, diğerleri davaları uğruna Ģehit edilmiĢlerdir. 

Yuhanna Petrus (Saint Pierre) ve Andreas Rom imparatoru zalim Nero tarafından 

çarmıha gerilerek Ģehit edildiler. Yakup bin Zebidi ise vali Herod tarafından kılıçla Ģehit 

edildi. Diğer havariler de zalim Yahudiler tarafından çeĢitli sebeplerle Ģehit edildiler. 

Hz. Ġsa‘nın (as) havarilerinin öne çıkan isim Yuhanna (ġem‘un Petrus) tur. Hz. Ġsa‘nın 

(as) semaya ref‘inden sonra diğer havariler onun çevresinde toplanmıĢlardır.  

 

6.  Hz. Ġsa‟ya (as) Mesih denilmesi ve suyu Ģarap yapan mucizesi 

Hz. Ġsa (as)‘a Mesih denmesinin sebebi, Hz. Ġsa‘nın (as) Emr-i Ġlahi ile ġeriat-ı 

Museviye‘deki bazı ağır tekâlifi kaldırıp, Ģarap gibi bazı müĢtehiyatı helal etmesidir.
134

 

Yahudi âlimlerinin Hz. Ġsa (as)‘a düĢman olmalarının bir sebebi de budur. Çünkü Ġsa (as) 

onların geleneklerini ve ―sebt‖ gününde hiçbir iĢ yapmamalarını tenkit ederek ortadan 

kaldırmıĢtır. Tevrat‘ı yorumlayarak bir takım hükümleri icat edip, onları dinin emri imiĢ gibi 

göstererek gelenek haline getiren ve bunları Allah‘ın emirlerinden üstün gösteren yazıcıların 

ve ferisilerin geleneklerini bozmuĢtur. Bu yaptıklarının doğruluğunu da, yüce Allah‘ın emri 

ile gösterdiği mucizelerle teyit etmiĢtir. Bunlardan birisi de suyu Ģarap yapma mucizesidir. 

―Kano‖ köyünde zengin birisi bir düğün ziyafetine Hz. Ġsa (as)‘ı da davet eder. Hz. Ġsa 

(as) da annesiyle birlikte davete icabet eder. Düğün Hz. Ġsa (as)‘ı görmek isteyenlerle dolar. 

Çok kalabalık bir düğün olur, dolayısıyla Ģarap yetmez. Hz. Meryem, Hz. Ġsa‘nın (as) 

kulağına hafifçe eğilerek ev sahibinin mahcup olacağını söyledi. Hz. Ġsa (as) da hizmetçileri 

çağırdı ve küpleri su ile doldurmalarını istedi. Onlar da istenildiği gibi doldurdular. Hz. Ġsa 

(as):‖Misafirlere içmeleri için veriniz‖ diye emretti. Ev sahibi ve misafirler: ―En iyi Ģarapları 

niçin geriye bıraktınız‖ diye hizmetçileri azarladılar. Onlar da Ģarabın bitiğini ve Hz. Ġsa‘nın 

(as) suları Ģarap yaptığını söylediler.
135

  

Daha sonra Hz. Ġsa (AS) annesi ile birlikte Kefernahum‘a gitti.  

 

7. Hz. Ġsa‟nın (AS) Zeytinlik Dağı‟ndaki Vaazı    

                                                 

 Barnabas Kıbrıslı olup asıl adı Kıbrıslı Yusuf‘tur. ―Bar-nabe‖ Teselli oğlu anlamında olup, kendisine lakap 

olarak verilmiĢtir. Kendisine Havariler tarafından ―Ġsa‘nın KardeĢi‖ de denilmiĢtir. 
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Hz. Ġsa (AS) havarilerini aldı ve bir yüksek dağa gitti. Orada havarilerine dedi ki: 

―Ġnanın ki beni Yüce Allah, Ġsrail kavmine peygamber olarak göndermek için seçtiği zaman 

bana apaçık aynaya benzer bir kitap verdi. O benim kalbime öyle indi ki konuĢtuğum Ģeyler o 

kitaptan geliyor. Ve bu kitap benim ağzımdan çıkması sona erdiği zaman ben dünyadan ref 

olunacağım.
136

  

Bunun için Hz. Ġsa (AS) konuĢmaya baĢladığı zaman susar ve dinlerlerdi. Çünkü Hz. 

Ġsa‘nın (AS) kendilerine öğrettiği gerçekleri anlatmaları gerekiyordu Daha sonra Ġsa (AS) 

Barnabas‘a yazmasını da emretmiĢti .
137

 

Hz. Ġsa (AS) ağzını açtı ve onlara dedi ki: ―Allah‘ın bize bahsettiği nimetler büyüktür. 

Bu sebepten dolayı gerçek bir kalple ona hizmet etmemiz gerekir. Nasıl yeni Ģaraplar yeni 

kaplara konuyorsa, benim ağzımdan çıkan yeni akideyi almanız için de sizlerin yeni adamlar 

olmanız gerekir. Nasıl bir adam yeri ve göğü beraber göremez ise Allah‘ı ve dünyayı sevmek 

de böyledir. Ġkisini beraber sevmek imkânsızdır.  

Bir insan ne derece akıllı olursa olsun, birbirine düĢman iki efendiye hizmet edemez. 

Çünkü biri seni severse, diğeri senden nefret edecektir. Siz de Allah‘a ve dünyaya bir anda 

hizmet edemezsiniz. Dünya yalancılık, açgözlülük ve eza-cefa ile doludur. Bu sebepten dolayı 

dünyada rahat edemez, ancak zulüm ve yenilgi görürsünüz. Dolayısıyla siz doğruluk ve 

adaletle Allah‘a hizmet ediniz ve dünyayı hakir görünüz. Siz benden ruhlarınız için sekinet 

elde edeceksiniz. Sözlerime kulak verin, çünkü size doğruyu söylüyorum.
138

 

Ve Hz. Ġsa (AS) ağzını açıp, dedi ki:  

―Gerçekten bu dünya hayatında ağlayanlara ne mutlu! 

Çünkü onlar rahata ereceklerdir. 

Dünyanın zevklerinden gerçekten nefret edenlere ne mutlu! 

                Çünkü onlar ahiretin zevkini tadacaklardır. 

Allah‘ın manevi sofrasından yiyenlere ne mutlu! 

                                        Çünkü onlara melekler hizmet edeceklerdir. 

Ne mutlu yumuĢak huylu olanlara! 

                                  Çünkü onlar yeri miras alacaklardır. 

Ne mutlu doğruluğa acıkıp, susayanlara!  

                                          Çünkü onlar doyurulacaklardır.  

  Ne mutlu doğruluk yüzünden saldırıya uğrayanlara! 

                               Çünkü manevi hâkimiyet onlarındır.  

Benim yüzümden size saldırı vaki olduğu zaman sizlere ne mutlu! 

                               Çünkü Allah katında büyük mükâfatınız vardır.‖
139

 

Dünyada sizler hacılar gibi yolculuk ediyorsunuz. Bir hacı, yolu üzerindeki saraylara, 

tarlalara ve baĢka dünyalık Ģeylerle kendisini eğler mi? Emin olun ki; Hayır! Ama o yolda 

kullanıĢlı ve iĢe yarar olan, yolculuğuna mani olmayan hafif ve değerli Ģeyleri taĢır. Dünyalık 

arzuları kalbinize ağırlık etmeyin. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada onu 

güve yer ve pas yok eder. Bunun yerine ahirette kendinize hazineler biriktirin. Onu ne güve 

yiyebilir, ne pas yok edebilir, ne de hırsızlar çalar. Çünkü hazineniz nerede ise gönlünüz de 

orada olacaktır.
140
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Bu sebeple size derim ki: Ne yiyeceğim, ne içeceğim diye canınız konusunda; ne 

giyeceğiz diye bedeniniz hususunda kaygı duymayın. Ruhunuz yiyeceklerden ve bedeniniz 

giyeceklerden daha önemli değil mi? 

Rabbimiz Allah‘ın Süleyman‘nın (as) tüm ihtiĢamından daha büyük bir ihtiĢamla 

giydirip beslediği çiçeklere, ağaçlara ve kuĢlara bakın! Ġsrail oğullarına çölde kırk yıl gökten 

kudret helvası indiren ve giysileri eskiyip yok olmaktan koruyan Allah, sizleri de beslemeye 

kadirdir.  

Sizlere söylüyorum! Gök ve yer tükenecek, ama yinede O‘nun muttakilere rahmeti 

tükenmeyecektir. Ġmansızlar ise durup dinlenmeden dünyevi nimetleri ararlar. Hâlbuki Allah 

sizin ihtiyaçlarınızı görür ve bilir. Sizler her Ģeyden önce onun rızasını aramalısınız. 

Ġhtiyaçlarınızın tümü size sağlanacaktır.  

Bu sebeple, yarın için kaygı duymayın. Çünkü her günün tasası kendine yeter.
141

   

 

8.  Hz. Ġsa (AS) Havarilerine Allah‟ı öğretiyor 

Hz. Ġsa (AS) bir gün havarilerini etrafında topladı ve onlara Ģöyle dedi: ―Dünya 

zenginleri zenginlikleri içerisinde aç ve fanidirler. Gelirini arttırıp duran bir zengin vardı. 

Kendi kendine derdi: ‗Ey ruhum! Çiftliklerimi yıkacağım, daha büyüklerini yapacağım. 

Böylece ey ruhum sen büyük bir onur kazanacaksın!‘ 

Vah zavallı adam o gece öldü! Yoksulları düĢünmeliydi. Sadaka ve zekâtla fakirleri ve 

muhtaçları korumalıydı. O zaman Allah‘tan hazineler kazanacaktı. Kendi yararına mal 

biriktiren; ama Allah‘ın huzurunda fakir ve yoksul olanın durumu budur. 

Söyleyin bana lütfen! Paranızı bankere verseniz, o da size on katını veya yirmi katını 

geri verse, böyle birisine siz her Ģeyinizi vermez misiniz? Allah rızasını kazanmak için Allah 

sevgisi uğruna ne verir, ne harcarsanız geriye yüz katını ve sonsuz hayatı kazanacaksınız.  

Allah‘a hizmet etmekle ne derece sevinmeniz gerektiğini görün iĢte...
142

   

Filippus, Hz. Ġsa‘ya (as) sordu: ―Allah‘a hizmet etmek istiyoruz; ama Allah‘ı bilmek 

istiyoruz. Çünkü ĠĢaya peygamber: ―Cidden sen gizli bir Allah‘sın‖ demiĢ, Musa peygambere 

ise Yüce Allah: ―Ben neysem O‘yum‖ demiĢtir.  

Ġsa (AS) cevap verdi: ―Filippus! Allah kendisi olmadan hiçbir Hakk‘ın olmadığı bir 

Hakk‘tır. Allah, kendisi olmadan hiçbir varlığın olmadığı bir varlıktır. Allah, kendisi olmadan 

hiçbir hayatın olmadığı bir Hayy‘dır. Her yerde hazır ve nazırdır. Hiçbir dengi ve benzeri 

yoktur. Ne baĢlangıcı, ne de bir sonu vardır. Her Ģeye baĢlangıç ve son veren O‘dur. Babası, 

annesi, çocuğu, kardeĢi, yoldaĢı yoktur. Ve Allah‘ın bir bedeni yoktur. Bu sebeple yemez, 

içmez, uyumaz, yürümez ve ölmez. Ebedi bir hayatı vardır. Cismani değildir. BirleĢik 

değildir. Maddi değildir. En sade özdendir. [(Nuren‘-Nur)dur] O kadar iyidir ki, yalnızca 

iyiliği sever. Öylesine adildir ki, ceza ve mükâfat verdiği zaman ―Bu neden böyledir‖ 

denemez. Kısacası Filippus, O‘nu yeryüzünde göremez ve tam olarak idrak edip 

anlayamazsın. Tam tanıyamaz ve bilemezsin. Ancak ahirette onu ebedi göreceksin. Orada tüm 

mutluluğunuz ve ihtiĢamınız bulunur.‖ 

Filippus dedi: ―Üstad, siz ne diyorsunuz? Ġyi biliyorum ki ĠĢa‘ya da ―Allah‘ın babamız 

olduğu yazılıdır‖ nasıl oğlu olmaz?  
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Ġsa (AS) cevap verdi: ―Peygamberler için yazılmıĢ birçok kıssalar vardır. Bu nedenle siz 

harflere değil, manaya bakınız. Allah‘ın dünyaya gönderdiği yüz yirmi dört bine yakın 

peygamberler hep kapalı konuĢmuĢlardır. Fakat benden sonra peygamberlerin ulusu gelecek 

ve peygamberlerin söyledikleri tüm Ģeylerin karanlığı üzerine ıĢık dökecektir. Çünkü O 

Allah‘ın son elçisidir.‖  

Size ciddi olarak söylüyorum ki, yazıcılar ve muallimler, Allah‘ın kanununu, Allah‘ın 

gerçek peygamberlerinin aksine sahte kehanetleriyle boĢ ve anlamsız hale getirdiler. Bu 

nedenle Allah Ġsrail kavmine ve bu imansız nesle gadab etti.‖   

ġakirtleri ağlayarak : ―Merhamet et ey Allah‘ımız! Kutsal Ģehre ve mabede merhamet 

et!‖ diye dua etiler. Ġsa (as) ―Âmin! Allah‘ım Rabbimiz.‖  dedi.
143

      

 

9. Ġsa (as) Havarilerine Nasihat Ediyor 

Sonra, Hz. Ġsa (AS) havarilere nasihat edip, dedi: ―Sizler yeryüzünün ıĢığısınız. Ġnsanları 

öylesine aydınlatın ki, insanlar sizden gördükleri ve duyduklarıyla Allah‘ın kutsal adını 

ansınlar ve yüceltsinler. Sizler yeryüzünün tuzusunuz. Tuz yemeğe tat verir. Tuz tadını 

yitirirse artık sokağa atılır ve ayaklar altında çiğnenir‖
144

 

Yine Hz. Ġsa (AS) havarilere dedi: ―Ben Tevrat‘ı ve peygamberleri ortadan kaldırmaya 

gelmedim. Onların buyruklarını yerine getirmeye geldim. Bu sebeple bu buyrukların en 

küçüğünü bile kim bozarsa ve insanlara yanlıĢ öğretirse Allah‘ın melekûtunda ona küçük 

denecektir. Öte yandan kim uygularsa ve baĢkalarına öğretirse, Allah‘ın melekûtunda ona 

büyük denecektir. Öyle ise size derim ki: Doğruluğun ferisilerin ve din adamlarının 

doğruluğundan aĢkın değilse, Allah‘ın melekûtuna giremeyecek ve rızasına 

eremeyeceksiniz‖
145

  

Atalarınıza ―öldürmeyeceksin‖
146

 denildiğini duydunuz. Her kim öldürürse yargılanmayı 

hak edecektir. Ama ben size derim ki; kardeĢine öfkelenen herkes yargılanmayı hak edecektir. 

Her kim kardeĢine azarlayıcı bir söz söylerse sorumlu tutulmayı hak edecektir. ġimdi sadaka 

veren birisi, kardeĢinin kendisine dargın olduğu aklına gelirse sadakasını bıraksın, gidip, 

onunla barıĢsın. Sonra dönüp, sadakasını mabede versin. Mahkemeye düĢmeden de hasmınla 

anlaĢ.  

―Zina etmeyeceksin‖ denildiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına Ģehvetle 

bakan herkes zaten onunla yüreğinde zina etmiĢtir. Eğer sağ gözün seni suç iĢlemeye 

çekiyorsa, onu çıkar at. Çünkü bedeninden bir parçasını atılması tüm bedeninin cehenneme 

düĢmesinden iyidir. Eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa onu bedeninden kes at. Çünkü 

senin için bedeninden birinin yok olması, tüm bedeninin cehenneme atılmasından iyidir.
147

  

―Göze göz, diĢe diĢ‖ denildiğini duydunuz. Ama ben size derim ki, kötü kiĢiye karĢı 

direnmeyin. Tam tersine sağ yanağına kim vurursa, öbür yanağını da ona çevir. Eğer biri 

seninle yargıca gidip, gömleğini senden isterse, ona abanı da ver. Kim seninle bir mil yol 

yürümek isterse, sen onunla iki mil yürü. Senden bir Ģey isteyeni geri çevirme ve ödünç 

isteyene ver.
148
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―KomĢunu seveceksin ve düĢmanından nefret edeceksin‖ denildiğini duydunuz. Ama 

ben size derim ki, düĢmanlarınızı seviniz ve size eza edenler için dua ediniz. Ta ki gökteki 

Baba‘nın oğulları olasınız. Çünkü o güneĢini hem iyilerin, hem de kötülerin üzerine doğurur. 

Yağmuru hem doğruların, hem de yanlıĢların üzerine yağdırır.
149

 

 

10. Hz. Ġsa (as) Köyü Nasıra‟ya gidiyor 

Hz. Ġsa (as) Galile denizine gitti. Bir gemiye binerek köyü Nasıra‘ya gitmek için yola 

çıktı. Giderken denizden büyük bir fırtına koptu. Öyle ki gemi neredeyse batacaktı. Ġsa (as) 

çok sakin biçimde uyuyordu. Havariler: ―Ey muallim! Helak oluyoruz bizi kurtar!‖ dediler. 

Ġsa (as) uyandı ve gözlerini göğe dikerek: ―Ey Elahim, kullarına merhamet et‖ der demez 

fırtına dindi.

  

Denizciler bu mucizeyi her tarafa yaydılar.  

Ġsa (as) Nasıra‘da önce Sinagog‘a gitti. Çünkü günlerden sebat (Sebt=Cumartesi) günü 

idi. O gün adet olarak herkes mabede toplanıyordu. Mabedde okumak amacıyla ayağa kalktı. 

Kendisine ĠĢa‘ya peygamberin kitabı verildi. 

Ġsa (AS) orada Ģu sözleri okudu: ―Rabbin Ruhu üzerindedir. Çünkü beni yoksullara 

sevindirici, müjdeli haberi yaymak için meshetti. Köleleri özgürlüğü, mahkûmlara zindanın 

açılacağını ilan için beni gönderdi.
150

  

Sonra kitabı kapadı ve dedi: ―Bu gün siz dinlerken bu kutsal yazı yerine geliyor‖ 

Herkes onu dinliyor ve: ―Bu Yusuf‘un oğlu değil mi?‖ diye birbirlerine soruyorlardı. 

Söylediği sözlere ĢaĢırıp kalıyorlardı.
151

 Yazıcılar, Farisiler ve din adamları, Hz. Ġsa‘ya (as) 

dediler: ―Denizde ve Yahudiye‘de yaptıklarını duyduk. Bu nedenle kendi memleketinde de 

bize bir mucize göster.‖ 

Hz. Ġsa (AS) onların bu imansız sözlerine üzüldü ve dedi: ―Bu imansız nesil bir iĢaret 

ister. Bu onlara gösterilmeyecek. Çünkü hiçbir peygamber memleketinde kabul görmez.‖
152

   

Bunun üzerine Nasıralı‘lar kızarak Hz. Ġsa‘yı (as) kovmak istediler. Hz. Ġsa (as) 

aralarından çıktı ve gitti. 

 

11. Hz. Ġsa (as) Ġsrail Kavmine Gönderildiğini Belirtiyor ve Yahudilere Sünnet 

Olmayı Emrediyor 

Hz. Ġsa (as) oradan Kefernahum‘a gitti. Orada cinlere tutulmuĢ birini cinlerden 

kurtardı.
153

 Oradan da Sur ve Sayda bölgelerine gitti. Bu arada Kenanilerden bir kadın iki 

oğlu ile Hz. Ġsa (as)‘ı arayarak geldi. Hz. Ġsa (as)‘ı bulunca: “Ey Davud‘un oğlu! Kızıma 

merhamet et. Cinler kendisine iĢkence ediyorlar‖ diye yalvardı. 

Ġsa (as) cevap vermedi. Havariler de kadının durumuna acıyarak rica ettiler. Ġsa (as): 

―Ben ancak Ġsrail kavmine gönderildim‖  dedi.  

Kadın yine: ―Ġsa ne olur, bize merhamet et‖ diye yalvardı.  
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Hz. Ġsa (as)cevap verdi: ―Ekmeği çocukların elinden alıp köpeğe vermek doğru 

değildir.‖ 

Kadın dedi: ―Ey Rab! (Muallim) Köpekler sahiplerin sofralarından artanları yemezler 

mi?‖ dedi. 

Hz. Ġsa (as): ―Ey kadın! Senin imanın ne hoĢ!‖ diyerek ellerini kaldırdı ve Allah‘a dua 

etti. Sonra: ―Ey kadın! Evine dön. Kızın kurtulmuĢtur.‖ dedi. Kadın evine dönünce kızının 

kurtulmuĢ olduğunu ve Allah‘ı tesbih ettiğini gördü.
154

  

Havariler Hz. Ġsa (as) a sordular: ―Ey Muallim! Neden o kadına köpek olduğu Ģeklinde 

cevap verdini?‖ 

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Bir köpek sünnetsiz birinden daha iyidir.‖ 

Havariler: ―Bu söz çok ağırdır. Bunu kim kabul eder?‖ dediler. 

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Eğer siz budalalar aklı olmayan bir köpeğin sahibi için neler 

yaptığını düĢünseniz, benim dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Söyleyin bana köpek 

sahibinin evini koruyup, hırsıza karĢı hayatını ortaya koymaz mı? Fakat karĢılığında ne görür? 

Dayak, incinme ve azıcık ekmek. Yine de sahibine neĢeli bir yüz gösterir. Doğru değil mi?  

Havariler: ―Evet Muallim, doğrudur‖ dediler.  

Hz. Ġsa (as) devam etti: ―ġimdi düĢünün Allah insana neler veriyor? Ġnsan ise Allah‘ın 

dostu ve halili, kulu ve peygamberi Ġbrahim‘in (as) verdiği söze itibar etmeyerek sünnetini 

terk etmekle ne derece haksızlık yaptığını görün.‖ 

Havariler dediler: ―Ey muallim ne sebeple insan sünnet olmalıdır?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Allah‘ın Ġbrahim‘e (as) Ģu emri yetmez mi? ―-Ey Ġbrahim! 

Kendinin ve evinde bulunanların ön derisini al, sünnet et. Bu seninle benim aramda ebedi bir 

ahiddir.‖   

Ve Ġsa (as) devam etti: ― Ġlk insan Hz. Âdem (as) Ģeytanın aldatması ile Allah‘ın 

yasakladığı yiyeceği cennette yiyince, derisi ruhuna isyan etti. Bunun üzerine yemin edip 

dedi: ―Vallahi seni keseceğim.‖ Bir taĢ paçası bularak keskin tarafı ile kesmek isteyince 

Cebrail (as) onu azarladı. 

Âdem (as): ‖Onu kesmek için yemin ettim. Asla bir yalancı olmayacağım‖ deyince 

melek ona derisinin fazlasını gösterdi. O da bunu kesti. Bunun için herkes derisini nasıl 

Âdem‘in (as) derisinden almıĢsa, öyle de Âdem‘in (as) bir yeminle söz verdiği Ģeyi yerine 

getirmekle yükümlüdür. Âdem  (as) bunu nesline uyguladı. Sünnet zorunluluğu ile de 

nesilden nesile süregeldi. Ġbrahim (as) zamanında putperestlik yaygın olduğu için Allah 

Ġbrahim‘e (as) sünnetle ilgili gerçeği söyledi ve: ―Derisini sünnet ettirmeyecek kiĢiyi ebediyen 

kullarımın arasından atacağım‖ diye ahdetti.
155

  

Havariler Hz. Ġsa‘nın (AS) bu ateĢli konuĢmasından korktular ve titrediler. Sonra Ġsa (as) 

dedi: ―Korkuyu sünnetsiz olanlara bırakın çünkü o, cehennem mahkûmudur.‖(
1

)  

 

12. Ġsa (as) “Beden-Ruh” “Dünya-Ahiret” Münasebetini Anlatıyor 
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 Ġsa (as) sünneti kesinlikle emretmiĢtir. Sünneti ortadan kaldıran ve Ġsa (AS)‘ın dinini Ģeriattan mahrum bırakan 

Pavlos‘dur. Çünkü Listra‘da Timoteas isimli genç Hıristiyan olunca sünnet edilmiĢti. (Resullerin ĠĢleri, 6: 3) 

Ancak Pavlos‘sun mektuplarında sünnet akidesi kaldırılmıĢtır. (Romalılara Mektup, 2: 25–29)  



Hz. Ġsa (as) Havarilerine dedi: ―Pek çokları ruhen Allah‘a hizmet ve ibadet etmeye 

hazırdır, ama beden (nefis) zayıftır. Bu bakımdan Allah‘tan korkan insan, bedenin ne 

olduğunu ve nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmelidir. Allah, bedeni yeryüzünün 

çamurundan yarattı. Ve ona ruhundan üfleyerek hayat verdi.
156

 Bu sebeple beden, Allah‘a 

ibadetten geri kalırsa ruhen geri kalacaktır. Çünkü günahı arzulayan beden (Nefis)dir. 

Ġnsan bedenini (yani kendi düĢmanı olan nefsini) memnun etmek uğruna, yaratıcısı olan 

Allah‘ın rızasını bir kenara mı atmalıdır? Dikkat edin ki tüm peygamberler ve veliler Allah‘a 

hizmet ve ibadet için nefislerinin düĢmanı olmuĢlardır. Bu sebeplerle Allah‘ın Musa (AS)‘a 

verdiği kanununa karĢı gelmemek için ve yalancı sahtekâr elçilere uymamak için, tereddütsüz, 

seve seve ölüme gitmeli ve nefsini feda etmelidir.  

Dağlara çöllere kaçıp, yalnız ot yiyip, keçi derisi giyen, yedi yıl necis Ġzabel‘in 

zulümlerine sabredip direnen Ġlya‘yı hatırlayın. Kaba giysiler giyip arpa ekmeği yiyen 

EliĢa‘yı hatırlayın. ĠĢte size diyorum ki nefsini ıslah edip, bedenin arzularını terk eden ve 

ölümden korkmayan bu zatlardan krallar ve prensler Ģiddetle korkuyorlardı.
157

 

Bunu söyledikten sonra Ġsa (as) ağladı ve dedi: ―Bedenlerinin hizmetçisi olanlara 

yazıklar olsun! Çünkü onlar ahirette günahlarının azabından baĢka kesinlikle hiçbir iyilik 

görmezler... 

Havari Barnabas dedi: ―Ey Muallim! Sözlerin doğru; ama nefsimizi nasıl ıslah 

edeceğimizi bize öğret. Ġnsanın yaĢaması için yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı vardır.‖ 

Ġsa (AS) cevap verdi: ―Bedenini bir at gibi tut; o zaman güvenlik içinde yaĢarsın. ġöyle 

ki: Bir ata ölçü ile yem verilir, ölçüsüz çalıĢtırılır. Ġstediğimiz gibi yürüsün diye gemlenir. 

Kimseyi incitmesin diye bağlanır, kötü bir yerde tutulur ve itaat etmediği zaman dövülür. Ve 

sen Barnabas iĢte böyle ol. O zaman güven içerisinde yaĢarsın.‖          

Ve havarilere döndü dedi: ―Söyleyin bana!.. Az ile yetinen mi daha yoksuldur, yoksa 

çok Ģeyi arzulayan mı? Dünyada akıllı bir insan kendisi için bir Ģey biriktirmez. Ama 

dünyalılar böyle insana deli derler. Ġnsan ne kadar biriktirirse, o kadar biriktirmek ister. Sizler 

Allah‘a tevekkül edin. ―Bize ne olacak?‖ diye düĢünmeyin. O zaman hiçbir eksiğimiz kalmaz 

ve her ihtiyacımız karĢılanır. Bakın size diyorum ki: Bu hayatta hırs ile dünyalık biriktirmek, 

ahirette iflas etmenin kesin delilidir. Kudüs‘ü vatan edinen Samiriye‘de evler yaptırmaz. (

) 

Çünkü bu Ģehirler sarasında düĢmanlık vardır. Anlıyorsunuz değil mi? 

―Evet‖ diye cevap verdi havariler.
158

 

Sonra Ġsa (AS) dedi: ―Seyahat etmekte olan bir adam vardı. Yolda giderken beĢ para 

değerindeki bir arsada bir hazine buldu. Sonra o tarlayı satın almak için ceketini sattı. Ġnanır 

mısınız buna?  

Havariler: ―Buna inanmamak için deli olmak lazım‖ dediler.  

Bunun üzerine Ġsa (as) dedi: ―Ġçinde sevgi hazinesinin yattığı ruhunuzu satın almak için, 

duygularınızı Allah‘a satmazsanız deli sayılırsınız‖(

) Çünkü Allah sevgisi ve iman mukayese 

edilemez bir hazinedir. Allah, Allah‘ı sevenler içindir. Ve kimin Allah‘a imanı varsa her Ģeyi 

vardır‖ 
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Petrus (Saint Pierre) dedi: ―Ey Rab (=Muallim)(

 ) KiĢi gerçek bir sevgi ile Allah‘ı nasıl 

sevmelidir?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Kim Allah sevgisi uğruna anasından, babasından, karısından, 

çocuklarından ve kendi hayatından nefret etmezse, sevgisi onlara olan sevgisinden fazla 

olmazsa, böyle bir kiĢi Allah tarafından sevilmeye layık olmaz‖ 

Petrus dedi: ―Ey Rab. Musa‘nın (as) kitabında: ―Babanıza çok saygı gösterin ki, 

ömrünüz uzun olsun. Babasına ve annesine itaat etmeyene lanet olsun!..‖ yazılıdır. ġimdi sen 

bize nasıl onlardan nefret ediniz dersiniz?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Sözüm doğrudur. Çünkü benim değildir. Bu söz beni Ġsrail 

kavmine gönderen Yüce Allah‘ın sözüdür. (=Ġncil‘dir) Bunun için size diyorum ki, sahip 

olduğunuz her Ģeyi size veren Allah‘tır. O halde hediye mi daha kıymetlidir, hediyeyi 

gönderen mi? Eğer baĢka Ģeylerle birlikte baban-annen Allah‘a hizmette, ibadette önüne engel 

oluyorlarsa, bırak o düĢmanları... Allah, Ġbrahim‘e (as): ―Babanın ve annenin evinden uzaklaĢ, 

sana ve soyuna verdiğim ülkeye yerleĢ‖ demedi mi? Neden Allah bunu Ġbrahim‘e (as) söyledi. 

Çünkü onun babası Azer putlara tapıyor ve Ġbrahim‘e (as) da karĢı çıkıyordu. Öyle değil mi? 

Petrus dedi:  ―Evet ey Rab!‖
159

  

 

13.  Yahudi Fakihlerinin Ġsa (AS)‟ı denemeleri 

Ġsa (as) kavminin bayram günü olan ―Gül Bayramı‖nda Kudüs‘e gitti. Yazıcılar ve 

ferisiler bunu duyunca onu denemek ve sorularla bunaltmak için aralarında müĢavere ettiler.  

Bir fakih sordu: ―Muallim sonsuz hayatı kazanmak için ne yapmalı?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Kanunda (Tevrat‘ta) ne Ģekilde yazılıdır?‖  

Fakih dedi: ―Allah‘ın olan Rabbini ve komĢunu sev. Allah‘ı her Ģeyin üstünde, bütün 

kalbin ve düĢüncenle, komĢunu da kendin gibi seveceksin.‖   

Ġsa (as) cevap verdi: ―Güzel cevapladın. Bu nedenle git ve böyle yap. O zaman sonsuz 

hayatı elde edersin.‖  

Fakih tekrar sordu: ―Benim komĢum kimdir?‖  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Bir adam Kudüs‘ten çıkmıĢ, Eriha‘ya gidiyordu. Yolda eĢkıya 

tarafından soyuldu, yaralandı ve Ģakiler onu yarı ölü vaziyette bırakıp, gittiler. Yolu oradan 

geçen bir kâhin yaralıyı görüp, selam vermeden geçip, gitti. Aynı Ģekilde bir Levili‘de geçti. 

Aynı yere bir Samiriye‘linin (Putperest) yolu düĢtü. Yaralıyı görünce merhamete geldi. Ġndi, 

adamı aldı, yaralarını yıkayıp sardı ve rahatlattı. Atına aldı ve yoldaki bir hana götürdü. Onu 

hancıya emanet edip: ―Bu adama bak, masraflarını ben ödeyeceğim‖ dedi. Çıkardı, dört altın 

verdi, sonra yaralıya: ―Üzülme, ben dönüĢte gelip seni evine götüreceğim‖ dedi.  

ġimdi bana söyle, bunların hangisi komĢuydu.  

Fakih cevap verdi: ―Merhamet gösteren...‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Doğru cevap verdin, Ģimdi git, sende komĢuna böyle yap.‖ 

Fakih ĢaĢkınlıkla çıktı, gitti.
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Sonra ferisiler Ġsa (as)‘a yaklaĢtılar ve dediler: ―Ey muallim, Kaysere vergi vermek caiz 

midir?‖ 

Ġsa (as) Yahudi‘ye döndü, dedi: ―Para var mı yanında?‖ ve eline bir kuruĢ alarak sordu: 

―Bu parada bir resim var. Söyleyin bana bu resim kimindir? Cevap verdiler: ―Kayserin!..‖  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Öyleyse verin Kayserin olanı Kaysere!  Allah‘ın olanı da Allah‘a 

verin.‖
161

 

Bunun üzerine fakihler ĢaĢkınlıkla birbirlerine baktılar ve son olarak sordular: ―Bu iĢleri 

hangi yetkiye dayanarak yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ben de size bir soru sorayım. Söyleyin bana Yahya‘nın (as) vaftiz 

etme yetkisi nereden geldi? Allah‘tan mı, insanlardan mı?‖ 

Onlar aralarında düĢünmeye baĢladılar. Eğer Allah‘tandır desek, bize ―niçin ona 

inanmadınız‖ diyecek. Eğer insanlardan desek tüm halk bizi taĢlar. Çünkü onlar Yahya‘nın 

peygamberliğine inanmıĢlardır. Bunun üzerine ―Nereden geldiğini bilmiyoruz‖ dediler.  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Öyleyse ben de bu iĢleri hangi yetkiye dayanarak yaptığımı 

söylemeyeceğim.‖
162

 

Fakihler onu tuzağa düĢüremediler ve çekip gittiler.  

 

 14. Ġsa (as) Puta Tapıcılığı Kınıyor ve Geleneklere KarĢı Geliyorsun Diyenlere 

Cevap Veriyor.  

Kanun‘da (Tevrat‘ta) uzmanlaĢmıĢ birisi, Ġsa (as)‘ı denemek için akĢam yemeğine davet 

etti. Ġsa (as) havarilerle birlikte geldi. Onu denemek için de pek çok yazıcı evde bekliyorlardı.  

Havariler ellerini yıkamadan sofraya oturdular. Yazıcılar bunun üzerine Ġsa (as)‘a 

seslendiler: ―Neden havarilerin ellerini yıkamayarak büyüklerin geleneklerine dikkat 

etmiyorlar? 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ben de size soruyorum, hangi nedenle geleneklerimize dikkat 

etmek için Allah‘ın hükmünü ortadan kaldırdınız? ‗Mabede vakıfta bulunun ve adak adayın‘ 

dersiniz ve yoksul babaların mallarını, oğullarına adatarak, onlara eziyet çektirirsiniz? 

Hâlbuki Allah Kanunda: ‗Babana ve annene saygı göster‘
163

 buyurmaktadır. Ey sahte 

yazıcılar ve ferisiler! Ġkiyüzlüler! Allah bu parayı kullanır mı? Kesinlikle hayır. Çünkü o 

yemez! Münafıklar! Siz bunu kesenizi doldurmak için yaparsınız. BaĢkalarına açık yolu 

gösterir, kendiniz gitmezsiniz. BaĢkalarının omuzlarına taĢıyamayacağı yükleri yükler, ama 

siz parmağınızı bile kıpırdatmak istemezsiniz.
164

   

―Size söylüyorum! Her Ģey dünyaya büyükler sebep gösterilerek girmiĢtir. Bir kral 

vardı. Baal adındaki babasını çok seviyordu. Babası ölünce kendisini teselli için babasının 

heykelini yaptırdı ve Pazaryerine diktirdi. Ve bu heykele yaklaĢıp saygı gösterenin güven 

içinde olacağını, ne olursa olsun incitilmeyeceğine dair emir çıkarttı. Bundan dolayı tüm 

kötüler ve suçlular ondan gördükleri yarar nedeniyle, heykele güller ve çiçekler sunmaya 

baĢladılar. Kısa zaman sonra bu paraya ve yiyeceğe dönüĢtü. Sonra onu onurlandırmak için 

―tanrı‖ dediler. Adetten kanuna dönüĢen Ģu olaya bir bakın. Öyle ki Baal putu dünyanın her 

                                                 
161

 Matta, 22.15–22, Markos, 12:13–17, Luka, 20:20–40,  Barnaba, Bab 31 
162

 Luka, 20:1–8 
163

 Tevrat, ÇıkıĢ,  20:12; 21:17;  II. Yasa (Tesniye) 5:16   
164

 Matta, 15:1–20; Markos,  7:1–23; Barnabas Bab, 32; Matta, 23:23–24; Luka, 11:46 



yerine yayıldı. Size diyorum ki; temiz olmayan ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Çünkü 

insanın içine giren insanı kirletmez, (günaha sokmaz) çıkan Ģeyler kirletir.
165

   

Bunun üzerine yazıcılardan birisi dedi: ―Eğer ben domuz eti veya bir baĢka temiz 

olmayan yiyeceği yersem benim vicdanımı kirletmezler mi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ġtaatsizlik insanın içine girmez. Ġnsanın kalbinden, düĢüncesinden 

çıkar. Bu nedenle yasaklanmıĢ yemeği yiyen, kirlenmiĢ, günaha girmiĢ olur.‖  

Ardından fakihlerden birisi dedi: ―Muallim. Sanki Ġsrail kavminin putları varmıĢ gibi, 

verdin puta-tapıcılık aleyhine konuĢtun ve bize haksızlık etmiĢ oldun?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Bu gün Ġsrail halkında taĢtan heykeller olmadığını ben de pekâlâ 

biliyorum, fakat etten heykeller var.‖   

Yazıcılar kızarak dediler: ―O halde biz de puta tapıcı mı oluyoruz?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Kanunda, ‗Allah‘ınız, Rabb‘i bütün ruhunuzla, kalbinizle, 

düĢüncenizle seveceksiniz‘  diyor. Bu doğru değil mi?‖ 

Hepsi birden ―doğru‖ dediler.  

Ġsa (as) dedi: ―ġüphesiz insanın uğruna her Ģeyini feda edebileceği tek varlık Allah‘tır. 

Bunun için zaninin zihninde zina, pisboğazın hayalinde kendi bedeni, dünyaperestin 

hayalinde altın ve gümüĢ ve her günahkârın hayalinde kendi günah düĢüncesi yatar.‖ 

Ev sahibi dedi: ―Ey muallim! En büyük günah nedir?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Bir evi en kötü Ģekilde harabe haline getiren nedir?‖ 

Herkes sustu. Ġsa (as) temele iĢaret ederek dedi: ―Eğer yıkıma temel yol açarsa, bu 

durumda evi tekrar yapmak gerekir. Her bir bölüm ayrı ayrı yıkıma yol açarsa, o bölümü 

tamir etmek yeterli olabilir. Size diyorum ki, puta tapıcılık en büyük günahtır. Çünkü kiĢiyi 

tümüyle inançtan, sonunda Allah‘tan yoksun hale getirebilir. Bunun dıĢında her günah, 

merhamet olunma ümidi bırakabilir.‖  

Sonra Ġsa (as) dedi: ―Bakın! Size diyorum ki bir Ģehri yakmak, orada kötü bir adet 

bırakmaktan daha iyidir.‖ Ardından dedi: ‖ġeytan gururu yüzünden lanete uğradı. Bunun için 

gururdan sakının. Bir yere çağırıldığınızda en yüksek yere gözünüzü dikmeyin. Ev sahibinin 

daha yakın bir dostu geldiği zaman, ‗Kalk, aĢağı otur‘ diye sizi utandırmasın. Bunun yerine en 

aĢağı yere otur ki, sizi davet eden gelip ‗Kalk arkadaĢ, gel Ģuraya, yukarıya otur‘ desin. 

Böylece büyük Ģeref kazanırsın. Çünkü kendini yükselten kim olursa olsun, alçalır ve 

kendisini alçaltan da yükseltir.
166

   

 

15. Ġsa (AS) ġeytanın Ġsyanını Anlatıyor 

Ġsa (as) Kudüs‘ten ayrıldı ve Erdenin ötesindeki çöle gitti. Havarileri Ġsa‘ya (as) dediler: 

―Ey Muallim! Bize Ģeytanın nasıl gurura kapıldığını anlat.‖ 

Ġsa (as) anlatmaya baĢladı: ―Allah yeryüzünü yaratıp, ondan insanı yaratınca, 

kendisinden üstün olarak yaratılacağı ve insana saygı göstermesini isteyeceğini düĢünerek 

melekleri kıĢkırttı. Yüce Allah, Âdem‘e secdeyi emredince, ‗Ben ruhum ve ateĢten yaratıldım. 

Bizim bir çamura saygı göstermemiz adilane değildir‘ diyerek secde etmeyi kabul etmedi.  
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Bunun üzerine Yüce Allah dedi: ―Defol Ģimdi yanımdan, sen lanetlisin. Senin üzerine 

hiçbir rahmetim yoktur‖
167

 buyurdu.  

Ġsa (AS) havarilerine dedi: ―Ġbadet etmeyen Ģeytandan daha kötüdür. Çünkü Ģeytanın 

önünde bir örnek yoktu ve onu tövbeye çağıracak bir peygamber de gelmemiĢti. Sizin 

önünüzde ise son peygamber Allah‘ın elçisi dıĢında tüm peygamberler gelmiĢ bulunuyor. 

Durmadan ibadet edin ey havarilerim. Çünkü arayan bulur, isteyen alır; kapıyı çalın, sizi 

açılır. Ġbadetinizde çok konuĢmaya bakmayın. Çünkü Allah Süleyman peygambere (as) ―Ey 

kulum, bana kalbini ver‖ dediği gibi, kalbe bakar. Münafıklar, halk kendilerini iyi sansınlar 

diye Ģehrin her yanında ibadet üstüne ibadet ederler. Fakat kalbi kötülüklerle doludur. Dilleri 

ile kalpleri farklıdır. Siz de ibadetlerinizin kabul edilmesini istiyorsanız, kalpten yapmalısınız.  

Pek az kiĢi kalbi ile ibadet eder. Bu nedenle Ģeytan insanlar içinde güç sahibidir.  Allah, 

ĠĢaya Peygambere buyurdu: ―Beni diliyle yüceltip, kalbi ile benden uzak olan Ģu insanları 

benden uzaklaĢtır‖ dedi. Kim sırtını dönerek vali Hirodes‘le konuĢmaya gider ve onun önünde 

nefret ettiği vali Pilotos‘u övebilir. ġüphesiz hiç kimse. Hiç hazırlıksız ibadet yapmaya 

kalkanın durumu da böyledir. Sırtını Allah‘a verir ve Ģeytana dönerek onu övebilir. Kalbinde 

kötülük aĢkı vardır ve tövbe de etmez.  Eğer sizi inciten birisi, dudağıyla ―bağıĢlayın‖ derken, 

elleriyle size yumruk atarsa onu nasıl bağıĢlayabilirsiniz? Diliyle ―affet‖ derken, kalbinde 

kötülük aĢkı bulunanın da durumu böyledir. Böyle birisine Allah nasıl merhamet edecek?
168

    

Havariler Ġsa‘nın (as) sözlerini ağlayarak dinlediler ve dediler: ―Bize dua etmeyi öğret.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Romalı vali sizi öldürmek için yakaladığını düĢünün de duaya 

kalktığınızda da aynen böyle dua edin. ġöyle deyin: „Ya Rabbim Allah! Kutsal isimlerinin 

hakkı için; her Ģeyi iradenle, “ol!” diyince yaratan kudretin için, bizi rahmetinle 

rızıklandır, günahlarımızı bağıĢla, bizi nefis ve Ģeytanın Ģerrinden koru, bize güç 

yetiremeyeceğimiz Ģeyleri yükleme, bizi her türlü kötülüklerden koru. Sen her Ģeye 

kadirsin. Sen bizim Rabbimiz ve Halıkımızsın. Ebede kadar izzet, azamet ve kudret 

sahibisin.  Âmin...
169

   

16. Yahudiler Ġsa (AS)‟a Kim Olduğunu Soruyorlar 

Pek çok kiĢi, Kâhinler ve Levililer ile birlikte Hz. Ġsa (as)‘ı arıyorlardı. Nihayet buldular 

ve sordular: ―Ya Ġsa! (as) Sen Mesih misin, yoksa peygamber misin?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ben tüm Yahudiye‘ye haykıran ve ĠĢaya‘da yazılı olduğu gibi, 

‗Rabb‘in elçisine (Ahir zaman peygamberine) yol açın‘ diye haykıran sesim.‖
170

  

Yani, Kur‘an-ı Kerim‘de belirtildiği gibi Tevrat‘ı tasdik edici ve kendisinden sonra 

gelecek,  ismi ―Ahmed‖ olan peygamberi müjdeleyici olan gelen Allah‘ın peygamberiyim.
171

   

Yine sordular: ―Eğer sen Mesih değilsen neden kendini Mesih gibi saydırırsın?‖  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Allah‘ın benim vasıtamla meydana getirdiği mucizeler, benim 

sözlerimin doğru olduğunu gösteriyor. Ben sizin beklediğiniz ve Mesih dediğiniz benden önce 

yaratılmıĢ ve benden sonra gelecek, dini son bulmayacak olan Allah‘ın elçisinin 

ayakkabılarını bağlıyacak değerde değilim.‖
172

   

Bunun üzerine Levililer, ĢaĢkınlıkla çekip gittiler.  

Hz. Ġsa‘nın (as) Mesih olduğunu kabul etmemesi, onların, ahir zaman peygamberine 

―Mesih‖ demelerindendir. Yoksa Kur‘an-ı Kerim ―Mesih, Ġsa Mesih‖ buyurarak, onun 

beklenen Mesih olduğunu ifade ediyor. 
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Daha sonra Ġsa (as) havarilerine dedi: ―Her peygamber kendi kavmine gelmiĢtir. Fakat 

Allah‘ın elçisi geleceği zaman, tüm dünya kavimlerine rahmet ve selamet götürecektir. 

Dinsizlerin üzerine güçle (kılıçla) gidecek, puta tapıcılığı ezecek, Ģeytanı kahredecektir. 

Çünkü Allah Ġbrahim‘e (as) Ģöyle vahyetmiĢtir: ‗Soyunla tüm dünyayı kutsayacağım. Sen 

nasıl putları kırmıĢsan, soyun da öyle yapacaktır.‖
173

 

Havariler sordular: ―Ey muallim, Musa‘nın (as) bu vaadi kime yapılmıĢtır. Yahudiler 

Ġshak‘a diyorlar, Ġsmailîler de Ġsmail‘e. 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Davud kimin oğluydu, kimin soyundandı?‖ 

Havariler: ―Ġshak‘ın. Çünkü Ġshak Yakub‘un, Yakub da soyu Davud‘a varan Yehuda‘nın 

babasıydı.‖ 

Hz. Ġsa (as) sordu: ―O zaman Allah‘ın elçisi hangi soydan olacaktır?‖ 

Havariler: ―Davud‘un soyundan...‖  

Ġsa (as) dedi: ―Siz kendinizi aldatıyorsunuz. Davud, ona Rab (Efendi) demektedir. Eğer 

Mesih dediğiniz Allah‘ın elçisi Davud‘un oğlu ise, Davud ona niçin Rabb der?
174

 Bana inanın, 

size söylüyorum ki vaad Ġsmail‘e yapılmıĢtır. Ġshak‘a değil.‖
175

 

Havariler dediler: ―Ey muallim, Musa‘nın kitabında va‘din Ġshak‘a yapıldığı yazılıdır.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Öyledir. Ama onu Musa yazmadı. YuĢa da yazmadı. Onu 

Allah‘tan korkmayan Hahamlarınız yazdı. Hâlbuki Allah Ġbrahim‘e: ―Ġlk doğan oğlunu al ve 

dağa çıkıp, onu kurban et‖  dedi. Eğer Ġshak doğduğu zaman Ġsmail yedi yaĢında idi ise, o 

zaman Ġshak nasıl ilk doğan çocuk olur?‖ 

Havariler dediler: ―Bizim fakihlerimizin bizi aldattığı ortada. O zaman siz bize gerçeği 

anlatın.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―ġeytan Allah‘ın hükmünü, münafıklar ve hayatlarını Ģehvet 

peĢinde geçiren günahkârlar vasıtasıyla değiĢtirir. Bunun için bu gün pek az gerçeğe 

rastlanmaktadır. Yazıklar olsun münafıklara... Çünkü bu dünyanın övgüleri, cehennemde 

onlar için azaba ve hakarete dönüĢecektir.  

Bu nedenle size diyorum ki Allah‘ın elçisi, Allah‘ın yarattığı her Ģeye mutluluk 

getirecek bir nurdur. Çünkü o anlayıĢ ve müĢavere ruhuyla, hikmet ve kudret ruhuyla, korku 

ve sevgi ruhuyla, akıl ve itidal ruhuyla, adalet ve takva ruhuyla, yumuĢaklık ve sabır ruhuyla 

donatılmıĢtır. Ve bunlar ona diğerlerinden üç kat fazla verilmiĢtir.  

Ey O‘nun dünyaya geleceği kutlu zaman! Onun ruhunu görenlere Allah peygamberlik 

verdiğinden, her peygamber gibi ben de onu gördüm. Ruhum teselli ile doldu.‖  

Ġsa (as) böyle deyip, Allah‘a Ģükretti.
176

 

 

17.  Ġsa (AS) Münafıkların Vasıflarını Anlatıyor 

Ġsa (as) daha sora Kudüs‘e gitti. Çünkü Cebrail (as) gelerek Kudüs‘e gitmesini 

söylemiĢti. Yedinci gün mabede girerek halka vazetmeye baĢladı. BaĢ kâhin ve kâhinler 

geldiler, dediler: ―Ey Muallim, hakkımızda kötü Ģeyler diyormuĢsun. Bu bakımdan dikkat et, 

baĢına kötülük gelmesin.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Ben münafıklar hakkında kötü konuĢuyorum. Eh siz de münafıksanız 

sizin adınıza da konuĢmuĢ olurum.‖ 

Sordular: ―Münafık kimdir? Bize açıkça anlat!‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ġnsanlar kendilerini görsün diye iyi iĢ yapan kiĢi münafıktır. Öyle 

ki ameli kalbinden gelmez. Onda ancak kötü düĢünceler ve her türlü kötü Ģehvet vardır. 

Diliyle Allah‘a kulluk ederken, kalbiyle insanlara kul olan kiĢi münafıktır. Ey zavallı adam! 

Ölünce tüm kazancını yitirecek. Davud (as) der: ‗Reislere güvenmeyin. Kendileri için 
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kurtuluĢ olmayan adamlara da güven bağlamayın.‘ Allah Hay ve Kayyumdur ki, münafık 

soyguncudur, saygısız ve hilekârdır. Öyle ki iyi görünmek için kanundan, Allah‘ı kitabından 

yararlanır. Yüce Allah‘ın Ģanını çalar. Çünkü hamd, sena ve övgü Allah‘a aittir. Münafığın 

inancı yoktur. Allah‘ın büyüklüğüne, ahiretin geleceğine kesinlikle inansa kalbini 

kötülüklerden temizler. Münafığın kalbi dıĢı beyaz, içi çürük, yılan ve akrep dolu bir mezar 

gibidir.  

Size gelince ey kâhinler! Siz Allah‘ın emri olarak kulluğu yerine getiriyorsanız, size 

lafım yok. Çünkü bu halde siz Allah‘ın kullarısınız. Fakat her Ģeyi kazanç için yapıyorsanız, 

Allah‘ın mabedini soyguncular mağarasına çeviriyor, Pazaryeri gibi mabedi, alıĢveriĢ yeri 

yapıyorsanız, her Ģeyi insanları memnun etmek için yapıyor ve Allah‘ı aklından 

çıkarıyorsanız o zaman size haykırarak derim ki, ―Siz Allah için oğlunu kesen Ġbrahim‘in 

değil, Ģeytanın çocuklarısınız.‖  

Eğer böyleyse yazıklar olsun size ey kâhinler, ey fakihler, çünkü Allah kâhinliği sizden 

alacaktır.
177

 

 

18. Ġsa (as) Temsillerle Öğüt Veriyor 

Ġsa (as) konuĢmasına bir temsil ile devam etti. ―Bir aile reisi bağ dikmiĢ ve hayvanlar 

girmesin diye etrafını çevirmiĢti. Hasat zamanı geldiği zaman hizmetçilerini gönderdi. Ne var 

ki, çiftçiler bazılarını taĢladı, diğerlerini de bıçakla delik deĢik etti. Ve bunu defalarca yaptılar. 

Söyleyin bana Ģimdi çiftlik sahibi ne yapar?‖ 

Hepsi cevap verdiler: ―Kötü bir Ģekilde onları cezalandırır. Bağını da baĢkalarına verir.‖ 

Hz. Ġsa (AS) cevap verdi: ―Bağ Ġsrail ailesidir. Çiftçiler Kudüs halkı ve Yahudilerdir. 

Allah size gadab etmektedir. Allah‘ın peygamberlerini öldürdünüz.‖   

Böyle diyince kâhinler onu yakalamak için harekete geçtiler ama halktan korktular.  

Sinagogda elini tutamayan bir adam vardı. Ġsa‘yı (as) suçlu çıkarmak için dediler: ―Sept 

(ġabat = Cumartesi) günü birini sağlığa kavuĢturmak yasal mıdır?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Sept gününde konuĢmak ve baĢkalarına dua etmek meĢru değil 

midir? Sept günü eĢeği veya öküzü bir hendeğe düĢtüğünde çıkarmayan kimdir? Eminim hiç 

kimse...‖ 

Elini tutamayan adama dönerek: ―Elini uzat‖ dedi. Adam iyi olmuĢ halde elini uzattı. 

Sonra kâhinlere döndü ve: ―ġimdi ben Ġsrailliye dua etmekle ve iyilik yapmakla Sebt gününün 

hürmetini bozmuĢ mu oluyorum? ġimdi münafık olduğunuz ortaya çıktı. Kendi üzerinde 

baĢını kesmek için bir pala dururken, baĢkasının gözündeki çöple meĢgul olan, karıncadan 

korkan ama kendini ezecek bir fili önemsemeyen nice insan vardır!‖ 

Ġsa (as) bunları söyleyip, mabedden çıktı.
178

 

 

19. Hz. Ġsa (as) Ölüyü Diriltiyor 

Ġsa (as) peygamberliğinin ikinci yılında Nain‘e gitti. ġehirde dul bir kadının bir tek oğlu 

ölmüĢ, onu mezara gömüyorlardı. Halk Galile‘li bir peygamber olan Ġsa‘nın (as) geldiğini 

görünce ölüyü kaldırabileceğini düĢünerek kendisine yalvarmaya baĢladılar. 

Ġsa (as) Allah‘a dönerek ―Beni dünyadan al Allah‘ım. Çünkü dünya delirmiĢ. Nerdeyse 

bana Tanrı diyecekler‖ dedi. 

Sonra Melek Cebrail (as) gelerek: ―Ey Ġsa! Korkma, Allah sana her sakat üzerine güç 

vermiĢtir. Ne dilersen Allah tümüyle yerine getirecektir‖ dedi.  

Bunun üzerine Ġsa (as) ―Kadir ve Rahim olan Allah‘ım Rabb! Sen ne dilersen o olur‖ 

dedi. Ölünün annesine yaklaĢtı ve: ―Kadın, ağlama‖ dedi. Ölünün elini tutarak: ―Sana 

diyorum genç! Allah‘ın adıyla iyileĢip kalk!‖ dedi. Genç iyileĢerek kalktı.  
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Bunun üzerine halk korkuya kapılarak: ―Allah, içimizden büyük bir peygamber 

çıkardı‖
179

 dediler.   

 

20. Hz. Ġsa (as) Ahiret Gününü ve Hesabı Anlatıyor 

Hz. Ġsa (as) havarilerine ahiret günü hakkında Ģöyle buyurdu: ―Allah‘ın hüküm günü o 

derece dehĢetli olacak ki, günahkârlar Allah‘ın kendilerini azarlamalarını duymaktan ise on 

cehennemi tercih edeceklerdir. Günahkârlara karĢı tüm varlıklar Ģahitlik edeceklerdir. 

Size diyorum ki, yalnızca günahkârlar korkmakla kalmayacak, Allah‘ın seçilmiĢ kulları 

ve veliler de korkacak. Öyle ki, Ġbrahim (as) takvasına güvenemeyecek, Eyüp (as) 

günahsızlığına itimad etmeyecektir. Allah‘ın elçisi bile korkacaktır. Ben de dünyadakilerin 

benim hakkımda ―Tanrı‖ diyeceklerinden dolayı açıklamada bulunmam gerekeceğinden ben 

de korkuyorum ve titriyorum.  

Allah‘a yemin ederim ki, ben de diğer insanlar gibi ölümlü bir insanım. Allah beni 

hastalar Ģifa bulsun, günahkârlar tövbe etsin diye Ġsrail ailesine peygamber olarak gönderdi. 

Ben Allah‘ın kuluyum ve siz de benim sözlerime Ģahitsiniz.  

Ben sonlara doğru dünyaya tekrar geleceğim.‖ (
*
)  

Ġsa (as) bunları söyleyip gözyaĢı döktü, havariler de ağladılar. ―Rabb‘imiz Allah, bizi 

bağıĢla ve bize merhamet et!‖ diye dua ettiler.
180

 

Sonra Ġsa (as) kıyametin kopması ve tekrar dirilme konusunda geniĢ geniĢ bilgi verdi ve 

Allah‘ın elçisi Hz. Muhammed‘in (sav) Ģefaatini anlattı. Peygamberimiz (sav) de aynı 

konularda geniĢ açıklamalar yapmıĢ ve Hz. Ġsa (as)‘ın ahirette kendisine Ģefaat için gelecek 

olanları ―Sizin aradığınız ben değilim, siz Muhammed (as)‘a gidin, onun gelmiĢ geçmiĢ 

günahları affedilmiĢtir‖ diyeceğini nakletmiĢtir.
181

   

Daha sonra Ġsa (as) cehennemin dehĢetli azabını anlattı ve Ģöyle dedi: ―Eğer Allah tüm 

insanların dünyada çektikleri ve hüküm gününe kadar çekecekleri hesabı bir kefeye, 

cehennem azabının tek saatini diğer kefeye koymuĢ olsaydı, fasık ve facirler Ģüphesiz dünya 

azabını seçerlerdi.
182

 

Sonra Hz. Ġsa (as) Tevrat‘a göre abdest aldı ve havarilerle akĢam namazını kıldılar. 

Sonra havarilerine nasihat etti ve dedi: ―Hangi baba eve hırsız gireceğini bilse endiĢesiz uyur? 

Emin olun hiç kimse. Etrafı gözetler, hırsızın girmemesi için tedbir alır ve hırsızı bekler. Öyle 

değil mi? 

Havariler ―Evet!‖ dediler.  

Ġsa (as) devam etti: ―ġeytan bir hırsız gibi insana günah iĢletmenin yollarını arar. Ġnsan 

ona karĢı uyanık olmalıdır. Ġnsan bir tüccar gibi hayat sermayesini iyi kullanmalı ve zarardan 

korkmalıdır. O zaman güven içinde yaĢar.  

Ticaret yapmaları ile elde ettikleri kârı adil Ģekilde paylaĢmaları için komĢularına para 

veren bir zengin vardı. Bir kısmı iyi ticaret yaptı ve parayı iki katına çıkardılar. Diğer bir 

kısmı ise parayı kendilerine vereni kötüleyip, düĢmanları ile iĢ birliği yaptı ve düĢmanlarının 

hizmetinde kullandılar. ġimdi söyleyin bana hesap için çağırıldıklarında durumları ne 

olacaktır? Elbette iyi kar edenleri ödüllendirecek, diğerlerini ise cezalandıracaktır.  

Ruhum huzurunda duran Allah Hayy ve Kayyum‘dur ki kendisini imanla tanıtsın, dünya 

ve ahiret saadeti elde etsin diye insana hayatla birlikte tüm ihtiyaçlarını veren Allah‘tır. Ġyi 

yaĢayanların örneği, parayı iki katına çıkaranlardır. Zarar edenler onlara bakarak tövbeye 

gelirler. Onlar elbette ödüllendirileceklerdir. Fakat Allah‘ın verdiği hayat sermayesini ve her 

nimeti Allah‘ın düĢmanı olan Ģeytan ve nefsinin hizmetine vererek zarar eden, Allah‘ı inkâr 
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eden ve baĢkalarının da hak ve hukukuna tecavüz edenleri ve günahkarları söyleyin bana nasıl 

cezalandırması gerekecektir?‖ 

Hz. Ġsa (as) devam etti: ―Ġyi yaĢayacak olan, dükkânını kitleyip, gece gündüz büyük bir 

dikkatle koruyan tüccardan örnek almalıdır. O, kar edeceğini bilirse satar, zarar edecek olsa 

kardeĢine bile olsa satmayacaktır. Öyle ise siz de böyle yapmalısınız. 

Çünkü ruhunuz bir tüccar, bedeniniz bir dükkândır. Duygular yoluyla aldığınızı 

ruhunuzla alır ve satarsınız. Para ise sevgidir. Sevginizi vererek kâr etmeyeceğiniz kendisiyle 

kâr etmeyeceğiniz en küçük düĢünceyi alıp satamazsınız. DüĢünceniz, sözleriniz ve iĢleriniz 

tümüyle Allah sevgisi için olmalıdır. Bu Ģekilde o gün emniyet içinde olursunuz.  

Size diyorum ki pek çokları abdest alıp namaz kılar, oruç tutar, zekât verirler. Pek 

çokları ilimle uğraĢıp vaaz verirler. Hepsinin sonu Allah katında kötüdür. Bedeni temizler 

ama kalbi değil, ağızla ağlarlar kalple değil, kendilerine iyi densin diye yaparlar. Kendilerini 

mahkûm ederler. Bunlar Allah‘ı kalpleri ile tanıyıp sevmezler, yaptıklarını Allah rızası için 

yapmazlar. Ġnsan madem sahip olduğu her Ģeyi Allah‘tan almıĢtır, öyle ise Allah rızası için 

harcamalıdır.
183

   

 

21.  Hz. Ġsa (as) Kendisine Kötülük Edenlere Dua Ediyor 

Hz. Ġsa (as) Samirilerin bir Ģehrine uğradı. Kendilerini Ģehre almadıkları gibi 

havarilerine ekmek de satmak istemediler. Bunun üzerin Yakub ve Yuhanna dediler: 

―Muallim! Razı olur musun ki Allah‘a dua edelim de gökten bu insanların üzerine ateĢ 

indirsin?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Hangi ruhun sizi çektiğini bilmiyorsunuz da böyle 

konuĢuyorsunuz. Ninova‘dan Hz. Yunus (as)‘ı kovan halkın durumuna bakınız. Tövbeye 

geldiler de, Allah onlardan kaçan Yunus (as)‘ı denize attı ve balık onu Ninova yakınında 

çıkardı.(
*
)  

Öç için çağıranlara yazıklar olsun. Çünkü her insanın içinde Allah‘ın öfkesini çekecek 

bir günah olduğundan istedikleri kendi baĢlarına gelecektir. Söyleyin bana bu Ģehri 

içindekilerle beraber siz mi yarattınız? Ey siz deliler! Elbette ki hayır! Tüm dünya bir araya 

gelse, bir sineği yaratamazlar. 

Eğer bu Ģehri yaratmıĢ olan Aziz ve Sübhan olan Allah Ģimdi onları yaĢatıyorsa, siz 

hangi nedenle onu yıkmayı arzu ediyorsunuz? Neden Ģöyle demediniz?: ―Razı olur musun ki 

muallim, Allahımız‘a dua edelim de, bu insanlar tövbeye gelsinler?‖ Benim havarilerimin 

yapacağı doğru hareket budur. Kötülük yapanlar için Allah‘a dua etmektir. Çünkü tüm kutsal 

peygamberler böyle yapmıĢlardır. Kendilerini öldürenlere beddua değil, dua etmiĢleridir.
184

  

 

22. Hz. Ġsa (as) “Allah Bize Ne Mükâfat Verecek” Diyenlere Cevap Veriyor 

Hz. Ġsa (as) Fısıh bayramında Kudüs‘e gitti. Mabede girince onu dinlemek için büyük 

bir kalabalık yanına yaklaĢtı. Bu durumu gören ferisiler kıskançlıktan yanıyorlardı.  

Ġçlerinden birisi öne çıkıp dedi: ―Muallim, Cennette Allah bize ne mükâfat verecek?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Bakın size diyorum ki, ücreti düĢünen patronu sevmez. Koyun 

sahibi olan çoban kurdu görünce sürüyü korumaya çalıĢır. Ama ücretli, kurdu görünce 

kendisini korumak ister ve sürüyü terk eder. Siz eğer Allah‘a gerçekten inanmıĢ olsaydınız 

‖Allah bize ne verecek‖ diye aklınızdan geçirmezdiniz.  Tersine, Davud (as)‘ın dediği gibi 

―Bana verdiği bunca nimetlere mukabil ben Allah‘a ne vereceğim?‖ derdiniz. 

Anlayasınız diye bir temsille anlatıyım; 

Kralın birisi, yol kenarında hırsızlar tarafından soyulup, ölüme terk edilen bir adam 

gördü. Ona merhamet ederek Ģehre götürdü ve kölelerine, ona gerekli bakımı yapmalarını 
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emretti. Köleleri de adamı tedavi ettiler. Kral bu adama büyük bir sevgi duyup eğitimini 

yaptırdı ve kendine varis yaptı, kızını da ona verdi. ġimdi bu kral çok merhametli bir kraldı. 

Fakat adam köleleri dövdü, tedaviyi küçümsedi, karısına kötü davrandı, kral hakkında ileri-

geri konuĢtu. Askerlerini ona karĢı ayaklandırdı. Kral herhangi bir hizmeti istediği zaman da 

―Kral buna karĢılık bana ne gibi bir mükâfat verecek‖ der dururdu.  

Eğer kral bu durumu öğrenirse, o adama ne yapacaktır?‖ 

Hepsi birden dediler: ―Yazıklar olsun ona, kral onu her Ģeyden yoksun bırakır ve Ģiddetli 

bir Ģekilde cezaya çarptırır.‖  

Hz. Ġs (as) dedi: ―Ey kâhinler, yazıcılar, ferisiler! Size Allah‘ın ĠĢaya peygamber 

aracılığı ile söylediklerini bildiriyorum. ―Ben köleleri besledim ve yücelttim; fakat onlar beni 

küçümsediler.‖ 

Sizler ey Ġsrailliler! Ġsrail kavmine Yusuf, Musa, Harun‘u (as) verip zulümden kurtaran, 

Allah‘ımızdır. Allah‘ımız bu kavme sevgi duyarak Mısır‘dan kurtarmıĢ, Firavunu boğmuĢ, 

Ġsrail kavmine Kanun‘u vermiĢtir. Yeryüzüne varis kılmıĢtır. Süleyman ve Davud‘u (as)  

onlara vermiĢtir.  

Fakat Ġsrail kavminin yaptığı nedir? 

Allah‘ın kanununu çiğnemiĢ, peygamberlerini öldürmüĢ, pek çok insanları putlara 

kulluğa sevk etmiĢlerdir. ġimdi gelip bana soruyorsunuz, ―Allah‘ımız cennette bize ne 

verecek?‖ Hâlbuki siz bana sormalı idiniz ―Allah‘ın cehennemde bize vereceği ceza ne 

olacaktır?‖ Sonra Allah‘ın merhametini kazanmak için nasıl tövbe etmeniz gerektiğini 

sormalıydınız bana... Ben sizi bu hedefe yöneltiyorum...
185

  

Ġsa (as) devam etti: ―Huzurunda durduğum Allah Hayy ve Kayyum‘dur ki, benden 

göklere çıkmayı değil, gerçeği alacaksınız. Bu bakımdan size diyorum ki, babalarımızın 

günah iĢledikten sonra yaptığı gibi, tövbe edip Allah‘a dönün ve kalbinizi sertleĢtirmeyin. 

 Ey fakihler! ġövalyeler gibi atlar arzularsınız, ama savaĢa gitmeyi istemezsiniz. 

Kadınlar gibi güzel elbiseler istersiniz ama çocuk beslemeyi istemezsiniz. Tarlaların 

meyvelerini arzularsınız, fakat toprağı iĢlemeyi istemezsiniz. Denizin balığını arzular, ama 

balığa gitmek istemezsiniz. ġehirliler gibi Ģeref arzularsınız, ama halka hizmet yükünü 

çekmek istemezsiniz. Kâhinler olarak halktan alacağınız öĢürü arzu edersiniz, Allah‘a 

gerçekten kulluk etmeyi istemezsiniz.  

Siz böyle iken her iyiliği arzu ettiğinizi, ama hizmet etmediğinizi bilen Allah size ne 

yapacaktır? Allah sizi tüm iyilikten mahrum edip, her nevi Ģerri bulabileceğiniz bir yer verir 

size...‖ 

Ve Ġsa (as) böyle diyip mabedden çıktı...
186

  

 

23. Ġsa (as) Kendisini Kutsayanları Azarlıyor ve Dünyadan Gideceğini Haber 

Veriyor 

Ġsa (as) Kudüs‘ten ayrıldı ve Flippus Kayser iye‘si sınırlarına girdi. Cebrail (as) halk 

arasında baĢlayan fesadı kendisine haber verdi. Ġsa (as) havarilerine sordu: ―Ġnsanlar benim 

hakkımda ne diyorlar?‖ Havariler dediler: 

―Bir kısmı Ġlya olduğunuzu, bir kısmı Yeremya olduğunu, bir diğer kısım da 

peygamberlerden birisi olduğunu söylüyor.‖  

Ġsa (as) ―Ya siz benim için ne diyorsunuz?‖ 

Petrus: ‖ Sen Allah‘ın oğlu Mesihsin‖ dedi. 

O zaman Ġsa (as) kızdı ve azarlayarak dedi: ―Defol! Ayrıl benden, çünkü sen Ģeytansın. 

Beni de günaha sokmaya çalıĢıyorsun!‖ 

Ve on bir havarisini tehdit ederek dedi: ―Eğer böyle inanıyorsanız yazıklar olsun size! 

Çünkü böyle inananlara karĢı Allah‘tan büyük bir lanet kazandın.‖  
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Havariler Hz. Ġsa (as)‘a yalvardılar. Hz. Ġsa (as) bunun üzerine onu kovmadı. Ancak: 

―Uyanık olun! Sakın böyle söylemeyin, çünkü Allah sizi reddeder‖ dedi. 

Petrus ağladı ve dedi: ―Rab, ben aptalca konuĢtum. Allah‘a yalvar da beni affetsin.‖ (
*
) 

Ġsa (as) da dua etti, havariler âmin dediler.
187

  

Ġsa (as) gece havarilerle gizli olarak konuĢtu ve: ―ġeytan sizi buğday gibi elemek ister. 

Fakat korkmayın, ben sizin için Allah‘a yalvardım. Benim için tuzak hazırlayandan baĢkası 

helak olmayacaktır.‖  

Çünkü Cebrail (as) Yehuda‘nın kendisine ihanet edeceğini ona önceden haber vermiĢti.  

Barnabas ağlayarak dedi: ―Ey muallim, söyle sana ihanet edecek kimdir?‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Ey Barnabas! ġimdi senin onu bilmen gerekmez. Kötü olan yolunda 

kendisini belli eder. Çünkü ben dünyadan ayrılacağım.‖ 

Havariler dediler: ―Ey muallim demek bizi bırakacaksın. Biz ölelim daha iyi...‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Sizi yaratan Allah sizi koruyacaktır, üzülmeyin. Bana gelince, ben 

dünyaya selamet getirecek olan Allah‘ın elçisinin yolunu hazırlamak için dünyaya geldim.
188

 

Ben Ģimdi sizinleyim, ama gerçeği söyleyeyim, gitmem sizin için daha iyidir. Çünkü 

gitmezsem tesellici (Faraklit = Tesellici) size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim.
189

 

Fakat sakın ola aldanmayasınız. Çünkü benim sözlerimi alıp, benim adımı kirletecek pek çok 

sahte peygamber gelecektir.
190

  

O zaman Andreas dedi: ―Muallim bize bazı iĢaretler söyle ki, onu bilelim‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Sizin zamanınızda gelmeyecek. Sizden sonra kitabım hükümsüz 

kalacağı, o kadar ki ancak otuz müminin kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman Allah 

insanlara merhametinden onu gönderecektir. Onun üzerinde bir bulut duracak ve ondan 

Allah‘ın seçilmiĢ bir kiĢi olduğu bilinecek ve onunla tanınacak. Dinsizlere karĢı büyük bir 

güçle gelecek, Yeryüzünde puta tapıcılığı yıkacaktır. Ben de onun ile tanınacağım ve benim 

insandan öte olduğumu söyleyenlerden öç alacaktır.
191

   

O hakikat ruhu gelince size her hakikati söyleyecek. Zira kendiliğinden 

söylemeyecektir. Fakat her ne iĢitirse söyleyecektir.
192

  Ve gelecek Ģeyleri size bildirecektir. O 

beni taziz edecek (yüceltecek) ve benim olandan alıp size bildirecektir.
193

 O, dünyayı yanlıĢ 

yönlendirenleri azarlayacak, puta tapıcılığı yıkacak ve benim bir insan olduğumu itiraf 

edeceği zaman bilin ki Allah‘ın elçisi gelmiĢ olacaktır.
194

      

 

24. Hz. Ġsa (AS) ġeytanın Hilelerini ve Ġlmin Önemini Anlatıyor 

ġeytanın en büyük düĢman olduğunu anlatan Hz. Ġsa (as) havarilerini uyararak Ģöyle 

dedi: Bu melun dört yolla iğva eder, aldatır. Ġlki, kendi düĢünceleri ile iğva eder. Ġkincisi, 

kulları ve dostları aracılığıyla iğva eder, üçüncüsü sahte akide ile iğva eder. Dördüncüsü, 

sahte düĢüncelerle iğva eder. ġimdi dikkat edin. AteĢi olanın suyu sevdiği gibi, günahı olanın 

da Ģeytanın yanında olması normaldir. Peki, insan nasıl tedbir almalıdır? 

Bakın size diyorum ki, eğer bir insan Allah‘tan korkarsa, Allah, her Ģeye karĢı ona zafer 

verir. Yine size diyorum ki, insan paraları muayene eden bir banker gibi yapıp, düĢüncelerini 
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muayene etmelidir. Ta ki, Allah‘a karĢı günah iĢlemesin. Dünyada günah için hiç kaygı 

çekmeyen insanlar vardır. Bunlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Söyleyin bana Ģeytan nasıl 

günah iĢledi? Ġnsandan daha değerli olduğunu düĢündü ve böylece günaha girdi. Bunu için 

Allah ĠĢa‘ya peygamber aracılığı ile Ģöyle seslenir: Kalbinizden kötü düĢünceleri çekip 

ayırın.‖ 

Süleyman peygamber der, ―Tüm varlığınla kalbine hâkim ol!‖  

Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki, düĢünmeden günah iĢlemek, 

mümkün olmadığından, her Ģey günaha giren kötü düĢüncelerden baĢlar. Böyle olunca 

düĢüncelerin yeri olan kalbinizi korumalısınız. ġimdi söyleyin bana, eğer Kral Hirodes,  

oturmak arzu ettiği bir evi korumanız için size verse düĢmanı olan Pilatus‘un oraya girmesine 

ve içine eĢyalarını koymasına müsaade eder misiniz? 

Öyle ise Allah‘ın mekânı olan kalbinizi korumanız için size vermiĢtir. ġeytanın oraya 

girmesine ve düĢüncelerini yerleĢtirmesine müsaade etmemelisiniz. Bu bakımdan, nasıl 

banker kayserin resmi doğru mudur, değil midir diye, gümüĢ sağlam mıdır, değil midir diye 

paraya dikkat ediyorsa, siz de düĢüncelerinizi doğru mudur, değil midir diye kontrol 

etmelisiniz. Bunu kim yapıyor, emin olun hiç kimse!.. 

Ah deli dünya... 

Yakup dedi: ―Ey muallim, bir düĢüncenin para gibi muayenesi nasıl olur?‖ 

Ġsa (as) açıkladı: ―DüĢüncedeki sağlam görüĢ dindarlıktır. Çünkü dine aykırı her 

düĢünce Ģeytandan gelir. Doğru resim ise, peĢinden gitmemiz gereken kutsal kulları, 

peygamberleri örnek almanızdır. DüĢüncenin ağırlığı ise, her Ģeyin kendisine göre, yapılması 

gereken Allah sevgisidir. Allah‘ın sevgisini ve Allah rızasını bozan Ģey ise, dünya sevgisidir.‖ 

Bartalemo sordu: ―Ey muallim, Ģeytanın iğvasına kapılmayalım diye doğru düĢünmemiz 

için baĢka ne yapmamız gerekir?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Sizin için iki Ģey gereklidir; birincisi, kendinizi iyi eğitmeniz, 

ikincisi ise az konuĢmanızdır. Fazla konuĢmak kötülüğü çeken süngerdir. Ayrıca bedeninizi 

çalıĢmakla, ruhunuzu da ibadetle meĢgul etmeniz gereklidir. Çünkü ruh, hiçbir zaman 

ibadetten uzak durmama ihtiyacındadır.  

Kötülüğü bilmek, ondan kurtulmak için yeterli değildir. Ġyilikle meĢgul olmak da 

gereklidir. ġeytan en çok boĢ duranları ve kendisini tanımayanları kullanarak kötülüklere 

sebep olur. Size bir temsille anlatayım: 

Üç bağı olan ve bunları iĢletmek için icara veren bir adam vardı. Birinci adam bağı nasıl 

iĢleteceğini bilmediğinden bağlar sadece yaprak verdi. Ġkincisi, üçüncüye bağlara nasıl 

bakılması gerektiğini öğretti. O da sözü dinledi ve öğretildiği Ģekilde yaptı. Böylece üçüncüsü 

çok verim elde etti. Ġkincisi ise zamanını hep konuĢmakla ve öğretmekle geçirdi. Fakat kendi 

bağını iĢlemedi. Ġcarları ödeme zamanı gelince birincisi dedi: ―Efendi, bağı nasıl iĢleteceğimi 

bilmiyordum, onun için hiç meyve alamadım.‖  

Bağ sahibi: ―Ey aptal! Dünyada tek baĢına mı yaĢıyorsun? Niçin bir bilene sormadın?‖ 

deyip onu hapiste çalıĢmaya mahkûm etti.  

Ġkincisi geldi, onun bilgili olduğunu bilen bağ sahibi dedi: ―Sen bağların nasıl meyve 

verdiğini iyi biliyorsun. O zaman çok meyve almıĢ olmalısın.‖ 

 O cevap verdi: ―Efendi ben baĢkalarına öğretiyordum ama kendi bağlarımı iĢlemedim. 

Onun için öylece duruyor. Hiçbir meyve alamadım. Sana olan borcumu da ödeyemiyorum.  

Bunun üzerine bağ sahibi ikinci adamı iyice dövdürdü, zalim bir hizmetçinin 

gözetiminde hapse koydurdu. Ona hiç acımadı da... 

Üçüncüsü ise, ikinciden öğrendiğini uyguladığı için, bağı iki meyve verdi. Ġki yıllık icarı 

peĢin ödedi ve kendisi de çok zengin oldu.  

Bakın Ģimdi size diyorum ki, hüküm günü olan ahirette pek çok kiĢi diyecek: ―Rab, biz 

senin kanununu va‘zettik, öğrettik.‖ 



Bunlara karĢı kuĢlar bile haykırarak diyecekler ki: ―Siz baĢkalarına öğretirken, kendinizi 

ihmal ediyordunuz ey günah keçileri.‖ 

Allah Hay ve Kayyumdur ki, gerçeği bilip de aksini yapan adam feci Ģekilde 

cezalandırılacaktır ki, Ģeytan bile ona acıyacaktır. Söyleyin bana Allah kanununu bilmek için 

mi, yoksa uygulamak için mi göndermiĢtir. Bilginin amacı da uygulama değil midir? Ġlmin 

amacı bildiğini yapan bir akla sahip olmaktır. Yine söyleyin bana, eğer bir kiĢi sofrada oturup, 

nefis et ve yiyeceklere bakarsa, elleri ile kirli ve necis Ģeyleri seçse ve yese bu adam bir deli 

değil midir?  

―Kesinlikle öyledir‖ dediler havariler. 

O zaman Ġsa (as) dedi: ―Sen ey adam, anlayıĢınla göğün emirlerini bilir, ellerinle yeri 

seçersin. Bilgin ile de Allah‘ı bilir ama kalbinle dünyayı tercih edersin. Cennetin zevklerini 

bilir, cehennemin bayağılıklarını yaparsın. Sen kılıcı bırakıp da savaĢa kını ile giden cesur 

asker! Bilmez misin ki, gece yürüyen, ıĢığı görmek için değil, yolunu aydınlatmak ve 

tehlikeye düĢmeden yürümek için arzu eder. Rabbimiz kutsal peygamberlerle Cennete giden 

yolu bildirmek ve kullarını oraya davet etmek istedi. Fakat Ģerli insan Cennete gitmek 

istememekle kalmadı, ıĢığı hakir gördü. ġu atasözü ne kadar doğrudur: ―Deve çirkin yüzünü 

görmemek için durgun suyu beğenmezmiĢ.‖ 

ĠĢte kötülük peĢinde koĢan dinsizler de böyledir. Kötü iĢleri bilinmesin diye ıĢıktan 

nefret ederler. Aklı olup da onu salih ameller için kullanmayıp da, aklını kötü iĢlerde 

kullanan, hediyeleri onları vereni öldürmek için kullanan gibidir. Bakın size diyorum ki Allah, 

ġeytanın düĢmesine acımadı, ama Âdem‘in düĢmesine acıdı. Bu iyiliği bilip de kötülük 

yapanın mutsuz durumunu bilmeniz için yeterlidir.  

O zaman Andreas dedi: ―Ey muallim! Böyle bir duruma düĢmemek için bilgiyi bir yana 

bırakmak iyi bir Ģey öyleyse.‖   

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Eğer dünya güneĢsiz, insan gözsüz, ruh da akılsız iyi ise, o 

zaman bilmemekte iyidir. Bakın size diyorum ki, bilginin ebedi hayat için faydası kadar 

dünyada emeğin insana faydası yoktur. Öğrenmenin Allah‘ın emri olduğunu bilmez misiniz? 

Allah Ģöyle diyor: ‗Büyüklerinize sorun ve onlar size öğretsinler.‘ Ve Allah Kanun hakkında 

der: ‗Görün ki, kanunum, hükmüm gözlerinizin önündedir. Oturduğunuzda veya 

yürüdüğünüzde, her zaman onu düĢünün.‘ Ah ne mutsuzdur, bilgeliği hakir gören! Çünkü o 

ebedi hayatı kesinlikle yitirecektir.‖ 

Yakub dedi: ―Ey muallim! Eyüb‘ün bir ders almadığını biliyoruz. Ġbrahim (as) da 

böyleydi. Ama Allah‘ın kutsal kulları ve peygamberi oldular.  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Güveyin evinde olanın evlenme törenine çağırılmasına gerek 

yoktur. Çünkü o, törenin olduğu evde oturmaktadır. Evden uzakta olanlar çağrılır. ġimdi 

bilmez misiniz ki, Allah‘ın peygamberleri Allah‘ın rahmet ve bereket evindedirler. Onlar 

Allah‘ın kanununu ve kitabını açık olarak kalplerinde bulurlar. Babamız Davud ne diyor? 

―Allah‘ın kanunu kalbimdedir, bu nedenle onun yolu kazımakla yapılmayacaktır.‖ 

Bakın size söylüyorum, Allah insanı yaratırken kalbine, Allah‘a kulluk etmeye uygun, 

bir ıĢık koymuĢtur. Bu ıĢık günahlarla kararsa bile sönmez. Çünkü herkeste Allah‘ı 

bilmeyerek, putlara tapınmıĢ olsa bile, Allah‘a kulluk etme arzusu vardır.() Dolayısıyla her 

insanın Allah‘ın peygamberlerinden ders almaya ihtiyacı vardır. Onlar gözleri hasta olanın 

kılavuza ihtiyacı olduğu gibi, her insana önderlik yaparak kalbindeki ıĢığı yakarlar ve 

gerçekleri, hakikatleri gösterirler.
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25. Hz. Ġsa (as) Ġlim ve Amel ĠliĢkisini Anlatıyor 

Hz. Ġsa (as) havarilere dedi: ―Ġnsan ömrünü okuyup yazmaya ve konuĢmaya 

harcamamalı. Salih ameli iĢlemeyi öğrenmeli ve amel etmeye değer vermeli. ġimdi söyleyin 

bana. Hirodes‘in önünde onu memnun etmemek için çalıĢan insan var mıdır? Yalnızca çamur 

ve gübreden olan bedeni memnun etmek için çalıĢıp da, ruhunu ve onları yaratan Allah‘ı 

memnun etmemek için çalıĢanlara yazıklar olsun. Allah‘ın kitabını yere atmak büyük günah 

değil midir? Ondan daha kötüsü, Allah‘ın sözünü unutmak ve ona değer vermemektir.
196

  

Ġsa (as) dedi: ―Siz hiç balla karıĢık gübre gördünüz mü?‖ 

Cevap verdiler: ―Hayır Rab!.. Kimse bunu yapacak kadar deli değildir.‖ 

Ġsa (as) devam etti: ―Dünyada daha deli insanlar vardır. Çünkü onlar dünyaya kulluk ile 

Allah‘a kulluğu karıĢtırırlar. Söyleyin bana ibadet için yıkanırken hiç pisliğin dokunmaması 

için nasıl dikkat ediyorsanız, ibadet ederken de dünyalık Ģeyleri düĢünmeyiniz. Dünyalık her 

Ģey Ģeytanın bir gübresidir.‖ 

Havariler: ―Biz ibadet ederken bir arkadaĢ bizimle konuĢmaya gelse ne yapmalıyız?‖ 

Ġsa (as): ―Bekletin ve ibadetinizi tamamlayın.‖ 

Bortalames dedi: ―O zaman alınır ve çeker giderse?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Eğer alınırsa bilin ki o sizin arkadaĢınız değil ve o inanmıĢ bir 

insan da değildir. Söyleyin bana siz Hirodes‘in bir kölesi ile konuĢmaya gittiniz. Onu Hirodes 

ile konuĢuyor görseniz, sizi bekletti diye alınır mısınız? Kesinlikle hayır, aksine arkadaĢınızı 

kralın sevdiğini görerek memnun olursunuz. Doğru değil mi?‖ 

Havariler: ―Doğruların doğrusu‖ dediler. 

Ġsa (as) dedi: ―Ġbadet eden Allah ile konuĢur. Öyleyse insan ile konuĢacağım diye Allah 

ile konuĢmayı bırakmanız doğru olur mu?
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26. ArkadaĢ Seçimi 

Ġsa (as) dedi: ―Kötülüğe sebep olmak mı, yoksa iyiliğe mani olmak mı daha büyük 

günahtır?‖ 

Havariler hep birden ―Aydınlığın karanlığı kovduğu gibi, kötülüğe sebep olmak daha 

büyük günahtır.  

Ġsa (as) dedi: ―Hayır. Ġyiliğe mani olmak daha büyük bir günahtır. Çünkü Ģeytan iyiliğe 

mani olmak için çalıĢır. Öyle ise arkadaĢlarınızı iyi seçmelisiniz. ArkadaĢınız sizi doğrultan 

ve doğruluğumuz için savunan kimse olmalıdır. ArkadaĢınızın soyuna, ailesine, evine, 

giyeceğine bakarak, konuĢmasını beğenerek seçmeyin. O zaman aldanırsınız. Allah‘tan nasıl 

korktuğuna ve dünyayı nasıl hakir gördüğüne, salih amelleri nasıl sevdiğine, Allah korkusu ile 

günahlardan nasıl kaçtığına bakın. Böyle bir arkadaĢ, cennetin anahtarıdır.  

Teddeus sordu: ―Ya Ģans eseri böyle bir arkadaĢı yoksa ne yapsın?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Kâr etmeyen bir gemiyi terk eden gibi yapsın ve böyle bir arkadaĢı 

terk etsin.
198

  

Ve Ġsa (as) devam edip dedi: ―Eğer gözünüz sizi günaha ve suç iĢlemeye sevk ediyorsa, 

onu çıkarıp atın! Çünkü gözsüz kalman, cehenneme girmekten daha iyidir. Eğer eliniz ve 

ayağınız sizi günaha itiyorsa kesin atın onları! Elsiz ayaksız kalmanız cehenneme girmekten 

daha iyidir.  

Sizi Allah‘a kulluktan alıkoyan her Ģeyi kendinden çıkarıp atmalısınız.‖
199

 

Sonra Petrus‘u çağırıp ona dedi ki, ―Eğer kardeĢin sana karĢı bir suç iĢlerse git, onu 

düzelt. Eğer düzelirse sevin. Çünkü kardeĢini kazanmıĢ olursun. YanlıĢta ısrar ederse onu terk 

et.
200

  

                                                 
196

 Barnaba, Bab 81 
197

 Barnaba, Bab 84 
198

 Barnaba, Bab, 85–86 
199

 Barnaba, Bab, 87; Matta, 18:7–9; Luka, 17:1; Markos, 9:43–47 



Petrus dedi, ―Onu nasıl düzeltiyim?‖ 

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Kendinin nasıl düzeltilmesini istiyorsan öyle yap, baĢkalarının 

sana nasıl katlanmalarını istiyorsan sen de baĢkalarına öyle katlan. Ġnan bana Petrus, 

merhametle kardeĢini düzelttiğin her vakit, Allah‘ın merhametini çekersin; sözlerin meyve 

verir. Sert ve haĢin olursan Allah‘ın adaletince sert ve haĢin Ģekilde cezalandırılırız.  

Söyle bana Petrus, toprak kaplar kirlenince onları sert çekiçlerle mi temizlerler, yoksa 

yumuĢak ve sıcak suyla mı temizlerler? ĠĢte insan da merhametle düzelir. Dolayısıyla, ‗Eğer 

Allah bana yardım etmezse ben onun yaptıklarından daha kötüsünü yaparım.‘ Öyle ise 

merhametle davranıp, düzeltmelisin.  

Petrus sordu: ―KardeĢimi kaç kez affedeyim?‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Onun seni kaç kez bağıĢlamasını istiyorsan o kadar.‖ 

Petrus dedi: ―Yedi kez mi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Yalnız yedi kez değil, onu her gün yetmiĢ kez bağıĢlayacaksın. 

Çünkü bağıĢlayan bağıĢlanır. Cezaya çarptıran da cezaya çarptırılır.‖
201

  

 

27. Ġsa (as) Ġmanın önemini anlatıyor 

Bir gün Yuhanna Hz. Ġsa (as)‘a ―Bize Allah aĢkına gerçek imanı öğret‖ dedi. Hz. Ġsa 

(as): ―ġimdi Allah‘a ibadet vaktidir‖ Ģeklinde cevap verdi.  

Bunun üzerine kalkıp yıkandılar. Sübhan ve Azim olan Allah‘a ibadet ettiler. Sonra 

havariler toplandı. Hz. Ġsa (as) ağzını açtı ve dedi: ―Ġman, Allah‘ın seçtiği kullarını 

mühürlediği bir mühürdür. Onu gerçekte Allah‘ın elçisine vermiĢtir. Onun elinden seçilmiĢ 

olanlar o mührü almıĢlardır. Nasıl Allah birdir, öyle de iman da birdir. Bölünmez, 

parçalanmaz. Göz yanılır ama iman asla yanılmaz. Zira o, Allah‘ın sözüne sahiptir. Sağlam ve 

sahih bir imanla Allah‘ın tüm kulları kurtulur. Ġmanı olmayan kimsenin Allah‘ı memnun 

etmesi mümkün değildir. Bunun için münafık her ne kadar çok namaz kılsa, oruç tutsa ve 

ibadet yaparsa yapsın,  asla kurtulamaz, çünkü onun imanı yoktur.  

Bu nedenle Ģeytan, kiĢinin orucunu, namazını, haccını sıfıra indirmeye çalıĢmaz. 

Bilakis, imanı Ģüphe ve desiselerle yok etmeye çalıĢır. Ġnsanın karĢılığını almadan çalıĢması 

Ģeytanın hoĢuna gider. Bunun için münafığı, gösteriĢ için amel iĢlemeye teĢvik eder. Bu 

bakımdan insan imanı korumak için çalıĢmalıdır. En emin yol da,‖nedeni ve niçini ― bırakıp, 

Allah‘a teslim olmaktır.‖
202

  

Bunun için Allah bir Ģeyi söylediği zaman, ey insan! Sen kim oluyorsun ki, ‖neden 

böyle söyledin, neden böyle yaptın‖ diyebilesin! ġeytan sana bir iğva verirse, sen bilakis Ģöyle 

demelisin: ―Allah böyle diledi ve böyle yaptı. O, dilediğini yapar ve her Ģeye kadirdir.‖ 

Böylece emniyet ve güven içerisinde yaĢarsın...
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28. Yahudiye‟de Doğan Fitne 

ġeytan Yahudiye‘de insanların inançlarını bozmak için uğraĢıyor ve Hz. Ġsa (as) 

hakkında çeĢitli dedikodular üretiyordu. Ġsa‘nın (as) kendilerini ziyarete gelen Allah olduğunu 

söyleyerek Ġbranileri karıĢtırıyordu.  

Öyle bir fitne koptu ki, insanlar birbirlerine girdiler. Kimi Allah‘ın oğludur diyor, kimi 

de onun bir peygamber olduğunu söylüyorlardı. Halk birbirine girdi. Bunlar, Ġsa (as)‘ın 

gösterdiği mucizelerle oluyordu.  

Bunun üzerine halkı teskin etmek için baĢ kâhin Teta Gramtan, Vali Pilatus ata bindiler 

ve ―KardeĢler! Bu savaĢ Ģeytanın fitnesiyle oluyor. Ġsa hayattadır ve aramızdadır. Onu bulalım 

ve soralım. Ne diyorsa ona karar verelim‖ dediler.  
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Herkes bunu kabul etti ve barıĢ ilan ettiler. Sonra da Ġsa (as)‘ın bulunduğu yeri haber 

verene ödüller vaat ettiler. Bu arada Ġsa (as) Erden ırmağı yakınında görüldü. Haber verdiler. 

Herkes onu görmek ve sözlerini iĢitmek için Ģehri boĢaltarak küçük büyük ona doğru gittiler. 

Yemek için yiyecek almayı bile unutmuĢlardı.  

BaĢ kâhin ve vali kalabalık bir toplulukla Hz. Ġsa (as)‘ı gördüklerinde saygı ile eğilerek 

rükûa vardı. Hz. Ġsa (as) bağırdı: ―Ey kâhin! Yaptığına dikkat et! Allah‘a karĢı günah iĢleme!‖ 

Kâhin karĢılık verdi: ―Yahudiye senin Allah olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle bu 

fitneyi kaldırmak için geldik. Kimi sana peygamber, kimisi de Allah‘ın oğlu diyorlar.‖ 

Ġsa (as): ―Ve sen Allah‘ın baĢ kâhini, Neden bu fitneyi yatıĢtırmadın? Sen de aklını mı 

yitirdin? Göğün huzurunda itiraf ediyor ve yeryüzünde oturan herkesi Ģahit tutuyorum ki, 

insanların, benim insandan öte olduğum Ģeklideki söylentilerinden tümüne yabancıyım ben! 

Hayy ve Kayyum olan Allah‘a yemin ederim ki, bunu söylemekle büyük hata ettiniz.‖ 

Kâhin dedi: ―Bize dua et de Allah bizi bağıĢlasın!‖ 

Vali Pilatus ekledi: ―Efendi, insanın senin yaptığını yapması imkânsız.‖ 

Ġsa (as) devam etti: ―Dediğiniz doğru. Ama yapan Allah‘tır. Ey vali! Siz Allah‘ın kitabı 

olan Kanun‘u (Tevrat) yalanladınız. Eğer Allah‘ın kitabını okusanız, Musa‘nın (as) suyu 

kana, tuzu pireye, ıĢığı karanlığa çevirdiğini, Mısır‘ı kurbağa ve farelerle doldurduğunu 

görürdünüz. Denizi yardı, Benî Ġsrail‘i kurtardı da Firavunu orada boğdu. Ama Musa‘ya (as) 

gelince herkes itiraf eder ki, o Ģimdi ölmüĢ bir adamdır. 

YuĢa (as) güneĢi durdurdu ve Erden ırmağını yardı. Ben bunlardan hiçbirisini 

yapmadım. YuĢa‘ya gelince herkes itiraf eder ki, o Ģimdi ölmüĢ bir adamdır.  Ġlya (as) göz 

göre göre gökten ateĢ ve yağmur indirdi. Ben bunları da yapmıĢ değilim. Ġlya‘ya gelince 

herkes itiraf eder ki o Ģimdi ölmüĢ bir insandır.  

Aynı Ģekilde Kadir ve Rahim olan Allah‘ın kudretiyle her zaman Sübhan ve Kuddüs 

olan Allah‘ı tanıtmak için gelen peygamberlerin çoğu böyle mucizeler göstermiĢlerdir. Allah 

sözünü ve kanununu verdiği bu kutsal insanların sözlerinin ilahi olduğunu insanlara kabul 

ettirmek için kudreti ile yarattığı mucizelerle onları desteklemiĢtir.‖ 

Bunun üzerine vali ve baĢ kâhin yüksek bir yere çıkarak bu durumu halka anlatmalarını 

istediler. Ġsa (as) da bunun üzerine yüksek bir taĢ üzerine çıktı ve Ģöyle seslendi: ―Kâhinimiz 

yüksek bir yere çıksın ve sözlerimi tasdik etsin.‖ 

Bunun üzerine kâhin oraya çıktı. Hz. Ġsa (as) da onu tasdik ettirmek için ―Hayy ve 

Kayyum olan Allah‘ın vadine ve ahdine (Tevrat‘a) istinaden Allah‘ımızın baĢlangıcı olmadığı 

ve hiçbir zaman sonu olmayacağı yazılıdır.‖ 

Kâhin: ―Aynen böyle yazılıdır.‖ 

Ġsa (as): ―Allah‘ın yalnızca ―Kün‖ demesi ile her Ģeyi yarattığı yazılıdır.‖ 

Kâhin: ―Aynen böyledir.‖ 

Ġsa (as): ―Allah‘ın değiĢmeyen cisimsiz ve hiçbir Ģeye benzememesi ile görünmez ve 

insan zihninden uzak olduğu yazılıdır. Değil mi?‖ 

Kâhin: ―Gerçekten öyledir.‖  

Ġsa (as): ―Allah‘ımız sonsuz ve sınırsız olduğu için göklerin onu ihata etmeyeceği 

yazılıdır.‖  

Kâhin: ―Süleyman (as) da böyle söylemiĢti ey Ġsa!‖ 

Ġsa (as): ―Allah‘ın yemediği, içmediği, hiçbir Ģeye ihtiyacı olmadığı ve bütün noksan 

sıfatlardan beri olduğu yazılıdır, değil mi?‖ 

―Öyledir, dedi kâhin.‖  

Ġsa (as): ―Allah‘ın her yerde hazır ve nazır olduğu, öldüren, dirilten ve dilediğini yapan, 

her Ģeyi yaratan ve yapan, her Ģeye kadir olup, kendinden baĢka ilahın bulunmadığı yazılı 

değil midir?‖ 

―Aynen öyle yazılıdır ey Ġsa!‖ 



O zaman Ġsa (as) ellerini kaldırarak dedi: ―Allah‘ımız Rab! Bunun dıĢında bir fikre 

inanacak herkese karĢı Ģahit olarak, senin hükmüne karĢı getireceğim. Ġnancım budur.‖ 

Sonra halka dönerek dedi: ―Kâhinin,  Allah‘ın ahdi olan Musa‘nın (as) kitabında 

yazılıdır dediği Ģeylere bakarak tövbe edin. Günahınızı itiraf edin. Çünkü ben görünen bir 

insanım, yeryüzündeki diğer insanlar gibi ölümlü ve bir avuç çamurum. Benim bir 

baĢlangıcım oluğu gibi sonum da olacaktır. Ayrıca benim bir sineği yaratmaya bile gücüm 

yetmez.‖  

Bunun üzerine halk sesli bir Ģekilde ağlayarak: ―Allah‘ım! Günah iĢledik, Rabbim! Bize 

merhamet et‖  diye yalvardılar. Sonra Hz. Ġsa (as) dan Allah‘ın kendilerine ve milletlerine 

bela vermemesi için dua etmesini istediler.  

Hz. Ġsa elini açıp, kutsal Ģehir ve Allah‘ın insanları için dua etti. Herkes bağırıyordu: 

— Âmin! Âmin!
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29. Hz. Ġsa (as) Kimliğini Açıklıyor 

Dua bitince kâhin yüksek sesle dedi: ―Dur Ġsa! Çünkü halkı sakinleĢtirmek için senin 

kim olduğunu bilmemiz gerekiyor.‖ 

Ġsa (as) karĢılık verdi: ―Ben Davud (as) soyundan Meryem oğlu Ġsa! (as) Ölümlü ve 

Allah‘tan korkan bir insanım. Amacım, Ģan, Ģeref ve azametin Allah‘a verilmesine 

çalıĢmaktır.‖ 

Kâhin dedi: ―Musa‘nın (as) kitabında, Allah‘ın ne dilediğini bize ilan edecek ve 

dünyaya Allah‘ın rahmetini getirecek Mesih‘in gönderileceği yazılıdır. Bize gerçeği söyle, 

sen gerçekten Allah‘ın vaat ettiği Mesih misin?  

Ġsa (as): ―Allah‘ın böyle vaat ettiği doğrudur. Fakat ben kuĢkusuz Mesih değilim. O, 

benden önce yaratılmıĢ, ama benden sonra gelecektir. (
*
) 

Kâhin dedi: ―Sözlerinden ve alametlerinden anlıyoruz ki, sen Allah‘ın bir mukaddesi ve 

bir peygamberisin. Bu nedenle tüm Yahudiye ve Ġsrail adına rica ediyorum ki, Allah aĢkına 

bize Mesih‘in ne Ģekilde geleceğini anlat.‖ 

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Ruhumun huzurunda durduğu Allah Hayy ve Kayyum‘dur ki, 

babamız Ġbrahim‘e ‗Senin soyundan yeryüzünün tüm kabilelerini kutsayacağım‘ diye va‘d 

etmiĢtir. Allah beni dünyadan çekip alınca Ģeytan dinsizlere benim Allah‘ın oğlu olduğuma 

inandıracak, sözlerimi ve akidemi öylesine tahrip edecek ki, ortada otuz mü‘min ya kalacak 

ya da kalmayacak. Bunun üzerine Allah dünyaya her Ģeyi kendisi için yaratmıĢ olduğu elçisini 

gönderecek. O güneyden hızla gelecek ve puta tapıcılığı yok edecek. ġeytanın insanlar 

üzerindeki egemenliğini kıracaktır. Kendisine inananlara Allah‘ın merhametini getirecek. 

Onun sözlerine inananlara ne mutlu!‖ 

O zaman vali, kâhinle birlikte dediler: ―Üzülme Ey Ġsa, Allah‘ın mukaddesi, bizim 

zamanımızda bu fitne daha olmaz. Biz kutlu Roma senatosuna o Ģekilde yazacağız ki, 

imparatorluk iradesi ile kimse sana bundan böyle Allah ve Allah‘ın oğlu demeyecektir.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Sözlerinizle teselli bulmuyorum. Zira sizin ıĢık umduğunuz yerden 

karanlık gelecektir. Benim tesellim, hakkımda her batıl düĢünceyi yok edecek ve dini tüm 
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 Hz. Ġsa (AS) kendisine sorulan ―En önemli buyruk hangisidir?‖ sorusuna cevaben  ―Kulak ver Ġsrail! 

Tanrımız Rab, tek Rab‘dır. Tanrın Rabb‘i tüm yüreğinle, tüm canınla ve tüm gücünle seveceksin!  Ġkinci buyruk 

da, insan kardeĢini kendin gibi sevmendir. Ferisinin biri, ―Çok doğru söyledin muallim!‖ dedi. Ġsa (as) cevaben: 

―Sen Tanrı hükümranlığından uzak değilsin!..‖ buyurdular. (Matta, 22: 34–40; Markos, 12: 28–34; Luka, 10: 25–

28)  
*
 Hz. Ġsa (AS), bundan, onların aradıklarının ahir zaman peygamberi olduğunu söyledi. Bekledikleri Mesih‘in de 

ahir zaman peygamberi olduğunu haber verdi.  Vaat edilen Mesih‘in (Tevrat‘ta) ahir zaman peygamberi 

olduğunu kendisini Mesih‘in müjdeleyicisi olduğunu söyler. Kur‘an‘da ise Mesih diye Hz. Ġsa (as) zikredilir. Hz 

Muhammed (as) ise ―Allah‘ın elçisi‖ ve ―Rahmeten-lil-Âlemin‖  dir. Yani, Rahmet peygamberi ve KurtuluĢ 

elçisidir. Kur‘an-ı Kerimde böyle zikredilir.  



dünyaya yayılacak olan Allah‘ın elçisinin gelmesindedir. Allah babamız Ġbrahim (AS) a böyle 

vaat etmiĢtir. Bana teselli veren onun dininin Allah tarafından korunmuĢ olmasıdır.‖ (

)  

Kâhin karĢılık verdi: ―Allah‘ın elçisi geldikten sonra baĢka peygamber gelecek midir?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ondan sonra Allah tarafından gönderilen gerçek peygamber 

gelmeyecek;(


) ancak peygamberlik iddiasında bulunacak pek çok yalancı çıkacaktır. Ben 

buna üzülüyorum.‖ 

Kâhin sordu: ―Mesih‘e ne ad verilecek ve alametleri ne olacaktır?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Allah onun ruhunu yarattığı zaman ona Ahmed (Muhammed) 

adını vermiĢtir. ġöyle demiĢtir: ‗Bekle ey Ahmed! Senin uğruna Cenneti, dünyayı ve tüm 

varlıkları yaratacağım.(


) Ġçlerinde seni elçi yapacağım. Sana kim iman eder ve seni kutsarsa 

kutsanacak. Kim de seni lanetlerse lanetlenecek. Sen dünyada kurtuluĢ elçim olacaksın. Sözün 

hak ve hakikat olacak. Yer ve gök düĢecek; ama senin dinin düĢmeyecektir.‖ 

O zaman kalabalık seslerini yükselterek dediler: ‗Allah‘ım! Bize elçini gönder. Ey 

Ahmed, dünyanın kurtuluĢu için çabuk gel!‖
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Kalabalık böyle deyip Ġsa(as) ve akidesi ile ilgili görüĢme yapmıĢ olarak vali, kâhin ve 

diğerleri ile birlikte ayrıldılar. Bir kısım insanlar yorgun oldukları ve Ġsa (as) özlemi nedeni ile 

orada kalmıĢlardı. Ġki gündür Hz. Ġsa‘yı (as) aradıkları ve yiyecekleri bittiği için de çok 

acıkmıĢlardı.  

Ġsa (as) onlara merhamet etti ve Filippus‘a dedi: ―Yanımızda ekmek var mı?‖ 

Filippus dedi: ―Muallim bunlara yetecek ekmeği 200 altına bile alamayız.‖ 

O zaman Andreas dedi: ―Muallim, burada beĢ ekmeği ve iki balığı olan bir çocuk var.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Halkı oturtun.‖ 

Bunun üzerine kırkar elliĢer oturttular. Ġsa (as) ‗Bismillah‘ diyerek ekmeği ve balıkları 

bölerek kalabalığa dağıtmaya baĢladı. Herkes yedi ve doydu.  

Sonra Hz. (as) havarilerine dedi: ―Artanları toplayın.‖ 

Havariler topladılar ve on iki sepet doldurdular.
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Bu mucizeyi gören herkes Hz. Ġsa (as) ın peygamberliğine iman ettiler ve oradan 

ayrıldılar. Halk ayrıldıktan sonra Hz Ġsa (as) havarilerini topladı ve onlara Ģöyle dedi: 

―Yahudiye‘ye ve Ġsrail kavmine varıp on iki Ġsrail kavmine varıp Ģeytana aldanmamaları için 

vaazlarda bulunmalısınız.‖ 

Havariler: ―Ne emredersen yaparız‖ dediler.  

Ġsa (as): ―Üç gün oruç tutup namaz kılarak Allah‘a dua edelim.‖  

Üç gün ibadet ettiler. Üç günün sonunda Hz. Ġsa (as) havarilerine dedi: ―Barnabas ve 

Yuhanna benimle kalsın yeter, diğerleriniz tüm Yahudiye, Samiriye ve Ġsrailiyeye dağılarak 

halkı tövbeye çağırın‖ buyurdu.
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30. Hz. Ġsa(as) Nasıl Tövbe Edilmesi Gerektiğini Anlatıyor: 

Barnabas sordu: ―Ey Muallim, eğer havarilerine tövbenin Ģekli sorulursa nasıl cevap 

versinler?‖ 

Ġsa (as) karĢılık verdi: ―Bir adam cüzdanını yitirdiğinde onu bulmak için yalnız gözünü 

ve elini mi kullanır? Veya sormak için yalnızca dilini mi kullanır? Kesinlikle hayır! Tüm 

bedenini ve tüm ruhunu onu bulmak için öne sürmez mi? Tüm ruhu ve gücü ile cüzdanını 

bulmak için gayret etmez mi? Doğru değil mi bu?‖  

                                                 

 Yüce Allah buyurdu: ―Kur‘anı biz indirdik ve onun muhafızı biziz.‖ (Hicr, 15: 9) 

 Kuran-ı Kerim buyurdu: ―Muhammed Allah‘ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.‖ ( Ahzab, 33: 40) 


 ―Sen olmasaydın, sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.‖ (Kutsi Hadis, Kenzü‘l-Ummal,  Hadis No: 32025; 

KeĢfu‘l Hafa, 2: 164 Hadis No: 2123) 
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Barnabas dedi: ― Doğruların doğrusu.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Tövbe, kötü yaĢantının ters yüzüdür. Bu nedenle her duygu günah 

iĢlerken yaptığının tam tersine dönmelidir. Sevinç yerini kedere, gülme yerine ağlamaya terk 

etmeli, eğlence yerini oruca bırakmalıdır. Uyuma yerini gece ibadetine bırakmalı, boĢ 

vakitlerin yerini de hayırlı faaliyetler doldurmalıdır. ġehvet yerine arılık ve iffet, boĢ 

konuĢmalar yerinde ibadet ve nasihat hâkim olmalı. Dünyaya olan hırs ve tamah ise sadaka 

vermeye dönüĢmelidir.‖ 

Barnabas sordu: ―Ama kendilerine nasıl kederleneceğimiz, nasıl ağlayacağımız, nasıl 

oruç tutacağımız, nasıl çalıĢacağımız, nasıl arı-duru ve iffetli olacağımız, nasıl ibadet 

edeceğimiz ve nasıl infakta bulunacağımız sorulursa ne cevap verecekler? Nasıl tövbe 

edeceklerini bilmiyorlarsa, doğru olarak nasıl kefarette bulunacaklar? 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ġyi sordun ey Barnabas, ĠnĢallah her Ģeye tam olarak cevap 

vermek arzusundayım. Bu bakımdan bu gün size genel olarak tövbeden söz edeceğim. Öyle 

ise bil ki, tövbe yalnız ve yalnız Allah rızası için yapılmalıdır. Allah sevgisi uğruna 

yapılamayan tövbe boĢuna yapılmıĢ demektir. Size bir temsille anlatayım. 

Her bina, temeli çekip alındığında yıkılıp enkaz haline gelir; doğru mudur bu? 

―Doğrudur‖ diye karĢılık verdiler havariler. 

O zaman Ġsa (as) dedi: ―Bizim kurtuluĢumuzun ve tövbemizin temeli Allah‘tır, Allah‘a 

imandır. O‘nsuz kurtuluĢ olmaz. Ġnsan günah iĢlediği zaman kurtuluĢunun temeli olan 

imanına zarar vermiĢ olur. Bu bakımdan iĢe temelden baĢlamak gerekir.  

Söyleyin bana, köleleriniz size karĢı suç iĢledikleri zaman onların size karĢı iĢledikleri 

suçtan dolayı değil de, ödüllerini yitirdiklerinden dolayı üzüldüklerini bilseniz, kendilerini 

bağıĢlar mısınız? Kesinlikle hayır!  

ĠĢte Allah, Cenneti yitirdiklerinden dolayı piĢman olanlara böyle yapacaktır. Tüm 

iyiliklerin düĢmanı olan ġeytan, Cenneti kaybedip Cehennemi kazandığı zaman büyük 

piĢmanlık duydu ama hiç merhamet yüzü görmeyecektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü 

onda Allah sevgisi yoktur. Bırakın bunu, yaratıcısı olan Allah‘tan nefret eder o.  

Size diyorum ki, insan iĢlemiĢ olduğu günahlarından dolayı üzülmeli ve 

kederlenmelidir. Allah‘tan kendisini cezalandırma arzusu duymalıdır. Öyle ki, ibadet ettiği 

zaman bununla Cennet istemeye ve Cehennemden kurtulmaya kalkıĢmaz. Bunun yerine 

utanarak Allah‘ın önünde secdeye varır ve ‗Ey Rabbim, sana kulluk etmek yerine sana karĢı 

suç iĢleyen Ģu kuluna bak. Beni istediğin Ģekilde cezalandır. Çünkü ben buna layığım, senin 

lütfunla vereceğin hiçbir mükâfata layık değilim. Bununla beraber sen merhametlilerin en 

merhametlisisin. Rahmetinle beni bağıĢlarsan artık bu suçu bir daha iĢlemeyeceğim‘ diye 

gözyaĢı döker. 

Böyle yapan bir kul Allah‘tan adalet isteği oranında merhamet görecektir. 

Ġsa (as)  ağlayarak dedi: ―Yazıklar olsun dünyaya ve dünyanın aldatıcı zevklerine 

kapılarak günah iĢleyenlere! Çünkü sonsuz azabı hak edecektir. Ey zavallı insanlık! Allah seni 

bir oğul olarak seçip

 sana cenneti bahĢetti. Hâlbuki sen zavallı, ġeytanın telkini ile pek çok 

günahlara girerek Allah‘ın gözünden düĢtün. ―
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31. Ġsa (as) Nefsin mahiyetini anlatıyor 

Bir gün Ġsa (as) havarilerine sordu: ―Söyleyin bana, insanın nefsi var mıdır?‖ 

Havariler ―evet‖ diye cevap verdi. 

Ġsa (as): ―Kör, sağır, kötürüm bir insanın nefsi nerededir? Ya bir insan bayılınca, nefis 

ne olur?‖ 

O zaman havariler ĢaĢırdılar, Hz. Ġsa (as) devam etti. 

                                                 

 Sembolik olarak ―Ġnsanlar Allah‘ın ailesidir‖ denilmiĢtir. Bu neviden bir de peygamberimiz (sav) in hadisi 

mevcuttur. 
208

 Barnaba, Bab, 100, 101, 102 



―Ġnsanı meydana getiren üç Ģey vardır. Ruh, nefis ve ceset. Hayy ve Kayyum olan 

Allah‘a yemin ederim ki, hayatımız konusunda pek çokları aldanıyorlar. Ruh ve nefis 

birbirleriyle öyle kaynaĢmıĢlardır ki, pek çokları ikisini aynı Ģey zannederler. Ġnsan ruhu 

kendisinden ayrıldığı zaman ölür. Ama nefis, insanın duyduğu Ģiddetli korku ve üzüntü 

sebebiyle insanı terk eder, ama insan ölmez.  

Allah, nefsi zevk aracı olsun diye yaratmıĢtır. Beden yemekle, ruh bilgi ve aĢkla yaĢarsa, 

nefis de zevk ile yaĢar. Nefis, cennetin zevkinden mahrum bırakılmanın kızgınlığı ile ruha 

karĢı isyan halindedir. Onun için onu manevi zevklerle beslemeye büyük ihtiyaç vardır.  

Allah nefsi itaate çağırdı. Ama o, rububiyet dava etti. Cehenneme atıldı, türlü türlü azap 

edildi, ama o, yine inadından vazgeçmedi. Ancak yiyecekten mahrum edildiğinde kendisinin 

aciz bir kul olduğunu itiraf etti.
*
   

Nefis, dinsizlerle bir ilah gibi çalıĢır. Çünkü onlar Allah‘ın kanunu bırakarak nefislerinin 

istekleri peĢinde koĢar dururlar. Bu bakımdan onlar iğrençtirler, hiçbir salih amelde 

bulunmazlar.
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 Bunun için kiĢiye tövbeden sonra nefsi terbiye etmek için oruç tutmaktan 

daha müessir bir vasıta yoktur‖ dedi ve devam etti: ―Günaha üzülmekten sonra gelen ilk Ģey 

oruç tutmaktır. Bir yemeğin kendisini hasta ettiğini gören ölümden korkarak önce o yemeği 

yediğine piĢman olur, sonra da bir daha o yemeği yememeye söz vermez mi? ĠĢte günahkâr 

olan da böyle yapmalıdır. Ġnsan Cehennem korkusu ve cennet nimetlerini düĢünerek nefsini 

kırsın ve oruç ile aczini anlayıp Rabbi olan Allah‘ı bilsin.‖  

Barnabas sordu: ―Ey muallim, Allah‘ı her zaman nasıl hatırda tutabiliriz?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Kutsal olanlar dıĢında herkes her zaman Allah‘ı hatırda tutamaz. 

Ama söyleyin bana. TaĢ ocağında çalıĢan ve baĢkası ile konuĢurken bile yapa yapa demire 

bakmadan ve taĢı iĢleyen ama ellerine vurmayanları görmediniz mi? Onlar bunu nasıl 

öğrenmiĢlerdir?  

ġimdi siz de böyle yapın. 

Devamlı olarak emredilen ibadetleri yapa yapa mahir olun. Bakın uzun müddet damlaya 

damlaya sert kayayı delen su damlalarına. Bunu nasıl yapıyorlar? Unutma hastalığını 

tamamen yenmek için kutsal olmayı arzu edin. Size diyorum ki, bir reis sana bir hediye 

gönderse ey insan senin gözlerini kapayıp ona sırtını dönmen büyük bir hata değil midir? 

Allah‘ı unutanlar da böyle hata ederler. Çünkü her vakit insan Allah‘ın rahmet hediyelerine 

muhataptır. ġimdi söyleyin bana Allah‘ın nimetlerine Ģükür etmeli değil miyiz? Size diyorum 

ki, vücudunuzun her nefes aldığında kalbinizin ‗Elhamdülillah‘ demesi gerekir. 

Yuhanna dedi: ―Dediklerin doğrunun doğrusu. Ama kutsal olmanın yolunu bize öğret.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Rabbimizin rahmeti olmadan insani gücümüzle bu duruma 

ulaĢmak imkânsızdır. Ġnsan kutsal olması için iyiliği istemesi gerekir. Arzu etmediğinizi 

alamazsınız. Ancak buna layık olmak için çalıĢmanız gerekir. Bir hedefe atıĢta bulunanları 

gördünüz mü? Mutlaka çoğu defa boĢa atarlar değil mi? Buna rağmen her zaman hedefe 

atmak isterler ve boĢa atmak istemezler öyle değil mi? Her atıĢta hedefi vurmak 

ümidindedirler.  

ġimdi siz de böyle yapın.‖
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Daha sonra Hz. Ġsa (as) havarilerine dedi: ―Sekiz gündür ekmek yemiyoruz. Siz biraz 

yiyecek bulmak için gidin. Biz size dua edeceğiz ve Barnabas ile bekleyeceğiz‖ dedi. 

Onlar gittikten sonra Ġsa (as) ağlayarak Barnabas‘a dedi: ―Ey Barnabas, sana büyük 

sırlar açıklayacağım. Bundan sonra ben dünyadan ayrılacağım. Sen buna Ģahit olacak ve 

onlara olanları anlatacaksın. 
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Bil ey Barnabas, havarilerimden birinin ihbarıyla otuz paraya satılacağım.
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 Eminim 

beni satan benim adıma öldürülecek. Allah beni yeryüzünden çekecek ve herkesin ben 

olduğuna inansın diye hainin suretini bana benzetecek.  

Uzun müddet bu leke ile kalacağım Fakat Allah‘ın kutlu elçisi Muhammed (sav) gelince 

bu rezalete son verecektir. Ben bu gerçeği sana itiraf etmiĢ bulunuyorum. Bu Allah‘ın 

takdiridir. Sana bunu üzülmesin diye anneme anlatman için söylüyorum‖ dedi.
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32. Hz. Ġsa (as) Ġbadetin Önemini Anlatıyor 

Hz. Ġsa (as) bir gün havarilerine dedi: ―PiĢman olan kimsenin boĢ Ģeyleri bırakıp ibadete 

yönelmesi gerekir. Aklın yolu da budur. Çünkü her boĢ söz ve haylaz kelime insanı günaha 

sokar. Allah ibadet ile günahı siler. Çünkü ibadet ruhun ilacıdır. Ġbadet inancın silahıdır. 

Ġbadet nefsin gemidir. Ġbadet günahla bedenin bozulmasını önleyen tuzudur. Ġbadet 

hayatımızın elleridir ve kiĢi ibadetle ahirette kendisini koruyacaktır. Çünkü insanın ruhunu 

günahtan koruyan ve kalbini kötü arzulardan muhafaza eden, bedeni ve nefsi Allah‘ın kanunu 

içinde tutarak takva yolunda yürüyen ve Ģeytanı öfkelendiren ve mağlup eden de ibadettir.  

Hay ve Kayyum olan Allah‘a yemin ederim ki, ibadet etmeyen insan silahsız düĢmana 

saldıran, dümensiz kürek çeken ve tuzsuz ölü bir bedeni koruyan gibidir. Çünkü eli olmayan 

alamaz. Eğer insan gübreyi altına ve çamuru Ģekere çevirecek olsaydı ne yapardı? 

Sonra sustu, havariler dediler: ―Kimse, altın ve Ģeker yapmaktan baĢka bir iĢle meĢgul 

olmazdı.‖ 

O zaman Ġsa (AS) dedi: ―O halde insan niçin aptalca masal anlatıcılığı ibadete 

çevirmez? Zaman insana Allah tarafından kendisine karĢı gelsin diye mi verilmiĢtir? Hangi 

reis kendisine karĢı savaĢsın diye bir Ģehri tebaasına verir?‖
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Ġsa (as) devam etti: ―BoĢ konuĢmanın meyvesi budur ki, zihni gerçeği ve doğruları 

anlamayacak Ģekilde zayıflatır. Nasıl ki yarım kiloluk pamuğu taĢımaya alıĢan bir kimse on 

kiloluk taĢı kaldıramazsa! Bundan daha kötüsü, insanın zamanını Ģaka ve matraka 

geçirmesidir. Ġbadet etmek istediği Ģeytanın insanın aklına pek çok oyun ve üĢengeçlik getirir. 

Öyleyse yazıklar olsun Ģaka- matraka ve boĢ Ģeylerle vakit geçirenlere. Öyle ise piĢman olan 

ve tövbe edenin zamanını ibadetle geçirmesi ve sözlerini altına çevirmesi gerekir.‖ 

Havariler sordular: ―Bir insanın sözlerini altın fiyatına kim alır? ― 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Öylesine ağır bir kalbiniz var ki, her söylediğimiz sözün anlamını 

da benim açıklamam gerekiyor. Bununla beraber size bunları öğretme lütfunda bulunan 

Allah‘a Ģükredin. Sözlerinizi altın değerine satın demiyorum. KonuĢtuğu zaman altın 

çıkarıyor gibi davranınız diyorum. Böylece konuĢmalarınıza dikkat edersiniz. Ġnsan altını 

nasıl dikkatle harcarsa sözlerine de dikkat etmelidir. 

Vali bir mahpusu yakalayıp sorguya çekerken zabıt kâtibi de söylenenleri yazacak 

olursa söyleyin bana böyle bir adam nasıl konuĢur?‖ 

Havariler cevap verdiler: ―Korku ile yerinde ve kendini mahkûm edecek sözleri 

söylemekten çekinerek konuĢur. Valiyi sinirlendirecek bir Ģey söylemekten çekinir, bilakis 

memnun edecek Ģekilde konuĢur.  

O zaman Ġsa (as) dedi: ―Yaratıcımız olan ve bizi her zaman iĢiten Allah‘ı memnun 

etmek isteyen de böyle yapmalı. Çünkü Allah zabit kâtibi olarak her insana iki melek 

mükellef kılmıĢtır. Biri iyilikleri, diğeri de kötülükleri yazar. Öyle ise, eğer insan merhamet 

görmek istiyorsa, altını ölçtüğü gibi konuĢmasını ölçmelidir.
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Hz. Ġsa (as) daha sonra ellerini kaldırarak Ģöyle dua etti: ―Ġradesini sözlerim aracılığı ile 

bildirme lütfunda bulunan Allah‘a hamdolsun. 

                                                 
211

 Matta, 17:22–23; 20:18–19 Markos, 9:31; 10:33–34 Luka, 9:22 
212

 Barnaba, Bab 112 
213

 Barnaba, Bab 119 
214

 Barnaba, Bab, 120–121 



Merhametiyle bizi yaratan, bize doğru elçinin diniyle insan mertebesini verip kendine 

kul eden, Kadir ve Rahim olan Rabbimiz Allah‘ım! Tüm nimetlerin için sana Ģükrederiz. 

Günahlarımıza hayıflanarak tövbe ederiz. Namaz kılıp oruç tutarak zekât verip kelimen 

üzerine çalıĢarak, iradeni bilmeyenlere öğreterek, senin sevgin ve rızan için dünyanın 

sıkıntılarını çekerek, sana kul olmak için seve seve ölümü tercih ederek sana ibadet ederiz. 

Ey Rabbimiz! Seçtiğin veli kullarını koruduğun gibi, Zat-ı ġerif‘in aĢkına, tüm kutsal 

kullar, veliler, nebiler aĢkına bizi Ģeytanın ve nefsin Ģerrinden ve dünyanın kötülüklerinden 

koru.‖ 

Havariler hep birden: ―Âmin, âmin Ya Rabbe‘l Âlemin ve Ya Erhamer Rahimin!‖
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dediler. 

 

33. Hz. Ġsa (as) Ġnsanın YaratılıĢ Keyfiyetini ve Amacını Anlatıyor 

Hz. Ġsa (as) bir Cuma günü, erkenden sabah namazını kıldı ve havarilerine dönerek: 

―Oturalım, Bu gün size Allah insanı çamurdan nasıl ve niçin yarattığını anlatacağım‖ dedi.
*
 

Herkes oturunca Hz. Ġsa (as) anlatmaya baĢladı: 

―Yüce Rabbimiz Allah mahlûkatını, iyiliğini, merhametini, adaletini, kudretini ve 

hoĢgörüsünü (affını) göstermek için birbirine zıt dört maddeden yarattı; toprak hava su ve 

ateĢ. Her biri zıddını dengelesin diye nihai olarak ―insan‖ denilen son bir nesnede birleĢtirdi. 

Ve bu dört maddeden sinirler, damarlar, et, kemik, kan ve iç organlarla birlikte deriden oluĢan 

insan vücudunu bir kap yaptı. Bu kabın içine hayatın iki yönünü teĢkil eden ruh ve nefsi 

yerleĢtirdi. Nefsi yağ gibi yapıp bütün bedene yaydı, ruhu da nefis ile birleĢtirip tüm vücuda 

egemen olması için kalbi verdi. Ġnsanı bu Ģekilde yaratan Allah, içine akıl denilen bir ıĢık 

yerleĢtirdi. Ta ki bedeni, nefsi ve ruhu tek bir hedefe yönlendirsin.  

Sonra bu mükemmel eserini cennete yerleĢtirdi. Ancak akıl, Ģeytanın dürtmesi ile nefsin 

iğvasına uğradı, beden rahatını yitirdi, nefis de, kendisi ile yaĢadığı zevkini yitirdi. Ruh da, 

güzelliğini kaybetti.  

ĠĢte Allah‘ın rahmeti ile insan aklının iyiden kötüyü ayırt etmesi için, yeniden 

aydınlatılması gerekmektedir. Böylece kiĢi, tövbeye ve ibadete yönelir. Bu bakımdan, insan 

kalbini iman ile aydınlatmazsa, insan aklının hiçbir önemi kalmaz.  

Yakup sordu: ―Ey muallim, eğer sahte bir peygamber veya yalancı bir muallim bize ders 

verecek olsa, biz onu nasıl anlarız? 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Bir insan ağını alıp balık tutmaya gitse, ağına pek çok balık takılır, 

ama o, kötü olanları çıkarıp atar. Bir insan ekin ekmeye gider, ama iyi toprağa düĢen meyve 

verir.  Siz de her Ģeyi dinlemeli, ama ebedi hayatınıza lazım olan gerçeği almalısınız.‖ 

O zaman Andreas sordu: ―Doğru.  Ama gerçeği nasıl bileceğiz?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Musa‘nın (as) kitabına uyan her Ģeyi gerçek diye alırsınız. 

Biliyorsunuz Allah birdir, gerçek de birdir. Akide birdir, akidenin anlamı da birdir, 

dolayısıyla din de birdir. Bakın size diyorum ki, eğer Musa‘nın (as) kitabı tahrif edilmemiĢ 

olsaydı, Allah, babamız Davud‘a ikinciyi vermeyecekti. Davud‘un kitabı da değiĢtirilmiĢ 

olmasaydı, bana da Ġncil verilmeyecekti. Çünkü Allah‘ımız Rab değiĢmez ve tüm insanlığa 

tek bir mesajla konuĢmuĢtur. Bu bakımdan Allah‘ın elçisi geldiği zaman, dinsizlerin benim 

kitabımda yaptığı tüm tahrifatı temizleyecektir.‖ 

Barnabas sordu: ―Ey muallim, kanunun tahrif edildiği zaman ve yalancıların konuĢtuğu 

zamanlarda insan ne yapmalıdır?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Güzel bir soru ey Barnabas. Bu dönemde insanlar Allah‘a 

varacaklarını düĢünmediklerinden pek az insan kurtulur. Ruhumun huzurda durduğu Hayy ve 

Kayyum olan Allah‘a yemin ederim ki, insanı amacından, yani Allah‘tan uzaklaĢtıran her 

akide ve düĢünce, en kötü akide ve düĢüncedir. Onun için akidede göz önünde 
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bulunduracağınız üç Ģey vardır; Allah sevgisi, kiĢinin komĢusuna ve arkadaĢına merhametli 

olması, üçüncüsü de, nefsine karĢı gelmesi. Öyle ise bu üç temele zıt olan akideden kaçının.‖  

Ġsa (as) havarilerine, ―Gidin, duyduklarınızı anlatın!‖ diye onları ikiĢer ikiĢer tüm 

Yahudiye‘ye ve tüm Ġsrail yöresine dağıttı. Bunun üzerine havariler baĢlarını eğdiler. Hz. Ġsa 

(AS) da ellerini baĢları üzerine koyarak onlara dua etti ve devam etti: 

―Allah‘ın adıyla, hastalananlara sıhhat verin, cinleri çıkarın ve benim baĢ kâhin önünde 

söylediklerimi anlatarak Ġsraillileri benim kimliğim hususunda doğru bilgilendirin.
216

  

Hz. Ġsa (as) kendi yanında Yakub, Yuhanna ve Barnabas‘ı bırakarak diğerlerini 

gönderdi. Bartelomo‘yu Rumiye‘ye, Andreas‘ı ve Matta‘yı HabeĢ ülkesine, Tomass‘ı Babile, 

Filuppus‘u Afrika‘ya, Yuhanna‘yı Antakaya‘ya, Yakub‘u Kudüs‘e gönderdi.
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Havariler gittikleri yerde  ―Allah birdir, Ġsa (as) Allah‘ın peygamberidir― Ģeklinde doğru 

akideyi onlara vazettiler. Geri döndüklerinde Ġsa (as) onları bir babanın oğullarını karĢıladığı 

gibi karĢıladı. Sonra havarilerine dönerek: 

‖Söyleyin bana rabbimiz ne iĢler yaptı?‖ Havariler: ―Ey muallim! Sayısız hastaları 

iyileĢtirdik ve pek çok eza veren cinleri çıkarttık.‖  

Isa (as): ―Allah sizi affetsin ey kardeĢler. Çünkü her Ģeyi yapan Allah olduğu halde siz, 

‗Biz yaptık‘ diye günaha girdiniz.  

O zaman havariler: ―Biz budalaca konuĢtuk. Bu bakımdan, bize ne diyeceğimizi 

öğretin.‖ 

Ġsa (as): ―Her iyi iĢte, Allah yaptı deyin. Her kötü iĢte günah iĢledik deyin.‖  

Havariler de ―Böyle diyeceğiz‖ dediler. Sonra Ġsa (as) sordu: ―Ġsrailliler benim 

hakkımda ne diyor?‖  

Havariler de: ―Tek bir Allah‘ın bulunduğunu ve senin Allah‘ın peygamberi olduğunu 

söylüyorlar‖ Ģeklinde cevap verdi. Ġsa (as) neĢeli bir yüzle: ―Allah‘ın kutsal adını tesbih ve 

tazim ederim ki, ben kulunun arzusunun hor görmeyerek kabul etti.‖  

Havariler bunları söyleyip istirahata çekildiler.
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ġeytanın oğulları ve uĢakları olan yazıcılar, ferisiler ve kâhinler Ġsa (as)‘a eza etmek için 

bir baĢka yol buldular. Ġsa‘nın (as) Ġsrail krallığına göz diktiğini yaymaya baĢladılar. Ama 

bunu krallıktan çekindikleri için gizli gizli yayıyorlardı.  

 

34. Gururdan Kurtulma Yolu 

Bir gün havariler Hz. Ġsa (as)‘a ―Ey muallim, gururdan kurtulmak için ne yapmamız 

gerekir?‖ diye sordular Hz. Ġsa (as) cevap verdi: ―Yemek için bir reisin evine giden bir yoksul 

gördünüz mü hiç?‖ 

Yuhanna: ―Ben Hirodes‘in evinde yemek yedim‖ 

 Ġsa (as) sordu: ―Söyle bana sofraya nasıl oturdun? En yüksek yeri mi aradın? En nefis 

yemeği mi istedin? Sofrada sana soru sorulmadığı zaman konuĢtun mu? Kendini sofraya 

oturan insanlardan daha değerli mi saydın?‖ 

 Yuhanna cevap verdi: ―Allah Hayy ve Kayyum‘dur ki, kralın baranları arasında oturan 

kötü giyimli yoksul bir balıkçı olduğumu görerek, gözlerimi kaldırmaya cesaret bile 

edemedim. Böyle iken, kral bana küçük bir et parçası verdiği zaman kralın bana verdiği 

teveccühün büyüklüğünden dünyanın benim olduğumu sandım.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Ey kardeĢler, bir reisin evinde ne yaptığını Yuhanna‘dan duydunuz. Bu 

dünya da Allah‘ın insanlara ziyafet verdiği ve Allah‘ın tüm kutsal kullarıyla peygamberlerin 

yemek verdiği bir evdir. Ġnsan her Ģeyi Allah‘tan alır. Öyle ise insan, Allah‘a karĢı en derin bir 

alçakgönüllülük içinde olmalıdır. Yeryüzünde Allah‘ın bize verdiği hiçbir Ģey küçük ve 
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değersiz değildir. Öyle ise insan karĢılığında tüm ömrünü Allah sevgisi için harcamalıdır. 

Sizler de böyle yapın. Böylece gururdan kurtulursunuz‖ dedi.  

 

35. Ġsa (as) Temsillerle Gerçekleri Anlatıyor   
Ġsa (as) Galile denizi boyunca giderken yanlarını büyük bir kalabalık sardı. Bunun 

üzerine sahilden biraz ilerde bulunan kayığa bindi. Sesi iĢitilecek kadar yakına gelip demir 

attı. Herkes sahilde toplandı.  

Hz. Ġsa (as) dedi: ―Ekici tohum ekmeye çıktı. Tohumların bazısı yola düĢtü, bunlar 

insanların ayakları altında çiğnendi ve kuĢlar tarafından yendi. Bazısı taĢlar üzerine düĢtü, 

nem olmadığından yandılar. Bazısı çitlerin üzerine düĢtü, burada büyüyen dikenler onları 

boğdu. Bazısı mümbit iyi yere düĢtüğünden otuz, atmıĢ ve yüz katı kadar meyve verdiler.‖
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Ġsa (as) yine dedi ―Bir aile babası tarlaya iyi tohum attı. Ġyi adamın hizmetçileri uyurken 

düĢmanlar geldi ve iyi tohumlar üzerine delice otlar ekti. Ekinlerle beraber delice otlar çıkınca 

hizmetçiler efendilerine gelip, dediler: ‗Efendi, tarlana iyi tohumlar ekmemiĢ miydin?‘ 

Efendi cevap verdi: ‗Ġyi tohum ektim, fakat adamlarım uyurken düĢman gelip, delice 

otlar ektiler.‘ 

Hizmetçiler dediler: ‗Gidip bu otları koparmamızı ister misiniz?‘ 

Efendi dedi: ‗Böyle yapmayın. Çünkü ekinlere zarar verirsiniz. Hasat zamanı gelene 

kadar bekleyin. O zaman hasat yapar, buğdayları ambara, dikenleri ateĢe atarsınız.‘
220

‖ dedi. 

Ġsa (as) devam etti: ―Pek çok adam incir satmaya giderler. Bakarlar ki insanlar iyi 

incirleri değil de iyi yaprakları arıyorlar. Bunun üzerine o adamlar incirleri satamadılar. Bu 

durumu gören kötü bir adam iki oğluna dedi: ‗Gidin kötü incirleri bulunan ağaçtan yaprak 

toplayın.‘ Bunları ağırlığınca altına satıp, çok servet elde ettiler. Ġnsanlar yapraktan memnun 

oluyorlardı. Ama yaprakları yiyenler ağır bir hastalığa tutuldular.‖ 

Ġsa (as) yine dedi: ―Bir vatandaĢın, tüm komĢu vatandaĢların pisliklerini yıkaması için su 

aldıkları bir çeĢmesi vardı, fakat bu vatandaĢın kendi elbiseleri pislikten çürüyordu.‖ 

Ġsa (as) kalabalığa böyle temsillerle konuĢtu. Sonra da havarilerini alarak Nain‘e gitti.  

Havarileri Ġsa (as)‘ın yanına varıp dediler: ―Ey muallim, halka söylediğin temsillerin 

anlamını bize anlatın.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Namaz saati yaklaĢıyor, namazdan söyle anlamını söyleyeceğim.‖  

Namazdan sonra Ġsa (as) havarilerine temsillerin anlamını anlatmaya baĢladı: ―Yol 

üstüne, taĢlara, dikenlerin üstüne ve iyi toprağa tohum eken, çok sayıda insana Allah‘ın 

kelamını öğreten kiĢidir. Attığı tohum toprağa düĢer, yani Ģeytanın hatırlarından Allah‘ın 

kelamını çıkardığı seyyah ve tüccarların kulağına varır. TaĢların üzerine düĢer, yani saray 

hizmetlilerinin kulağına varır. Bunlar Allah‘a kulluk etmediklerinden, Allah‘tan yardım 

alamazlar. Dikenlerin arasına düĢen ise, nefsini sevenleri kulağına varandır. Her ne kadar 

Allah‘ın kelamını duysalar da, Allah‘ın kelamını boğarlar. Çünkü nefis Allah'ın kelamını 

unutturur. Ġyi toprağa düĢen tohum ise, Allah‘tan korkanın kulağına varır, burada sonsuz 

hayat meyvesini verir. Bakın size diyorum ki, kiĢinin Allah‘tan korktuğu her durumda 

Allah‘ın kelamı onun içinde meyve verir.
221

  

ġu aile babasına gelince, O, her Ģeyin Rabbi olan Allah‘tır. Çünkü o, Allah, her Ģeyi 

yaratmıĢtır. Tohum ektiği tarla insan soyudur. Tohum da Allah‘ın kelamıdır. Muallimler 

dünya iĢlerine dalarak Allah‘ın kelamını anlatmayı ihmal ettikleri zaman, Ģeytan insanların 

kalplerine batıl akideler eker. ġerli akidenin sayısız kolları türer.  

Ġnsanlar derler: ―Ey Rab, sen iyi akide vazetmedin mi? Niçin bu kadar dalalet oluyor?  

Allah cevap verir: ―Ġnsanlara iyi akide verdim. Ama insanlar kendilerini boĢ Ģeylere 

kaptırıp Ģeytanın ektiği batıl akideleri kabul ettiler. ― 
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Kullar der: ―Ey Rab, insanları yok ederek bu dalaleti dağıtacağız.‖ 

Allah cevap verir: ―Böyle yapayın! Hüküm gününe kadar bekleyin. O zaman kâfirleri 

Ģeytanla birlikte cehenneme atılırken, iyiler benim memleketime gelecek. Emin olun ki, pek 

çok kâfir babanın mümin oğulları olur, bunlar için Allah dünyanın tövbe etmesini bekler.  

Ġyi incir taĢıyanlar, iyi akide vazeden muallimlerdir. Fakat yalanlardan hoĢlanan ehl-i 

dünya, muallimlerden boĢ övgüler ve boĢ sözlerle koltuk kabartma yaprakları isterler. Bunu 

gören Ģeytan, nefis ve bedenle birleĢerek günahı örtecek bir sürü yaprak istediler. Bunu 

neticesi insan ruhu hastalanır, ebedi helakete sebep olur.  

Suyu baĢkalarının pisliklerini yıkamak için veren, fakat kendi elbiselerini çürümeye terk 

eden su sahibi, baĢkalarına tövbeyi ve iyiliği öğreten, kendisi günahta ısrar eden 

muallimlerdir.  

Barnabas sordu: ―KiĢi Allah‘ın kelamını nasıl dinlemeli ve Allah için konuĢan ve vaaz 

vereni nasıl bilmelidir?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Vaaz veren, iyi akideyi vazederken Allah konuĢuyormuĢ gibi 

dinlenilmelidir. Çünkü Allah onun ağzından konuĢmaktadır. KiĢilere saygı gösterip, 

nefislerinin hoĢlanacağı Ģekilde konuĢan ve günahları hoĢ gösterenden yılandan kaçar gibi 

kaçmalıdır. Nasıl ki yaralı bir adamın yarasını sarmak için iyi bir merheme ihtiyacı olduğu 

gibi, günahkâr bir kimsenin günah iĢlemeyi bırakması için güzel sözlerle değil, güzel 

uyarılara ve ikazlara ihtiyacı vardır.‖
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36. Ġsa (as) Cehennemi Anlatıyor 

Bir gün Petrus Hz. Ġsa (as)‘a ―Ey Muallim, bize günahkârların nasıl azap göreceğini ve 

cehennemde ne kadar kalacağını anlatın ki, insan günahtan kaçabilsin‖ diye bir soru sordu.  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ey Petrus! Güzel bir soru sordun. Ben de size cevap vereceğim. 

Bilin ki, cehennem birdir, ama onun birbiri altında yedi katı vardır. Çünkü yedi türlü günah 

vardır ve her günah için bir cehennem yaratılmıĢtır.  

Kalbinde kibir ve gurur taĢıyanlar cehennemin en alt tabakasında olacaktır. Çünkü Allah 

kibirliyi böyle alçaltır. Nihayet onlar Ģeytanlardan da altta kalıp, Ģeytanların maskarası 

olacaklardır.  

KomĢusunun iyiliğine haset edip, onun kötülüğünü isteyen, baĢına gelen felaketlerine 

sevinen cehennemin altıncı katında yılan ve çıyanlara yem olacaktır. Yine o hasetçiye öyle 

gelecektir ki, herkes onun felaketine ve azabına seviniyormuĢ gibi düĢünerek azap çekecektir.  

Cimri ve tamahkâr olup, malını herkesten esirgeyen ve Allah için hiçbir harcama 

yapmayanlar cehennemin beĢinci katında her Ģeyden mahrum edilerek azap çekeceklerdir.  

Dördüncü kata Ģehvet düĢkünleri gireceklerdir. Bunlar Allah‘ın kendilerine helal kıldığı 

yolu değiĢtirerek Ģeytana uydukları için orada korkunç yılanların kucağına bırakılacaklardır.  

Üçüncü kata çalıĢmak istemeyen tembeller gireceklerdir. Burada bir taĢı gereken yere 

koymadıkları için, orada biter bitmez yıkılıveren binalar ve saraylar yapılacaktır. O koca 

taĢlar tembellerin kucağına konur ve taĢıttırılır.  

Ġkinci katta boğaz düĢkünleri vardır. Onlar haram-helal demeden midelerini tıka-basa 

doyurdukları için, her türlü nimetlerden mahrum olmak suretiyle cezalandırılırlar. Burada 

zehirli akrep ve yılanlardan baĢka yiyecek bulunmayacaktır.  

Öfkeli olanlar birinci katta cezalandırılırlar. Orada öfkesinin cezası olarak herkesten 

hakaret ve iĢkence görürler. Kendileri ise onlara hakaret ederek öfkesini teskin edecek bir 

imkân bulamazlar.  

Böylece herkes amelinin cinsinden bir ceza ile azap göreceklerdir. 
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Cehennemde genel bir cezalandırma söz konusudur. AteĢ, buz, yıldırım, ĢimĢek, rüzgâr, 

vs... Hepsi Allah‘ın adaleti ile birleĢecektir. Öyle ki ne soğuk sıcağı yumuĢatacak, ne sıcak 

buzu eritecek. Her biri sefil günahkâra en Ģiddetli azabı verecektir.  

Kâfirler bu lanetli yerde sonsuza kadar kalacaklardır. Ne kurtuluĢ ümitleri olacak, ne de 

azapları hafifleyecektir. Öyle ki, dünya mısır taneleri ile dolu olsa, bir kuĢ yüzyılda bir kez bir 

tane mısır almak için dünyaya gelse kâfirler için dünyada mısırın bitme ümidi olur, ama 

cehennemden çıkmak için böyle bir ümitleri de olmayacaktır.  

Fakat mü‘minlerin kurtuluĢ ümidi olacaktır. Bunun için cehennem onlara kâfirler kadar 

azap vermeyecektir.‖  

Havariler bunu duyunca korkuyla dediler: ―Mü‘minler de cehenneme girecekler mi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Her günahkâr cehenneme girecek ve her insan cehennemi 

görecektir. Hatta kutsal kullar ve peygamberler bile cehennemi göreceklerdir. Onlar azap 

çekmek için değil, cehennemi ve Allah‘ın azabını görmek için gireceklerdir. Hatta Allah‘ın 

elçisi bile gelecek ve cehennem onun varlığından tir tir titreyecektir. Allah‘ın elçisi çok kısa 

bir zaman oraya gelmesi ile cehennem ehlinin azabı da o an kalkacaktır.  

Allah bunu, her varlık Allah‘ın elçisinden yarar gördüğünü bilsin diye yapacaktır.(


) 

Bunu gören Ģeytan bile elleri ile yüzünü tokatlayarak ‗Sen benden çok soylu ve üstünsün; ama 

bu adaletsizce yapılan bir iĢ‘ diye haykıracaktır.  

Hiç salih amelleri bulunmayan, sadece imanları bulunanlar cehennemde yetmiĢ bin yıl 

kaldıktan sonra ‗Ġmanlıların cehennemde ebedi kalmayacakları va‘di nerede?‘ diye 

haykıracaklardır. O zaman Cebrail (AS) Allah'ın elçisine yaklaĢarak duyduklarını saygıyla 

haber verecektir. Allah‘ın elçisi de Allah ile konuĢarak: 

‗Allah‘ım benim inancımı kabul eden ve günahları sebebiyle cehenneme girenlerin 

ebediyen cehennemde kalmayacaklarına dair sözünü gerçekleĢtir‘ diye dua eder. 

Yüce Allah buyurur: ‗Ne diliyorsan iste, Ey Habibim, çünkü senin isteğin sana 

verilecektir.‘ (


) 

Yüce Allah cehennemde zerre kadar imanı bulunanların çıkarılması için ferman eder. 

Böylece Allah‘ın elçisine inanmanın yararı böyle görülecektir.‖
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37. Hz. Ġsa (as) Kendisini Kral Yapmak Ġsteyenlerden Kaçıyor 

Kendisini kral yapmak için aralarında görüĢen bir grup Hz. Ġsa (as)‘ın yanına geldiler. 

Hz. Ġsa (as) onlardan kaçtı. On beĢ gün kendisini kimse bulamadı.
224

 

On beĢ gün sonra Barnaba, Yuhanna ve Yakub tarafından bulundu.  

Onlar ağlayarak dediler: ―Ey Üstadım neden bizden kaçtın?  Tüm havarilerin ağlaya 

ağlaya seni arıyorlar.‖ 

Ġsa (AS) cevap verdi: ―Kaçtım, biliyorum ki Ģeytanlar benim için tuzak hazırlıyor. 

Kâhinler ve Ģehrin ileri gelenleri bana karĢı ayaklanacak ve Romalı validen beni öldürmek 

için yetki koparacaklardır. Çünkü onlar benim Ġsrail krallığını gasbetmemden korkuyorlar. 

Hatta Yusuf‘un Mısır‘a satıldığı gibi ben de havarilerimden biri tarafından satılacağım.  Ama 

Davud peygamberin: ‗O çukura komĢusuna tuzak kuran düĢürülecektir‘ dediği gibi, adil olan 

Allah kendisini düĢürecektir.‖
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Daha sonra Hz. Ġsa (as) havarilerine nasihat edip Ģöyle dedi: ―Bedbaht odur ki, nereye 

gideceğini bilmeden yürür. Bundan daha bedbaht odur ki, gücü yettiği ve ne yapacağını 

bildiği halde, yağmur altında ve bataklık yolda kalmaya devam eder.‖ 

                                                 

 Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi orada da tahakkuk edecektir. 

 ―Biz seni âlemlere Rahmet olarak gönderdik.‖ ( K.Kerim, Enbiya, 21:107) 

 ―Elbette Rabbin sana râzı olacağın ihsanlarda bulunacaktır.‖ (Kr. Kerim, Duha, 5) 
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Söyleyin bana ey kardeĢler bu dünya bizim anavatanımız mıdır? Hayır, değil. Çünkü 

Âdem babamız dünyaya sürgüne gönderildi. Ülkesinin özlemini çekmeyen bir sürgün bulunur 

mu acaba? Ama dünyayı sevenler ölümü düĢünmezler, hem de biri ölümden söz etti mi, 

konuĢmasına kulak vermezler. 

Allah insanı dünyaya yerleĢmek için değil, gerçekte cennete koymak için yarattı. 

Hay ve Kayyum olan Allah‘a yemin ederim ki, bir Ģeyi iyi yapmak için o iĢte alıĢtırma 

yapmak gerekir. Askerleri görmüyor musunuz? Onlar barıĢ zamanında sanki savaĢta imiĢ gibi 

talim yaparak eğitim görürler ve daima hazırlanırlar. Ġnsan da ölüme böyle hazırlanmalıdır.
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Söyleyin bana, bir insan doğarken nasıl doğar, tabi ki çıplak doğar. Ve ölü halde toprağa 

konurken ne kârı olur? Ġçine sarıldığı bir kefen bezi. ĠĢte dünyanın insana verdiği ödül 

budur.
227

  

Hz. Ġsa (as) Nasıra‘da bir vergi mülteziminin evine misafir olunca, ferisiler 

mırıldanarak: ―Mualliminiz neden günahkârlarla yemeğe gider?‖ dediler. 

Ġsa (as) dedi: ―Doktor bir eve ne için gider?‖ 

Cevap verdiler: ―Hastayı iyileĢtirmek için...‖  

Ġsa (as) dedi: ―Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hastalardan baĢka kimsenin ilaca ihtiyacı 

yoktur.‖
228

 

Ġsa (as) devam etti: ―Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki, Allah 

peygamberlerini dünyaya günahkârlar tövbe etsin diye gönderir. Takva sahipleri için 

göndermez. Çünkü temiz olanın banyoya ihtiyacı olmaz. Siz gerçek ferisiler iseniz benim 

günahkârların kurtuluĢu için çalıĢmamdan memnun olmalısınız. Ferisi demek Kenan dilinde 

―Allah‘ı arayan‖ adam demektir. Sizin de öyle olmanız gerekir.‖
229

  

Sonra ferisilere hitap ederek dedi: ―Gelin siz gerçek ferisi misiniz, değil misiniz 

öğrenelim‖ dedi.  

―Allah‘ın dostu Ġlya havarisi EliĢa‘nın ricası üzerine küçük bir kitap yazıp, içinde 

Allah‘ın kanunuyla birlikte tüm insani hikmetlere de yer verdi. 

Kitap Ģöyle baĢlıyor: 

„Allah‟ın kulu Ġlya! 

Allah‟tan korkan, yalnızca Allah‟ın dileğini öğrenmekle yetinir. 

Allah‟ı anmak arzu edenler evlerinin kapılarını ve pencereleri kaparlar. Nefislerini 

korurlar, kalplerini korurlar. Çünkü Allah‟ın mekânı olan kalp Allah‟tan baĢka bir 

Ģeyle doldurulmamalıdır. 

Salih amel iĢlemek isteyenler kendi benliklerine yönelsinler, çünkü tüm dünyayı 

kazanıp da, kendi ruhunu yitirmek hiçbir iĢe yaramaz.  

BaĢkalarına öğretmek isteyenler, baĢkalarından daha iyi yaĢasınlar; çünkü 

kendinizden daha az bilenden hiçbir Ģey öğrenilemez. O halde, günahkâr kendine 

öğretenden daha kötü birini gördüğü zaman hayatını nasıl düzeltecek? 

Allah‟ı arayanlar insanların sohbetinden kaçsınlar. Çünkü Musa (as) Sina dağında 

yalnızken kendini buldu ve bir dostun dostla konuĢtuğu gibi Allah‟la konuĢtu.


  

Allah‟ı arayanlar, otuz günde bir kez, insanların arasına çıksınlar. 

Yürüdüğü zaman sadece kendi ayaklarına baksınlar. 

KonuĢtuğu zaman yalnızca yararlı Ģeyler konuĢsunlar. 

Yediği zaman doymadan sofradan kalksınlar.  

Her gün bir ertesi güne çıkamayacaklarını düĢünüp, vakitlerini sona yaklaĢan 

birisi gibi harcasınlar.  
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Kendinden baĢka kimseyi ayıplamasınlar.  

Çıplak yer üstünde uyusun, iki saatlik uykuyla yetinsinler. 

Ġbadet ederken gerçek bir mahkemede gibi titreyerek dursunlar.  

Allah‟a kulluk için Musa‟nın kitabına göre bunları yap‟
230

 

Ġlya‘nın küçük kitabı budur ey ferisiler‖ dedi Hz. Ġsa. 

 

38. Hz. Ġsa (as) Tövbe Eden Bir Kulun Değerini Anlatıyor 
Hz. Ġsa (as) bir gün Ģöyle konuĢtu: ―Pek çok vergi mültezimleri, fahiĢeler ve günahkârlar 

tövbe sebebiyle Allah‘ın melekûtuna girecekler ve kendilerini takva sahibi sayanlar, gururları 

nedeniyle ateĢlere girecekleridir.‖
231

  

Bunu duyan ferisiler öfkeyle ayrıldılar. O zaman Hz. Ġsa (as) tövbeye gelenlere ve 

havarilere dedi ki: 

―Bir adamın iki oğlu vardı.  

Küçük olanı dedi: ‗Baba benim payıma düĢen malları ver!‘ Babası verdi. Oğul ayrıldı ve 

uzak bir ülkeye gitti. Orada lüks ve israf içinde yaĢayarak bu malları bitirdi. Sonra bu ülkeye 

Ģiddetli bir kıtlık geldi. Bir müddet orada-burada çalıĢarak geçindi. Sonra bin piĢman bir halde 

babasının memleketine döndü. Zavallı adam babasının yanına gitti. Babası onu uzaktan görüp 

Ģefkate geldi ve onu karĢıladı, sevdi, öptü. 

Oğul, baĢ eğip dedi: ‗Baba sana karĢı günah iĢledim. Bana karĢı hizmetçilerinden biri 

gibi davran. Çünkü ben senin oğlun olacak değerde değilim.‘ 

Baba karĢılık verdi: ‗Oğul böyle söyleme. Sen benim oğlumsun ve ben seni bir köle 

durumunda görmeye dayanamam.‘ Ve hizmetçilerini çağırıp, dedi: ‗Bu oğluma izzet-i 

ikramda bulunun. Yağlı danayı kesin. ġenlik yapın. Bu oğlum ölmüĢtü ve Ģimdi yeniden hayat 

buldu. Bu oğlum kaybolmuĢtu. ġimdi yeniden bulundu.‘ 

Evde Ģenlik yaparken büyük oğlu iĢinden eve geldi. ġenlik yapıldığını duyunca ĢaĢırdı 

ve hizmetçilerden durumu öğrendi. Babasının yanına gitti. 

Babası: ‗Oğul kardeĢin geldi, gel sen de onunla sevin‘ diyince öfkelendi ve: ‗Sana en iyi 

Ģekilde hizmet ettim. Ama sen bana yemem için bir kuzu bile vermedin. O ise malımızın 

yarısını alıp gitti ve fahiĢelerle yedi. Bu değersiz adama ise sen yağlı danayı kesiyorsun.‘ 

Baba dedi: ‗Oğul sen hep benimlesin ve her Ģey senindir. Ama bu kardeĢin ölmüĢtü, 

Ģimdi dirildi; kayıptı, Ģimdi bulundu. Bu bakımdan sevinmeliyiz.‘ 

Büyük oğul kızdı ve dedi: ‗Sen git ve neĢelen. Ben hainlerin sofrasında yemek yemem‘ 

diyerek tek kuruĢ almadan çekti, gitti.‖   

ġimdi söyleyin bana bu oğul daha sonra, bir hak iddiasında bulunabilir mi?  Tövbe eden 

ikinci oğul ise merhameti hak eder öyle değil mi? 

Hz. Ġsa (as) dedi: ―Allah Hay ve Kayyumdur ki, tövbe eden günahkâr için Allah‘ın 

melekleri böyle sevinirler.‖
232

  

 

39.  Hz. Ġsa (as) Gerçek Ferisileri (Allah Dostlarını) Anlatıyor 

Hz. Ġsa (as)  dedi: ―ġimdikiler gerçek ferisi midir, değil midir? Size diyorum ki, bir 

insan gerçek kötülüğünü örtmesi için din mesleğine ve kılığına bürünmesinden daha korkunç 

bir Ģey yoktur. ĠĢte size eski zamanlarda yaĢamıĢ bir ferisinin hayatından örnekler vereceğim:  

Ġki ferisi ibadet için bir dağa giderler. On beĢ yıl sonra birbirlerini gördüler. YaĢlı olanı 

önce konuĢtu: (Çünkü küçüklerin büyüklerden önce konuĢması günah sayılıyordu.) 

‗-KardeĢ ne zamandır buradasın?‘ 

‗-On beĢ yıldır‘ 

‗-Ey kardeĢ Ģimdi Ġsrail Kralı kimdir bilir misin?‘ 
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‗-Ġsrail‘in kralı Allah‘tır.  Çünkü puta tapanlar Ġsrail‘in kralı değil cellâtlarıdırlar.‘  

‗-Doğru ama ben Ģimdi Ġsrail‘in cellâdı kimdir diye soruyorum.‘ 

‗-Ġsrail‘in günahları Ġsrail‘in cellâdıdır. Çünkü günah iĢlemiĢ olmasalardı Allah onlara 

puta tapıcı bir kral göndermezdi.‘  

‗-Allah, Ġsrail‘i cezalandırmak için gönderdiği Ģu kâfir kimdir?‘ 

‗-Ne bileyim, on beĢ yıldır ilk sizi görüyorum.‘ 

‗-Ayakkabıların ve elbiselerin ne kadar da yeni. On beĢ yıldır kimseyi görmediysen bu 

elbiseleri sana kim verdi?‘ 

‗-Ġsrail halkının çölde kırk sene elbisesini eskitmeyen ve koruyan kimse beni de o 

korudu.‘ 

O zaman yaĢlı olan gencin kendisinden daha da olgun olduğunu gördü. Kendisinin her 

yıl insanlarla iliĢkisi oluyordu. Onun sohbetinden yararlanmak için dedi: 

‗-KardeĢ gel, sen okuma bilmiyorsan benim evimde Davud (as)‘ın Mezmurları var. Ben 

sana her gün okuyayım, Davud‘un ne dediğini açıklayayım.‘ 

‗-Haydi gidelim.‘ 

‗-KardeĢ iki gün oldu su içmemiĢim. Gel bir de su arayalım.‘ 

‗-Ey kardeĢim ben iki aydır su içmedim. Gidelim, Allah‘ın peygamberi Davud aracılığı 

ile ne dediğine bakalım. Rab bize su vermeye her yerde kadirdir.‘ 

Bunun üzerine dönüp, yaĢlı adamın evine geldiler. Kapının önünde taze su kaynağı 

buldular.  

YaĢlı adam dedi: ‗-KardeĢ sen Allah‘ın veli bir kulusun ki, bak Allah bu suyu senin 

uğruna verdi.‘ 

Genç dedi: ‗-KardeĢ sen bunu alçakgönüllülüğünden diyorsun. Belli ki bunu Allah 

benim uğurumdan yapmıĢ olsaydı iki aydır susuz bulunduğum mevkide su ihsan ederdi. Ama 

ben itiraf edeyim ki, iki aydır su içmediğimi söyledim ve nefsim senden iyi imiĢim gibi bir 

üstünlük duydu.‘ 

YaĢlı dedi: ‗-KardeĢim sen doğruyu söylediğin için günah iĢlemedin.‘ 

Genç dedi: ‗-Ey kardeĢ babamız Ġlya‘nın ―Allah‘ı arayan yalnızca kendini ayıplasın‖ 

dediğini unutuyorsun. O biz bunu bilelim diye değil, biz buna uyalım diye yazdı mutlaka.‘ 

YaĢlı: ‗-Doğru, o zaman Allah‘ımız seni bağıĢlamıĢtır.‘ 

Bunu deyip Mezmur‘u aldı ve okumaya baĢladı: ‗-Dilimin günahıma bahane bulup, göz 

yumarak kötü düşüncelere dalmaması için ağzımın üstüne bir gözetleyici yerleştireceğim.’ 

Ve burada yaĢlı açıklayıcı bir konuĢma yaptı. Epey bir zaman sonra genç ondan ayrıldı. 

Aradan on beĢ yıl daha geçti.  YaĢlı genci bulamadı. Çünkü yerini değiĢtirmiĢti. 

YaĢlı onu bulunca dedi: ‗-Ey kardeĢ, neden bir daha gelip, Davud‘un kitabı Mezmur‘dan 

öğrenmek istemedin?‘ 

Genç cevap verdi: ‗-Çünkü bana söylediklerini tam anlamıyla öğrenip, uygulamaya 

çalıĢıyorum. Bu yüzden fırsat bulamadım.‘ 

YaĢlı adam dedi: ‗-On beĢ yıl geçmiĢken bu nasıl olur?‘ 

Genç dedi: ‗-Sözlere gelince onu bir saatte öğrendim ve hiç unutmadım. Fakat henüz 

ona tam olarak uyamadım. Uymayacak olduktan sonra onu öğrenmenin ne faydası var. 

Ahirette yüce Allah zihnimize değil, kalbimize bakacak. Bu bakımdan ne öğrendiğimizi değil, 

ne yaptığımızı soracak.‘ 

YaĢlı dedi: ‗-KardeĢ böyle deme. O zaman Allah‘ımızın değer vermiĢ olduğu ilmi hor 

görmüĢ olursun.‘ 

Genç dedi: ‗-ġimdi günaha girmemek için ne diyeyim. Çünkü senin sözün de benimki 

de doğru. Öyleyse Ģöyle diyeyim. Allah‘ın kanunda yazılı olan sözlerini öğrenenler, daha çok 

Ģey öğrenmek istiyorlarsa, önce öğrendiklerini uygulamalıdırlar. Ġnsan öğrendiğini bilmekle 

yetinmesin ve onları uygulasın. Onun ile amel etsin. Günahlardan kurtulsun.‘ 



YaĢlı olanı dedi: ‗-Ey kardeĢ söyle, sen kiminle konuĢtun ki söylediklerimi 

uygulayamadığından yakınıyorsun.‘ 

Genç dedi: ‗-Ey kardeĢ kendimle konuĢuyorum. Her gün kendimi Allah‘ın mahkemesi 

önüne koyarım. Her zaman günahlarıma göz yuman bir Ģey duyarım.‘ 

YaĢlı dedi: ‗-Ey kardeĢ sen tamken günahların nedir ki?‘ 

Genç dedi: ‗-Ey kardeĢ böyle deme. Ben daima iki büyük günahın ortasında duruyorum. 

Biri kendimi günahkârların en büyüğü olarak bilmemem; diğeri ise, baĢkasından çok piĢman 

olmak istemememdir.‘ 

YaĢlı dedi: ‗-Sen insanların en olgunu iken, kendini nasıl günahkârların arasında olarak 

bilirsin?‘ 

Genç cevap verdi: ‗-Bir ferisi olmak istediğim zaman üstadımın bana söylediği ilk söz 

Ģu olmuĢtur: “-Başkalarının iyiliklerine, kendimin ise kötülüklerine bakmalıyım. Eğer böyle 

yaparsam, kendimi günahkârların en büyüğü olarak algılayabilirim.”  

YaĢlı dedi: ‗-Bu dağlarda kim var ki, kimi göresin?‘ 

Genç cevap verdi: ‗-GüneĢlerin ve yıldızların itaatine bakmalıyım. Çünkü onlar 

Rab‘lerine benden daha iyi itaat ediyorlar. Ama ben ya doğru dürüst ıĢık vermediklerinden ya 

da sıcaklıklarından dolayı onları ayıplıyorum.‘ 

YaĢlı adam bunu duyunca dedi: ‗-KardeĢ sen bu akideyi nerede öğrendin? Çünkü ben 

doksan yaĢındayım ve yetmiĢ yıllık bir ferisiyim.‘ 

Genç cevap verdi: ‗-Ey kardeĢ sen bunu tevazudan, alçak gönüllüğünden söylersin. 

Çünkü sen Rabbimizin veli bir kulusun. Ancak Rabbimiz zamana ve yaĢa bakmaz, kalbe 

bakar. Bundandır ki, Davud on beĢ yaĢında kral oldu ve Rabbimiz onu peygamber yaptı.‘ 

Bu adam gerçek bir ferisiydi‖ dedi Hz. Ġsa (as) ve ekledi: ―ĠnĢallah onu ahirette bir 

arkadaĢımız olarak buluruz.‖
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Ġsa (as) oradan ayrıldı. Bir gemiye binerek giderken havarilerine dedi: ―Günümüz 

ferisilerinin mayalarından sakının. Çünkü az bir maya bir yığın ekmek hamurunu bozar. Zira 

ferisinin ben düĢüncesi, yanlıĢ fikirleri sadece ferisileri bozmamıĢ Ġsraillileri de bozmuĢ. 

Çünkü halk kutsal kiĢi saydıkları ferisilerde ne görse yapıyor.‖
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―Gerçek ferisi ise, insan tabiatının yağıdır. Nasıl yağ tüm sıvıların üstünde durursa, 

ferisinin iyiliği de tüm iyiliklerin üstündedir. O, Allah‘ın yaĢayan kitabıdır. Söylediği ile 

yaptığı her Ģey Allah‘ın kitabına uyumludur. Bu bakımdan kim olursa olsun onun yaptığını 

yapan Allah‘ın kitabına uymuĢ olur. Gerçek ferisi, günahla insan bedenini çürütmeyen tuzdur. 

Onu gören herkes tövbeye gelir. O hacıların yolunu aydınlatan bir ıĢıktır. Onu gören dünyayı 

hor görür, ahiretine ciddi çalıĢır. Ama yağı bozan, kitabı tahrip eden,  tuzu çürüten, ıĢığı 

söndüren elbette sahte bir ferisidir. Bu bakımdan bu günkü ferisilerin yaptığını yapmamaya 

dikkat edin.‖
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40. Hz. Ġsa (as) Kudüs‟te Allah‟ı Anlatıyor 

Ġsa (as) Sept gününde mabede girdi, askerler onu yakalamak için kıĢkırtmayı denediler 

ve gelip sordular: ―Muallim, savaĢmak meĢru mudur?‖  

Hz. Ġsa (as): ―Ġnancımız bize, hayatımızın yeryüzü üzerinde sürekli, savaĢ halinde 

olduğumuzu söyler.‖  

Askerler: ―Öyleyse bizi kendi inancınıza çevirmek ve bizim pek çok tanrılarımızı 

bırakıp, senin tek olan ve görünmediği için nerede olduğu bilinmeyen ve belki de hayal olan 

Allah‘ına uymamızı ister misin?‖  

Ġsa (as) karĢılık verdi: ―Eğer sizi Allah‘ın yarattığı gibi ben yaratmıĢ olsaydım, sizi 

hidayete erdirmek isterdim.‖   
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Askerler dediler: ―Nerede olduğu bilinmeyen senin Allah‘ın bizi nasıl yaratmıĢ olabilir? 

Bize Allah‘ı göster, o zaman size inanırız.‖ 

 Ġsa (as) cevap verdi: ―Eğer sizin O‘nu görecek gözünüz olsaydı, ben O‘nu size 

gösterirdim. Fakat kör olduğunuz için gösteremiyorum.‖ 

 Askerler: ―Bu insanların sana verdiği onur, mutlaka senin anlayıĢını götürmüĢ ki, bizim 

ikiĢer gözümüz olduğu halde sen bize kör olduğumuzu söylersin.‖  

Ġsa (as): ―Bedeni gözleriniz yalnız cismi olan ve dıĢtaki Ģeyleri görebilir. Bunun için siz 

hiçbir iĢe yaramayan altından, gümüĢten ve tahtadan tanrılarınızı görebilirsiniz. Ama biz 

inananlar, insanların Rabb‘imize karĢı imanın verdiği manevi gözlerimiz vardır. Bu yüzden 

biz Rabb‘imizi her yerde görebiliriz. (
*
)  

Askerler dediler: ―KonuĢmana dikkat et! Çünkü eğer tanrılarımıza söz söyleyecek 

olursan, seni Hirodes‘e teslim ederiz. O da, her Ģeye kadir olan tanrılarımızın öcünü alır.‖  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Eğer dediğiniz gibi onların, her Ģeye gücü yetiyorsa, beni 

bağıĢlayın, ben onlara taparım.‖  

Askerler bunu duyunca sevindiler ve baĢladılar putlarını yüceltmeye...  Hz. Ġsa (as) o 

zaman onları susturdu ve dedi: ―Burada sözlerinize değil, iĢlerinize ihtiyacım var. Madem 

öyle, tanrılarınız bir tek sineği yaratsın, ben onlara tapacağım. Asla!.. Onların bir tek sineği 

yaratmaya gücü yetmediğini gördüğümden, her Ģeyi bir tek sözü ile yaratan Allah‘a ibadet 

ediyorum.  Onun adı tek baĢına orduları korkutur.‖ (

) 

Askerler bu sözlerden sonra Ġsa (as)‘ın üzerine yürüdüler.  

Ġsa (AS) dedi: ―Adonai sabuoth!‖  

Bunun üzerine askerler kimse kendilerine dokunulmadığı halde boĢ fıçılar gibi ayakları 

ve elleri yere çarparak yuvarlanıp gittiler.  Kâhinler ve ferisiler kendi aralarında ―Onda Baal 

ve EĢterot‘un bilgeliği var. Ve bunu da Ģeytanın gücüyle yaptı‖
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 Ģeklinde konuĢtular.  

    

41. Kâhinler Ġsa (as)‟ı Yanıltmak Ġçin Soru Soruyorlar 

Kâhinler, baĢ kâhinin telkini ve teĢviki ile öğle namazını kılmakta olan Ġsa (as)‘a 

yaklaĢıp Ġsa‘yı (as) yanıltmak için: ―Muallim, Ġnsan (Cennette bulunan Âdem (as)) ekini ve 

meyveyi neden yedi? Allah onun yemesini istedi mi, istemedi mi?‖ diye soru sordular. ―Eğer 

Allah‖ istedi dese, niçin yasakladığını soracaklardı. ―Allah istemedi‖ dese, insanın Allah‘ın 

istemediğini yaptığından, Allah‘tan daha güçlü olacağını iddia edeceklerdi. Ġsa (as)‘ın yanında 

havariler ve büyük bir kalabalık bulunduğundan, O‘nu ancak sorularla bunaltmak istiyorlardı.  

Bu sorularına Ġsa (as) öyle cevap verdi: ―Sizin sorunuz, dağın tepesinden geçen, sağı-

solu uçurum olan bir yol gibidir. Ancak, ben ne sağa ne sola sapmayacağım ve ortadan 

yürüyeceğim.‖ 

Kâhinler bunu duyunca, Hz. Ġsa (as)‘ın kalplerinden geçeni bildiğini sezerek ĢaĢırdılar. 

Fakat Ġsa (as) devam etti: ―Her insan, ihtiyacı olduğundan, her Ģeyi kendi yararı için yapar. 

Ama hiçbir Ģeye ihtiyacı olmayan Allah, her Ģeyi kendi ―Hak‖  arzusuna göre yapmıĢtır. 

Bunun için Yüce Allah insanı yaratırken onu Allah‘ın hiçbir Ģeye ihtiyacı olmadığını bilsin 

diye hür olarak yaratmıĢtır. Nasıl bir kral kendini sevsinler diye kölelerini hür bırakır, öyle de, 

Allah insanları kendini tanısınlar diye hür bırakmıĢtır.  

                                                 
*
  ―O‘nu gözler idrak edemez, O ise gözleri idrak eder.‖ (En‘am, 6: 103) 

―Gerçek Ģu ki, gözler kör olamaz fakat göğüslerin içerisindeki kalpler kör olur‖ (Hacc,22: 46) 

 Hz. Ġsa (AS)‘ın Allah‘ın birliğini savunduğunu Ġnciller kabul ederler.  

―Tanrımız olan Rab tek Rab‘dir‖ (Markos, 12:29–32)  

―Tanrı, yaratan, öldüren, dirilten ve yargılıdandır.‖  (Markos 10:6) 

―Her Ģeye gücü yetendir.‖ (Markos 10:27)  

―Yerlerin ve göklerin Rabb‘idir.‖  (Matta, 11:25 Luka, 10:21) 

―Hesap gününü ancak o bilir.‖  (Markos, 13:32) 

―Tanrı en iyi ve üstün olanıdır. Ondan üstünü ve iyisi olamaz‖ (Markos, 10:18) 
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Allah Kadir-i Mutlak olduğu, insana ihtiyacı olmadığı için hayrı iradesi ile iĢleyip, 

Ģerden isteği ile kaçınsın diye hür ve serbest yaratmıĢtır. Gerçeği konuĢtuğuma iĢaret olsun 

diye söylüyorum, baĢ kâhin beni aldatmak için sizi kötü bir niyetle göndermiĢtir. Bu da onun 

kâhinliğinin bir hilesidir. 

Onlar ayrılıp gittiğinde olan biteni baĢ kâhine anlattılar. O da: ―Onun sırtında her Ģeyi 

kendisine söyleyen bir cini vardır. O, Ġsrail krallığını arzular, ama bu ona verilmeyecektir‖
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dedi. 

 

42. Hz. Ġsa (as) Körü ĠyileĢtiriyor 

Isa (as) öğle namazını kılıp mabedden çıktığında kapıda anadan doğma kör bir adam 

gördü. Bunun üzerine havariler dediler: ―Muallim, bu adamda kimin günahı var, annesinin mi 

yoksa babasının mı günahı var ki böyle kör doğmuĢ?‖  

Ġsa (as): ―Ne babasının, ne de anasının günahı var onda. Allah onu Ġncil‘e Ģahit olsun 

diye böyle kör yaratmıĢtır‖ dedi. Sonra o kör adamın yanına gitti ve tükürüğünden bir çamur 

yaptı ve adamın gözüne sürdü. Adama gidip yıkanmasını söyledi. Kör adam yıkandıktan 

sonra ıĢığa kavuĢtu.  

Onu gören herkes, Hz. Ġsa (as)‘ın peygamber olduğunu konuĢurken kahinler ‖O 

günahkar biridir. Sebt gününe riayet etmeyerek günaha girmiĢtir‖
238

 diyorlardı.   

 

43. Ġsa (as) Dünyanın Üç Yüzünü Anlatıyor  

Ġsa (as) havarilerine ―Dünyayı tanıdığını zaman benim gerçeği söylediğimi 

anlayacaksınız. Böylece gerçeği de bileceksiniz‖ dedi ve devam etti: ―Bilin ki bir adla 

birleĢmiĢ üç dünya vardır.  

Birincisi: Su, hava, güneĢle birlikte Allah‘ın iradesine uyan Davud (as)‘ın ‗Allah onlar 

için çiğnemedikleri birer kural koymuĢtur‘ dediği gibi Allah‘ın iradesini temsil eder.  

Ġkincisi: Nasıl ki ev, duvarları değil de bir aileyi temsil ediyorsa, öyle de insanları ve 

insanların özlemleri olan Allah‘ı ve ahireti, fıtratları gereği ister. Neden, çünkü herkes ebedi 

olanı ister ve özler. Bunu temin için Allah rahmetinden kurtuluĢ için peygamberlerini 

göndermiĢtir. 

Üçüncüsü: Ġnsanın Allah‘a isyan içinde olduğu, kanunlara karĢı geldiği, günaha batmıĢ 

durumudur. Allah‘ımız bu dünyadan öylesine nefret eder ki, eğer peygamberler bu dünyayı 

sevmiĢ olsalardı,  Allah onların peygamberliklerini çeker alırdı. (
*
)   

Havariler: ―Sözlerin o kadar güzel ki, bize merhamet et. Biz onları anlayamıyoruz‖ 

dediler.
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44. Hz. Ġsa (as) Kaderi ve Cenneti Anlatıyor 

Ġsa (as)  havarileri ile Erden‘in ötesindeki çöle gitti. Bir palmiye ağacının gölgesine 

oturdular. Öğle namazını kıldıktan sonra Hz. Ġsa (as) dedi: ―Takdir öylesine gizlidir ki, sadece 

bir kiĢiye açıklanacaktır. O, milletlerin aradığı, Allah‘ın sırlarına vakıf olan kimsedir. O 

dünyaya gelince söylediği sözlerini dinleyecek olan herkes kutsanacaktır. Bu palmiye ağacı 

bizi gölgelendirdiği gibi Allah da onları rahmetiyle gölgelendirecektir.‖ 

Bu sözler üzerine havariler bu zatın kim olduğunu sordular. Ġsa (as) Ģöyle karĢılık verdi: 

―O Allah‘ın elçisi Muhammed‘dir. (as) O dünyaya geldiği zaman uzun süre yağmur 

almayan topraklar su alıp da bol bol meyve verdiği gibi, insanlar arasında salih amel 

yayılacaktır. Çünkü o, Allah‘ın rahmeti ile yağmur yüklü beyaz bir buluttur. Allah bu rahmeti 
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yağmur gibi yağdıracaktır. (
*
)  Ben size Allah‘ın bilmem için bahĢettiği azıcık Ģeyi 

anlatacağım.  

Ferisiler derler ki, ―Her Ģey öylesine takdir edilmiĢtir ki, seçilmiĢ olan, facir/fasık olmaz. 

Allah günahı fasık ve facirlere, iyi ameli de seçilmiĢlere takdir etmiĢtir. Bu önceden takdir 

edilmiĢtir.‖ Bunu yazan ele ve söyleyen dile lanet olsun! Çünkü bu, Ģeytanın inancıdır. 

Buradan, kiĢi, günümüzün ferisilerini bilebilir. Onlar Ģeytana inanmıĢ kullardır. Hâlbuki Allah 

günahkâr günah iĢlediği zaman tövbe etmeyi emreder. Hâlbuki bu tür takdir, günahları sonsuz 

kabul ettirdiği gibi, tövbeden de tümüyle yoksun bırakır.  

Rabbimiz, peygamber Yoel aracılığı ile Ģöyle demiĢtir: ―Ben Hayy ve Kayyum olan 

Allah, günahkârların tövbeye gelmesini isterim ve ararım.‖ Yine peygamberi ĠĢa‘ya aracılığı 

ile: ‖Ben çağırdım, siz ise dinlemediniz.‖ Hâlbuki ferisiler, seçilmiĢlerin fasık ve facir 

olamayacağını söylerken, Allah‘ın, beyaz bir Ģey gösterip kör bir adamla alay etmek gibi 

insanlarla alay ettiğini söylemiĢ oluyorlar.  

Hâlbuki Allah‘ımız, peygamber Hezekiel aracılığı ile ne diyor: ―Hayy ve Kayyum‘um 

ki, eğer takva sahibi, takvasını bırakırsa, eğer kirli iĢler yaparsa, helak olur. Onun takvasından 

hiçbir Ģey hatırlamam. Eğer takvasına güvenirse, takvası onu benim önümde terk eder ve onu 

kurtaramaz. 

Yine peygamber HoĢea aracılığı ile: ―Ben seçilmiĢ olmayan bir kavmi çağıracağım, 

onlara seçilmiĢ diyeceğim‖ der. ĠĢte bu günün ferisileri, akideleriyle Allah‘a tümüyle karĢı 

çıkarlar.
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Hz. Ġsa (as)  devam etti: ―Bakın size diyorum ki, takdir kendisine temel olarak Allah‘ın 

kanununu ve insanın hür iradesini alır. Allah, rahmeti ile kulunun hür iradesini izler. Kudreti 

ile onun iradesini yerine getirir. Bu nedenle ahirette, hüküm gününde günahına hiçbir mazeret 

bulamayacaktır. Çünkü Allah‘ın, onların kurtuluĢu için neler yaptığı ve tövbeye çağırdığı, her 

zaman herkes için apaçık ortada olacaktır.
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Eğer bu anlatılanla yetinmezseniz ve neden hala daha  ―neden böyle‖ diyorsanız, size 

derim ki, Allah‘ın her iĢine aklınız ermez. Söyleyin bana neden tek bir taĢ su üstünde durmaz 

da, tüm yeryüzü su üzerinde durur? Söyleyin bana su ateĢi söndürür, hava yerden kaçarken, 

nasıl olur da hiç kimse suyu ateĢi ve havayı birleĢtiremezken, insanda uyum içinde bir araya 

geliyor? Neden? 

Bunu bilemezsiniz. Tüm insanlar da bilemez. O halde Allah‘ın bir tek sözü ile kâinatı 

nasıl yarattığını nereden anlayacaklar? Allah‘ın sonsuzluğunu nasıl idrak edecekler? Bunu 

asla anlayamayacaklardır. Allah‘ın iĢleri Allah‘a göredir. Onları nasıl anlayabiliriz? 

Bunun için Allah‘ın peygamberi ĠĢa‘ya haykırıp: ―Gerçekten sen gizli bir Allah‘sın‖ 

diyordu.  

Ġnsan anlamıyorum ve bilmiyorum diye gerçeği reddetmeli midir? Ben nasıl olduğunu 

anlamadığım halde sıhhati reddeden bir hastayı henüz görmedim. Hem ben Allah‘ın benim 

duam ile hastaları nasıl iyi ettiğini de bilemiyorum.‖ 

O zaman havariler: ―Gerçekten sende Allah‘ın sözü vardır. Çünkü insan senin 

konuĢtuğun gibi konuĢmaz‖ dediler.   

Ġsa (as) Ģöyle mukabele etti: ―Allah beni Ġsrail ailesine gönderdiği gibi, bana aynaya 

benzeyen bir kitap verdi. O, benim kalbime o Ģekilde nazil oldu ki, konuĢtuğum her Ģey o 

kitaptan geliyor. Ve o kitabın çıkması bitince ben dünyadan ref olunacağım. (
*
)    

                                                 
*
 ―Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik‖ (Enbiya, 21: 107) 
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Petrus: ―Onda Cennetin ihtiĢamı da yazılı mıdır?‖ diye sordu.  

Ġsa (as): ―Cennetin ne tür olduğunu, kutsal kiĢilerle müminlerin orada nasıl ebedi 

kalacaklarını anlatacağım. Çünkü ebediyet, cennetin en büyük nimetlerinden birisidir. Her Ģey 

ne kadar büyük olursa olsun, madem sonu var, o küçüktür, hatta hiçtir.   

   Cennet, Allah‘ın nimetlerini depo ettiği yurttur. Öylesine değerlidir ki, bir dirhemi bin 

dünyadan daha da değerlidir. Bu nimetleri Rabbimiz, babamız Davud (as)‘a gösterdiği zaman 

Davud iki ellerini gözlerine kapayarak ve ağlayarak dedi: ―Bu dünyaya daha fazla bakmayın 

ey gözler. Çünkü her Ģey boĢ ve hiç iyi bir Ģey yoktur‖ demiĢtir.  

Bu nimetler hakkında ĠĢa‘ya peygamber: ―Allah‘ın sevdikleri için hazırladığı Ģeyleri 

insanların gözleri görmemiĢ, kulakları iĢitmemiĢtir. Ġnsan kalbi de bunları tasavvur etmiĢ 

değildir‖ demiĢtir. (

) 

Allah Hay ve Kayyumdur ki, Cenneti bilmek bakımından bu kadarı sizin için yeterlidir. 

Allah cenneti nimetlerinin yurdu olarak yaratmıĢtır. Ölçüsüz derecede iyiliğin ölçüsüz 

derecede iyiliği olacaktır. Ölçüsüz güzelliğin de ölçüsüz derecede güzel Ģeyleri olacaktır.  

Allah kendisine inanarak kulluk yapan insanlara Ģöyle der: ―Senin yaptıklarını 

biliyorum. Madem benim için çalıĢıyorsun ve merhametimi istiyorsun ve sonsuza kadar bana 

kulluk etme niyetin vardır, ben de ebediyen sağ ve diri olduğum için sana öyle muamele 

edeceğim. Seni ebediyen cennetteki nimetlerimle bezeyeceğim. Sen ebediyen benim kulum 

olmak istiyorsun, ben de senden ebediyen merhametimi eksik etmeyeceğim.‖
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Petrus sordu: ―ġimdi bizim sahip olduğumuz bedenimiz cennete girecek mi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Dikkat et ya Petrus bir Saduki olmayasın. Çünkü Sadukiler 

bedenin yeniden dirilmeyeceğini ve meleklerin olmadığını söylerler. Bu bakımdan onların 

bedeni ve ruhu cennete girmekten yoksundur ve onlar meleklerin kendilerine hizmetinden 

yoksundurlar. Allah‘ın peygamberi Eyüb (as)‘ın ne dediğini unuttunuz mu?‖ ‗Biliyorum ki, 

Allah Hay ve Kayyumdur ki, son gün bedenimle yeniden kalkacak ve Allah‘ı gözümle 

göreceğim.‘ Ama inanın bana bedenimiz öylesine pak olacaktır ki, babanız Âdem‘in günah 

iĢlemeden önceki durumuna getirecektir. Anlamanız için size misalle anlatıyorum.  

Bir efendiye hizmet eden iki oğlu vardı. Biri ancak iĢi seyreder ve öbürüne emirler 

vermekten baĢka bir Ģey yapmazdı. Ġkinci de birincinin verdiği emirleri canla baĢla yapardı. 

Efendinin sadece emirler veren adamı ödüllendirip, çalıĢan adamı ödüllendirmemesi sizce adil 

midir? 

Allah adildir. Ruh ve beden insanın nefsi ile beraber Allah‘a hizmet eder. Ruh yalnızca 

emreder ve seyreder. Çünkü ruh yemez, içmez ve ibadet için yorulmaz. Hasta olmaz, soğuk 

ve sıcağın ıstırabını çekmez. Bunu ancak bedenle hisseder. O halde hak mıdır ki, seyreden ruh 

cennete girsin ama çalıĢıp yorulan beden mahrum kalsın? Bunun için adil ve hakim olan Allah 

ruhu, bedenle beraber cennete alacaktır.  

ġimdi eğer beden cennete girmeyecek ise cennetin yiyeceklerini kim yiyecektir. Ruh 

mu? Emin olun ki hayır. Ruh yemez ve içmez. Çünkü o manevidir.‖ 

Petrus sordu: ―Peki o zaman cennette pislik olmayacak ise o yiyecekler ve içecekler 

nereye boĢaltılacaktır?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ey Petrus, yiyeceklerin pislik haline dönüĢmesi hakkında büyük 

hata ediyorsun. Çünkü beden Ģimdi bozulan yemekleri yiyor. Bunda çürüme ve kokuĢma 

olabilir. Cennet yemekleri ise halis ve öz yemekler olduğundan çürüme, kokma ve fazlalık 

olmayacaktır. Allah ĠĢa‘ya peygamber aracılığıyla Ģöyle seslenir: ‗Kullarım benim evimde, 

benim soframda oturacaklar, neĢeyle, mutluluk içinde çalgılar ve müzik eĢliğinde yiyip 

içecekler ama onlara hiçbir Ģey hissettirmeyeceğim.‘  

                                                 

 Bu mealde bir kudsi hadis vardır. (Bakınız,  Buhari, Tefsir,32; Müslim, Cennet, 4; Sözler, 116) 
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―Onlar yiyip içecekler‖ sözü ne anlama geliyor? Emin olun ki, Allah‘ımız açık 

konuĢuyor. Meyvelerle birlikte cennette dört kıymetli ırmak hangi amaca yöneliktir. 

Kesinlikle Allah ve melekler yemezler.  Ruhlar da yemezler. Bu bakımdan cennetin 

ihtiĢamından olan yiyecekler beden içindir.   Bu ihtiĢam,  Allah‘ın her Ģeyi kendi sevgisi için 

yarattığı,  her Ģeyi diğer varlıklardan daha iyi bilen Allah‘ın elçisi tarafından açıklanacaktır.(
*
)  

Bartolamus dedi: ―Ey muallim, cennetin ihtiĢamı herkes için eĢit mi olacaktır? Eğer bu 

eĢit değilse o zaman az olan çok olanı kıskanmaz mı?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―EĢit olmayacaktır. Çünkü Allah adildir. Ancak herkes kendi 

payına düĢene razı olacaktır. Çünkü orada kıskançlık ve haset olmaz. Söyle bana bir efendi 

hizmetçilerinin hepsine aynı elbiseyi mi giydiriyor? Çocuklar büyüklerin kıyafetinde 

olmadıkları için üzülürler mi? Emin olun ki hayır! Eğer büyüklerin geniĢ elbisesi onlara 

giydirilmiĢ olsaydı öfkelenirlerdi. Çünkü büyük elbiselerin içinde kendi bedenine ölçülerine 

uygun olmadığı için, kendileriyle alay edildiğini düĢünüp üzülürlerdi.  

O zaman Barnabas sordu: ―Ey muallim dünyadaki gibi cennet de güneĢten ıĢık alır mı?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Allah bana Ģöyle buyurdu ey Barnabas: ‗Siz günahkâr insanların 

oturduğu dünyanın, sizin yararınız ve mutluluğunuz için güneĢi ve ayı ve kendisini süsleyen 

yıldızları da vardır. Çünkü bunu ben yarattım. Benim mü‘min kullarımın oturduğu ev daha iyi 

olmayacak mıdır? Ben sizin Allah‘ınız, cennetin güneĢiyim. Benim elçim her Ģeyi benden 

alan aydır ve yıldızlar sizlere irademi tebliğ eden peygamberlerdir. Burada benim sözümü 

peygamberlerimden aldığı gibi, nimetlerini de cennette yine onların aracılığı ile alacaklardır.‘ 

 Cenneti bilmeniz için bu kadarı yetsin‖ dedi Hz. Ġsa. (as) 
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45. Cennette Allah‟ın Görülmesi (Rü‟yetullah) 

Bartolamus dedi: ―Cennet o zaman çok büyük olmalı.‖ 

Ġsa (as) dedi: ―Cennet öylesine büyüktür ki, ölçülemez. Nasıl gökler kat kat olduğu 

halde aralarında beĢ yüz yıllık yolculuk kadar uzaklık varsa... Ama birinci gök tüm 

yeryüzünün kum taneciğinden büyük olduğu oranda büyüktür. Aynı Ģekilde yeryüzünde ikinci 

kat semaya göre bir kum taneciği gibidir. Diğerleri de bu nispette büyüktür. Cennet de tüm 

kâinattan o nispette büyüktür.‖ 

O zaman Petrus dedi: ―Ey muallim cennet o zaman Allah‘tan büyük olmalıdır. Çünkü 

Allah cennetin içinde görünecektir.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ağzını kapa Petrus, çünkü farkında olmadan küfre giriyorsun.‖ 

O zaman melek Cebrail, Ġsa (as)‘ın yanına gelerek, ona güneĢ gibi parlayan bir ayna 

gösterdi ve onda Ģu yazılıydı: ―Ebediyen Hay ve diriyim ki, nasıl cennet tüm kâinattan 

büyükse, ben de kâinatın zerreleri kadar cennetten yüceyim.‖ 

Sonra Hz. Ġsa (as) dedi: ―Ebediyen aziz ve sübhan olan Rabbimiz‘e ta‘zim ve ibadette 

bulunalım.‖ Bunun üzerine yüz kez rukuya vardılar ve secdeye kapandılar. Ġbadetten sonra 

Hz. Ġsa (as) yanına Petrus‘u çağırdı, ona ve tüm havarilere kalbine ineni söyledi. Sonra yine 

Petrus‘a dedi: ―Tüm yeryüzünden büyük olan senin ruhun, bir göz vasıtasıyla tüm 

yeryüzünden büyük olan güneĢi görüyor değil mi?‖ 

Petrus da: ―Doğru‖ dedi. 

O zaman Hz. Ġsa (as) dedi: ―Aynen böyle, Cennette yaratıcımız Allah‘ı gözünle 

göreceksin.‖ 

Sonra ellerini açıp, dua ederek Allah‘a Ģükretti.  

Ve herkes karĢılık verdi: 

―Âmin, âmin! Ey Rabb!‖ 
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 BSN 24. Sözde ―Ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem ahvalinin en geniĢ kapsamlı izahını Kur‘an‘da 

bulduğunu‖  belirtir.  Cennetle ilgili 28. Söz aynı meseleleri anlatır.  
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46. Hz. Ġsa (as) Tevazu Konusunda Bilgi Veriyor 

Nikodamus adında bir yazıcı Hz. Ġsa (as)‘ı evine davet etti. ―Rab, haydi evimize 

gidelim. Hizmetçin sana ve havarilerine yemek verecektir.  

Ġsa (as) bu davete: ―Bana Rab değil de, kardeĢ diyeceğine söz verirsen, oraya gelecek ve 

sana ―KardeĢim‖  diyeceğim‖ Ģeklinde cevap verdi. Adam da söz verdi ve Ġsa (AS) da 

havarileriyle birlikte o eve gitti. Yemekte yazıcı: ―Ey muallim, Allah‘ın gerçek 

alçakgönüllülüğü sevdiğini söyledin. Bize alçakgönüllülüğün nasıl gerçek ve sahte 

olabileceğini anlatır mısınız?‖  

Ġsa (as) cevap verdi: ―Küçük bir çocuk gibi olmayan göklerin melekütuna 

girmeyecektir.‖ 

Bunu duyan herkes ĢaĢırdı ve birbirlerine: ―ġimdi, otuz-kırk yaĢında birisi nasıl bir 

küçük çocuk gibi olacaktır?‖ dediler. 

Ġsa (as) onların bu konuĢmalarına Ģöyle cevap verdi: ―Hayy ve Kayyum olan Allah‘a 

yemin ederim ki, sözlerim doğrudur. Size, bir insanın çocuk gibi olmasını söyledim. Çünkü 

bu gerçek alçakgönüllülüktür.  

Eğer küçük bir çocuğa ‗senin elbiseni kim yaptı‘ diye sorsanız, ‗babam‘ diye cevap 

verecektir. Eğer ona ‗oturduğun ev kimin‘ deseler yine ‗babamın‘ diye cevap verecektir.  

‗Sana kim yiyecek veriyor‘ deseniz yine ‗babam‘ diye cevap verir. Ona yürümeyi ve 

konuĢmayı kimin öğrettiğini sorsanız, yine ‗babam‘ der. ‗Alnın niçin böyle oldu‘ deseniz 

‗düĢtüm‘ der. Niçin düĢtüğünü sorsanız, ‗Küçüğüm, yetiĢkin bir insan gibi koĢma ve yürüme 

gücüm yok‘ diye cevap verecektir.  

Söyleyin bana, bu doğru değil midir?‖ 

Havariler ve yazıcılar hep birden ―Doğruların da doğrusu‖ diye cevap verdiler. Bunun 

üzerine Ġsa (as) ―Kalbinden tüm iyilikleri Allah‘tan, tüm kötülükleri ise nefsinden bilen 

kimse, ancak gerçekten alçakgönüllü olur. Ama diliyle çocuk gibi konuĢup, hareketleriyle 

zıddını ortaya koyan ise, sahte alçakgönüllüdür. Böyle birisi ise gerçek gurur sahibidir‖
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dedi. 

 

47. Hz. Ġsa (as) Yazıcıya Gerçekleri Ġtiraf Ediyor 

Hz. Ġsa (as) sonra Nikodamus adındaki yazıcıya dönerek: ―Söyle bana kardeĢ, sen 

Kanun‘u öğrenmiĢ bir âlimsin. Babamız Ġbrahim‘e yapılan ―Mesih‖ vaadi kimin içindir?  

Ġshak için mi, yoksa Ġsmail için mi?‖ 

Nikodamus cevap verdi: ―Ey muallim! Ölüm cezasından dolayı bunu sana söylemekten 

korkuyorum.‖  

O zaman Ġsa (as) adama Ģöyle dedi: ―KardeĢ! Evine yemek yemeye geldiğim için 

üzgünüm. Çünkü sen bu hayatı Allah‘tan çok seviyorsun. Dilin Allah‘ın kanunu hakkında 

kalbinin bildiğinin aksini söylediği zaman, ahireti, sonsuz hayatı ve imanı yitirmekten 

korkmuyorsun?‖  

O zaman salih bir yazıcı olan Nikodamus ağlayarak Ģöyle dedi: ―Ey muallim! Fitne 

çıkarma korkusu olmasa idi pek çok Ģeyi anlatırdım.‖ 

Bu söz üzerine Ġsa (as) Ģöyle konuĢtu: ―Ne insanlara, ne dünyaya, ne de tüm kutsal 

kiĢilere, ne de tüm meleklere, Allah‘a karĢı gelmeyi gerektirdiğinde saygı duymamalısın. Bu 

bakımdan Allah‘a karĢı gelmekten ise burada tüm dünya helak olsun. Çünkü günah korumaz, 

yıkar. Allah, dünyamız gibi milyarlar dünya yaratmaya kadirdir.‖   

Yazıcı: ―BağıĢla beni muallim, günaha girdim.‖  

Ġsa (as): ―Seni Allah bağıĢlasın. Çünkü günahı ona karĢı iĢledin.‖  
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Bunun üzerine yazıcı: ―YuĢa (as)‘ın eliyle yazılmıĢ olan Musa (as)‘ın kitabını 

görmüĢtüm. Bu, Musa‘nın gerçek kitabıydı. Ġçinde Ġsmail (as)‘ın Mesih‘in babası, Ġshak 

(as)‘ın da Mesih‘in habercisinin babası olduğu yazılıdır.  

Ayrıca kitap aynen Ģöyle demektedir: ―Musa dedi: ‗Kadir ve Rahim olan Ġsmail‘in 

Allah‘ı Rab, azametin nurunu kuluna göster.‘ Bunun üzerine Allah ona elçisini, Ġsrail‘in 

kucağında gösterdi. Ġsmail (as) de Ġbrahim (as)‘ın kucağında idi. Ġsmail (as)‘ın yanında Ġshak 

(as)  duruyordu, kucağında bir çocuk vardı. Parmağıyla Allah‘ın elçisini gösterip diyordu ki, 

―Bu, Allah‘ın tüm Ģeyleri kendisi için yarattığı kiĢidir.‖ Bunun üzerine Musa (as) sevinçle 

haykırdı: ‗Ey Ġsmail! Sen kucağında tüm dünyayı ve cenneti tutuyorsun. Ben Allah‘ın kulu, 

unutma ki, Allah‘ın her Ģeyi kendisi için yarattığı oğlun sayesinde Allah‘ın gözünde bir lütfa 

eriĢebiliyorum.‖ 

Yazıcı Ģöyle devam etti: ―Bu kitapta Allah‘ın rahmeti yalnızca Ġsmail için değil, Allah‘ı 

arayan herkes için olduğu yazılıdır. Ben bu kitabın tamamını okuyamadım. Çünkü ben onu 

okurken, baĢ kâhin onu bir Ġsmaili‘nin yazdığını söyleyerek beni men etti.‖  

O zaman Hz. Ġsa (as) Ģöyle dedi: ―Artık bir daha gerçeği saklamamaya bak. Çünkü 

Mesih‘e inanmakla, Allah insanlara kurtuluĢ verecek ve Onsuz kimse kurtulamayacaktır.‖  

Ġsa (as) konuĢmasını burada noktaladı.
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48.  Hz. Ġsa (as) Lazarus Adında Bir Ölüyü Diriltiyor 

Meryem adındaki bir kadın Nikodamus‘un evine gelerek Hz. Ġsa (as)‘ı buldu ve ona 

yalvararak dedi: ―Rab

, sayende Allah‘ın rahmetini gören kulunun bir kız kardeĢi var ve bir 

erkek kardeĢi de Ģimdi ölüm tehlikesi ile hasta yatıyor.‖ 

 Ġsa (as) bunun üzerine o kadına: ―Evin nerede ise geleceğim. KardeĢinin sıhhati için 

Allah‘a dua edeceğim‖ diye cevap verdi.  

Kadın: ―Ben Magdala‘danım, kardeĢim Betani‘dedir‖ deyince Ġsa (as) kadına: ―Sen 

Ģimdi erkek kardeĢinin yanına git, orada beni bekle. Ayrıca korkma. Çünkü o ölmeyecek‖ 

dedi.  

Kadın ayrıldı fakat Betani‘ye vardığında erkek kardeĢinin ölmüĢ olduğunu gördü.  

Ġsa (as) ise, Nikodamus‘un evinde iki gün daha kaldı. Üçüncü gün Betani‘ye gitmek 

üzere ayrıldı. KoĢubo‘ya yaklaĢtıklarında havarilerinin ikisini önden gönderdi. Kadına haber 

verdiler. Kadın koĢarak kasaba dıĢına çıktı ve Ġsa (as)‘ı bulunca ağlayarak Ģöyle dedi: ―Rab, 

kardeĢime ölmeyeceğini söylemiĢtin, O Ģimdi dört gündür ölmüĢ bulunuyor.‖  

Ġsa (as) bu söz üzerine: ―KardeĢin ölmüĢ değil, uyuyor. Bu bakımdan ben, uyandırmak 

için geliyorum. Sana diyorum ki o ölmüĢ değildir, çünkü Allah‘ın rahmetinde bulunmayanlar 

ölüdür.‖ 

Ġsa (as)‘ın geleceğini duyan Yahudi din adamları, yazıcılar ve ferisiler kendi aralarında: 

―Nain‘deki dul kadının oğlunu dirilten bu adam, ölmeyecek dediği halde neden bu adamı 

ölüme terk etti?‖ diyorlardı.  

Ġsa (as) herkesin ağladığı kabrin üzerine geldi ve ―Kabrin üzerindeki taĢı çekin‖ diye 

emretti. Sonra ellerini göğe kaldırdı ve Ģöyle dua etti: ―Ey Ġbrahim‘in (as) Ġsmail‘in (as) 

Ġshak‘ın (as) Rabbi olan Allah‘ım! Bu kadınların baĢlarına gelenlere merhamet et ve kutsal 

adına Ģan ver.‖ Herkes ―Âmin!‖ diye karĢılık verdi.  

Ġsa (as) yüksek bir sesle: ―Lazarus! Beri gel!‖ dedi. Bunun üzerine ölmüĢ olan o adam 

ayağa kalktı...
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Bu olaydan sonra Yahudilerden büyük bir topluluk ve ferisilerin bir kısmı Hz. Ġsa (as)‘a 

iman ettiler. Çünkü mucize büyüktü. Küfürde inat edenler ise Kudüs‘e gidip Lazarus‘un 

diriliĢini ve pek çok kiĢinin nasıl Nasara olduğunu baĢ kâhine anlattılar.(
*
)  
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 Ġncillerde geçen Rab tabiri Muallim ve Mürebbi anlamındadır.  

247
 Barnaba, Bab, 192–193; Luka, 10: 38; Yuhanna, 11: 17–44 



Ġsa (as) orada bulunan ve kendisine iman eden topluluğa Ģöyle dedi: ―KardeĢler, sizinle 

kalacak pek az zamanım var. Bu nedenle size Allah‘ın Hezekiel peygambere söylediği sözü 

hatırlatıyorum ‗Ben senin Allah‘ın, ebediyen Hayy ve Kayyumum. Günah iĢleyen ruh 

ölecektir, ama günahkâr ölmeden tövbe edecek olursa ölmeyecek, yaĢayacaktır.‘ Bu 

bakımdan, Ģimdiki ölüm, ölüm değil, ebedi bir hayatın baĢlangıcıdır. O halde dikkat edin, 

Allah‘ı idrakten yoksun olan bir hayat ölüdür.‖
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Ve Ġsa (as) öğretmeye devam ederek Ģöyle dedi: ―Bana inananlar ebediyen ölmeyecektir. 

Çünkü benin sözüm (Ġncil) sayesinde Allah‘ı içlerinde idrak edecek, bu nedenle kurtuluĢlarını 

gerçekleĢtireceklerdir. Ölüm Allah‘ın emriyle tabiatın yaptığı bir hareket değil midir? Davud 

peygamberin dediği gibi, Ruh kafesteki bir kuĢ gibi bedenimizde bulunur. Tuzaktan kurtulan 

bir serçe gibi kapısı açılınca uçar, gider. Allah‘ın dilediği ve emrettiği zaman ruhumuz bedeni 

terk eder ve ölüm vakii olur. O halde dostlar, dostları öldüğü zaman ağlamasınlar. Çünkü 

Rabbimiz böyle dilemiĢtir. Ama günah iĢlediği zaman durmadan ağlasınlar. Çünkü ruh günah 

iĢlemekle gerçekten ölmüĢ olur.‖ 

Yuhanna: ―Ey muallim! Bir söz söylememe müsaade var mı?‖ dedi. 

Ġsa (as): ―Ġstersen bin tane söyle. Çünkü insan nasıl mallarını dağıtmalı ise, akideyi de 

dağıtmalıdır. Mal ölüye hayat vermez, ama doğru akide ölmüĢ olan kalpleri diriltir. Günahkâr 

insanı tövbeye getirir. Nasıl aç insana yardım etme gücü olduğu halde yardım etmeyip ölmeye 

terk eden katil olur, bundan daha kötüsü ise, Allah‘ın kelamı ile günahkârları tövbeye, ölmüĢ 

imansız bir kalbi imana getirmeye gücü olanın, bunu yapmayıp, ―dilsiz bir köpek gibi‖ 

oturması daha feci ve daha kötüdür. Böylelerine Yüce Allah Ģöyle der: ‗Sözlerimi 

gizlediğinden dolayı ey imansız kulum, pek çok günahkârın helakine sebep olduğun için onun 

ruhunu senden isteyeceğim. Onun hakkını sende arayacağım.‘ Bu durumda elinde anahtar 

olup da, sonsuz hayata girmeyen, hatta girmek isteyenlere engel olan yazıcılar ve ferisilerin 

durumu ne olur siz kıyas edin... 

Ey Yuhanna, benim bin sözümü dinledikten sonra bir söz söylemek için benden söz 

istersin. Sana diyorum ki, beni dinlediğin gibi, her bir sözün on katını senden dinlemeye 

hazırım. Çünkü kendimiz için istediğimizi baĢkaları için de istemeli ve yapmalıyız. Kendimiz 

görmek istemediğimiz bir muameleyi baĢkalarına yapmamalıyız.
*
     

O zaman Yuhanna dedi: ―Ey muallim! Neden Allah bunu Lazarus‘a bahĢettiği gibi 

herkese bahĢederek, ölümden sonra hayatın olduğu gerçeğini bahĢetmedi?‖ 

Ġsa (as) Yuhanna‘nın sorusuna Ģöyle cevap verdi: ―Söyle ban Yuhanna, bir efendi 

kölesine evinin manzarasını örten bir ağcı kesmek için mükemmel bir balta verse, ama köle 

baltayı unutup dese, ‗Efendi, eğer bana kötü bir balta versen, ağacı kolayca keserdim.‘ Bu 

durumda efendi ne der?‖ 

Yuhanna: ―Mutlaka ona kızardı‖ dedi. 

Hz. Ġsa (as) devam etti: ―Efendisi baltayı onun baĢına çalar ve ‗Ey aptal hilekâr! Sana 

ağacı rahat kesesin diye iyi bir balta verdim. Sen onu unutup sana zahmet verecek, neticede 

hiçbir Ģey yapamayacağın kötü baltayı mı istersin?‖ 

Allah herkese ibret olsun diye ölünün gömülmesini emretti. Kim ölümden ibret alırsa, 

kalbindeki günah ağacını zahmetsizce keser. Böylece lütuf ve merhamet kazanır. Ona salih 

amel kapısını açar, salih amelinden dolayı cennette sonsuz hayat verilir. Ama gün be gün 

baĢkalarının ölüp durduğunu gördüğü halde ölümü unutan ve ―eğer öbür hayatı görsem, iyi iĢ 

yaparım‖ diyen, Allah‘ın öfkesini celp eder. Allah onu ansızın öyle bir yakalar ki, ebediyen 

felah bulamaz.  

Ey Yuhanna, baĢkalarının halinden ibret ve öğüt alan kimseye ne mutlu.‖
249
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49. Ġsa (AS) Kudüs‟te Din Adamları Ġle KonuĢuyor 

Yahudilerin Fısıh Bayramı yaklaĢınca Ġsa (as) havarilerine: ―Kudüs‘e fısıh kuzusu 

yemeye gidelim.‖ Kudüs‘e gittiler ve Ġsa (as) mabede girdi. Bunu duyan yazıcılar ve ferisiler, 

kendilerine zina suçu iĢlemiĢ bir kadın getirdiler. Aralarında Ģöyle dediler. Eğer onu kurtarırsa 

bu Musa‘nın (as) kanununa aykırıdır, böylece onu suçlarız. Eğer mahkûm ederse, bu kendi 

akidesine aykırıdır. Zira o, merhameti telkin eder.  

Bu Ģekilde Ġsa (as)‘a varıp dediler: ―Muallim! Bu kadını zina ederken bulduk. Musa (as) 

böylesinin recmedilmesini emretmiĢti. Buna sen ne dersin?‖ 

Bunun üzerine Ġsa (as) eğilip parmağı ile bir ayna yaptı. Sonra doğrulup parmağı ile 

aynayı göstererek dedi: ―Buna bakın ve aranızda günahsız olan ona ilk taĢı atsın.‖ 

Buna bakan insanlar en yaĢlısından baĢlayarak bir bir çıktılar. Çünkü kirli iĢlerini 

görünce utanıyorlardı. Ġsa (as) kadından baĢka, onu suçlayanların kalmadığını görünce sordu: 

―Kadın, seni ayıplayanlar nerede?‖  

Kadın ağlayarak dedi: ―Rab, gittiler. Eğer beni bağıĢlayacak olursan, Hayy ve Kayyum 

olan Allah‘a yemin ederim ki, bir daha günah iĢlemeyeceğim.‖
250

  

O zaman Ġsa (as): Allah‘ı tesbih ederim! Huzurla yoluna git ve bir daha günah iĢleme. 

Allah beni, seni mahkûm etmek için göndermedi.
251

  

Sonra yazıcılar, ferisiler toplanınca Ġsa (as) onlara Ģöyle dedi: 

―Söyleyin bana, eğer sizden biriniz yüz koyunu alsa ve onlardan birini yitirse, doksan 

dokuzunu bırakıp onu aramaya gitmez misiniz? Onu bulunca da komĢularınıza ―Benimle 

beraber sevinin, çünkü yitirdiğim koyunu buldum‖ demez misiniz? Mutlaka böyle yaparsınız.  

ġimdi söyleyin bana Allah dünyayı kendisi için yarattığı insanı daha az mı sever? Allah 

Hayy ve Kayyum‘dur ki, tövbe eden günahkâr hakkında daha fazla sevinç hisseder ve 

memnun olur. Çünkü günahkârlar Allah‘ın rahmetini bildirirler.  

Yine söyleyin bana doktorlar en çok kimler tarafından sevilir? Hiç hastalık görmeyenler 

tarafından mı, yoksa iyileĢtirdiği ağır hastalar tarafından mı?‖  

Ferisiler dediler: ―Tabii ki hastalığın ızdırabını bilen daha çok sevecektir.‖ 

O zaman Ġsa (as) Ģöyle konuĢtu: ―Allah Hayy ve Kayyumdur ki, sizin diliniz gururunuzu 

mahkûm ediyor. Allah muttaki olanlardan çok, Allah‘ın rahmetini bilen tövbe eden günahkâr 

kulları tarafından sevilir. Müttaki Allah‘ın rahmetini bilmez. Zamanımızda müttakiler nerede? 

Hayy ve Kayyum olan Allah‘a yemin ederim ki, takvasız müttakilerin sayısı çoktur. Onların 

durumu Ģeytanın durumu gibidir...‖ 

Yazıcılar ve ferisiler Hz. Ġsa (as)‘ı kıĢkırtmak için dediler: ―Biz günahkârız. Bu nedenle 

Allah bize yardım edecektir.‖ 

Bunu öfke ile söylediler. Çünkü onlar kendilerine günahkâr denmesini büyük bir hakaret 

sayarlardı. 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Korkarım siz takvadan yoksun müttakilersiniz. Çünkü günah 

iĢleyip de bunu inkâr ederek takvasız olursunuz. Eğer dilinizden günahkâr olduğunuzu 

söylüyor da kalbinizden kendinizi gerçek müttaki sayıyorsanız o zaman kat kat takvasız 

müttakilersiniz demektir.‖
252

 

Yazıcılar ve ferisiler bunu duyunca Hz. Ġsa (as)‘ı havarilerle baĢ baĢa bırakıp baĢları 

eğik çıktılar. Ġsa (as) daha sonra birçok cüzzamlıyı ve kötürümlüyü iyileĢtirmek için Allah‘a 

dua etti ve hepsi iyi oldular.
253

 

Daha sonra Ġsa (as) Ģöyle dedi: ―Allah Hay ve Kayyum‘dur ki, Kudüs‘te ruhu ve kalbi 

hasta olanlar bedenen hasta olanlardan daha da çoktur. Bana iman eden, bana değil, beni 
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gönderene iman etmiĢ sayılır. Ben, bana iman edenleri karanlıktan kurtarmak için bir ıĢık 

olarak gönderildim. Ben kendiliğimden konuĢmuyorum ve ne diyeceğimi, ne konuĢacağımı 

beni gönderen Rab buyurdu. Onun buyruğu sonsuz hayattır.
254

   

Hz. Isa (as) sözlerine Ģöyle devam etti: ―Yüreğiniz sarsılmasın! Allah‘a iman edin ve 

bununla beraber bana da iman edin.
255

 Eğer beni seviyorsanız, buyruklarımı tutarsınız. Beni 

seven babam (Allah) tarafından sevilecektir.‖
256

  

Ertesi gün Hz. Ġsa, halktan büyük bir kalabalıkla beraber mabede vardı, baĢ kâhin 

Kayafas, Ġsa (as)‘a: ―Söyle bana ey Ġsa! (as) Allah olmadığını, Allah‘ın oğlu Mesih olmadığını 

itiraf etmiĢtin. Bunları unuttun mu?‖  

Hz. Ġsa (as): ―Hayır, asla unutmadım. Çünkü bu ahirette, mahkeme-i Kübra‘da 

yapacağım bir itirafımdır.
257

 Musa‘nın (as) kitabında yazılı olanlar doğruların doğusudur. 

Yaratıcımız olan Allah bir ve tektir. Ve ben, Allah‘ın bir kuluyum. Sizin Mesih dediğiniz 

Allah‘ın elçisine hizmet etmeyi arzu ediyorum.‖ 

O zaman baĢ kâhin Kayafas dedi: ―Öyleyse mabede niçin büyük bir kalabalıkla 

geliyorsun? Kendini Ġsrail‘in kralı yapmak mı istiyorsun? Sakın bu yüzden baĢına bir felaket 

gelmesin.‖  

Ġsa (as) bu sözlere mukabil: ―Eğer ben ün ve Ģan için çalıĢmıĢ olsaydım, dünyada bir pay 

için çalıĢsaydım,  Nain halkı beni kral yapmak istediği zaman kaçmazdım. Ben dünyada 

hiçbir Ģeyin peĢinde değilim.‖ 

O zaman kâhin dedi: ―Mesih‘le ilgili olarak bir Ģey bilmek istiyoruz.‖  

Hemen kâhinler, yazıcılar, ferisiler etrafına toplandılar.  

Ġsa (as) karĢılık verdi: ―Mesih hakkında bilmek istediğiniz Ģey, yalan olmasın, size 

gerçeği söyleyeceğim. Eğer yalan söylemiĢ olsaydım, tüm Ġsraillilerle birlikte siz yazıcılar ve 

ferisiler tarafından göklere çıkartılacaktım. Ama size gerçeği söylediğim için benden nefret 

ediyor ve beni öldürmenin yollarını arıyorsunuz.‖ 

BaĢ kâhin Kayafas dedi: ―Biz biliyoruz ki, senin sırtında cinin (Ģeytanın) var. Sen bir 

Samiri‘sin ve Allah‘ın kâhinine saygı duymazsın.‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Hayy ve Kayyum olan Allah‘a yemin olsun ki, benim sırtımda 

cinim yok, bilakis ben cinleri çıkarmaya çalıĢıyorum.  Bunun için Ģeytan dünyayı benim 

aleyhime ayaklandırıyor. Ben, beni dünyaya gönderen yüce Allah‘ın Ģanının yükselmesi için 

çalıĢıyorum. Bu bakımdan size diyorum ki, Ģeytanın iradesi ile çalıĢanın sırtında Ģeytanı 

vardır. ġeytan, iradesinin yularını onun baĢına takmıĢ, onu istediği gibi yöneltip, her kötülüğe 

koĢturur.  

Eğer ben yanlıĢ yapıyorsam, bir düĢman olarak benden nefret edeceğinize, niçin bir 

kardeĢ olarak beni uyarmıyorsunuz? Bir bedenin azaları, bir baĢta birleĢtiği zaman, birbirinin 

imdadına koĢarlar. BaĢtan kopuk olanlar ise, ona hiç yardım etmezler. Çünkü bir vücudun 

elleri birlikte oldukları vücudun ayaklarının acısını duyarlar. Allah‘a yemin ederim ki, Allah‘ı 

seven ve Allah‘tan korkan bir kimse, hemcinsi olan insana karĢı merhamet duyar. Allah‘ın 

günahkârların helak olmasını değil, tövbe etmelerini beklediğini bilmez misiniz? 

Eğer siz benimle birlikte olduğum bedenden olsaydınız, bana yardım ederdiniz. Eğer 

kötülük yaparsam, beni uyarın, Allah da sizi sevsin. Çünkü onun istediğini yapmıĢ olursunuz. 

Ama beni hatamdan dolayı uyarmıyorsanız, bu sizin dediğiniz gibi Ġbrahim‘in (as) çocukları 

olmadığınızın, Ġbrahim‘in (as) bulunduğu baĢ ve vücutla bir arada bulunmadığınızın bir 

iĢaretidir. Allah‘a yemin ederim ki, Ġbrahim (as) Allah‘ı o kadar seviyordu ki, sahte putları 

parçalayıp, anne babasını terk etmekle kalmamıĢ, Allah‘a itaat için oğlunu kurban etmek 

istemiĢtir.‖ 
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BaĢ kâhin karĢılık verdi: ―O halde söyle, Ġbrahim‘in bu oğlu kimdi?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ey Allah‘ım! Senin Ģanının ateĢi ve rızanın talebi beni 

tutuĢturuyor ve konuĢmadan edemiyorum. Ey kâhin! Sana diyorum ki, bu, Ġbrahim‘in (as) 

oğlu Ġsmail (as) idi. ĠĢte ondan kendisi ile yeryüzünün tüm kabilelerinin kutsanacağı, Ġbrahim 

(as)‘a vaat edilen Mesih gelecektir.‖ 

Bunu duyan baĢ kâhin bağırdı: ―Bu dinsiz herifi taĢlayalım. Çünkü o, Ġsmailîdir ve 

Musa‘ya karĢı Allah‘ın kanununa (Tevrat) karĢı küfretmiĢtir.‖ 

 Bunun üzerine yazıcılar ve ferisiler halkın önde gelenleri ile birlikte Ġsa (as)‘ı taĢlamak 

için taĢ kaptılar. Ġsa (as) ise, gözden kayboldu. Allah‘ın yardımı ile mabedden çıktı. Gözü 

dönmüĢ kalabalık ise, birbirlerini öylesine taĢladılar ve birbirlerine gidiler ki, mabedde ölenler 

bile oldu.  

Ġsa (as) ise, daha önce belirlediği Simon‘un evine geldi. Havariler ve Nikodamus da 

oraya geldiler. Sonra Nikodamus dedi: ―Rab! Benim Sidmun çayı gerisinde bahçeli bir evim 

var. Rica ediyorum, orası güvenlidir, Ģakirtlerinle oraya geliniz.‖ 

Ġsa (as) da, havarileri ile birlikte Nikodamus‘un evine gitti.
258

 

 

50. Hz. Ġsa (as) Hakkında Ölüm Kararı Alınması  
Mabeddeki karıĢıklık Ġsa (as)‘ın ayrılması ile dinince, baĢ kâhin yüksek bir yere çıkarak 

seslendi: ―KardeĢler, biz ne yapıyoruz, onun Ģeytanca sanatıyla tüm insanlığı aldattığını 

görmüyor musunuz? Eğer o bir büyücü değil ise, nasıl olur da aramızdan kurtulabilir? Emin 

olun ki, o bir peygamber veya evliya olsaydı, Allah‘a ve Musa‘ya (as) karĢı ve Ġsrail‘in ümidi 

Mesih‘e karĢı küfürde bulunmazdı. Eğer o dünyadan ayrılmazsa, Ġsrail üzerine büyük bir 

felaketin geleceğini görüyorum. Bakın, onun yüzünden kutsal mabed nasıl kirlenmiĢ 

bulunuyor!‖ 

Ve baĢ kâhin öyle konuĢtu ki, pek çokları Ġsa (as)‘ı terk ettiler. Bunun üzerine gizli 

tutulan öldürme iĢi açığa çıkarıldı. Bizzat baĢ kâhin Galile valisi Hirodes Antipas‘a ve 

Romanın Kudüs valisi Pontius Platus‘a giderek Ġsa (as)ın Ġsrail‘e kral olma arzusunda 

olduğunu iddia ederek suçladı ve bu konuda yalancı Ģahitler de buldu. 

Sonra Ġsa (as) aleyhine gizli bir toplantı yapıldı. Çünkü Roma senatosunun Ġsa (as) ile 

ilgili iki fermanı vardı. Birisinde Ġsa (as)‘a Allah ve Allah‘ın oğlu denilmesi yasaklanıyordu, 

diğerinde ise Yahudilerin peygamberi olan Nasıra‘lı Ġsa(as) hakkında tartıĢmak para cezası ile 

yasaklanıyordu.  

Bu nedenle bazıları Ġsa (as)‘ın aleyhinde Roma‘ya yeniden yazı yazılması istiyordu. 

Bunun için kâhinler arasında da ihtilaf vardı.  Dolayısıyla baĢ kâhin Hirodes ile konuĢarak bu 

riskten kurtuluĢ çaresi aramak istiyordu. Nihayet Galile valisi Hirodes, Roma valisini ikna 

ederek yardımını sağladı.

  

Neticede Roma valisi asker vererek Kudüs‘te genel bir arama yaptırdı. 

 

51. Hz. Ġsa (as) Passah Yemeğinde Son Sözlerini Söylüyor 

Hz. Ġsa (as) Sidrun çayı ötesinde, Nikodemus‘un evinde bulunan havarilerine son 

sözlerini söyleyerek Ģöyle dedi: ―Benim dünyadan ayrılma vaktim yaklaĢmıĢ bulunuyor. 

Kendinizi teselli edin ve hiç üzülmeyin. Çünkü ben gideceğim yerde hiçbir ıstırap 

duymayacağım. Benim hayrıma üzülürseniz benim dostlarım olur musunuz? Benim Ġncilimi 

unutmamaya çalıĢın. Dünyaya karĢı, dünyayı sevenlere karĢı Ġncilimle yaptığım Ģahitliği 

tahrif edecek olan herkese karĢı benim Ģahitlerim olun.‖
259
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―Yüreğiniz sarsılmasın, Allah‘a iman edin bununla beraber bana da iman edin.
260

 Eğer 

beni seviyorsanız buyruğumu tutarsınız. Ben de Allah‘tan isteyeceğim. Size bir tesellici 

verecektir; sonsuza dek sizinle beraber kalsın diye.‖
261

 ―Beni seven buyruklarımı benimseyip 

tutar, beni seven Allah tarafından da sevilecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona 

açıklayacağım‖
262

 ĠĢittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Allah‘ındır. Allah‘ın adıma 

göndereceği tesellici size her Ģeyi öğretecek ve tüm söylediklerimi hatırlatacaktır.
263

  

Ben kendiliğimden konuĢmadım. Ne diyeceğimi, ne konuĢacağımı beni gönderen baba 

buyurdu. Onun buyruğunun ise sonsuz (ebedi) hayat olduğunu biliyorum. Bunun için her sözü 

Baba‘nın bana bildirdiği gibi söylüyorum.
264

 Ben bir asmayım. Babam da bağcıdır. O benden 

ürün vermeyen her çubuğu keser. Ürün veren her çubuğu ise daha fazla vermesi için budayıp, 

temizler.
265

  

Baba‘nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Sevgimde kalın. Buyruklarımı tutarsanız 

sevgimde kalırsınız. Çünkü ben de Baba‘nın buyruklarını tutup sevgisinde kaldım. Siz de 

birbirinizi sevin. Benim buyruğum budur.‖
266

  

―Baba‘dan size göndereceğim tesellici, ―hakikat ruhu‖ gelince bana Ģahitlik edecektir. 

Siz de bana Ģahitlik edeceksiniz. Çünkü baĢlangıçtan beri benim yanımdasınız.
267

 Size bunu 

sarsılmayasınız diye söyledim. Sizi mabedden kovacaklar. Öyle bir dönem gelecektir ki, sizi 

öldüren herkes Allah‘a hizmet ettiğini sanacaktır. Bunları yapacaklar, çünkü ne Baba‘yı 

(Allah‘ı) tanıdılar, ne de beni.
268

  

ġimdi ben beni gönderene gidiyorum. Size gerçeği söylüyorum, gitmem sizin için 

hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem tesellici size gelmez, ben gidip, onu göndereceğim. O 

gelince dünyayı günaha, doğruluğa, yargıya iliĢkin eleĢtirecektir.  

Size daha çok söyleyeceklerim var. Fakat Ģu an buna katlanamazsınız. O hakikat ruhu 

gelince sizi tüm gerçeklere yöneltecektir. Çünkü o kendiliğinden konuĢmayacak, duyduklarını 

söyleyecek ve ilerde olacakları size bildirecektir. O beni yüceltecek. Çünkü benim size 

anlattığım gerçekleri size bildirecektir.‖
269

 

―Bunu sizlere Ģimdi söylüyorum, öyle ki, olunca iman edersiniz. Bundan böyle sizinle 

konuĢmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor. (Fahr-i Âlem) Ve bende onun nesnesi 

asla yoktur.‖ 

Ġsa (as) bundan sonra ellerini açıp, Yüce Allah‘a dua etti ve dedi: ―Ey Ġbrahim‘in, 

Ġsmail‘in, Ġshak‘ın ve babalarımızın Rabbi olan Allah‘ım! Havarilerime merhamet et ve onları 

koru. Onları Ģerden muhafaza et. Ahirette, hüküm gününde senin ahdini bozan Ġsrail ailesine 

karĢı dünyada Ģahitler olarak gelsinler.  

Ey Kadir ve Rahim olan Allah‘ım! Benim senin oğlun olduğumu yazdıkları zaman bana 

verdiğin Ġncil‘i tahrif edecek olan herkesi sen ebediyen lanetle. Çünkü çamur ve toprak olan 

ben senin kullarının hizmetçisiyim ve hiçbir zaman kendimi senin iyi bir kulun olarak 

düĢünmedim. Çünkü ben senin bana verdiklerine karĢı sana hiçbir Ģey veremem. Çünkü her 

Ģey senindir. Ey müttakilere merhamet eden, rahim olan Rabbim Allah! Bana verdiğin 

kelamına inananlara merhamet et.  
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Merhameti bol, Ganiyy-i mutlak olan Rabbim Allah! Hüküm gününde elçinin cemaati 

içinde bulunmamızı bize bahĢet. Dünyayı kendisi için yarattığın elçini çabuk gönder. 

Dünyaya merhamet et ki, Ģeytan hâkimiyetini yitirsin.‖ 

Sonra üç kez: ―Âmin yüce ve rahim olan Rabbim‖ dedi. 

Havariler ağlayarak karĢılık verdiler: ―Âmin, âmin!‖
270

 

 

52. Yemekte KonuĢulanlar 

Nikodemus passah yemeğini gizlice Ġsa (as) ve Ģakirtleri için bahçeye gönderdi. Vali ve 

Hirodes‘in konuĢmalarını da Ġsa (as) ve havarilerine bildirdi.  

Bunun üzerine Ġsa (as) dedi: ―Kutsal adını tesbih ve takdis ederim ey Rabb. ġükürler 

olsun sana çünkü senin iĢini yerine getirdim.‖ 

Sonra hain Yehuda‘ya dönerek dedi: ―Benim vaktim yakın. O halde git yapman 

gerekeni yap.‖ 

ġakirtler, Ġsa (as)‘ın Yehuda‘yı Fısıh yemeği için bir Ģeyler almaya gönderdiğini 

sandılar. 

Yehuda karĢılık verdi: ―Rab, yememe izin ver, sonra giderim‖ dedi.  

Sonra Ġsa (as) dedi: ―Sizden biriniz bana ihanet edecek; öyle ki bir koyun gibi 

satılacağım. Ama yazıklar olsun ona ki, babamız Davud (as)‘ın, birisi için söylediği ―O, 

baĢkaları için hazırladığı çukura düĢecektir‖ sözünü tümüyle yerine getirecektir.
271

 

Yemekten ayrılan Yehuda baĢ kâhine vardı ve: ―Bana va‘dolunanı verirseniz size 

Ġsa‘nın (as) yerini söylerim. Bu gece Ģakirtleriyle yalnızdır‖ dedi. 

BaĢ kâhin karĢılık verdi: ―Ne kadar istersin?‖ 

Yehuda: ―Otuz altın.‖ 

O zaman baĢ kâhin hemen kendisine parayı saydı. Asker göndermek için vali ve 

Hirodes‘e bir ferisi gönderdi. Vali de bir lejyon asker gönderdi. 

 

53.  Ġsa (as) ın Semaya Ref Edilmesi 

BaĢ kâhin pek çok askerlerle ve kiĢilerle Hz. Ġsa (as)‘ın kaldığı yere gitmekte iken Yüce 

Allah Cebrail, Azrail, Mikail, Ġsrafil (as)‘a, Ġsa (as)‘ı yeryüzünden almalarını emretti. Kutsal 

melekler Hz. Ġsa (as)‘ı güneye bakan pencereden dıĢarı çıkardılar. Götürüp, üçüncü kat göğe 

daima meleklerin Allah‘ı zikrettiği yere getirip bıraktılar.
272

  

Yehuda herkesin gözü önünde hızlı hızlı Hz. Ġsa (as)‘ın bulunduğu odaya girdi. Hz. Ġsa 

(as)‘ın Ģakirtleri uyuyordu. Yüce Allah mucize eseri olarak Yehuda‘yı, Hz. Ġsa (as)‘a 

benzetti.
273

 Havariler uyandılar ve onun Ġsa (as) olduğunu sandılar. Hain Yehuda muallimin 

bulunduğu yeri arıyordu.  

Hayretle sordular: ―Sen Rab, bizim muallimimizsin; bizi unuttun mu?‖ 

O dedi: ―Siz benim Yehuda Ġskoriyat olduğumu bilmiyor musunuz?‖ 

Bunu derken askerler girdiler ve ellerini Yehuda‘nın üzerine koydular. Çünkü o her 

bakımdan Ġsa (as)‘a benziyordu.  

Askerler Yehuda‘yı tutup alay ederek bağladılar. O ise kendisinin Ġsa olduğunu (as) 

inkâr ediyordu. ―Siz aklınızı mı kaçırdınız? Size yol gösteren ben Yehuda‘yı 

tutukluyorsunuz‖ diyordu. 

O zaman askerler sabırlarını tüketip tekme ve tokatlarla vurmaya baĢladılar. Öfkeyle 

tutup, Kudüs‘e getirdiler ve sorguya çektiler. Yehuda o derece komik Ģeyler söylüyordu ki, 

herkes katıla katıla gülüyor ve ölüm korkusu ile deli numarası yaptığını sanıyorlardı... Hatta 

havarileri bile buna inanmıĢlardı.  
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Ertesi gün baĢ kâhin Kayafas Ġsa zannettiği Yehuda‘yı Sanidrid kurulunun önüne getirdi. 

Ona Ģakirtlerini ve akidesini sordu. Yehuda cevap verdi: ―Ben Nasıra‘lı Ġsa‘yı (as) elinize 

vermeyi vaat eden Yehuda Ġskoriyat‘ım. Siz ne sebeple benim Ġsa (as) olduğumu kabul 

ediyorsunuz?‖ dedi. 

BaĢ kâhin karĢılık verdi: ―Ey sapık, fitneci, sahte akiden ve mucizen ile Galile‘den 

baĢlayarak tüm Ġsrail‘i aldattın. ġimdi de deli numarası yapmakla hak ettiğin cezadan 

kurtulmaya mı çalıĢıyorsun?‖ 

Ardından onu bağlayarak Ġsa (as)‘ı gizliden seven Kudüs valisine götürdüler. O da 

Yehuda‘nın Ġsa (as) olduğunu sandı ve kendi odasına aldı. Onunla konuĢarak hangi nedenle 

kâhinlerin ve halkın onu ele verdiklerini sordu.  

Yehuda cevap verdi: ―Sana gerçeği söylesem de bana inanmazsın. Belki sen de fakihler 

gibi aldatılmıĢsın.‖ 

Vali karĢılık verdi: ―ġimdi sen benim Yahudi olmadığımı bilmiyor musun? Seni bu 

nedenle benim elime verdiler. Bu nedenle bana gerçeği söyle de ben de sana adaletli olanı 

yapayım. Çünkü benim seni idam edecek ve serbest bırakacak gücüm vardır.‖ 

Yehuda karĢılık verdi: ―Efendi eğer beni idam edersen büyük bir yanlıĢlık yapmıĢ 

olacaksın. Çünkü ben Yehuda Ġskoriyat‘ım Bir büyücü olan ve beni kendisine benzeten Ġsa 

(as) değilim.‖ 

Vali bunu duyunca ĢaĢtı kaldı. Onu serbest bırakmak istedi. DıĢarı çıkıp dedi: 

―Bu adam Ġsa olmadığını iddia etmektedir. Böylece merhameti hak etmektedir. ġayet 

bunu öldürürsek büyük bir yanlıĢlık yapmıĢ oluruz.‖ 

O zaman önde gelen yazıcılar ve ferisiler bağırarak dediler: 

―O Nasıra‘lı Ġsa‘dır. Biz onu iyi tanırız. Eğer suçlu olmasaydı biz onu senin eline 

vermezdik. O bu yolla elimizden kurtulmak ister. Eğer kurtulursa fitne ötekinden daha kötü 

olacaktır.‖ 

Roma‘nın Kudüs valisi Pontius Pilatius bu durumda kendini kurtarmak için dedi: ―O 

Galile‘lidir, Hirodes de Galile‘nin sorumlu idarecisidir. Bu nedenle bu davaya bakmak benden 

ziyade ona düĢer. Bu yüzden onu Hirodes‘e götürün.‖ 

Bunun üzerine onu Hirodes‘e götürdüler. Hirodes bir Centili olup, putlara tapar, dinsizce 

yaĢardı. Yehuda Ġsa olmadığını iddia ederek maksada uymayan cevaplar verdi. 

Hirodes öfkelendi ve ona soytarıların elbiselerini giydirerek onunla alay etti.  

Sonra onu suçluları astıkları Kalveri Dağına götürerek orada daha da rezil olsun diye 

çıplak olarak onu çarmıha gerdiler.
*
  

 

 

54. Hz. Ġsa (as)‟ın Has ġakirtlerine Görünmesi 

Hz. Ġsa (as) ile pek ilgili pek çok farklı rivayetin halk arasında dolaĢması, çarmıha 

gerilmesi, Hz. Ġsa (as)‘ın annesi bakire Meryem ve has talebelerini büyük üzüntülere boğdu.  

Ġsa (as) da Allah‘a görünmesi için dua etti. Kadir, rahim olan Allah dört gözde meleği 

Cebrail, Mikail, Rafail (Ġsrafil) ve Urail (Azrail) ile annesinin evinde has Ģakirtlerine 

görünmesine izin verdi.  

Ġsa (as)‘ın annesinin evinde kız kardeĢi Marta ve Meryem Magdalan, Lazarus, Barnabas, 

Yuhanna ve Yakub‘un bulunduğu bir anda nurla çevrilmiĢ bir Ģekilde odaya geldi. Odada 

bulunan herkesi korkuttu.  

                                                 
 Yüce Allah elbette peygamberini bu duruma düĢürmemek için ona ref etmesi rahmetinin ve hikmetinin 

gereğidir. Barnaba Ġncilinde Hz. Ġsa (as)‘ın göğe ref‘ edildiği, Yehuda‘nın cesedinin de Ģakirtleri 

tarafından gömüldüğünü, bir kısım Allah‘tan korkmayan Ģakirtler tarafından da cesedi mezardan 

çalınarak yeniden dirildiği düĢüncesini yaydıklarını ifade eder. (Barnaba, Bab 218) Kanonik Ġncillerde 

ise çarmıha gerilenin Hz. Ġsa (as) olduğunu ve üç gün sonra dirilip, tekrar kıyam ettiği yazılıdır. (Matta, 

27–28 Markos, 15 Luka, 23–24 Yuhanna, 19) 



Ġsa (as) dedi: ―Korkmayın, Çünkü ben Ġsa‘yım. (as) Ağlamayın, çünkü ben diriyim, 

ölmüĢ değilim.‖ 

Hz. Ġsa (as)‘ın annesi Hz. Meryem dedi: ―Söyle bana oğlum, sana ölüleri diriltme gücü 

veren Allah neden dostlarını ve sana inanan mü‘minleri zor durumda bırakacak bir Ģekilde bir 

Ģekilde ölmene izin verdi?‖ 

Ġsa (as) annesini kucaklayarak dedi: ―Ġnan bana anne ben hiç ölmedim. Allah beni 

dünyanın sonuna kadar saklamıĢ bulunuyor. Ancak bana inanmayan insanların zulmünden 

Allah beni korumak için gökyüzüne ref etti‖ ve dört meleğe görünüp Ģahitlik etmelerini istedi. 

Bunun üzerine dört melek parlak bir güneĢ gibi göründüler. Ġsa (as) onlar 

görünebilsinler diye dört keten bezi verdi.   

Bunlar Allah‘ın elçileri olan Cebrail, Mikail, Ġsrafil, Azrail (as) dır. Dört melek Hz. 

Meryem‘e Hz. Ġsa (as)‘ı nasıl göğe ref ettiklerini ve Yehuda‘yı Ġsa‘ya benzettiklerini 

anlattılar.  

Sonra Barnabas dedi: ―Ey muallim, Allah rahim olduğu halde, neden senin öldüğüne 

inandırarak bize eziyet etti. Annen senin için o kadar ağladı ki, neredeyse ölecekti. Senin 

öldüğüne insanları inanmaya neden müsaade etti?‖ 

Ġsa (as) cevap verdi: ―Ġnan bana Ey Barnabas, Allah her günahı ne kadar küçük olursa 

olsun, büyük bir ceza ile cezalandırır. Bu nedenle annem ve Ģakirtlerim beni birazcık dünya 

sevgisi ile sevdiğinden, adil olan Allah cehennem azabı yerine, dünyadaki bu üzüntü ile sizleri 

cezalandırdı.  

Her ne kadar ben günahsız isem de, insanlar bana ―Allah‖ ve ―Allah‘ın oğlu‖ dedikleri 

için ahirette Ģeytanların alayına uğramayım diye, benim çarmıhta öldürüldüğüme insanları 

inandırarak insanların alayı ile bu akidenin yanlıĢlığına dikkati çekti. Bu durum, Allah‘ın 

kanunlarını insanlara gerçek anlamıyla açıklayacak olan Allah‘ın elçisi Muhammed‘in (as) 

geliĢine kadar sürecektir.
274

 

Sen adilsin Ey Rabbim Allah! Çünkü sonsuz Ģan ve Ģeref sana aittir.‖ 

Sonra Barnabas‘a dönerek dedi: ―Bak Barnabas, benim dünyada kalıĢım sırasında olup 

bitenlerle birlikte benim Ġncilimi yazmalısın. Yehuda‘nın baĢına gelenleri de yaz. Ta ki 

müminler aldanmasın ve herkes gerçeğe inansın.‖
275

 

Sonra Hz. Ġsa (as) ile inananlar beraber yemek yediler ve Zeytinlik Dağına gittiler. 

Orada Hz. Ġsa (as) havarilerine dedi: ―Havarilerim Allah bana size söylediğim gibi dünyanın 

sonuna kadar yaĢamayı bahĢetmiĢtir. Sizler benim için Ģahitler olun.‖
276

 

Böyle dedikten sonra Hz. Ġsa (as) dört meleğin kollarında herkesin gözü önünde tekrar 

göğe yükseldi.  

Ġsa (as) ayrıldıktan sonra Ģakirtleri dünyanın dört bir yanına dağıldılar. ġeytanın iğvası 

ile batıl, hakka bir süre galip geldi. Bir kısım Hz. Ġsa (as)‘ın öldüğünü yaydılar. Bir kısmı da 

öldüğünü ama yeniden dirildiğini yaydılar.  

Barnabas ve onu takiben Hıristiyan muvahhitler ise doğru bildiklerini Allah‘tan korkan 

ve gerçeği arayanlar için yazdılar. Ta ki, hüküm günü olan ahirette Allah‘ın azabından 

korunsunlar.
277

   

Barnabas, Ġncilini yazdı, baĢına Ģunları kaydetti: ―Allah‘ın hükmü önünde hüsrana 

uğramayasınız diye Ġsa (as) ile yaptığım konuĢma ve görüĢmelerde gördüğüm ve duyduğum 

gerçeği yazıyorum.‖
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274

 Barnaba, Bab 217–220 
275

 Barnaba, Bab 220–221 
276

 Barnaba, Bab 221 
277

 Barnaba, Bab 222 
278

 Barnaba Ġncilinin BaĢlangıcı 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

HZ. ĠSA (AS) ĠLE ĠLGĠLĠ MESELELER 

1.  Hz. Ġsa (as) ın Davası 

Kur‘an-ı Kerimde 25 (yirmi beĢ) ayette ismi geçen Hz. Ġsa (as) 30 yaĢına gelince yüce 

Allah ona nübüvvet ve risâlet vererek peygamberlik vazifesi ile görevlendirdi. Risaleti Benî 

Ġsrail‘e hastı. 

Hz. Ġsa (as) kendisinin Benî Ġsrail kavmine peygamber olarak görevlendirildiğini, 

Rabbinden hikmetle geldiğini ve kendisine ―Ġncil‖ verildiğini söylüyor ve Allah‘tan korkup 

kendisine itaat etmelerini istiyor, halkı da bir olan Allah‘a imana davet ediyordu. 

Bir peygamber olarak Allah tarafından görevlendirilen Hz. Ġsa (as) her peygamber gibi 

TEVHĠT hakikatini ders veriyordu. Halk da kendisinden mucize istiyordu. Hz. Ġsa (as) da o 

zamanın en meĢhur ve insanların rağbetine mazhar tababet konusunda mucizeler gösteriyordu. 

Hem insanların rağbet ettiği mesleğin hakikatinin yüce Allah‘ın kudretinin ayinesi olduğunu 

gösteriyor ve sebeplerin kıymeti olmadığını hatırlatıyor, hem de insanların rağbetinin Allah‘a 

olması gerektiğini ders veriyordu. 

Rivayetlere göre meĢhur tabip Calinos Hz. Ġsa (as) ile anı dönemde yaĢamıĢtır. Calinos 

Hz. Ġsa‘nın (as) ölüleri dirilttiğini duyarak merak etmiĢ ve onu görmek istemiĢtir. 

KarĢılaĢtıkları bir zaman Kalinos Hz. Ġsa‘ya (as): 

―- Ben senden ölüyü diriltmeni istemiyorum, Ģu felçli hastayı iyi et yeter‖ der. Bununla 

inançsız Calinos Hz. Ġsa‘yı (as) denemek ister ve sebepler dıĢında bunun olamayacağı fikrinde 

ısrar eder. Sebepleri merci tanıyan Calinos‘un anlayacağı Ģekilde sebeplere müracaat eden Hz. 

Ġsa (as) karpuz ister.  Karpuzun suyunu hastaya içirir. Adam yanık ekmek Ģeklinde bir Ģey 

kusar ve iyi olur, kalkıp yürür. Hz. Ġsa böylece Calinos‘a kendi anladığı dilde ders verir.  

Calinos Hz. Ġsa‘ya (as) inanacağı yerde, tehdit eder. Bir müddet sonra hasta olur ve 

hiçbir sebep kendisine fayda vermez, o hastalıktan ölür.   

 

2. Hz. Ġsa‟nın (as) ġemaili:  

Ka‘bu‘l Ahbar, Hz. Ġsa‘yı Ģöyle tarif ediyor: ―Beyaza yakın kırmızımtırak yüzlü olan 

Hz. Ġsa ne saçını uzatır, ne de baĢını yağla meshederdi. Yalınayak yürür, günlük yiyeceği 

dıĢında ne evi, ne eĢyası ne de süslü elbisesi vardı. GüneĢ battıktan sonra sabaha kadar ayakta 

namaz kılar ve Allah‘a ibadet ederdi‖ 

Ubeyd bin Ömer (ra) Ģöyle nakleder: ―Meryem oğlu Hz. Ġsa kıldan yapılmıĢ elbise giyer, 

yaban meyvesi yerdi. Ertesi gün için yiyecek ayırmazdı. Gittiği her yerde korkusuzca 

uyuyabilirdi. Hiçbir Ģeye sahip değildi. Bir su testisi vardı. Onu da abdest için kullanırdı‖
279

 

Bu derece züht ve takva sahibi olan Hz. Ġsa (AS) Ulul-azm bir peygamber idi.
280

    

Hz. Ġsa (as) Kur‘an-ı Kerimin tavsifine göre Ģefkat ve merhamet timsali idi. ona 

uyanların kalbine de Allah bu Ģefkat ve merhameti vermiĢti.
281

 

Yine Peygamberimizin (sav) vasfettiğine göre: ―Orta boylu, geniĢ omuzlu, hamamdan 

yeni çıkmıĢ gibi gül yüzlü idi‖
282

 Peygamberimiz (sav) miraca çıktığı zaman 4. kat semada Ġsa 

(as) ile karĢılaĢır. Hz. Yahya (as) ile görüĢür. Efendimiz (sav) onlara selam verir. Onlar da 

―Ey salih kardeĢ, ey salih peygamber merhaba...‖ diye selamını alırlar.
283
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Peygamberimiz (SAV): ―Meryem binti Ġmran kendi zamanında yaĢayan kadınların en 

hayırlısı ve değerlisi idi. Hatice binti Huveylid de kendi zamanında yaĢayan kadınların en 

hayırlısı ve değerlisidir‖
284

 buyurarak Hz. Meryem annemizin iffet ve faziletini övmüĢtür.  

 

3. Ġncil‟in Özellikleri:  

Yüce Allah Ġsa (as) a Ġncil‘i inzal etmiĢtir. Hz. Ġsa (as) Ģöyle buyurmuĢlardır: ―Allah 

beni Ġsrail ailesine göndermek için seçtiği zaman, bana aynaya benzeyen bir kitap verdi. O 

benim kalbime o Ģekilde indi ki, konuĢtuğum her Ģeyi ben o kitaptan gelmektedir. Kitabın 

ağzımdan çıkması bittiği zaman, ben dünyadan yukarı alınacağım.‖
285

  

Kur‘anın anlatımına göre bu Ġncilin beĢ vasfı vardı: 

1. Ġnsanlara hidayet olması, 

2. Kalp ve gönülleri aydınlatan bir nur olması, 

3. Tevrat‘ı tasdik etmesi ve ahkâmına uymaya davet etmesi, 

4. Ahir zaman peygamberi Hz. Ahmed-i Muhammed‘i (as) müjdelemesi ki bu sayede 

pek çok Hıristiyan âlimi ―Kitaplarımızda evsafı vardır‖ diye Müslüman olmuĢlar, 

Ġslam ile ĢereflenmiĢlerdir.  

5. Allah‘tan korkanlara nasihat, öğüt ve vaazları içine almasıdır.
286

 

Ġncil Hz Ġsa‘nın (AS) hayatında kâtipleri tarafından kaleme alınmadığı, havarilerin 

dilinden nakledilerek öğrenildiği ve Hz. Ġsa‘dan (as) sonra 70- 100 seneleri arasında kaleme 

alındığı ve pek çok Ģakirtlerinin rivayetlerine dayandığı için, kısa zamanda tahrife uğramıĢtır. 

Hem dilden dile tercüme tercüme üstüne yapılarak farklı dillerde yazılmıĢtır ve asliyetini 

koruyamamıĢtır. Ama yine de pek çok ahlaki öğütler aslına uygun olduğu Ģüphe götürmez. 

Zaten içerisinde ahkâm bulunmadığı için Hz. Ġsa‘nın (as) hayatı ve havarilerinin davetlerini 

konu alan ahlaki öğüt kitabı halinde korunarak zamanımıza kadar dört nüsha halinde 

gelmiĢtir. Kilisenin kabul ettiği resmi dört Ġncil‘in dıĢında yasak kapsamına giren ve gizli 

olarak elden ele dolaĢan Ġncil‘lerin bulunması da kaçınılmazdır. Barnaba Ġncili bunlardandır. 

 

4. Ġsa‟nın (as) Mucizeleri 

Hz. Ġsa (as)‘ın davasını duyan halk ondan delil ve mucize istediler. Hz. Ġsa (as) kavmine 

Ģöyle nasihat ediyordu: ―Size Rabbimden bir mucize getirdim. Çamurdan kuĢ sureti yapar ona 

üflerim ve o Allah‘ın izni ile kuĢ oluverir ve uçar.  Yine Allah‘ın izni ile anadan doğma körü 

iyileĢtirir, çaresiz alaca hastalığını tedavi eder, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip 

neler biriktirdiğinizi size bildiririm. Eğer inanırsanız bunlarda sizin için ibretler vardır.‖
287

 

Hz. Ġsa‘nın (as) mucizeleri dört nevi idi: 

1. Çamurdan kuĢ sureti yapar, ona üfleyince kuĢ oluverirdi. 

2. Doktorların tedavisinden aciz kaldığı hastalıkları iyileĢtirirdi. 

3. Gaybdan ve halkın evlerinde gizlediklerini haber verirdi.
288

 

4. Ölüleri diriltmesi de onun en büyük mucizelerindendir. Böylece bir peygamber 

olarak bu iĢlerin Allah‘ın kudreti ve iradesi ile olduğunu, insanların öldükten sonra 

dirileceğini gözlerine göstererek Tevhit ve Ahireti ders vermektedir. 

ġüphesiz bunların dıĢında da mucizeleri vardır. Üç balık ve bir ekmek ile büyük bir 

kalabalığı doyurması, toprağı altına çevirmesi gibi bazı mucizeleri varsa da bunlar cüz‘i 

hadiseler ve mucizeler olarak kalmıĢtır. Mucizelerin en büyük özelliği sebeplere tesir veren ve 

gaflet ile Allah‘ın irade ve kudretini göremeyen insanlara sebeplerin tesirinin olmadığını, iĢ 

görenin Allah‘ın irade ve kudreti olduğunu ispat etmektir. 
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Hz. Ġsa (as) insanları zevk ve eğlenceye dalmaktan vazgeçirmeye, çalıĢmaya, ahirete 

yönelmeye ve bir olan, Kadir ve Rahim Allah‘tan korkmaya çağırıyordu. Dikkatleri dünyadan 

ahirete çeviriyordu.
289

 Hz. Ġsa (as)‘ın bu mucizeleri peygamberliğine dalalet eden en büyük 

alametlerdir.
290

 Böylece o zamanki insanların içine düĢtükleri zevk-safa eğlence ile 

gafletlerini terk etmeleri söyleyerek ahiret âlemine dikkatleri çekiyordu.
291

  

Zamanında tıp revaçta olduğu için mucizelerin ekseri de o neviden idi. Bunda ayrıca 

ahir zamanda, gelmesine yakın, tıp ilminin geliĢerek ölüme geçici bir hayat rengi verecek 

derecede inkiĢaf edeceğine de iĢaret vardır.  

Hz. Ġsa (as) Tevrat‘ı tasdik ederek, tüm Yahudileri ahkâmına uymaya davet ediyordu. 

Ayrıca Yahudilerin ihtilaf ettikleri meseleleri açıklığa kavuĢturuyor, doğruları tasdik, 

yanlıĢları ise tashih ediyordu. Yine Hz. Ġsa (as) bir takım zor hükümleri Allah‘ın emri ile 

değiĢtirerek içki gibi bazı müĢtehiyatı helal kılmıĢtı.
292

 Bunun için ona ―Mesih‖ adı 

verilmiĢti.
293

 Yahudilere zulüm ve isyanlarından dolayı haram kılınan bazı hükümleri 

kaldırmakla beraber Tevrat‘ın tümüne itaat etmeye davet ediyordu.
294

 Yahudilere Ģöyle 

sesleniyor: ―Muhakkak ki Allah sizin de, benim de Rabbimizdir.  Öyle ise yalnız O‘na ibadet 

edin. ĠĢte doğru yol budur‖
295

 diyordu. Dolayısıyla Hz. Ġsa (AS), Tevrat‘ın tümünü değil, bazı 

hükümlerini nesh etmiĢtir. Davetinin esasını da Tevhit inancı teĢkil ediyordu. 

Yine Hz. Ġsa (as) insanları sonsuz güç ve kudret, ilim ve irade sahibi, Hayy ve Kayyum 

olup kendisinden baĢka ilah olmayan bir tek Rabb-i Halıka ibadete çağırıyordu. ―Bir olan 

Rabb-i Vahide ibadet edin, O‘na Ģirk koĢmayın. Allah Ģirk koĢana cennetini haram kılmıĢtır. 

MüĢriklerin yeri ise cehennemdir. ġirk ile nefislerine zulmedenlerin hiçbir yardımcısı da 

yoktur‖
296

 diyordu. 

 

5. Hz. Ġsa (as)‟ın Babasız Yaratılması: 

Hz. Ġsa (as)‘ın doğumu, Allah‘ın ―kün‖ emriyle bir kudret mucizesi olduğu gibi, 

doğumunu hazırlayan sebepler de Allah‘ın kudretinin eseridir.  

1. Ġmran‘ın karısı yaĢlı (Hanne=Anna) olduğu halde Allah ona bir çocuk nasip etmiĢtir. 

YaĢlı haliyle Hz. Meryem‘i doğurmuĢtur. Bu olağan üstü bir olaydır.
297

 

2. Doğan kız olduğu halde mabedin hizmetine adanmıĢ ve ilk olarak bir kadın mabette 

ibadete kendini vermiĢtir. Bu da olağan dıĢı bir hadisedir.
298

  

3. Hz. Meryem‘e mucizevî olarak rızıklar gelmekte olup, onunla rızıklanmaktadır. Bu da 

mucizevî bir durumdur.
299

 

4. Hz. Meryem‘in terbiyesini üstlenen Hz. Zekeriya (as) yaĢlı ve hanımı kısır olduğu 

halde, Allah onlara mucize eseri bir erkek çocuk nasip etmiĢtir. Hz. Zekeriya (as) onun adını 

Yahya (as) koymuĢtur. Yahudiler onu da görmüĢ ve peygamberliğine Ģahit olmuĢlardır. Bu da 

olağan üstü bir durum olup, Allah‘ın kudretinin delilidir.
300
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5. Melekler ve Cebrail (as) Hz. Meryem‘e görünerek konuĢmuĢlardır. Bu da kadın 

olarak Hz. Meryem‘in ulaĢtığı olağan üstü bir durumdur. Peygamber olmadığı halde melekleri 

görüp konuĢması mucizedir. Allah‘ın lütfu ve kudreti iledir.
301

   

Yukarıdaki meselelerin bütünü Kur‘an-ı Kerim ile sabit olup bu ayetlerde hep ―Allah‘ın 

bir Ģey olmasını dilediği zaman ona ‗Ol!‘ der ve hemen oluverir‖
302

 ifadeleri zikredilerek 

Allah‘ın kudreti nazara verilir.  Ġnsanları kudretine inanmaya çağırır. 

6. Hz. Meryem‘e babasız çocuğu olacağı müjdelenmiĢ ve Allah‘ın kudreti ile olacağı 

ifade edilmiĢtir.
303

 

7. Hz. Ġsa (as) beĢikte iken konuĢacağı ifade edilmiĢ,
304

 Tevrat ve Ġncil, ilim ve hikmet 

öğretileceği müjdelenmiĢtir.
305

 Peygamber olacağı haber verilmiĢtir.
306

 Ve de öyle 

olmuĢtur.
307

 

Neden? 

Çünkü ―Allah onu insanlar için bir mucize, kudretine, varlık ve birliğine, ilim ve 

iradesine bir ayine kılmak istemiĢ, Allah‘tan insanlar için rahmet olsun‖ dilemiĢtir ve öyle de 

olmuĢtur.
308

   

Nihayet Yüce Allah Hz. Ġsa (as)‘ın yaratılıĢını Hz. Âdem (as) ile kıyaslayarak Ģöyle 

buyurur: ―Allah katında Ġsa (as)‘ın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ―ol‖ demesiyle 

olmuĢ olan Âdem (as)‘ın durumu gibidir.‖
309

  

Yüce Allah, babasız Ġsa (as)‘ın, daha kuvvetli olan anasız-babasız yoktan var ettiği 

Âdem (as) ile kıyaslamıĢtır. ―Ona inanıyorsanız, aynı Ģekilde buna da iman ediniz‖ 

buyurmuĢtur. Yüce Allah böylece ―Ġffetini koruyan Meryem‘e ruhundan üflemiĢ, onu ve 

oğlunu âlemlere bir mucize kılmıĢtır.‖
310

   

Peygamberimiz (sav)‘de NecaĢi‘ye yazdığı mektupta: ―Allah, Hz. Âdem (as)‘ı kendi 

eliyle topraktan yarattığı gibi, Ġsa (as)‘ı da ruhundan üfleyerek yaratmıĢtır‖
311

 buyurur.  

Ġsa (as)‘ın Âdem (as) gibi harika bir tarzda yaratıldığını ifade eden ayetle ilgili 

Bediüzzaman Ģöyle der: ―Ġnsanlığın dörtte birinin baĢına reis olarak geçen ve insanlıktan 

melekliğe bir cihette intikal eden ve yeryüzünü bırakıp semavatı vatan ittihaz eden harika bir 

ferdi insan olan Ġsa (as)‘ın harika vaziyetleri kanun-u tenasülün de harika bir suretini iktiza 

eder. Bu da Ġsa (as)‘ın babasız olarak Allah‘ın irade ve kudreti ile ve ―kün‖ emri ile yaratılmıĢ 

olmasıdır. 

Hem Kur‘an‘ı Kerim‘in sarih ve açık ifadeleri te‘vil kaldırmaz. Her kanunun, kanun 

dairesi haricine çıkmıĢ müstesna fertleri vardır. Her kaide-i külliyenin, kaide ve kural dıĢı 

harika fertleri bulunur. Âdem (as) zamanından beri tenasül kanunu dıĢına çıkmayan hiçbir 

ferdin bulunmaması imkânsızdır. Bunun da istisnaları bulunacaktır. Evvela, bu kanun-u 

tenasül baĢlangıç itibarıyla iki yüz bin çeĢit hayvanatın anasız-babasız yaratılması ile kanun 

haricinde vücuda getirilmiĢlerdir. 

Hem her bahar gözümüzle gördüğümüz yüz binler türlerin büyük bir kısmı ve hadsiz 

fertleri bu kanun-u tenasül haricinde, yaprakların üzerinde, kokuĢmuĢ maddelerle icat 

edilirler. 
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Her sene bu derece kanun dıĢına çıkılarak yaratılan varlıklarla yırtılmıĢ, zedelenmiĢ bir 

kanunu, bin dokuz yüz senede bir ferdin o kanun dıĢında yaratılmasını aklına sığdıramayanın 

ne derece akıl dıĢı hareket ettiğini kıyas et.  

Öyle bedbahtların kanun dedikleri Ģeyler nihayet emr-i Ġlahiye ve irade-i Rabbaniyenin 

külli bir cilvesi olan Adetullah kanunlarıdır ki, Cenab-ı Hak o adetlerini bazı hikmetler için 

değiĢtirir. Bu da her Ģeyde ve her kanunda Allah‘ın irade ve ihtiyarının hükmettiğini gösterir. 

Harikulade bazı fertlerde bu kanunu hark eder, adet dıĢı, kanun dıĢı doğrudan emir ve iradesi 

ile yaratır. ―Allah katında Ġsa‘nın (as) hali, Âdem‘in yaratılıĢı gibidir‖
312

 ayeti ile bu hakikati 

gösterir.
313

    

 

6. Hz. Ġsa (as)‟a Mesih Denmesi: 

Mesih, Ġbrani‘ce ―MeĢiha‖ dan türemiĢ bir kelimedir. ―Kutsal yağla meshedilen kiĢi‖ 

anlamına gelmektedir.
314

 Hz. Ġsa (as) için kullanıldığı gibi ―Yalancı Deccal‖ için de bu kelime 

kullanılmıĢtır.
315

 Bunun sebebi, Hz. Ġsa (as) Yahudi Ģeriatından bazı ağır hükümleri Allah‘ın 

emri ile nesh etmiĢtir; Deccal da Ġslam Ģeriatının hükümlerini nefis ve Ģeytanın telkini ile nesh 

ederek Hrıstiyanlar‘ın ve Müslümanların toplumu idare eden kutsal değerleri bozarak anarĢiye 

ve Ye‘cüc ve Me‘cüc‘e zemin hazırladıklarından dolayıdır. Böylece toplumda hürmet ve 

merhamet gibi nurani bağları çözer, sarhoĢ ve serkeĢ nefislere ayn-ı istibdat bir hürriyet verir 

ve anarĢiye dehĢetli bir zemin hazırlarlar.
316

  Bunun için Deccal‘a yalancı Mesih denilmiĢtir. 

Yine Hz. Ġsa‘ya (as) ―Ġnsanları mesh ederek Ģifa dağıttığından dolayı Mesih denilmiĢtir― 

diyenler de vardır. Istılahta ise, ―Allah tarafından yeryüzüne gönderilerek, dünyaya 

hükmedecek bir lider peygamber‖ anlamına gelmektedir. Bunu bekleyen ve bu inanç ve 

idealleri taĢıyan ekollere de ―Mesihilik‖ adı verilmektedir.  

 Hz. Ġsa (as) Tevrat‘ı tasdik etmekle beraber, Yahudi din adamlarının ihtilaf ettiği bazı 

hükümleri bildirerek açıklığa kavuĢturuyordu. Tevrat‘ta haram kılınan bazı Ģeyleri de helal 

kılarak katı hükümlerin bir kısmını nesh ediyordu. 

Nitekim Kur‘an‘da Ģöyle yazılıdır: ―Tevrat‘ı tasdik edici ve bir kısım haram kılınan 

Ģeyleri de helal kılmak üzere Rabbimden bir delil ile geldim. Siz de Allah‘tan korkun ve bana 

uyun.‖
317

  Muhakkak ki Allah sizin de benim de Rabbimdir. Öyle ise ona ibadet edin. ĠĢte 

doğru yol budur.
318

 

―Yüce Allah, Yahudilerin kendilerine yasak olduğu halde faiz almaları, halkın malını 

haksız yere yemeleri sebebiyle, daha önce kendilerine helal kılınan bazı temiz Ģeyleri haram 

kılmıĢtı.‖
319

 Bu haramlardan bir kısmı ―Tırnaklı hayvanların etleri, sığır ve koyunların iç 

yağlarını yemek‖
320

 olduğu Kur‘an-ı Kerimde beyan buyrulmaktadır.  

 

7.   Hz. Muhammed (sav)‟ı Müjdelemesi: 

Bütün peygamberler, ahir zaman peygamberi Hatemü‘l-Enbiya Muhammed (as)‘ı 

ümmetlerine müjdelemiĢlerdir. ġayet ümmetleri ona kavuĢurlarsa, iman etmelerine dair 

teminat almıĢlardır.
321

  

Muhammed (as) Ġsa (as)‘dan hemen sonra geleceği için, Ġsa (as) O‘ndan daha çok 

bahsetmiĢ, onu daha çok müjdelemiĢ ve kendisinin onun müjdeleyicisi olduğunu ifade 
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etmiĢtir. Kur‘an-ı Kerimde de açıkça ifade edildiği gibi Ġsa (as) Ģöyle demiĢtir: ―Ey Ġsrail 

oğulları! Ben, önümde olan Tevrat‘ı tasdik edici ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki 

resulü müjdeleyici olarak size gönderilmiĢ bir peygamberim.‖
322

  

Peygamberimiz (sav) bu hususta Ģöyle buyurdular: ―Benim Kur‘an‘da zikredilen ismim 

Muhammed, Ġncil‘de Ahmet, Tevrat‘ta ise Ahyed‘dir.‖
323

 

Hz. Ġsa (as)‘ın Hz. Ahmed‘den daha çok bahsetmesi ve müjdelemesinin hikmeti, Ahmed 

(as) Ġsa (as)‘ı Yahudilerin tekzibinden ve iftiralarından ve dini müthiĢ tahrifatından kurtardığı 

gibi, ahkâm noktasında Ahmed (as)‘ın Ģeriatının da Ġsa (as)ın dinini tamamlamasından 

dolayıdır. Bunun için Ġsa (as) çok defa ―Âlemin Reisi geliyor‖ diye müjde vermiĢtir.
324

   

Hz. Ahmed (sav) da bir hadislerinde Ģöyle buyurur: ―Ben, Meryem oğlu Ġsa‘ya (as) 

dünya ve ahirette insanların en yakınıyım. Esasen peygamberler baba bir, anneleri ayrı ayrı 

kardeĢlerdir. Dinleri de tevhit dini olduğu için birdir.
325

 Yine buyurdular, ―Benimle Ġsa (as) 

arasında baĢka peygamber yoktur.‖
326

 Böyle olunca Hz. Ġsa (as)ın peygamberimizi 

müjdelemesi ve ondan sık sık bahsetmesi normaldir ve bahsetmemesi gayet anormaldir. Hatta 

mümkün değildir. Çünkü onunla dini tamamlanacak ve hurafetten ve tahrifattan kurtulacaktır. 

 

8. Semadan Sofranın Ġnmesi:    

Havariler yeni iman ettikleri zaman Ġsa (as)‘da Ģöyle bir istekte bulundular: ―Ey Meryem 

oğlu Ġsa (as) Rabbin bize semadan bir sofra indirebilir mi?‖
327

 

Mucizeler amaç değil, iddianın ispatı için inanmayanlara birer delildir. Ġnanan 

kimselerin mucize istemesi imanın zaafındandır. Ġmanlı kimse mucize istemez. Bunda Yüce 

Allah‘ın kudretini deneme sevdası da vardır.  

Kaldı ki Yüce Allah Ġncili inzal ederek onlarının akıllarına, kalplerine ve duygularına 

hitap eden manevi bir ―Sofra-i Semaiye‖ indirmiĢtir. Onun değerini küçümseme ve 

anlamama, maddi sofralara önem verme gibi bir durumu da ihsas eden bu mucize isteği Hz. 

Ġsa (as) tarafından hoĢ karĢılanmadı. Ġsa (as) Ģöyle cevap verdi: ―Eğer siz hakiki müminler 

iseniz Allah‘tan korkun.
328

 (
*
) Bu isteğiniz Allah‘ın kudret ve benim nübüvvetime Ģüphe ile 

baktığınız anlamını ifade eder. Ġman ve ihlâsındaki Ģüpheyi gösterir.‖
329

 

Havariler: ―Biz sofradan yemek istiyoruz, ta ki kalbimiz tatmin olsun. Senin hak 

peygamber olduğunu bilelim ve buna Ģahitler olalım‖ dediler.
330

 

Ġsa (as) onların samimi niyetlerini anladı, kalktı gusletti ve yıkandı, üzerine yünden bir 

aba giydi, baĢını eğerek ağladı, iki rekât namaz kılarak mahcubiyetle dua etti.
331

 ―Ey 

Rabbimiz olan Allah! Bize semadan bir sofra indir. Bu senden bir mucize, bize ve bizden 

sonrakilere bir bayram olsun. Bizleri rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.‖
332

 

Yüce Allah bu duaya Ģöyle icabet buyurdular: ―Ben istediğiniz bu sofrayı semadan 

indirdim. Fakat bundan sonra kim inkâra girerse onu öyle bir azaba uğratırım ki, kıyamete 

kadar kimseye öyle bir ceza indirmemiĢimdir.‖
333
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Rivayete göre sofra Pazar günü indi. Üzerinde pek çok nimetler vardı. Havariler bundan 

yediler. O günü bayram ilan ettiler. Böylece bu mucize gerçekleĢti.
334

 

Daha sonra havariler: ―Biz katiyen iman ettik. Bizim gerçek birer mümin olduğumuza 

Ģahit ol‖ demiĢlerdir.
335

    

Bu hususta iki görüĢ vardır: Semadan ―sofra indirildi‖ diyenler ve ―hayır indirilmedi, 

havariler korktular ve isteklerinden vazgeçtiler‖ diyenler. 

1. Sofra Ġndirildi diyenler: 
Cumhur‘a göre sofra inmiĢtir. Bu Meryem‘e gelen nimetler gibidir.

*
 Ġbn-i Cerir ve Ġbn-i 

Kesir bu görüĢtedir.
336

 Abdullah Ġbn-i Abbas da bu görüĢtedir. Ġncil‘in bir bölümü olan 

Resullerin ĠĢleri‘nde, Petrus‘un semadan bir sofranın indirildiğini gördüğü ifade 

edilmektedir.
337

  

Buna göre Cenab-ı Hak iki bulut arasında kırmızı bir sofra indirdi. Ġsa (as) bunu gördü, 

ağladı ve ―Allah‘ım! Beni Ģükredenlerden kıl. Bunu bize bir nimet kıl, ceza kılma...‖ diye dua 

etti. Daha sonra sofrayı ―Bimillahi Hayrür-Razıkîn‖ diye açtı.  

Havariler sordular: ―Bu, dünyadan mı, yoksa ahiretten mi?‖ 

Ġsa (as): ―Her ikisinden de değil. Allah‘ın yoktan kudretiyle var ettiği bir ziyafettir. 

Allah‘ın adıyla yiyin ve Allah‘a Ģükredin‖ dedi.
338

 

 

2. Sofranın Ġndirilmediğini söyleyenler: 

Bir kısım bilginlere göre ise, sofra gökten indirilmemiĢtir. Çünkü Allah‘ın azap 

indirmesi ile ilgili tehdidinden korkmuĢlardır.
339

 Kur‘an-ı Kerimde de bu hususta kesin bir 

ifade yoktur. Ancak Ġsa(as)ın bunun için dua ettiği kesindir. Çünkü Hz. Ġsa (as) havarilerin bu 

isteğine ―Allah‘tan korkun‖
340

 Ģeklinde ikaz ederek ―Ġncil‖in gökten gelen manevi bir sofra 

olup ondan manevi gıdaları almanın daha önemli olduğu vurgulanmıĢtır. Hz. Ġsa (as) aklın, 

kalbin ve ruhun en mühim gıdalarını ihtiva eden manevi bir sofrayı değil de, maddi bir sofrayı 

istemelerine üzülmüĢtür. Bunun için Rağıb el Isfahani (v. H.502 – M.1108) kalbin gıdası olan 

Ġncil‘in bu sofra olduğunu iddia eder.
341

 

Ġncil‘de de, Kur‘an‘da da sofra indirildiği kesin ifadelerle belirtilmemiĢtir. Ancak inmesi 

için dua ettiği kesindir. Kul ister, ama onu yerine getirmek Allah‘ın hikmetine tabidir. 

Kur‘an‘da peygamberlerden istenen Ģeylerin hepsinin kabul edilmediği ifade edilmiĢtir.
342

  

Yüce Allah bunların birçoğunu reddetmiĢtir.  

Rivayetlere göre çölde günlerce aç ve susuz ibadet eden havarilerin istemesi üzerine 

Yüce Allah taĢı ekmeğe çevirerek onların açlıklarını giderdi. Bu mucizeyi görüp, Yüce 

Allah‘ın sevgili kulları arasında oldukları düĢüncesine kapılan havariler sordular: 

―Yeryüzünde bizden hayırlı kimseler var mıdır?‖ 

Hz. Ġsa (as) cevap verdi: 

―Elinin ekmeğini yiyen sizden hayırlıdır.‖ 

Bunun üzerine mahcup olan ve hatalarını anlayan havariler, artık ellerinin emeği ve 

çalıĢmalarının ürünü olan gıdaları yemeye baĢladılar. Her biri bir meslek edindi. Kimi 

boyacılık, kimisi de balıkçılık yaparak geçinmeye baĢladılar. Bu olaydan sonra gökten sofra 

inmesini isteyen havarilere Hz. Ġsa (as) öfkelendi ve: 
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―Allah‘tan korkun‖ diye havarilerine seslendi. 

Sonra da: 

―Ġnsan ancak ekmekle yaĢamaz, ama Allah‘ın sözüyle yaĢar‖ diyerek Ġncil‘e nazarlarını 

çekti. Ebedi hayatın sebebi olan Allah‘ın buyruklarına dikkatleri topladı.  

Zeytinlik Dağındaki vaazında da Hz. Ġsa (as): ―Allah‘ın manevi sofrasından yiyenlere ne 

mutlu‖
343

 diyerek manevi sofraya dikkat çekti.  

Hz. Ġsa (as) gibi zühd ve takvayı esas alana yakıĢan da elbette bu idi.   

 

9. Hz. Ġsa (AS)‟ın Semaya Ref‟i: 

Hz. Ġsa (as)‘ın babasız doğuĢu bir mucize idi ve Allah‘ın kudreti ile olmuĢtu. Tıpkı 

Âdem (as)‘ın annesiz-babasız doğuĢu gibi.
344

 Ancak Yahudiler Allah‘ın kudretine 

inanmadılar. Hz. Meryem‘e iftira attılar. Hz. Zekeriya (as)‘ı öldürdüler. Hz. Ġsa (as)‘ı inkâr 

ettiler. Hz. Yahya (as)‘ı, Hz. Ġsa (as)‘ın Ģeriatına göre hükmetmesinden dolayı Ģehit ettiler.
*
  

Nihayet Hz. Ġsa (as)‘ı öldürmeye teĢebbüs ettiler.  

Yüce Allah, Hz. Ġsa (as)‘ı onların zulümlerinden, alaylarından ve iĢkencelerinden 

korudu. Hain Yehuda‘yı ise hıyanetinin cezası olarak çok kötü bir Ģekilde cezalandırdı. Bu 

Allah‘ın kudretinin, peygamberine merhametinin ve hainlerden intikam almasının neticesidir 

ve Allah‘a kolaydır.  

Hz. Ġsa (as)‘ın yaratılıĢı harikaydı. Elbette gökyüzüne ref olunması ve ölümünün 

mucize, harika olması Allah‘ın kudretine inanmayanları fitneye sevk edecek derecede mucize 

olması gerekir. Çünkü dünya imtihan meydanıdır. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. Hz. 

Meryem‘e yiyecek gelmesi, Hz. Ġsa (as)‘ın babasız doğması, göğe ref edilmesi, hepsi Allah‘ın 

kudret eseridir. Hz. Ġsa (as)‘ın mucizeleri de ölüyü diriltme, çamurdan kuĢ yapıp ruh vermesi, 

hepsi Allah‘ın kudreti iledir. Bundan dolayı Hz. Ġsa (as) da ―Kadir‖ ismi daha galiptir.
345

 

Yeniden dünyaya gelmesi de böyle olacaktır.  

        Yüce Allah, Kur‘an‘ı AzimüĢĢan‘da buyurdu: ―Yahudiler; Ġsa (AS)‘ı inkâr etmeleri, 

Meryem‘e pek büyük bir iftirada bulunmaları ve ―Allah‘ın Resulü Meryem oğlu Mesih Ġsa‘yı 

(as) biz öldürdük‖ demeleri sebebiyle lanete uğramıĢlardır. Onu ne öldürdüler, ne de astılar. 

Fakat baĢkası ona benzetildi de onu öldürdüler. Muhakkak ki, bu hususta ihtilafa düĢenler de 

Ġsa (as) öldürülüp, öldürülmedikleri hususunda Ģüphe içindedirler. Onların bu hususta bir 

bilgileri de yoktur. Kapıldıkları Ģey ancak zan ve tahminden ibarettir. Hakikatte ise Yüce 

Allah onu kendi katına yükseltti. Allah‘ın kudreti her Ģeye galiptir ve onun her iĢi hikmeti 

iledir.‖
346

  

Nihayet Yüce Allah Ġsa (as)‘ın durumunu kudret ve hikmet ile ifade ediyor. Kudreti 

gereği semaya ref ederek kıyamete kadar Ġsa (as)‘a hayat bahĢeden Allah, hikmeti gereği 

Ģöyle buyurur: ―Ehl-i kitaptan hiç kimse kalmayacak Ģekilde ölümünden önce Ġsa‘nın (as) hak 

peygamber olduğuna iman edeceklerdir. Kıyamette Ġsa (as) onlara Ģahitlik yapacaktır.‖
347

 

Bu ayete göre Ġsa (as) ölmeden önce, dünyanın sonuna doğru dünyaya tekrar gelecek, 

Hıristiyanlar da yanlıĢ itikat ve inançlardan vazgeçecek, Allah‘ı inkâr eden küfür ve dalalet 

cereyanlarına karĢı Ġslamiyet ile omuz omuza mücadele edecek ve küfür cereyanlarını mağlup 

edeceklerdir.
348
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Ġsa (as)‘ın öldürülmediği, göğe ref edildiği kesindir. Nitekim Yüce Allah Kur‘an-ı 

Kerim‘de buyurdu: ―Yahudiler Ġsa (as)‘ı öldürmek için hile yaptılar. Allah da onları 

kurdukları tuzağa düĢürdü. (Ġsa diye hain Yehuda öldürüldü) Allah hileyi, hile ile 

cezalandıranların en hayırlısıdır.‖
349

 

Yüce Allah Ġsa (as)‘a da Ģöyle vatta bulunmuĢtu: ―Ey Ġsa (as) seni ecelin gelince vefat 

ettirecek olan benim. Seni semaya yükselteceğim, Yahudilerin su-i katlarından temiz 

tutacağım. Ve sana uyanları kıyamete kadar üstün tutacağım. Sonra dönüĢünüz bana olacaktır. 

Ġhtilafa düĢtüğünüz zaman hükmü ben vereceğim.‖
350

 Dolayısıyla ―onu öldürmediler ve onu 

asmadılar. Fakat kendilerine bir baĢkası benzetildi. Allah onu kendisine yükseltti.‖
351

   

Ancak Ġsa (as)‘ın öldüğünü iddia edenler ―Teveffa‖ kelimesine takılmıĢlardır. ġöyle ki: 

―Ġsa (as) dedi: ‗Ben içlerinde bulunduğum sürede üzerlerine Ģahit idim. Beni vefat ettirdiğinde 

(Müteveffa, Teveffeyteni) sen üzerlerinde gözetleyici oldun.‘‖
352

 

Teveffa: Burada Teveffa ile kast edilen mutlak ölüm değildir. Dünya hayatından 

çekilmedir. Bunun için Yüce Allah‘ın, ölümü ifade eden ―Mevt‖ sözü yerine ―Bir baĢka âleme 

geçiĢi ifade eden vefat‖  kelimesini kullanılmıĢtır.  

Nitekim Meratib-i Hayatın beĢ çeĢit olduğunu Bediüzzaman izah eder. Bunlardan biri de 

Hz. Ġsa ve Hz. Ġdris‘in (as) hayat mertebesidir.
353

 Peygamberimiz (sav) de, Hz. Ġsa (as)‘ın 

kıyamete yakın inerek Mehdi ile görüĢüp, ehl-i küfre karĢı beraber mücadele edeceğini ve 

Deccalı öldüreceğini ifade eder.
354

 

Ġsa (as)‘ın mevtini ifade eden ayette ise Ģöyle buyrulur. ―Ehl-i kitaptan herkes 

ölümünden önce mutlaka ona gerçekten peygamber olarak inanacaklar. Ve kıyamette Ġsa 

(as)‘a Ģahitlik edeceklerdir.‖
355

  Burada vefat değil, ―Mevt‖ ifadesi geçer: 

Ayette geçen herkesten maksat tüm ehl-i kitap olamaz. O zaman her Hıristiyan‘ın 

ölürken Ġsa (as)‘ın peygamberliğine inanması gerekir. Bu imkânsızdır. O halde son dönem 

Hıristiyanlık tasaffi ederek, Ġslam‘a karĢı terk-i silah edecek, hakiki nasraniyetin esasını cami 

olan hakaik-ı islamiye karĢısında görecek, teslim olacaktır.
356

  O zaman her samimi Hıristiyan 

Ġsa (as) ölmeden önce onun hak peygamber olduğunu bilecektir.  

Son Osmanlı ġeyhü‘l-Ġslamı muhakkik âlim Mustafa Sabri Efendi ve muhakkik 

âlimlerden Zahid Kevserî Nisa suresinin 156–158 ayetlerini delil getirerek Ġsa (AS) ın 

ölmeden ruh ve bedeni ile semaya, meleklerin katına yükseltildiğini söyler. ―Bu ref meselesi 

fizikidir, mecazi ve ruhi olsaydı, Kur‘anda zikrine gerek yoktu, bu, malum-u ilam ve israf-ı 

kelam olurdu. Hem de Yahudileri tekzip ref‘in maddi olmasını gerekli kılar‖ demektedir.  

Yine ―Bel rafeahullah‖ kelimesinde bulunan ―bel‖ ifadesi bilakis cesetle ref olunduğunun 

ifadesidir

  Yoksa her ölen zaten ruhu ile semaya yükselmektedir‖ demektedir.

357
 

Hz. Ġsa (as) Kadir isminin hâkim olduğu 4. kat semada yaĢamakta olup
358

  

Peygamberimiz (sav) de miracda onunla görüĢmüĢtür.
359

 

 

10.   Ġsa (AS)‟ın Semavatta YaĢaması: 
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Bediüzzaman Said Nursi hayat mertebelerini beĢ bölümde izah eder. Yani ―beĢ çeĢit 

hayat vardır‖ der. 

1. Bizim pek çok kayıtlarla sınırlı hayatımız. 

2. Hz. Hızır ve Ġlyas (as)‘ın hayatları bir derece serbesttir.  

3. Hz. Ġdris ve Ġsa (as)‘ın hayatlarıdır ki, beĢeri ihtiyaçlarından sıyrılarak, melek gibi 

nurani bir letafet kesb ederler. Adeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde 

olan dünyevî bedenleri ile semavatta bulunurlar.  

―Ahir zamanda Hz. Ġsa (as) gelecek ve ġeriat-ı Muhammedi‘ye ile amel edecektir.‖
360

 

Yani inkâr-ı ulûhiyete karĢı Ġsevilik dini hurafelerinden sıyrılarak Ġslama inkılâp edeceği bir 

zamanda Ġsevilik Ģahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin Ģahs-ı manevisi olan Deccal‘ı 

öldürür. Yani inkâr-ı ulûhiyet olan dinsizlik fikrini öldürecektir. 

4. ġehitlerin hayatıdır. 

5. Kabirdekilerin ruhani hayatlarıdır.
361

 

Bu izahlar çerçevesinde meseleye bakıldığı zaman Ġsa (as)ın semavatta cesedi ile 

beraber meleklerin katında yaĢaması ve dünya hadiseleri ile ilgilenmesi Allah‘ın hikmetinden 

uzak görülemez.  Bilakis Allah‘ın kudreti ile hikmeti bunun böyle olmasını gerekli kılar. Yüce 

Allah onu dininin ve kendisine tabi olan milyonlarca insanın sonunda hakikati kavrayarak 

getirdiği Tevhide inanacağını göstermek için bir müddet semavatta bekletmesi hikmetinin ve 

rahmetinin gereğidir. 

Nitekim Peygamberimiz (sav) de buyurdular: ―Ġsa (as) ölmedi. Kıyametten önce size 

dönecektir.‖
362

  Kur‘an, ―Kitap ehlinden her biri ölümünden önce muhakkak ona iman 

eder‖
363

 ayeti ve ―O (Ġsa(as)) kıyamete bir alamettir‖
364

 ayeti beraber ele alındığı zaman Hz. 

Ġsa (as)ın nüzulünün kat‘i olduğunu ifade eder. 

Kur‘an-ı Kerim Ģehitlerin dahi bizim bildiğimiz manada ölmediğini ve diri olduklarını 

bize haber vermektedir. ―Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Doğrusu onlar diridirler; 

lakin sizler farkına varmazsınız‖
365

 buyurur. Bütün mü‘minler buna kesinlikle inanırlar. Bütün 

hayatı Allah yolunda mücadele ile geçen bir peygamberin ölmeden Allah‘ın kudreti ile 

semaya çekilerek melekler ile beraber yaĢaması elbette doğrudur. Böyle olduğuna elbette 

inanmak gerekir.  

 

11.  Kur‟an, Havarileri Övüyor: 

Yüce Allah, Kur‘an‘ı Kerim‘de müminlere Ġsa (as)‘ın havarilerini göstererek Ģöyle 

buyurur: ―Ey iman edenler! Allah dininin yardımcıları olun. Nasıl ki, Meryem oğlu Ġsa (as) 

havarilerine: ‗Allah yoluna davette benim yardımcılarım kimlerdir?‘ diye sorunca havariler 

de: ‗Allah dininin yardımcıları biziz‘ demiĢlerdir.‖ Ġsrail oğullarından bir topluluk da iman 

etti, ama bir topluluk inkâr etti ve kâfir oldular. Biz de iman edenlere yardımcı olduk da 

inkârcılara üstün geldiler.
366

  

Ġsa (as), Yahudilerin inkârda ısrarlarını ve ihanetlerini hissedince: ―Allah yoluna davette 

bana kim yardım eder?‖ dedi. 

Havariler de: ―Allah‘ın dinine biz yardımcı olacağız‖ demiĢlerdir.  

Onlar Allah‘a iman ettiler ve: ―Sen de Ģahit ol biz gerçekten inanan insanlarız‖ dediler. 

Sonra Ģöyle dua ettiler: ―Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık, peygambere uyduk. Sen 
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de bizi sana ve senin birliğine inanan, peygamberlerine uyan, Ģahitlik edenlerle beraber 

yaz.‖
367

  

―Havarilere; bana ve Resulüne iman etmelerini ilham ettim.‖ Onlar da: ―Ġman ettik, Ģahit 

ol, biz Müslümanlarız‖ demiĢlerdi.‖
368

 

Yüce Allah zikredilen ayetlerle Havarileri överek inanan müminlere örnek göstermekte 

ve onlar gibi olmaya davet etmektedir. Bu davete uymak her inanan insanın vazifesi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

HZ. ĠSA VE YAHUDĠLER 

 

1.  Hak Din Tevhidi Esas Alır 

Din ilahi kaynaklıdır. Allah‘ın insanlar ile konuĢmasını mesajlarını içine alır. Ġlahi 

mesajları insanlara ulaĢtıranlar da peygamberlerdir. Peygamberler Allah‘ın kendileri ile 

konuĢarak insanlara gönderdiği elçileridir. Allah insanlardan seçtiği bu elçilere vahiy ile 

konuĢur. Peygamberler de Allah‘ın vahyini insanlara tebliğ eder ve anlamayanlara da gerekli 

açıklamaları yaparlar.  

Tüm semavi dinler Tevhit esasına dayanır. Çünkü Allah birdir ve baĢka ilah da yoktur. 

Olsaydı onun da elçileri ve kitapları olurdu. Çünkü hiçbir varlık kendi eserine baĢkasının 

sahip çıkmasına razı olmaz. Ġlk insandan son peygambere kadar tüm peygamberler ―La ilahe 

Ġllallah‖ hakikatini haykırmıĢ ve insanları buna inanmaya çağırmıĢlardır.  

Yahudi ve Hıristiyanlar ―Kitap Ehli‖ olup aslında tevhidi, Allah‘ın birliğini esas 

almıĢlardır. Sonradan Tevhidi anlamayanlar Allah‘a yardım edecek varlıkları kabul ederek, 

Allah‘ın kudretinden Ģüphe etmiĢler ve iĢlerine baĢkalarını ortak ederek ona Ģirk 

koĢmuĢlardır. Yahudi ve Hıristiyanların sonraki durumu budur. Allah‘ın affetmeyeceği günah 

ta budur. Kur‘an-ı Kerim mü‘minleri ―Allah‘a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerin 

tümüne inanmaya davet eder.
369

 Ġncil‘i ve Tevrat‘ı da Allah‘ın kitabı olarak görmeye ve 

ondaki hakikatlere inanmaya çağırır. 

Bütün peygamberler insanları ―Allah‘tan baĢka ilah olmadığına, bir olup Ģeriki 

bulunmadığına, mülkün yalnız ona has olduğuna, hamd ve Ģükrün, medih ve minnetin yalnız 

O‘na mahsus bulunduğuna ve O‘nun her Ģeye kadir olduğuna‖
370

 inanmaya davet ederler. Bu 

kelimelerle ifade edilen iman bütün peygamberlerin en hayırlı sözleridir. Yüce Allah 

peygamberimize hitaben ―Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona ‗Benden baĢka 

ibadete layık ilah olmadığına dair kullarımı uyar‘ demeyelim‖
371

 buyurur. Yine 

peygamberimiz (sav) ―Kim Allah‘tan baĢka ilah yoktur der, Allah‘tan baĢkasına ibadet 

etmezse Onun malı ve canı haramdır. Hesabı ise Allah‘a kalmıĢtır‖
372

 buyurmuĢlardır. Muaz 

bin Cebel‘i Yemen‘e gönderirken ―Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları öncelikle 

Allah‘ın birliğine, Allah‘tan baĢka ilah olmadığına inanmaya davet et‖
373

 emretmiĢlerdir. 
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Bu hususta peygamberimizin Ģu sözleri de çok anlamlıdır: ―Kim kelime-i tevhit olan ‗Lâ 

Ġlâhe Ġllallah‘ın anlamını bilerek ve inanarak ölürse cennete girer.‖
374

 ―Benim Ģefaatim 

kalbinde halis bir Ģekilde ‗La ilâhe Ġllallah‘ diyen kimseleredir.‖
375

 Yine Ubade bin Samit‘in 

(ra) rivayet ettiği bir hadiste peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurmuĢlardır: ―Kim Allah'tan 

baĢka ilâh olmadığına, Allah'ın bir ve Ģeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve 

Resûlu olduğuna, keza Hz. Ġsa‘nın (as) da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem‘e ilka 

ettiği bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, ve keza cennet ve cehennemin hak 

olduğuna Ģahadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır.‖
376

  

 

2.  Hz. Ġsa (as) Döneminde Yahudiler 

Hz. Ġsa‘nın (as) yaĢadığı dönemde Yahudi dünyasının karıĢıklık ve kaynama dönemi idi. 

ĠĢgal ve zulme maruz kalmıĢlardı. Bundan dolayı kalplerinde her an alevlenmeye hazır bir kin 

taĢıyorlardı. Yehova‘nın kurallarını uygulayacak yeni bir Musa (as) umudu ile, Onun Mesih 

olduğuna inanıyorlardı. Mesih‘i de dünyevi krallığı getirecek ve Yahudilere dünya saltanatı 

sağlayacak bir dünya kralı olarak bekliyorlardı.  

Aralarında üç mezhep teĢekkül etmiĢti. 

1. Ferisiler: Yahudi din adamları ve ruhanileri idiler. Geleneklerini korumak için 

Putperest Romalılarla beraberdiler. 

2. Sadukiler: Bedenlerinin yeniden dirilmeyeceğini ve meleklerin olmadığını iddia 

ederlerdi.
377

  

3. Esseniler: Kendilerini Allah‘a ibadete veren ve dünyaya değer vermeyen, Allah 

korkusu ile yaĢayan bir cemaatti. Putperest Romalılarla asla anlaĢma içine girmezlerdi. 

Esseniler kendilerini tamamen ibadete veren, dünyadan kaçan, Dağ ve mağaralarda 

ibadet yapan ve Tevrat‘ın hükümlerine göre yaĢamayı fazilet sayan kimselerdi. Tevrat‘ı 

kazanç ve menfaat aracı yapmıyorlar, sadece kurtulmayı ümit ederek öğretisine göre 

yaĢıyorlardı. Böylece kutsal olmayı ve Allah‘ın rızasını kazanmayı umuyorlardı. Kalplerinde 

Allah aĢkı ile yaĢamayı amaç ediniyorlardı. Evlenmezler, servet ve para edinmezler, kendileri 

gibi yaĢamayı amaç edinenlerle beraber olurlar ve birbirlerinden güç alırlardı.  

Essenilerin bir kısmına Zealotlar adı verilmiĢti.
378

 Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya (as) 

bunlarla beraberdiler. Putperestlerle mücadele ediyorlardı. Onların nazarında krallar 

Ģeytandı.
379

 Yani dünya saltanatına güvenerek Allah‘tan uzaklaĢan kimselerdi.  

Bunlar çölde ve mağaralarda yaĢıyorlardı. Kral Hirodes‘in zulmünden ve ölüm 

fermanından Hz. Ġsa (as) ve Meryem‘i koruyanlar da onlardı. SavaĢçılarına zeolat 

deniliyordu.
380

 

 

3.Hz. Ġsa‟nın (as) Havarileri ve Barnabas: 

Hz. Ġsa‘nın (as) havarilerinin Tevhitçi olduğu Ģüphesizdir. Bunların hepsi Tevhid 

mücadelesi vermiĢ ve Hz. Ġsa‘nın (as) ―Allah‘ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmıĢlardır. 

On iki havariden yalnızca Yuhana bin Zebidi eceli ile vefat etmiĢtir. Yehuda Ġskoriyat 

hıyanetinin cezasını çekerken, diğerleri Tevhit davası uğruna Ģehit edilmiĢlerdir. Yuhanna 

Petrus (Saint Pierre) Antakya‘ya giderek orada Tevhidi ders vermiĢ, daha sonra ise Roma‘ya 

gitmiĢ ve orada Andreas ile beraber Roma imparatoru zalim Nero tarafından çarmıha 
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gerilerek Ģehit edildiler. Yakup bin Zebidi ise vali Herod tarafından kılıçla Ģehit edildi. Diğer 

havariler de zalim Yahudiler tarafından çeĢitli sebeplerle Ģehit edildiler. 

―Tesellicinin oğlu‖ veya ―Nasihatçinin oğlu‖ anlamına gelen Barnabas (Bar-nabe) ise 

Kıbrıslı bir Yahudi‘dir. Joses (Joseph=Yusuf) olarak tanınmıĢtır. Hz. Ġsa‘nın (as) semaya ref‘ 

edilmesinden sonra talebelerin liderlerindendir. Hz. Ġsa‘nın (as) saf öğretisini korumak için 

büyük çaba harcamıĢ ve Tarsuslu Paul‘a muhalif olmuĢtur. ―Havarilerin Öğretileri ve 

Seyahatleri‖ (Resullerin ĠĢleri) ile ilgili risaleler Paul‘cü kiliseler tarafından tahrif edildiği için 

Barnabas ve ilk Hıristiyanlar hakkındaki bilgilerin çoğu kaybolmuĢtur. 

Bu husustaki temel bilgi Resullerin iĢlerinde Hz. Ġsa‘nın semaya ref‘inden sonra 

Havariler ―Hz. Yahya‘nın vaftizinden beri Hz. Ġsa‘ya yoldaĢlık edenlerin arasından Yuda‘da 

bir havari seçmek istedikleri zaman aday olarak gösterdikleri iki kiĢiden birisi Jastus diye 

bilinen Barnabas denilen Joseph ve Mathais idi‖
381

 Ģeklinde ismi geçmektedir.  

Hz. Ġsa‘nın (as) annesi Hz. Meryem ölüm yatağında havarileri çağırdığı zaman gelen 

havarilerden birisi de Barnabas olmuĢtur. Ġskenderiyeli Clement onun havarilerden olduğunu 

zikreder. Ġsmi haberci ve davetçi olarak Ġsa‘nın (as) öğretisini yaymak üzere gezilere çıktığı 

ve Antakya‘daki kilise topluluğuna dâhil olduğu da anlaĢılmaktadır.
382

 

Havarilerin ilk gezisi Barnabas ve Seul tarafından Antakya‘ya yapılmıĢ ve bu da 

Kur‘an-ı Kerimde Yasin Suresinde örnek gösterilmiĢtir.
383

 Antakya o zaman Roma‘lıların 

ticaret merkezi ve büyük kentlerinden birisi bulunuyordu. Halkı zengin olduğu için lüks ve 

israf içinde yaĢıyordu. Burada sade ve basit bir hayat yaĢayan Allah korkusunu va‘zeden bir 

Ġsevi cemaati vardı. Halk bunlara ―Hıristiyan‖ (Mesihçiler) adını veriyor ve nefretle 

aĢağılıyorlardı. Kudüs‘teki Hz. Ġsa (as) takipçilerine ise Nasıra‘lılar (Nasranîler) denmekte idi. 

Bunun anlamı ―yardımcı ve koruyucu‖ anlamına gelmektedir. Bu hususa Kur‘an-ı Kerim de 

iĢaret etmektedir.
384

  

Antakya‘daki Hıristiyanlar Kudüs‘teki havarilere Putperestlere Hz. Ġsa‘nın (as) 

öğretisini yaymak için birini göndermelerini istediler. Mü‘minler de bunun için en uygun 

olarak Barnabas‘ı seçtiler.
385

 Barnabas Antakya‘ya gelerek onlara Ġncil‘i öğretti ve öğüt verdi. 

Antakya valisi tarafından zindana atılınca Yuhanna Petrus gelerek vali ile konuĢmuĢ ve iki 

havariyi zindandan çıkarmıĢtır. Bundan sonra akidelerini burada yayarak büyük bir cemaat 

oluĢturmuĢlardır.
386

  

Daha sonra Pavlos ile Barnabas arasında Musa (as) Ģeriatına göre amel edip etmeme 

konusunda anlaĢmazlık çıktı. Barnabas ―Ġncil‘in yeni Ģeriat getirmediğini ve Musa‘nın (as) 

kitabını neshetmediğini, bilakis kutsal kitabın buyruklarına uymaya çağırdığını ve dolayısıyla 

sünnet olmadan kurtulamayacağı‖ hususunda ısrar etti. Paul (Pavlos) ise ―Ġsa‘nın Allah‘ın 

oğlu olduğuna inanan herkesin kurtulacağını ve sünnetin önemli olmadığı, Musa‘nın Ģeriatına 

uymak gerekmediği‖ konusunda fikir yürüttü ve ―Va‘zettiği Ġncil‘i insanlardan değil, 

doğrudan Ġsa Mesih‘in vahyi ile aldığını‖
387

 iddia etti. Bunun üzerine Havariyyun Konseyi 

YeruĢalim‘de (Kudüs) bu meseleyi halletmek için toplandı.
388

 Pavlos ve Barnabas‘ı çağırdılar 

ve dinlediler. Pavlos Barnabas‘ı Yahudilerden korkarak gerçekleri gizlemekle suçladı. Uzun 

tartıĢmalar oldu. Sonra konsey kararlarını Ģöyle bildirdiler: ―Musa‘nın Ģeriatına göre putlara 

kesilen kurbanlardan, kandan, boğazı sıkılarak öldürülen hayvanların etinden yemekten, 
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zinadan uzak durasınız. Kendinizi bunlardan sakınırsanız iyi edersiniz.‖
389

 Bunu bir mektup 

ile inananlara duyurdular ve sünnetten hiç söz etmeyerek bir orta yol bulmuĢ oldular.  

Pavlos ile Barnabas bir müddet daha beraber kaldılar ama aralarındaki anlaĢmazlık 

devam etti. Ama daha sonra aralarında daha büyük sürtüĢme oldu. Pavlos sünnet ile baĢlayan 

ayrılıkçı fikirlerini Tevhide aykırı fikirlerle devam ettirdi. Hz. Ġsa‘nın (as) ―Allah‘ın oğlu 

olduğu‖ iddiasını öne çıkarmaya baĢladı. Aralarında büyük bir sürtüĢme geçti.
390

 Barnabas 

John Markos‘u alarak Kıbrıs‘a geçti. Pavlos‘da Silas ile beraber Suriye ve Kilikya bölgesine 

gitti. Böylece yolları tamamen ayrıldı. Barnabas Tevhidi savunmaya ve anlatmaya devam 

ederken Pavlos Teslisi Ġncil‘e sokmaya ve Teslis inancını yaymaya baĢladı. Bundan sonra 

Barnabas‘ın ne olduğuna dair hiçbir vesika yoktur. Ancak pek çok sadık havari gibi onun da 

Ģehit edilerek putperestler tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır.
391

  

Barnabas tevhidi anlattığı Ġncil‘ini, Hz. Ġsa (as) ile beraber bulunduğu ve onun ağzından 

aldığı Ģekli ile yazdığını ifade etmekte ve baĢlangıcında ―Pavlos‘un tevhidi Ģirke dönüĢtürme 

çabalarına karĢı gerçek Ġncil‘i yazdığını‖
392

 ifade eder.  

 

4.  Hz. Ġsa (as) dan Sonra Havariler 

Havarilerin yaptıkları iĢler ve Ġsa‘nın (as) öğretisini yayma hususundaki gayretlerini 

anlatan yazılı tek belge ―Havarilerin ĠĢleri‖ isimli belgedir. Bu yazılı belge Hz. Ġsa‘dan (as) 63 

sene sonra ―Luka‖ tarafından kaleme alınmıĢ ve ―Ġncil‖ de yerini almıĢtır. Luka, Pavlus ile 

beraber Roma‘ya gitmiĢ ve ona yol arkadaĢlığı yapmıĢtır.
393

  

 Bu yazılı metne göre, Havariler ilk olarak bir araya gelip Ġsa (as) tarafından seçilmiĢ 

bulunan ―on iki havari‖ sayısını korumak üzere hain Yehuda‘nın yerine geçebilecek birisini 

seçme kararı aldılar ve Ģöyle dediler: ―Rab Ġsa‘nın (as) aramızda geçirdiği tüm günler 

boyunca, bizlerle beraber bulunanlardan birisini seçmemiz gerekiyor. Yahya‘nın vaftizinden 

baĢlayarak Ġsa (as)‘ın göğe yükselmesine kadar bizlerle birlikte Ģahitlikte bulunsun.‖ 

Bunun üzerine iki aday gösterdiler. Birisi Barsabba denen Yusuf ile Mattias. Allah‘a dua 

ederek ikisi arasında kura çektiler. Kura Mattias‘a çıkar. Ve o da, on bir haberci havariye 

katılır.
394

    

Üç yıl boyunca Ġsa (as)‘a hürmet eden ve on iki havariden birisi olan Barnabas‘tan 

Resullerin ĠĢleri‘nde havari değilmiĢ gibi bahsedilmektedir. Bunun sebebi de, Tevhidci olan 

Barnabas‘ın Teslisci kilise tarafından devre dıĢı bırakılmak istenmesidir. Hâlbuki Ġsa (as)‘ı 

bizzat görmüĢ ve öğretisini birinci ağızdan bizatihi yazmıĢ olan Barnabas Ġ:S: 325‘e kadar 

Ġskenderiye kilisesinin kabul ettiği Barnabas Ġncilinin yazarıdır.  

Tevhit akidesini destekleyen Papa Ġraneus (ĠS: 130–200) ilk iki yüzyılda bu Ġncilin elden 

ele dolaĢtığını belirtir. Ġraneus, Paul‘un Platon felsefesi ile Pagan (Putperest) Roma dinini 

Hıristiyanlığa sokmakla eleĢtirir.  

Ġ.S. 325‘te Ġznik Konsülü Paul‘un Teslis akidesini kilisenin resmi akidesi olarak kabul 

etti. Tevhidi açıklayan Ġnciller yasaklandı. Ancak Barnabas Ġncili gizli olarak zamanımıza 

kadar geldi.  

Ġ.S. 366‘da Papa Damasus, Barnaba Ġncilinin okunması için kara çıkartmıĢ, bu karar 

daha sonra Kaesena Piskoposu olan Gelasus (v.ĠS: 395) tarafından bu karar desteklenmiĢtir.
395

    

 

5. Tevhitten Teslise 
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Hak dinlerden olan Hıristiyanlık, Yahudilik ve Ġslam Tevhit inancı üzere gelmiĢlerdir. 

Tüm batıl inançlar tevhitten sapmadır. Tevhidi anlamayanlar Ģirke düĢmüĢler ve dini de 

bozmuĢlardır. Yüce Allah yeni bir peygamber ile Tevhit hakikatini ve onun gerektiği iman, 

ibadet ve ahlakı da beraberinde getirmiĢtir.  

Hz. Ġsa (as)‘ın çıkıĢından sonra ilk yüzyıl içinde Ġsa (as)‘ın havarileri ve takipçileri 

Tevhidci görüĢün tebliğine devam ettiler.
396

 Ġ.S. 90‘larda bile ―On iki emir‖ Ģöyle baĢlıyordu: 

―Her Ģeyden önce Allah‘ın birliğine, onun her Ģeyi yarattığına ve onları düzenlediğine hiçbir 

Ģeyin onun iradesi dıĢında var olmadığına inan. O her Ģeyi kuĢatır, hiçbir Ģey O‘nu ihata 

edemez.‖
397

 

Theddor Zahn‘a göre Ġ.S. 250 yıllarına kadar imanın ifadesi: ―Kadir-i Mutlak olan 

Allah‘a inandım‖ Ģeklinde idi.
398

  Sonra Kadir-i Mutlak kelimesi yerine ―Baba‖ kelimesi 

konuldu. 

Ġ.S. 325 tarihinde Teslis akidesi Ortodoks  (=Doğru yol) Hıristiyanlığın imanı olarak 

ilan edildi. Bu politik bir yaklaĢımdı. Pagan Roma (Putperest Roma) imparatoru Kostantin 

büyüyen Hıristiyan cemaatine muhalefet etmemekle, kilisenin desteğini de alarak ülkedeki 

karıĢıklığı gidermek ve dünyevi saltanatı kutsal bir liderlik ile takviye etmek amacını 

taĢıyordu. 

Kuzey Afrika Hıristiyan lideri Arius, Katolik kilisesi ve Kostantin‘in müttefiklerine 

karĢı çıktı. Bu doktrin insanlar arasında pek çok karıĢıklığa neden oldu. Doktrini açıklamak 

için, akılcı bir felsefi sisteme oturtmak üzere üç büyük düĢünce geliĢti: 

1. 4. Yüzyılda yaĢayan Aziz Augustinos‘un kurduğu ekol. O‘na göre teslisin özü ispat 

edilemez; ancak tasvir edilebilir.  

2. 12. yüzyılda yaĢamıĢ olan Aziz Victor ekolu. Bu ekole göre teslis hem açıklanır, hem 

de tasvir edilebilir. 

3. 14. Yüzyılda ise teslisin ne tasvir edilebilir, ne de izah edilebilir olmadığı ve izahının 

imkânsızlığı savunuluyordu. Teslise ancak bir dogma olarak inanılabilirdi.  

Hz. Ġsa (as)‘ın öğretisini muhtevi kitaplar hep teslisin çeliĢkisini önleyebilmek için tahrif 

edilmiĢtir. Bu gayretlerin neticesinde ―Ruhu‘l-Kudüs = Kutsal Ruh‖ ile Hıristiyanlığın 

desteklenmesi için: ―Ben gidiyorum, ta ki size tesellici gelsin. Ben gitmezsem o size 

gelmez‖
399

 ifadesindeki tesellici ―Ruhu‘l-Kuds‖ olarak izah edildi. Bu da kilise papazlarının 

ve Hıristiyan azizlerinin gönlüne gelen ilhamlar olarak kabul edildi.  

Böylece Hz. Ġsa‘ya iman bile Hz. Ġsa (as)‘ın kendisine olan iman olmaktan çıktı, 

çarmıha gerilerek ölümünden sonra dirilen mitolojik Ġsa‘ya imana dönüĢtü. Kilise de 

inananların ahiretini kurtaran bir müessese olmaktan çıkarak, siyasal bir kilise, Allah‘ın 

devletini dünyada kurmayı amaçlayan siyasal bir örgüt Ģeklini aldı.
400

  

Böylece Hıristiyanlık öğretisi çarmıha gerilen Ġsa‘dan (as) sonraki öğretiye dayanır oldu. 

Bilhassa 4. yüzyıldan sonra Hıristiyanlık ve Ġncil, Grek felsefesinin tesirinde ve Roma 

kültürünün etkisinde bir Hıristiyanlık Ģekline dönüĢtü.  

Tevhitten böylece uzaklaĢıldı. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 
MÜSLÜMAN ĠSEVĠLER 

 

A.  HAVARĠLERDEN SONRA HIRĠSTĠYAN TEVHĠTÇĠLER 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) son peygamber olup tüm insanlığa gönderildiği 

için daveti tüm insanlığı içine alacak Ģekilde geniĢtir. Bu hadislerde din ve millet ayırımı 

yapmadan tüm insanları kucakladığını görmek mümkündür. Hıristiyanların Hz. Ġsa (as) 

hakkındaki inançlarının ―Hz. Ġsa‘nın (as) da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem‘e ilka 

ettiği bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna inanma ve ahirete inanma‖ cümlesinde 

belirtilen inancı taĢıyan ve peygamberimizi tanımayan veya yanlıĢ tanıyan Hıristiyanları 

kapsayacağını düĢünebiliriz. Çünkü peygamberimizi hiç tanıma fırsatı bulmamıĢ veya kasıtlı 

olarak yanlıĢ tanıtılmıĢ muvahhit Hıristiyanlar pek çok olabilir. Bunların peygamberimizin 

belirttiği inancı taĢıyanlarının ve zulmen baskılara maruz kalarak inancından taviz vermeden 

ölenlerin elbette merhamet-i ilahiye mazhar olmaları düĢünülebilir ve bu hususta 

peygamberimizin de müjdesi vardır denilebilir.  

Biz burada Teslis akidesi ile eğitildikleri halde akılları ve araĢtırmaları sonucu Tevhide 

ulaĢan ve bu inancını müdafaa ederek pek çok zulümlere ve baskılara maruz kalan Hıristiyan 

ruhanileri, ilim ve fikir adamlarından birkaçını örnek göstererek ―Müslüman Ġseviler‖ 

unvanına layık olabilecek Hıristiyanların varlığını göstermeye çalıĢacağız.   

Ġlk büyük azizler Tevhit yani Allah‘ın birliği konusunda ısrarlı idiler. Çoğu Kuzey 

Afrika‘da yaĢayan bu azizlerin önemlileri üzerinde duracağız. 

 

1.  ĠRANAUS (Ġ.S. 130–200) 

Ġraneus Paul‘cu kiliseyle uyuĢmayan Hıristiyanlara yapılan zulümleri durdurmak amacı 

ile Ġ.S.190 yılında Papa‘ya bir mektup yazar. Ancak kendisi de papayı dinlemeyen 

Hıristiyanları azdırdığı ve yoldan çıkardığı gerekçesi ile Ġ.S. 200 yılında öldürülür.  

Ġraneus Allah‘ın birliğini kabul etmeyen ve Ġsa‘yı (as) Allah‘ın oğlu olarak gören 

Paul‘cüleri Ģiddetle eleĢtirir. Paul‘ü de Hıristiyanlığa Platon‘un felsefesini ve Pagan 

(Putperest) dinlerin doktrinlerini sokmaktan sorumlu tutar.  

Ġraneus Barnabas‘ın Ġncilini okumuĢtu. Fra Marino, Ġranaus‘un yazılarını okuduktan bu 

Ġncil ile ilgilenir. Bu durumda Papalık kütüphanesindeki Barnabas Ġncilinin Ġtalyanca el 

yazmalarının keĢfine yol açmıĢtır.
401

 

 

2.  TERTULLĠAN (Ġ.S. 160–220) 

Afrika kilisenden olup kendisi Kartacalı‘dır. Allah‘ın birliğine inanır ve Ġsa‘yı (as) 

Yahudilerin beklediği Mesih olarak ve peygamber bilerek kabul ederdi. Bir yüzbaĢının 

oğludur. Roma‘da tahsil gördü. Avukatlık yaptı. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Afrika‘ya 

döndü. (Ġ. S. 195)  

Din için ölenleri öven Ad Martyres (Ġ.S. 197) sapkınlarla mücadele yollarını gösteren De 

Praeseinptino Haereticorum (200) ve Hıristiyanlara zulmeden Roma valilerine çatan 

Apologeticum (Ġ.S. 197) isimli eserlerini yazdı.  

 

3.  ORĠGENES (Ġ. S. 185–254) 

Mısır‘ın Ġskenderiye kasabasında doğdu. Babası Leonidas bir öğrenim merkezi kurmuĢ 

ve idareci olarak meĢhur teolog Klement‘i tayin etmiĢti. Origenes eğitimini burada aldı. 

Paulcü fikirleri kabul etmeyen babası Leonidas Ġ.S. 208 yılında öldürüldü. Öğretmen Klement 

hayatını tehlikede görerek Ġskenderiye‘den kaçtı. Origenes kendisini dine adadı. Matta‘nın 

sözleri ile (19.10–12) kendisini hadım etti.  

Ġ.S. 230 yılında Filistin‘e rahip olarak atandı. Ancak Piskopos Demerius onu sürgüne 

gönderdi. Ġ.S. 230 yılında Kayseriya‘da babası gibi bir öğretim merkezi açtı. Bu okul çok 

meĢhur oldu. 28 yıl boyunca öğrenci yetiĢtirdi. Ġ.S. 254 yılında Ġskenderiye kilisesi tarafından 

suçlanarak hapse atıldı ve ölümüne kadar iĢkenceli bir hayat geçirdi. Bunun gerekçesi yine 
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Teslisi reddederek Tevhidi savunması ve Hz. Ġsa‘nın (as) bir beĢer ve peygamber olarak kabul 

etmesi idi.  

Origenes‘in 600 kadar tezi ve bilimsel araĢtırma eseri mevcuttur. Bunun benzeri 

Hıristiyan dünyasında yoktur. Hayatında bütün doğuyu dolaĢtı ve Roma‘ya gitti. Decius‘un 

Hıristiyanlık kıyımı sırasında yapılan iĢkenceler sonucu öldü.  

Bazı eserleri Ģunlardır: ―Kata Kelson‖ (Celsus‘a KarĢı) ―Periarkhon‖ (Ġlkeler) ―Eis 

Martyzon Propreptikos‖ (Din Uğruna Ölüme TeĢvik) Peri Eukhes (Dua Üzerine) 

 

4. LUCĠAN (Ġ.S. 240–312)  

240 yılında o zamanlar Suriye‘ye bağlı olan Samosata (Adıyaman-Samsat) kasabasında 

doğdu.  Hz. Ġsa‘nın Allah ile eĢ olmadığına inanan Lucian, Paul‘cü kilisenin düĢmanlığına 

maruz kalarak Ġ.S. 7 Ocak 312 tarihinde Nikodemiea‘da (Ġzmit) öldürüldü.  

Ġbraniler ve Yunanlıları çok iyi bilen Lucian Ġ.S. 220‘den 290 yılına kadar Kilise dıĢında 

kaldı. Açtığı okul pek çok insanı etkilemiĢ ve ―Arius Doktrini‖ne temel teĢkil etmiĢtir. Arius 

onun en gözde talebesi idi. Kutsal metinlerin gramatik ve edebî yorumlarını onaylıyor ancak 

sembolik aramak eğilimini onaylamıyordu.  

Lucian büyük bir bilgindi. Eski Ahid‘in (Tevrat) Ġ.Ö 270 yılında yazılan Yunanca 

tercümesini gözden geçirerek Ġncillerin Gerekçe‘ye yapılan tercümelerindeki pek çok 

değiĢiklikleri eleyerek kendisine göre dört Ġncil oluĢturmuĢtu.  

Lucian Antalya‘da yeni bir gelenek baĢlatmıĢtır. Pavlos‘un teslisini reddederek Ġznik 

konsilinde de Ġskenderiye‘li Aleksandras‘a karĢı tavır almıĢtır. Lucian Roma Ġmparatoru 

Maximinus tarafından baĢlatılan Hıristiyan kıyımı sırasında Roma tanrılarına törenle sunulan 

eti yemeyi ve kurban kesmeyi reddettiği için aç bırakılarak iĢkenceyle Ģehit edilmiĢtir.  

 

5.  ARĠUS (Ġ.S. 250–336)  

Ġmparator Kostantin ile aynı dönemde yaĢadı. Kostantin‘in Hıristiyan kilisesi ile iliĢki 

kurmasının amacı Ġmparator olmaktı. Bunun için Konstantinopolis‘e (Ġstanbul) geldi. Yeni 

Kostantnopolis‘te Paul‘cü kilisenin büyük bir baĢarısı vardı. Kendisini kabul ettirebilmek için 

kilisede günah çıkarttı. Kiliseyi bütünüyle destekleyerek onların desteğini tamamen aldı. Bu 

sayede Ortadoğu ve Avrupa üzerinde etkili bir yönetime sahip oldu. 

 Bu dönemde Allah‘ın birliğine inanan Apostolic kilisenin lideri Libya doğumlu Arius 

idi. Arius Apostolic kiliseye yeni bir bakıĢ açısı vermiĢtir. Hz. Ġsa‘nın (as) tevhitçi öğretisini 

izleyen Ariuscuların sloganı ―Vaaz ederken Ġsa‘yı izle‖ prensibidir. Yine bu dönemde Paul‘cü 

kilise Tevhidci Arius‘dan gelen güçlü bir sarsıntıya maruz kaldı. Güçlü ve ikna edici 

teknikleri ile yüzlerce piskoposu etkileyerek Paul‘cu kiliseden ayrılmasına sebep oldu. Sofu 

ve sert bir mizaca sahipti. Akidesini korkusuzca açıktan anlatan yetenekli bir vaizdi. Hissettiği 

Ģevki ve heyecanı baĢkalarına aktarmakta çok baĢarılıydı. Bu yüzden çok baĢarılı oldu. 

ĠĢte bu dönemde Kostantin‘in Paul‘cü kiliseyi desteklemesi ile Teslisci kilise siyasi ve 

resmî bir kurum haline gelmiĢti. Hz. Ġsa‘nın (as) dinine girmek isteyenler devlete dayanan 

Paul‘cü kiliseye tepki duyarak Apostolic kiliseye severek katıldılar. Hıristiyanlığa tam olarak 

inanmayan Kostantin kilise ile gücünü artırdığı gibi, Kilisenin merkezini Roma‘ya kaydırarak 

burada da itibarını artırmayı düĢünüyordu. Bunun için kilisenin merkezini Roma‘ya kaydırdı. 

Apostolic kiliseler bu durumu kabul etmeyince kaba güçle rahatsız edilmeye baĢlandılar.  

Bu arada Afrika‘da Donatus adlı Tevhitçi bir piskopos Ġ.S. 313 yılında halk tarafından 

seçilerek Apostolic kilisenin idaresine getirildi. Roma‘ya tepki olarak Afrika‘da Donatisizm 

yayıldı. Roma piskoposu Donatus‘un yerine kendi adamı olan Saselan‘ı koymaya çalıĢtı. Bu 

ihtilaftan da faydalanmaya çalıĢan Kostantin her iki kilise mensuplarını da kendisine 

yaklaĢtırdı ama sonuçta Saselan‘ı seçince bu durum Donatus taraftarlarınca protesto edildi. 

Kostantin‘in ve Roma kilisesinin çabaları sonuç vermeyince iĢ baskıya dayandı. Donatus 

taraftarları öldürülmeye baĢlandı. Bunun üzerine direniĢçiler kendilerine ―ġehitler Kilisesi‖ 



adını vererek isyan ettiler. Bunun üzerine Kostantin Afrika‘dan çekildi. Ama bu durum 

Kostantin‘e Ġznik‘te bir Konsil toplantısı yapma fikrini verdi. Ġ. S. 325 tarihinde meĢhur Ġznik 

konsili yapıldı.  

Ġ.S. 330 yılında Roma‘nın Afrika‘daki kilisesi Donatuscular tarafından ele geçirildi. 

Donatusculara göre ―Katolikler dünya kralları ile iĢbirliği yapan hain rahiplerdi. Kraliyet 

yetkisine dayanarak Mesih‘ten vazgeçmiĢlerdi.‖  

Ġ.S. 336 yılında Donatus‘un ölümünden sonra halk onun yolunu izledi. Hz. Ġsa‘nın (as) 

öğretisini 300 yıl daha devam ettirdiler. Ġslamiyet kendilerine takdim edilince hepsi 

Müslüman oldular.
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Yine bu dönemde Mısır‘ın güneyinde ―Meletius‖ adındaki bir rahip teslisi reddeden ve 

tevhidi savunan bir öğretiyi savunuyordu. Arius kendisine yapılan zulümlerin sebebini Ģöyle 

açıklıyordu: ―Bize Allah‘ın bir baĢlangıcı olmadığını ama Ġsa‘nın bir baĢlangıcı olduğunu 

söylediğimiz için zulmedilmektedir.‖ Ġ. S. 321 yılından sonra Arius ve arkadaĢları 

Nikomedia‘lı (Ġzmit) Eusebius ve Meletius isyankâr papazlar olarak anılıyorlardı. Onlar teslisi 

aklen çürütüyorlardı ve Allah‘ın birliğini, baĢlangıcı olmadığını ve sonunun da olmayacağını, 

Ġsa‘nın ise diğer peygamberler gibi bir peygamber olduğunu savunuyorlardı.  

 

Ġznik Konsili ve Diğer Konsiller: 

Ġ.S. 325 yılında toplanan ĠZNĠK KONSĠLĠ‘nde Tevhitçi kiliselerden önemli isimler 

davet edilmedi. Çünkü bu konsil teslisi kabul eden ve Roma kültürü ile Hıristiyanlığı 

birleĢtirmeyi amaçlayan ve siyasetini din ile güçlendirmeye çalıĢan Kostantin‘in çabaları ile 

oluĢturulmuĢtu. Bunun için konsile Afrika‘dan tevhitçi Donatus‘un baĢ düĢmanı Saselian 

davet edilmiĢti. Pek çok üye yanında önemli üyeler Ģunlardı: 

1. Kaesenia‟lı Eusebius: Kilise Tarihçisi, 

2. Saselian: Afrika teslisci kilise temsilcisi.  

3. Ġzmitli Eusebius: Lucian‘ın talebesi olup Arius‘un takipçisi idi. Aristokrat bir aileye 

mensuptu ve Beyrut‘tan Ġznik‘e alınmıĢtı.  

4. Athanasius: Ġskenderiye baĢpiskoposu Alexandr‘ın temsilcisi, teslis teoloji okulunun 

genç ve ateĢli bir destekleyicisi idi.  

5. Hosius: Ġmparatorun baĢ konsili idi. Önemi batıda Paul‘cü kilisenin destekçisi 

olmasından kaynaklanmaktaydı.  

6. Spiridem: Düzgün bir eğitim görmemiĢ ama kilisede pek çok piskoposa Ģekil vermiĢ 

birisi idi. Tarihte saygıdeğer birisi olarak tanınır. Çok zaman dininden dolayı zülüm 

görmüĢ bir çoban bir halk adamı idi.  

7. Patammon: Bir münzevi idi.  

8. Oeseus: Samimi bir Hıristiyan ve bir halk adamı idi.  

9. Nikolas‟lı Myser: Kilise üzerinde etkisi olan bir halk adamı idi.  

Konsil Ġmparator Kostantin‘in manevi, siyasi baskısı altında ve baĢkanlığında toplandı. 

Paul‘cüler ―Oğul‖un tanrısal olduğunu iddia ettiler. Aruscu‘lar buna mukabil kutsal kitapta 

―Her Ģey Allah‘ındır‖ dediğini ve onların tezleri doğru ise kendilerinin de Allah‘ın oğulları 

olmaları gerektiğini savundular. Lucian‘ın talebeleri Paulcü‘leri sıkıĢtırmaya baĢlamıĢtı. Uzun 

müzakerelerden sonra konsil Arius‘cuların katılmadığı Ģu karara vardılar: ―Roma GüneĢ 

Tanrısı‘nın ibadeti imparatorluğun bütününde yaygın olduğundan imparatorun da GüneĢ 

Tanrısının görünümü addedildiğine göre Paul‘cü kilise Roma GüneĢ günü olan ―Sunday‖ 

(Pazar) günü Hıristiyan ġebbat‘ı ilan etti. Ġsa‘nın (as) doğum günü olan 25 Aralık GüneĢ 

Tanrısı‘nın doğum gününe rastlamaktadır. GüneĢ Tanrısı‘nın sembolü olan ―Haç‖ da 

Hıristiyanlığın sembolü olarak ilan edildi.‖
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Kitap birliğini sağlamak için de tüm eldeki mevcut Ġncil‘ler bir masanın altına konuldu. 

Bu Ġnciller bir rivayete göre 270 diğer bir rivayete göre daha fazla idi. Herkes odayı terk etti 

ve kapısı kilitlendi. Seçilecek Ġncillerin tarafsız olması ve ―Ruhu‘l-Kudüs‖ün doğru Ġncili 

ortaya çıkarması için tüm piskoposların sabaha kadar dua ve ibadet etmelerine karar verildi. 

Masanın üzerine çıkacak olan Ġncil‘in gerçek olduğuna karar verilecekti. Sabahleyin 

Ġskenderiye baĢpiskoposu Alexandr‘ın temsilcisi olan Athanasius‘a göre makbul olan Ġnciller 

masanın üzerinde bulundu ve diğerleri yakıldı.
404

 Sonuçta ―Teslis Akidesi‖ Hıristiyanlığın 

temel doktrini olarak kabul edildi. Teslisi kabul edenlerin büyük bir bölümü Tevhidi 

onaylıyorlardı, Allah‘ın birliği fikrine sahiptiler, ancak dinlerini devlet otoritesi ile 

güçlendirmek fikrine binaen Ġmparatoru memnun etmek için akidelerini açıktan dile 

getirmiyorlardı.  

Sonuç bildirgesine bir de Arius‘cuları aforoz eden ve öğretisini reddeden bir cümle 

eklenmiĢti. ―Ġsa yoktu ve sonradan var oldu. Allah‘ın oğlu ayrı bir özdendir‖ diyenleri Katolik 

Kilisesi aforoz eder‖ deniliyordu.  

Ġ.S. 328 yılında Ġskenderiye baĢpiskoposu Alexandr öldü. Akabinde Ġskenderiye 

baĢpiskoposluğu için seçim yapıldı. Tevhitçi Arius‘cular ve Meletius‘cular güçlü bir direniĢ 

sergilediler ancak tüm çabalara rağmen Athanasius baĢpiskopos seçildi.  

Ġ.S. 335 yılında Ġmparator Konstantin yönetiminin 30. yılını kutlamak amacı ile Sur‘da bir 

Konsül daha topladı. Burada Athanasius suçlu bulundu. Akabinde Kudüs‘te toplanan diğer bir 

Konsül de Arius‘u kiliseye tekrar kabul etti. Bunun üzerine Ġmparator Arius‘u Ġstanbul‘a 

davet etti ve Ġstanbul Piskoposluğuna atadı. Ancak Arius 336 yılında zehirlenerek öldürüldü. 

Ġmparator bir araĢtırma komisyonu kurdurdu ve bu komisyon Athanasius‘u Arius‘un 

ölümünden suçlu buldu. Ancak imparator da 337 yılında öldü. Tevhitçi görüĢe karĢı mücadele 

eden Konstantin sonunda Tevhitçi bir inanca sahip olarak öldüğü söylenir.  

Hıristiyanlık dünyasında Arius Tevhidi savunan, mutlak, tek ve yekta, doğmamıĢ ve 

doğurmamıĢ, ebedi, baĢlangıcı ve sonu olmayan, kâdir-i mutlak, değiĢtirilemez ve 

baĢkalaĢtırılamaz bir Allah‘ın olduğuna inanıyordu. Allah‘ın insanlığı fikrine Ģiddetle karĢı 

idi. Bu inanç Tevhitçi Hıristiyanlığın temelini oluĢturmaktaydı.  

Ġ.S. 337 yılında Ġmparatorluk tahtına geçen II. Konstantin Arius‘un öğretisini kabul etti. 

Tevhit inancını ―Ortadox (=Orta yol) Hıristiyanlığı‖ olarak onaylayıp sürdürdü. Ġ. S. 341 

yılında Antakya‘da toplanan konsül de ―Monoteizm‖i (Tevhitçi GörüĢ) benimsedi. 351 

yılında Sirminum‘da toplanan bir baĢka konsül bunu teyit etti. Aziz Jerome 359 yılında 

Ģunları yazıyordu: ―Tüm dünya Arius‘cu olmak için uğraĢıyordu.‖
405

  

Bu tarihten sonra Teslisciler çoğalsa da Bizans Ġmparatorluğunun resmi dini olarak 

Arius‘un öğretisini savunan Ortadoks‘luk ilan edildi. Buna mukabil Roma kilisesi Paul‘cü 

doktrini savunan Katolik mezhebinin merkezi oldu. Batıda Teslis doktrini Hıristiyanlığın 

temeli kabul edildi ve Paul‘cü Roma kilisesinin gücü ve yetkisi gittikçe büyüdü, idare yerini 

de Kudüs‘te değil Roma‘da kurdu.
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B.  SON DÖNEM HIRĠSTĠYAN TEVHĠTÇĠLER: 

 

1.  MĠCHAEL SERVETUS (Ġ.S. 1511–1553) 

Ġspanya‘nın Villanueva kasabasında yerel bir yargıcın oğlu olarak doğdu. Martin 

Luther‘in Roma Katolik kilisesine savaĢ açıp isyan ettiği dönemde yaĢadı. O dönemde 

Ġspanyol Engizisyonu Roma Katolikliğine döndürmek için pek çok kan dökülüyordu. Servetus 

kilisenin pek çok iddiasının kutsal kitap Bible‘nin desteğinden mahrum olduğunu gördü. 20 
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yaĢlarında Ģu gerçeği anladı: ―Eğer Hıristiyanlar Allah‘ın birliğine inanmıĢ olsaydı, 

Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında birlik ve huzur sağlanırdı.‖ Çünkü o dönemde haçlı 

seferlerinin iki toplum arasındaki düĢmanlığının ne derece çirkin olduğu görülmüĢtü.  

Michel Servetus‘a göre yeni Protestan kilisesi Tevhitçi olacak ve Müslüman, Hıristiyan 

ve Yahudiler arasında huzurlu bir dünya oluĢacaktı. BeĢeriyetin babası olan Âdem (as) ve 

peygamberlerin babası olan Ġbrahim (as) dini olan Haniflik (=Tevhitçilik) üzere buluĢmuĢ 

olacaktı. Ne var ki genç Servetus reformcuların da aynı hatalı metafizik kavramlara takılıp 

kaldığını da anladı. Sebebini de ruhani reislerin yetkilerinin ellerinden çıkma korkusu 

olduğunu bildi. Çünkü onların mücadelesi teoloji üzerine olmaktan ziyade kiliseyi kimin 

yöneteceği meselesi üzerinde yoğunlaĢıyordu. 

1527 yılında V. Charles, Papa‘nın halk üzerindeki etkisi nedeniyle elinden taç giyerek 

çıkarları uğruna kiliseyi güçlendirdi ve siyasetinin âleti yapmayı denedi. Bu durum Servetus‘u 

reformcu liderlere umut bağlamaya yönlendirdi. DüĢüncesine göre teslisin yanlıĢlığı 

gösterilebilse toplumun bu dogmaya olan inancını sarsabilirdi. Ancak bu düĢünce ona 

pahalıya mal oldu. Ġspanya‘yı terk etmek mecburiyetinde kaldı.  

1534 yılında doktorluk unvanını aldığı zaman Tulus‘a yerleĢti. Hz. Ġsa‘nın (as) tesis 

ettiği gerçek Hıristiyanlığı araĢtırmaya yöneldi. Bu araĢtırma onu Hz. Ġsa‘nın (as) Allah‘ın bir 

peygamberi olduğu ve Allah‘ın bir olduğu fikrine daha da yaklaĢtırdı. ―Teslisin Hataları‖ 

isimli bir eser yayınladı. Aynı yıl ―Teslis Üzerine Ġki Diyalog‖ isimli iki makale yayınladı. Bu 

iki makale büyük yankı uyandırdı. Bu da kilisenin kendisini sürgüne göndermesi ile 

neticelendi. Kavlin de Servetus‘u kendi fikrine uygun hareket etmediği için kabul etmedi.  

1540 yılına gelindiği zaman Servetus meĢhur bir doktor olmuĢtu. Bu arada ―Kan 

DolaĢımı‖ konusunda bir eser ve ―Coğrafya‖ üzerinde bir eser daha yazdı ve bastırdı. Antakya 

okuluna bağlı Havarilerin yolunda olduğunu söyleyerek Bible‘nin yeni bir baskısını yayınladı 

ve ―Hıristiyanlığın Restorasyonu‖ isimli bir çalıĢmayı da Kalvin‘e gönderdi. Bu kitap yedi 

bölümden oluĢmaktaydı. Bu çalıĢma üzerine Katolik ve Protestan Kilisesi her ikisi de 

Servetus‘a karĢı tavır aldı ve kitaplarının yok edilmesine çalıĢtı.  

Servetus Cenova‘ya Kelvin‘i görmeye gelince Kelvin onu Katoliklere yakalatarak hapse 

gönderdi. Doktorluğun verdiği avantajı kullanarak hapisten kaçtı. Napoli‘ye gitmek üzere 

Cenova‘ya gelince tanındı ve tekrar yakalandı. Mahkeme kendisini ―Sapıklıktan‖ suçlu buldu 

ve mahkûm etti.  

26 Ocak 1553 tarihinde Servetus bir ağacın gövdesine bağlandı. Ayakları güç bela yere 

değiyordu. Önüne çalılar ve ağaçlar yığıldı ve ateĢe verildi. AteĢin karĢısında iki saat çırpındı 

ve öldü. Böylece Ģahadet Ģerbetini içti. Çünkü o inancı olan ―Tevhit‖ üzere zulmen 

öldürülmüĢtü.  

Servetus‘un takipçisi Kastillo ―Bir adamı yakmakla bir doktrin çürütülemez ve ispat 

edilemez‖ diyecekti.
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 Sonraki yıllarda Cenova halkı heykelini dikerek onun hatırasını 

yaĢattılar, ama Kalvin onu hiç anmadı. Daha sonraki Tevhitçiler onu ―ÇağdaĢ Tevhitçiliğin 

Kurucusu‖ olarak adlandırılmıĢlardır.
408

 

 

 

2.  FRANCĠS DAVĠD (Ġ. S. 1510–1579)  

Polonyalıdır. Transilvanya‘nın Kolozsar kasabasında doğdu. Wittenberg‘te okutmanlık 

kazanmıĢ parlak bir talebe idi. 14 sene Katolik papazlığı için çalıĢtı. Kolozsar‘da bir Katolik 

okulunda rektör oldu. Sonra Protestanlığı kabul ederek okuldan ayrıldı. Kalvin ve Luther‘in 

reform hareketleri içinde Kalvin ekolünü destekledi.  

David bu hür düĢünce ortamında teslis dogmasını kendi kendine sorguladıktan sonra 

zihnini imanın izah edilemeyen noktalarına yoğunlaĢtırdı. Körü kürüne imanın anlamsızlığını 
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gördü. Sonunda Hz. Ġsa‘nın (as) ilah olmayacağı ve Allah‘ın birliği inancı üzerinde gönlünün 

rahatladığını gördü. ―Baba-Oğul-Ruhu‘l-Kudüs‖ skolâstik kavramını reddetti. YaĢadığı 

dönemin Tevhitçilerinin sözcülüğünü yaptı.  

Transilvanya kralı John‘un yönetimi müddetince 1566 ve 1568 yılında Gyvalafeharvat 

ve 1569 yılında Nagyvard‘da çeĢitli müzakereler yapıldı. Herhangi bir sonuca ulaĢmadı ancak 

kral John Ģöyle bir bildiri yayınladı: ―Vaizler her yerde Ġncili kendi anladıkları Ģekilde 

vazedecekler ve bundan dolayı hiç kimse kınanmayacaktır ve baskıya maruz kalmayacaktır. 

Hiç kimse de bundan dolayı cezalandırılmayacaktır. Çünkü iman Allah‘ın bir bahĢidir.‖
409

  

Kilise kurulu ―Synod‖ Ġsa‘nın ilahlığını ispat ve David‘in tezini çürütmek için toplandı 

ama David‘i çürütemediler. TartıĢma on gün süreli olarak devam etti ve kaybedeceklerini 

anlayan teslis yanlıları iĢi edepsizliğe vurdular. Bununla beraber popüler bir iman öğretisi 

olarak Tevhitçi düĢünce yaygınlaĢtı. Synod kurulu Macaristan‘da tekrar toplandı ve Macarlı 

bir tarihçinin baĢkanlığında yapılan müzakerelerde Ģiddetli tartıĢmalar yaĢandı. Nihayet bu 

tartıĢmalar Tevhitçilerin zaferi ile sonuçlandı.
410

  

David‘in Mukaddes kitaptan anladığı Allah inancına göre. ―Allah sadece birdir. Her 

Ģeyin yaratıcısı olan ―Baba‖dır. O her Ģeyin üstündedir. Her Ģeyi kelâmı ile yaratmıĢtır. Bir 

olan Allah dıĢında hiçbir yaratıcı yoktur. Çünkü kutsal yazılar üçlü ilahtan asla bahsetmezler.‖ 

Bunun üzerine kral Tevhitçilere tam bir inanç özgürlüğü sağladı. Tevhitçi görüĢ de hukuk 

tarafından diğerleri gibi korundu. 1571 yılında Transilvanya‘da 500 Tevhitçi kuruluĢ vardı.  

Kral John‘un ölümünden sonra yeni kral Stephan bu hoĢgörüyü paylaĢmadı. Tevhitçileri 

zor günler bekliyordu. Roma Katolikleri yeni kralın bu tavrından memnun oldular. Yapılan 

baskılar sonucu Tevhitçiler arasında bölünmeler baĢ gösterdi. Zaten istibdat bölünmelerin 

kaynağıdır. Francis David‘e baskılar yoğunlaĢtı. ÇeĢitli risaleler neĢrederek tevhit inancını 

müdafaaya devam etti. Bunun üzerine David‘in tutuklanması emredildi. David ise devamlı 

Ģunu söylüyordu: ―Her Ģeye rağmen tüm dünyada Allah‘ın birliği kesin olarak anlaĢılacaktır.‖ 

Francis David bir diet önünde sorgulandı ve kale zindanına hapsedildi. BeĢ ay sonra 

1579 Kasımında zindanda hayata gözlerini yumdu.
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3.  LELĠO FRANCESCO MARĠA SOZĠNĠ (Ġ. S. 1525–1562)  

Bir hukukçu olan Lelio Francesco Ġbranice bilmekte ve Bible (Kutsal Kitap) üzerinde 

araĢtırmalar yapmaktaydı. Venedik çevresinde Servetus‘un ―Anti-Teslis Ġnancı‖ yaygındı ve 

bu inancı paylaĢanlar senato tarafından tepki ile karĢılandıkları için gizlice toplantılar 

yapıyorlardı. Amaçları da Hz. Ġsa‘nın (as) gerçek öğretisini yaymak ve Hıristiyanlığın gerçek 

yönü üzerinde çalıĢmaktı. Lubinietski ―A Hisstory of the Reformation In Poland‖ (Reform 

Tarihi) isimli kitabında ―Onlar Ġsa‘nın gerçekten bir insan ve bir peygamber olup Ruhu‘l-

Kudüs olan Cebrail (as) aracılığı ile temiz ve bakire olan Meryem‘in rahmine bırakılan bir ruh 

olduğuna inanıyorlardı. Ġsa‘nın ilahlığı fikri ise Pagan (Putperest) filozoflar tarafından 

sokulmuĢtur‖ diyen muvahhitlerin inançlarını paylaĢıyorlardı. 

Lelio bu insanlarla tanıĢtı. Gerçek dinin cazibesine kapılan ve hidayete erenler gibi tüm 

benliği ve Ģevki ile onları kucakladı. Onu özellikle ―Kamillo‖ denilen ―Gnostik‖ etkilemiĢti. 

―Vincenza Gizli Cemaati‖ üyesi oldu. Bunların bir kısmı daha sonra yakalanarak idama 

mahkûm edilmiĢlerdir. Bazıları da kaçarak baĢka memleketlere gitmiĢlerdir. Lelio Sozini 

dıĢında cemaatin bilinen üyeleri Ochinus, Dosius Sozini (Lelio‘nun kuzeni) Alciati ve Bucalis 

gibi tanınmıĢ kiĢilerdi. Son ikisinin daha sonra Müslüman oldukları söylenir. Dr. White, 

Brompton‘daki bir konferansında Sozini ve talebelerini ―Arap peygamberin takipçileri‖ olarak 

niteleyip suçlamıĢtır.
412
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Lelio Sozini Kelvin ve Servetus‘u merak ediyordu. Kelvin ile görüĢtü. Onu dar görüĢlü 

bir Katolik olarak buldu ve hayal kırıklığına uğradı. Servetus‘un yakalanmasında Kelvin‘in 

parmağı olduğunu öğrenince de ona olan sevgisi nefrete dönüĢtü ve Servetus‘un yolunu 

benimsedi. 1559 yılında Zürih‘e gitti. 1562 yılında henüz 37 yaĢında iken öldü. 

 

4.  JOHN BĠDDLE (Ġ.S. 1615–1662)  

Ġngiltere‘de Tevhitçiliğin babası sayılan Biddle parlak bir talebe olup ―kendi 

ürettiklerinin ve kendi kendisinin hocası olmuĢtu.‖
413

 1634 yılında Oxford üniversitesine gitti. 

Sonra öğretmenliğe atandı. Burada Teslisi gözden geçirmeye baĢladı. Socianus tarafından 

adaya sokulan Tevhitçilikten etkilenmiĢti.  

Biddle ―Kutsal Ruhun Ġlahlığını Reddeden On Ġki Ġddia‖ adında bir broĢür bastırdı. Bu 

broĢür 1640 yılında toplatıldı. Biddle de hapse atıldı. Parlamento önünde özür dilemesi 

istenildi, ama o kabul etmedi.  2 Mayıs 1648 yılında çıkarılan bir emir ―Ġsa‘nın ilahlığını veya 

Ruhu‘l-Kudüsü veya Teslisi reddeden kilisenin acıması olmaksızın ölüme mahkûm 

edilecektir‖ diyordu. Biddle bunlardan etkilenmedi.  

Bir hayli tartıĢmaya neden olan Biddle‘nin On Ġki Ġddia‘sının özeti Ģudur: 

I- Allah‘tan farklı olan Allah değildir. Kutsal Ruh Allah‘tan farklıdır. Öyle ise Kutsal 

Ruh Allah değildir. 

II- Ġsraillilere Kutsal Ruhu gönderen Allah‘tır. Öyle ise Kutsal Ruh Allah değildir.  

III- Kendi iradesi ile konuĢmayan Allah değildir. Kutsal Ruh kendi iradesi ile 

konuĢmaz. Öyle ise Kutsal Ruh Allah değildir.  

IV- Allah‘a hiçbir Ģey öğretilemez. Mesih ise kendisine öğretileni söyler.(Yuhanna, 

8:26) Öyle ise Mesih Allah değildir.  

V- Her Ģeye her Ģeyi veren her kim ise Allah O‘dur. (Yuhanna,16:14) BaĢkasından 

alan Allah değildir. Kutsal Ruh ve Ġsa Allah‘tan alırlar. Öyle ise Allah değillerdir. 

VI- BaĢkaları tarafından gönderilen Allah olamaz. Öyle ise Kutsal Ruh Allah değildir. 

VII- Her Ģeyi veremeyen Allah değildir. (Resullerin ĠĢleri, 17:25) baĢkalarından alan 

Allah değildir. Bunun için Kutsal ruh ve Ġsa Allah olamazlar. 

VIII- Yer değiĢtiren Allah değildir. Kutsal Ruh ve Ġsa yer değiĢtirir. Öyle ise Kutsal Ruh 

ve Ġsa Allah değildir. 

IX- Hükmün gelmesi için Ġbadet eden Allah değildir. Kutsal Ruh ve Ġsa ibadet etmiĢtir. 

Öyle ise kutsal Ruh ve Ġsa Allah değildir. 

X- Kendisine iman edilmeyen Allah değildir. Müritler bile Kutsal Ruh‘a iman 

etmediler. Öyle ise Kutsal Ruh Allah değildir.  

XI- Mesih Allah‘tan vahy edilen Ģeyleri bildirir. Kutsal Ruh da Allah‘tan vahy edilen 

Ģeyleri bildirmiĢtir. Öyle ise ne Mesih ve ne de Kutsal Ruh Allah değildir.  

XII- Allah‘tan pek çok hususta farklı olan Allah değildir. Kutsal ruh ve Mesih Ġsa 

Allahtan çok farklıdırlar. Öyle ise ne Mesih ve ne de Kutsa Ruh Allah değildir. 

1648 yılında Biddle iki tez daha yayımladı. Birisi ―Kutsal Yazılara Göre Kutsal Ruha 

Değinen Bir Ġmanın Ġkrarı‖ diğeri de ―Ġreneus, ġehit Justin ve Diğerlerinin Bir Olan Allah‘a 

Ġmanları‖ Biddle Ģöyle diyordu: ―Göklerin ve yerlerin yaratıcısı, bütün her Ģeyin ve sonuçların 

ilk sebebi, iman ve ibadetimizin nihai mercii, en yüce ve tek olan Allah‘ın varlığına 

inanıyorum. Ġsa insan tabiatlı bir varlıktır. O Allah‘a eĢ değildir ve bir baĢka ilah da değildir. 

Çünkü iki Allah olamaz. Kutsal Ruh da sadece Allah‘ın emirlerini taĢıyan görevine sadık bir 

melektir.‖
414

  

1655 yılında Biddle Sicilya adasına gönderilerek St. Mary kalesine hapsedildi. Orada 

yazdığı bir Ģiirinde Biddle Ģöyle diyordu: ―Mahkeme toplandı, hüküm verildi./ Ġnsanlar 
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Allah‘ın tahtına tırmanıverdi./ Orada bir Ģeylere hükmettiler de,/ Bu sadece onunla kalıverdi./ 

Bir kardeĢin imanını suç saydılar. / Ezdiler düĢüncenin haklı büyüklüğünü.‖  

Biddle 1658 yılına kadar Sicilya‘da mahkûm kaldı. Salıverilmesi için yapılan baskılar 

üzerine serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz halk toplantıları yaptı. Bu toplantılarda Allah‘ın 

birliğini (Tevhidi) anlattı ve teslis‘in yanlıĢlarını göstermeye devam etti. 1 Haziran 1662 

tarihinde dostları ile bir sohbet esnasında basıldı, yakalandı ve tekrar hapse mahkûm edildi. 

Hastalandı ve 22 Eylül 1662 tarihinde hapishanede öldü. 

Biddle‘nin ölümünden sonra Ġngiltere‘de kilise ile iç içe olan yöneticiler Tevhitçiliği 

durdurmak amacı ile 1644 yılında kiliseye gitmeyenler için yasa çıkarttılar. Yasaya göre 

kiliseden izin almaksızın toplantı yapanlar hakkında sürgün cezası verilecekti. ġayet 

sürgünden kaçarsa idama mahkûm edilecekti. 1673 yılında bir de ―Deneme Yasası‖ çıkarıldı. 

Bu yasaya göre ―Ġngiltere Kilisesinin komünyonuna göre ayin yapmayan kiĢi, mahkemelere 

dava açamayacaktı.‖  1689 yılında ―HoĢgörü Yasası‖ ilan edildi. Yine de yasa gereği 

Tevhitçiler ―HoĢgörüsüzlük‖ ile suçlandılar. Parlamento da Tevhitçileri ―Ġğrenç Sapıklar‖ 

olarak nitelendirdi.  

Batıdaki Tevhitçiler arasında görüĢlerini gizli kapalı da olsa açıklayabilen aydınlar 

vardı. Bunlardan en meĢhur olanları Ģunlardır: 

1. Millton (1608–1674): Biddle ile aynı çağda yaĢamıĢtır. ―Hak Din Üzerine Tezler‖ 

isimli eserinde görüĢlerini izah ederek Tevhidi izah ve ispat etmiĢtir.  

2. John Locke (1632–1704): Ġngiliz filozofudur. O da bir tevhitçi idi. Newton‘un 

yakın dostu sayılırdı. 1689 yılında çıkarılan ―HoĢgörü Yasası‖nın çıkarılmasında 

büyük emeği ve rolü olmuĢtur. Bununla Tevhide inananlar bir derece rahat 

etmiĢlerdir.   

3. Sir Isaac Newton (1642–1727): Locke ile beraber ―Kutsal Yazıların Ġki Önemli 

Hatası Üzerine Tarihi Bir Açıklama‖ isimli eserini yazdı. Fransızcaya tercüme 

ederek Fransa‘da basılmasını istedi ise de sonradan vazgeçti. Ölümünden sonra 

basılmasını uygun gördü.
415

 

 

5.  THOMAS EMLYN (Ġ.S. 1663–1741) 

27 Mayıs 1663 yılında doğdu. 1678 yılında Cambridge gitti ve sonra Dublin‘e döndü. 

TanınmıĢ bir vaiz oldu. 1702 yılında verdiği vaazlarda Teslisi küçük düĢürdüğü anlaĢılınca 

teslis konusundaki düĢüncesini açıklamaya zorlandı.   

Emlyn Allah‘ın birliği, eĢsizliği ve büyüklüğü ve Hz. Ġsa‘nın (as) görevini ondan aldığı 

düĢünüyordu. Görevinden istifa etti. Ailesi ile Ġngiltere‘ye gitmek isterken yolda yakalandı. 

―Kutsal Yazılara Göre Ġsa Mesih Üzerine Bir AraĢtırma‖ isimli eserinden dolayı suçlandı. O 

kitabın baĢına ―Baba benden daha büyüktür‖ (Yuhanna, 14:29) ayetini ele alarak Ġsa‘nın 

Allah‘ın elçisi olduğunu ispat ediyordu. Mahkeme mahkeme dolaĢtırıldı ve sapkın olarak 

halka teĢhir edildi. Çünkü tesliscilere göre ―zindanın korkunçluğu ve para cezası oldukça 

etkin ve ikna edici bir metottu.‖ 

Emlyn daha sonra ―Muvahhitler Cemaatine‖ katıldı. O diyordu ki ―Allah en uluyu ve 

yüce olanı, en mükemmeli ve kendisi ile yalnız olan ebediliği ifade eder. O hiçbir Ģeye 

benzemez. Biz Allah dediğimiz zaman bunu ifade ediyoruz.‖ Yine ona göre ―Bible‖de geçen 

―Tanrı‖ kelimesi Allah‘a göre tali yetki ve kudrete sahip olan kiĢileri belirtmek için 

kullanılmıĢtır. ―Melekler tanrı olara Ģekillenir; Sen onu tanrılardan daha aĢağı yarattın‖ (Eski 

Ahit, Mezmur, 8:5) ―Hâkimler tanrılardır‖ (Eski Ahit, ÇıkıĢ, 22:28) ayetleri bunu ifade 

etmektedir. 

Emlyn Ġsa Mesih‘in de ilah olamayacağını anladı. Çünkü Ġsa konuĢurken daima 

kendisinden farklı bir Allah‘tan bahsetmektedir. Onun kendisinden farklı ve yüksek olduğunu 
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onaylar. Kendisi ondan daha yetersiz olduğu için daima O‘na dua eder ve O‘na yalvarır. 

Thomas Emlyn Hz. Ġsa‘nın (as) pek çok Hıristiyanlarca yanlıĢ anlaĢılmıĢ olduğu sonucuna 

vardı. Ġnançlarını da ―Hıristiyanların Mutluluğu‖ isimli kitabında dile getirdi. Emlyn‘in 

fikirleri Teslise inanmayan Protestan direniĢçilerin ve Ariyusculuğu benimseyen ve 17. yüzyıl 

Tevhitçilerin görüĢleri olarak önemlidir. Nihayet Thomas Emlyn 1741 tarihinde öldü.
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6. THEOPHĠLUS LĠNDSEY (Ġ. S. 1723–1808) 

1723 yılında doğdu ve Ġngiltere‘de ―Tevhitçiler Kongresi‖nin organizatörlüğünü yaptı. 

1712 yılında Samuel Clark‘ın ―Teslis Üzerine Kutsal Yazıların Yorumu‖ eseri ile baĢlayan 

tartıĢmalar pek çok tevhitçiye zemin hazırlamıĢtı. Lindsey Onun tesis ettiği toplantı düzenini 

uygulayarak Londra‘da Essex Caddesindeki müzayede salonunda ilk toplantıyı yaptı. 

Toplantıya Benjamin Franklin ve Joseph Priestly ‗yi de içine alan geniĢ bir delege kadrosu 

iĢtirak etmiĢti.  

Lindsey‘in toplantıdaki izlenimi Ģöyledir: ―Bu hayırlı faaliyete umduğumdan daha fazla 

saygıdeğer izleyici iĢtirak etmiĢti. ĠĢtirakçilerin çoğu memnun olarak ayrıldı. Kilise 

mensupları bazı karıĢıklıklar çıkarmıĢ olsa da önemli bir olay olmadı.‖ Bu toplantılar diğer 

Ģehirlere de ilham kaynağı oldu. 1790 yılında Oxford ve Cambridge kentlerinde yapılan 

toplantılar sonunda Lindsey Ģunları rahatlıkla ifade ediyordu: ―Her Ģeyin mutlak rabbi ve 

yaratıcısı olan Allah birdir. Bir tek Allah vardır. Yahudi kavimlerinden bir insan olan Ġsa, 

Allah‘ın kuludur ve Allah tarafından seçilen ve tayin edilen bir peygamberdir. Ruh yahut 

Ruhu‘l-Kudüs ise bir kiĢi veya akıllı biri değil, Ġsa Mesih‘e Allah‘ın gönderdiği bağıĢ veya 

olağanüstü güçtür. Allah bu Kutsal Ruhu ondan sonra da Ġncil‘i baĢarı ile aktarmak için 

havarilere ve ilk Hıristiyanların çoğuna göndermiĢtir. Havarilere öğretilen ve Yahudilere 

vazedilen Allah, Mesih ve Ruhu‘l-Kuds ile ilgili hüküm budur.‖
417

 

Lindsey, tevhit olan inancını da Ģöyle dile getirmektedir: ―Ebedi yaratıcıya her yerde 

olduğu için her yerde ibadet edilmelidir. Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Ġbadet için 

her yer kutsaldır. Mekân müminin varlığı ile oluĢur. Allah‘ı arayan sadık düĢünce nereye 

giderse Allah da oradadır. Günahlardan arı bir düĢünce Allah‘ın gerçek bir mabedidir.‖
418

  

 

7. JOSEPH PRĠESTLY (Ġ.S. 1733–1804)  

1733 yılında Leeds‘in altı mil güney batısındaki Fieldhead‘ın küçük bir köyünde 

dünyaya geldi. Altı yaĢında annesini kaybetti. Evde katı bir Kalvinist eğitim aldı. Ġyi derecede 

Latince, Grekçe ve Ġbranice öğrendi. Yardımcı Minister (Papaz) olarak atandı. Ariyus‘cu 

olduğu anlaĢılınca görevinden uzaklaĢtırıldı. 1758 yılında Cheshire ve Nantwiche‘de yeniden 

Ministerlik görevlerinde bulundu. Bu kasabalarda elli yıl hizmet verdi. 

1757‘de Ariuscular Warringtan‘da bir akademi kurmuĢlardı. Buraya öğretmen olarak 

atandı. Ġzinlerini Londra‘da geçiriyordu. Burada Benjamin Franklin ile tanıĢtı. Pristlyn ve 

Leeds‘te pek çok araĢtırması yayınlandı. Tevhitçiliğin savunucusu olarak ün kazandı. Fizik ve 

Kimya ile uğraĢıyordu. 1744 yılında kendisini meĢhur eden Oksijenin taĢlanmasını keĢfetti. 

Fizik ve Kimya‘ya olan ilgisini teolojinin eğlencesi olarak görüyordu. Sonra kütüphaneci ve 

danıĢman olarak çalıĢtı ve bu esnada ―Hıristiyanlık Hatalarının Tarihi‖ isimli eserlerini yazdı.  

14 Haziran 1791 tarihinde Priestly‘in evi basıldı, yağmalandı ve tâlân edildi. 

kütüphanesi, laboratuarı, çalıĢmaları ve kitapları yok edildi. Priestly canını zor kurtardı. Ertesi 

günü de tüm tevhitçilerin evleri basıldı. Bu durumda Priestly‘in orada kalması imkânsızdı. 

1794 yılında Benjamin Franklin ile Amerika‘ya gitti. Philedelphia ve diğer yerlerdeki tevhitçi 

kiliseleri açtı. 1804 yılında vefatına kadar Amerika‘da kaldı. 
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Priestly ―Kaba güç tarafından desteklenen saçmalık aklın çabalarını durduramayacaktır‖ 

diyordu. Onun çalıĢmaları Ortadoxları öfkelendirmiĢ ise de Liberalleri sevindirmiĢtir. YazmıĢ 

olduğu ―A History of The Carruptions of Christianity‖ (1871) isimli kitabında Hıristiyanlığın 

hatalarını Ģöyle sıralar:  

1. Genel Kurul‘un Oğul‘un Baba ile aynı tabiatta olduğuna verdiği karar, 

2. Kutsal Ruhun (Melek Cebrail) Teslise dâhil edilmesi,  

3. Logos ile karıĢık insan ruhunun Mesih‘e dâhil edilmesi,  

4. Mesih‘in insan ruhu ve Ġlâhî doğadan müteĢekkil olduğuna karar verilmesi, 

5. Bu bileĢimin sonunda iki tabiatın bir kiĢilikte oluĢtuğunun ileri sürülmesi.
419

  

 Ġngiltere‘deki tevhitçi hareket Amerika‘da oldukça etkili oldu. Bu hareket Kalvenizm‘in 

bir Ģubesi olarak baĢladı ise de daha sonra daha da geliĢerek farklı kurumları oluĢturdu. 

Bilhassa Boston‘lu Charles Chaunay (1705–1757) Tevhit inancının yerleĢmesi için direktif 

verdi. James Freemen (1759–1835) idaresindeki kongre Anglikan kilisesinin ibadetlerini saf 

dıĢı bıraktı. 1785 yılından sonra Amerika‘da ilk Tevhitçi kilise kuruldu.
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8. WĠLLĠAM ELLERY CHANNĠNG (Ġ. S. 1780–1842)  

1780 yılında doğan William Channing 23 yaĢında Boston‘a gelir tevhitçi düĢünce 

üzerinde etkili olacak ministerlik (papazlık) görevine baĢladı. Tevhitçi Ministerlerle beraber 

tevhidi yaydığı için suçlandı. Ancak o tefrika ve muhalefet yapmak istemiyordu.  

Channing 1819 yılında Revend Jared Sparks‘ın organizasyonda bir konferans verdi. 

EĢsiz bir Ģekilde Tevhitçi inancın özelliklerini ortaya koydu. Yeni Ahid‘in (Ġncil) Eski Ahid 

(Tevrat) üzerinde temellendiğini söyledi. ―Bizim için en bariz olan Ģey Allah‘ın birliğidir. 

Teslisin organizasyonunu ve birlikte hareket etmelerini dinsel ve akılcı bulmadığımız için ona 

muhalefetimizi sürdüreceğiz. Ġlk Hıristiyan havarilerine göre de Allah birdir. Havariler de Ġsa 

ile birlikte bir olan Allah‘a ibadet ettiler‖ diyordu.  

1819 yılına kadar Boston‘da tevhitçiler evlerde ve Medical College‘de bulunan salonda 

toplanıyorlardı. 1820‘de ibadet için bir bina yaptılar. Daha sonraları Boston‘da açıkça 

faaliyette bulunarak bir kilise hariç hepsi Tevhitçi olmuĢtu. 

Channing ―Tevhitçiliğin Tarihi‖ isimli eseri ile de Tevhitçi düĢünce ve doktrini en güzel 

Ģekilde ortaya koymuĢ oldu.
421

 

 

C. GÜNÜMÜZDE HIRĠSTĠYANLIK 

Bernard Shaw (1856–1950)  ―ġüphesiz gelecekte Avrupa‘nın dini Ġslam‘dır‖ demiĢti. 

Bu söz kuru bir iddia değil, dinin hakikatini ve insanın mahiyetini bilen bir ilim adamının 

geçmiĢin tecrübelerinden yola çıkarak geleceği görmesinden kaynaklanan bir hakikatin 

ifadesidir.  

Ġslamiyet‘in gelmesinden önce Afrika‘da tevhit mücadelesini verenler Ġslam dini gelince 

zamanla hepsi Müslümanlığı tercih ettiler. Bunların içinde en meĢhurları HabeĢ Kralı NecaĢi 

Atheme ve yanındaki keĢiĢler ve ruhani reisler idi. Yine peygamberimiz (sav) Necran 

papazları ile Ġ. S. 630 yılında Medine‘de yaptığı bir görüĢme ve karĢılıklı münazara 

sonucunda Âl-i Ġmran Suresinin ilk 89 ayeti nazil olmuĢtu. Peygamberimiz bu ayetleri 

kendilerine okuyarak onları ikna etmeye çalıĢmıĢtır. Heyet daha sonra Abdullah bin Ebi 

Bekr‘in kaleme aldığı bir sulh antlaĢması yaparak Necran‘a dönmüĢtür. Bu antlaĢma da 

peygamberimiz (sav) Necran‘lılara mükemmel bir ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ vermiĢtir.
422
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Peygamberimiz daha sonra Muğire bin ġube‘nin kaleme aldığı ikinci bir mektup göndererek 

―Din adamlarının haklarını teminat altına almıĢtır.‖
423

  

Hz. Ömer (ra) Kudüs‘ü fethettiği zaman bu vesikalara tamamen uymuĢ ve Hıristiyanlara 

tam bir hürriyet vermiĢtir. Bu da onların Ġslam‘a ısınmalarına ve zamanla Müslümanlığı 

benimsemelerine sebep olmuĢtur.  

Hıristiyanlık bugün batı kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kilise ve devlet el eledir. 

Problem Hz. Ġsa‘nın (as) öğretisine dayanmaması ve günlük hayata uygulanmamasından ve 

ahiret için hazırlık yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı Wilfred Cantwell 

Smith ―Hıristiyanlık gerçektir demenin hiçbir anlamı yoktur‖
424

 demektedir. Bunların sonucu 

olarak batıda dinsizlik ve onun temsilcisi olan sosyalist akımlar türedi. Kilise de büyük ölçüde 

saygınlığını yitirdi. 6.7.1999 tarihli ―Newsweek‖ dergisi kapağının konusunu ―Hıristiyanlığın 

ÇöküĢü‖ne ayırmıĢtı. Bununla ilgili geniĢ bir araĢtırma yazısı hazırlamıĢtı. Dergi özetle 

Ģunları dile getirmekteydi: ―Avrupa Hıristiyanlıktan uzaklaĢıyor. Hıristiyanların beyaz sakallı 

Tanrı imajı artık gençleri tatmin etmiyor. ―Notre Dome‖ kilisesinin baĢpapazı Ģu itirafı 

yapıyor. ―Ayinlere artık turistlerden baĢka gelen olmuyor.‖   

Dergide ayrıca ―Hıristiyanların tanrısı öldü mü?‖ baĢlığı altında verilen haberde Ģu 

tespitlere yer verilmektedir. Parislilerin %3‘ü ancak düzenli olarak kiliseye gidiyorlar. 1995 

yılında Ġngilizlerin de %89‘u düzenli olarak kiliseye gitmedi. Ġsveç halkının %50‘si ahirete 

inanmıyor. Hıristiyanlık din olmaktan öte Ateizm gibi bir hayat tarzı haline geldi. Ġngiltere‘de 

Metodistler Ateistlerin kiliseye girip girmeme meselesini tartıĢıyor. Bunun sebebi de 

―Hıristiyanlıktaki Tanrı inancı Ġslamiyet‘teki gibi mantıkî değil. Kendilerine anlatılan Tanrı 

inancı gençlere çok saçma geliyor. Manevi yönden boĢta kalan ve tatmin edilmeyen gençler 

bunalıma giriyor. Bu gidiĢle kilise elindeki bir avuç insanı da kaybedecek.‖
425

   

Almanların Fas ve Cezayir büyükelçisi Almanların meĢhur ―Der Spiegel‖ dergisinde 

yapılan bir röportajda Ģunları söylemektedir: ―21. yüzyılı Ġslamiyet Ģekillendirecektir.‖
426

 

Bunun sebebi de düĢünen ve araĢtıran kafaların sonuçta Ġslamiyeti seçtikleridir. 

Sonuç olarak batıda Müslümanların camileri dolarken kiliseler boĢalmaktadır.  

 

 

 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

ĠNCĠLLER VE HIRĠSTĠYAN MEZHEPLERĠ 

 

A. KUTSAL METĠNLER VE ĠNCĠL YAZARLARI 

 

Hz. Ġsa (as) Allah‘ın sözünü yazılı bir metin Ģeklinde değil, kalbine inzal edilen ilahî 

vahyi sözlü olarak aktardı. Havariler onları dilden dile aktarıyorlardı. Bunun için Kur‘an gibi 

nazil olduğu anda peygamberin denetiminde kâtipler tarafından kaleme alınmamıĢtır.  

Ġncil Yunancada ―Eliangelion‖ kelimesinden gelmekte olup ―Ġyi haber‖ anlamındadır. 

Kutsal metinlerden ―Resullerin ĠĢleri‖ ve ―Pavlos‘un Mektupları‖ Matta, Markos, Luka ve 

Yuhana‘nın Ġncillerinden önce yazıya geçirilmiĢlerdir. Bu da Ġznik Konsilinde resmen kabul 

edilen Kanonik Ġncillerin Pavlos‘un düĢüncelerinin izlerini taĢımaları sonucunu doğurmuĢtur.  

 

1. Markos: (ĠS: 70)  
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Ġlk yazılan Ġncil sayılır. Pavlos ve Petrus‘un talebesi olan Markos tarafından kaleme 

alınmıĢtır. Kudüslü olan Markos evini cemaate tahsis etmiĢ olan Barnabas‘ın kuzeni yani 

yeğenidir.
427

 Barnabas ve Pavlos Kıbrıs ve Anadolu seyahatinde Markos‘u da yanlarına 

almıĢlardır. Barnabas ile Pavlos arasında Markos yüzünden Ģiddetli bir anlaĢmazlık 

çıkmıĢtır.
428

 Muhtemelen anlaĢmazlık Pavlosun Tevrat‘ın ahkâmına uyulmaması, sünneti ret 

etmesi ve teslis konularında olmalıdır. Bu durumda Markos Pavlos ile kalmıĢ, Barnabas ise 

onlardan ayrılmıĢtır. Pavlosun öğretisine göre ĠS: 70 yıllarında Ġncil‘i kaleme almıĢtır. 

Petrus ve Pavlos, Nero tarafından 67 yılında Roma‘da öldürülmüĢlerdi. Markos bundan 

sonra Ġncil‘i kaleme aldığına göre Hz. Ġsa‘nın (as) semaya ref‘inden 40 yıl sonra ilk Ġncil 

yazılmıĢ olmaktadır.    

Havari olmayan Markos, Ġncilini Yahudi olmayan yani putperestleri kazanmak amacı ile 

yazmıĢtır. Bunun için Markos Matta‘nın aksine Hz. Ġsa‘nın sözlerinden çok yaptıklarını 

yazmıĢtır. Markos 16 Bab, yani bölümdür.  

 

2. Matta: (ĠS: 80–90) 

Ġncil yazarlarından Matta, Hz. Ġsa‘nın (as) havarilerinden olan vergi mültezimi Matta 

değildir. Matta Ġsa‘nın (as) sözlerini Aramice kaleme almıĢ ve buna ―Logia‖ yani ―Sözler‖ 

adını vermiĢtir. Bu Ġncil Suriye ve Filistin bölgesinde yazılmıĢtır. Bu Ġncil‘de 130 yerde ―Eski 

Ahit‖ olan Tevrat‘a atıf vardır. Matta‘da ―ġeriat‖ denilince kastedilen de Tevrat‘tır. Ġncil 28 

Bab‘dan yani bölümden meydana gelir.  

Matta‘nın bize tanıttığı Ġsa, Allah‘ın beklenen mesihi olan Mesih Ġsa‘dır. (as) 
429

 

 

3. Luka: (ĠS:80)  

Luka Aziz Pavlos‘un en yakın doktor arkadaĢıdır. Antakya doğumlu olup hekimlik 

yaptığı kesindir. Aziz Pavlos ona yön vermiĢ ve hayatını yönlendirmiĢtir. Kutsal metinlerden 

sayılan ―Resullerin ĠĢleri‖ni yazan da Luka‘dır. Yunanistan seyahatinde Pavlos ile beraber 

olmuĢtur. Pavlos‘un Kudüs‘te tutuklu olduğu zaman da Filistin‘den ayrılmamıĢtır. Roma‘ya 

gönderildiği zaman da Pavlos‘un Nero tarafından öldürmesine kadar yanından ayrılmamıĢtır.  

Luka Yahudi olmayan tek (Yeni Ahit) Ġncil yazarıdır. Aziz Ġranaeus da Luka‘yı Luka 

Ġncili‘nin ve ―Resullerin ĠĢleri‖nin yazarı olarak kabul eder. Pavlos‘un diğer mektuplarını da 

Luka kaleme almıĢtır.  

Luka Ġncili de putperestleri cezp edecek Ģekilde yazılmıĢtır.
430

 Dolayısıyla onların kültür 

ve anlayıĢı nazara alınarak tevhitten sapmaya göz yumulmuĢtur. Luka 24 Bab/bölümdür ve 

içinde Hz. Ġsa‘nın (as) 19 mucizesi yer alır.  

 

4. Yuhanna: (ĠS: 110–115) 

Bu Ġncil diğerlerinden farklıdır. Ġlk üç Ġncil birbirine yakın ve benzer olduğu için bunlara 

―Snoptik Ġnciller‖ denilmiĢtir. Yuhanna Hz. Ġsa‘nın (as) havarisi olan Yuhanna değildir, ancak 

Ġncil‘de sanki olaylara tanık olmuĢ ve görmüĢ gibi yazmıĢtır.
431

 Yuhanna bu Ġncili Efes‘te 

yazmıĢtır.  

Hz. Ġsa‘nın Allah‘ın vaat ettiği Mesih ve Allah‘ın oğlu olduğunu en çok vurgulayan 

Yuhanna Ġncilidir.
432

 Yuhanna Ġncil‘in sonunu Ģöyle bağlar: ―Ġsa Allah‘ın oğlu Mesih 
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olduğuna iman edesiniz ve iman edip onun ismi ile sizde hayat olsun diye bunlar 

yazılmıĢtır.‖
433

 

Yuhanna 21 Bab/bölümdür. Bu Ġncil‘in Yunan felsefesine aĢina birisi tarafından 

yazıldığı da iddia edilmektedir.  

 

5.  Kutsal Metinler Sayılan Mektuplar ve Yorumları: 

Kutsal Kitap Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedit olmak üzere iki bölümdür. Ahd-i Atik (Eski 

AntlaĢma) Tevrat ve Zebur (Mezmurlar) ve Peygamberlerin kitaplarından oluĢur. 

Hıristiyanların inanıĢına göre bu kitaplar kurtarıcı Mesih Ġsa‘nın (as) geliĢine Allah‘ın 

dünyayı hazırlaması içindir. Allah‘ın vaatlerini içermektedir. Ahd-i Cedit ise Ġnciller (Matta, 

Markos Luka ve Yuhanna) ile Ġsa‘nın elçilerinin iĢleri ve mektuplarını içerir. Esk-i Ahitteki 

Allah‘ın vaatlerinin nasıl gerçekleĢtiği anlatılır. Yani buna inanılır. 

Mesih Ġsa (as) kitap yazdırmamıĢtır. KonuĢmaları daha sonra kitap haline getirilmiĢtir. 

Bunun için de farklı Ġnciller oluĢmuĢtur. Bir nevi Ġslamdaki ―Hadis Külliyatına‖ benzer. Hz. 

Ġsa genellikle Esk-i Ahitte emredilenlerin yapılması ve vaatlerin gerçekleĢmesi için geldiğini 

söylemiĢtir. Ahkâmda Tevrat‘a uyulmasını tavsiye etmiĢtir. Ancak Pavlos ve takipçileri 

Mesih Ġsa inancının yeterli olduğunu ahkâmda Tevrat‘a uymak gerekmediğini iddia ederek 

Hz. Ġsa Mesih‘in (as) dinini değiĢtirmiĢtir. 

Hz. Ġsa‘nın (as) geleceğe ait olan müjdelerini ve ―Kutsal Ruh‖ (Ruhu‘l-Kuds) gibi 

kavramları da teslise göre yorumladılar. Öğrencilerini ve papazlarını geleceği müjdelenen 

―Paraklitos‖ yani ―Yardımcı, Öğütçü ve Tesellici‖ olarak yorumlandı. Onların Hz. Ġsa‘nın 

Allah‘ın oğlu olduğuna tanıklık ve Ģahitlik edecek kutsal kiĢiler olduğu, kutsal ruhun da bu 

kutsal kiĢilerin aldıkları ilhamlar olduğu kabul edildi. Böylece ―Babanın benim adıma 

göndereceği yardımcı kutsal ruh size her Ģeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size 

hatırlatacaktır. Bana tanıklık edecektir. Siz de bana tanıklık edeceksiniz. Çünkü baĢlangıçtan 

beri benimle berabersiniz. Kutsal Ruh sizi her gerçeğe yöneltecektir. O kendiliğinden 

konuĢmayacak, yalnız iĢittiklerini söyleyecek ve gelecek olan Ģeyleri size bildirecektir‖
434

 

ifadeleri yorumlanmıĢ ve inançları buna göre ĢekillenmiĢtir.   

Akdeniz yöresinde bu inancı yayan Tarsus‘lu Pavlus‘tur. O Ġsa‘nın (as) ilk havarisi ve 

öğrencilerinden biri değildi. Kudüs ve çevresinde Hıristiyan topluluklarına çok büyük 

zulümler yapanların baĢında bulunuyordu. Bir gün ġam‘a giderken yolda olağanüstü bir 

mucizeye mazhar olduğunu, Ġsa‘yı bulutların üzerinde görerek kendisine iman ettiğini 

söyleyerek Hıristiyan oldu. Bundan sonra yok etmeye çalıĢtığı imanın önemli bir savunucusu 

haline geldi. Ancak bu inancın içine Teslisi soktu ve ibadeti gereksizliğini sadece teslise 

imanın yeterli olduğunu savunarak bu inancı yaymaya çalıĢtı. Büyük sıkıntı çekti. Uzun süre 

hapiste kaldı. Ġ.S 67 yılında baĢı kesilerek öldürüldü. Pavlus‘un mektupları Yeni Ahit içinde 

yer aldı. Bundan sonra Hıristiyan dünyasının öğretisi haline geldi. YaĢantısı ve mücadelesi de 

―Resullerin ĠĢleri‖ bölümünde yer aldı. Ġncil‘in içinde buluna 13 mektup Pavlus‘a aittir. 

Pavlus‘un gayretleri ile bu aslından ayrılmıĢ olan Ġncil öğretisi Pagan yani Putperest 

dünyasında kökleĢti ve ölümünden 250 yıl sonra Roma Ġmparatorluğunun resmi dini haline 

geldi. Bu hali ile Pavlus Hıristiyan dünyası ve Kilise tarafından Ruhu‘l-Kuds ile desteklenen 

gelecek olan Paraklit, yani tesellici olarak kabul edildi. 

 

6. Barnabas Ġncili 

Ġnciller genellikle Hz. Ġsa‘nın (as) hayatını anlatmaktadır. Havarilerden sonra kulaktan 

duyma ifadelerle yazılmıĢtır. Ġlk incili kaleme alan Markos‘tur. Hz. Ġsa‘nın (as) semaya 

ref‘inden 40 yıl sonra kaleme alınmıĢtır. Bu Miladi 70–75 yıllarına tekabül eder ki bu tarihte 
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en son havari Petrus da vefat etmiĢ, yani Ģehit edilmiĢtir. ―Matta‖ ise M.S. 90‘da Yunanca 

yazılmıĢtır. ―Luka‖ da M.S. 80 yılında Yunanca yazılmıĢtır. Matta, Markos ve Luka 

Ġncillerinin ortak özelliklerinden dolayı ―Sinoptik Ġnciller‖ denir. Yuhanna incili ise farklıdır. 

Bu Ġncil M.S. 110–115 yıllarında Ġsa‘nın (as) ilahlığına kapı açacak Ģekilde yazılmıĢtır. 

Ġbranilere göre Arami‘ce yazılmıĢ olan ve Hz. Ġsa‘nın (as) peygamberliğini kabul eden Ġnciller 

ise kilise tarafından uydurma sayılıp, reddedilmiĢtir.  Sonuçta hiçbir Kanonik Ġncil Hz. Ġsa‘nın 

(as) havarisine ait değildir ve onları görmüĢ ve okumuĢ da değildir.  

Resullerin (Habercilerin) iĢleri diye ayrılan Ġncil‘in bir bölümünde Hz. Ġsa‘dan (as) 

sonra havarilerin ―Hz. Ġsa‘nın, Hz. Yahya tarafından vaftiz edilmesinden baĢlayarak, göklere 

alınmasına dek beraber bulunan iki kiĢiden birisinin hain Yehuda yerine seçilmesi için 

geldikleri, Barsabba denen ve Yastos adıyla bilinen Yusuf ile Mattios‘u, aday gösterdikleri ve 

kura neticesinde Mattios‘u seçtikleri‖
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  yazılıdır. Bu durumda Barnabas‘ın Hz. Ġsa (as) dan 

hiç ayrılmadığı ve beraber olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durumda havari olup olmaması pek 

önemli değildir. Çünkü diğer Ġncil yazarları da havari değillerdir. Ancak havarilerden 

duyduklarını yazmıĢlardır. Barnabas ise Hz. Ġsa (as) dan duyduğunu yazmıĢtır. 

Barnabas Pavlos‘un dine ve elçiliğe kabulünde de büyük rolü olmuĢtur. Pavlos ile 

birlikte Ģehir Ģehir dolaĢarak Ġncil‘i öğretmiĢler ve pek çoklarının Hıristiyan olmasını 

sağlamıĢlardır. Ancak Pavlos ile Barnabas Antakya‘dan ayrılacakları zaman Barnabas‘ın, 

Markos diye bilinen Yuhanna‘yı da yanlarına almak istemesi bahane gösterilerek, aralarında 

sürtüĢmenin çıktığı ve ayrıldıkları yazılıdır.
436

 Pavlos, Silas‘a giderken, Barnabas da Markos 

ile beraber Kıbrıs‘a gitmiĢlerdir.  

Bundan sonra Barnabas‘ın adı hiç geçmez... Daima Pavlos‘tan bahsedilir. 

Barnabas Ġncili esasında Ġsa‘nın (as) bir Ģakirdi ve üç yıllık peygamberliği döneminde 

yanından ayrılmamıĢ olan Barnabas tarafından yazılmıĢ tek Ġncil‘dir. Bilgilerini doğrudan Ġsa 

(as) dan almıĢtır. Ancak Pavlos‘un; tevhidden, teslise ve Ģirke sapması ibadetleri ve sünneti 

Ģekilden çıkarıp, ―sevgi ve ruh temizliği‖ bahanesiyle bozması, tevhidi esas alan Barnabas‘ın 

ayrılmasına ve Ġncil‘i yazmasına sebep olmuĢtur.  

Nitekim Barnabas Ġncilinin baĢında Ģunu yazar: ―ġeytan tarafından aldatılan pek çokları 

dindarlık maskesi altında en dinsiz akideyi va‘z ederek Ġsa‘ya Allah‘ın oğlu demekte, Allah‘ın 

sonsuza dek emrettiği sünnet olmayı reddetmekte ve her türlü kirli etin yenmesine müsaade 

etmekte olduğundan, kurtulasınız, Ģeytan tarafından aldatılmayasınız ve Allah‘ın hükmü 

önünde hüsrana uğramayasınız diye Hz. Ġsa (as) ile yaptığım, görüĢme ve konuĢmaları ve 

duyduğum gerçeği yazıyorum.‖
437

  

Barnabas Ġncili M.S. 325‘e kadar Ġskenderiye‘de kabul ediliyordu. Tevhidi savunan ve 

Pavlos‘a karĢı çıkan Iraneus (130–200) de Barnabas Ġncilini esas alıyor ve Pavlos‘u putperest 

Roma dininin ve Eflatun felsefesinin Ġsa‘nın (as) dinine girmesinden sorumlu tutarak 

suçluyordu. 

M.S. 325‘te Ġznik‘te toplanan konsey, Pavlos‘un teslis akidesini kilisenin resmi inancı 

olarak kabul etti. M.S. 366‘da Papa olan Damasus (304–384) Barnabas Ġncilinin okunmaması 

için buyruntu yayınladı. Barnabas Ġncilini yasak kitaplar listesine koydu.  

Barnabas Ġncili Hıristiyan Kilise tarafından Barnabas‘ın yazdığı Ġncil olarak kabul 

görmez. Ortaçağ‘da Hıristiyanlığı terk edip Müslüman olan ve Müslümanlığın Hak din 

olduğunu, Ġsa‘nın (as) müjdesinin Hz. Muhammed olduğunu ispatlamaya çalıĢan bir kimse 
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tarafından yazıldığı kabul edilir. Bunun için de Barnabas‘ı inanç ve fikir yönünden değil ama 

ifade, üslup ve töre yönünden çürütmeye çalıĢan pek çok metinler kaleme alınmıĢtır. Bu 

metinlerde Barnabas Ġncili‘nde kullanılan sözcüklerden yola çıkarak bu eserin Ġ.S. 14. Yüzyıla 

ait olduğu ispatlanmaya çalıĢılır.   

 

B. HIRĠSTĠYAN MEZHEPLERĠ: 

Roma Kilisesinin bağlı olduğu mezheptir. Yunanca ―Kath holue‖ kökünden gelmekte 

olup ―Genellik‖ anlamı ifade eder. Kilise dilinde ise ―Evrensel, cihanĢümul‖ anlamı ifade 

eder. Bu tabir ―her yerde her zaman ve herkes tarafından kabul edilen inanç‖ ve dinden 

ayrılanlara mukabil ana caddeyi korumayı belirtmek için bu ifade kullanılmıĢtır.  

Hıristiyanlık âleminde 1054 yılında büyük bir bölünme geçirdi. Roma Papası Fotyüs ile 

Bizans Patriği Mihael Serularyüs karĢılıklı olarak birbirlerini aforoz ettiler. Bu bölünmenin 

temlinde ―Kutsal Ruh‖un ―Baba‖dan mı yoksa hem ―Baba‖ hem ―Oğul‖ dan mı çıktığı ve 

buna benzer teolojik meselelerden kaynaklanmakta idi. Sonuçta ise kiliselerin üstünlük iddiası 

vardı. Bunun sonucu olarak Roma Kilisesi kendisine ―Katolik Kilisesi‖ unvanını verirken, 

Bizans Kilisesi de kendisini ―Ortodoks‖ ilan etti. XVI Yüzyıl da sosyal, siyasi ve iktisadi 

sebepler sonucu bir bölünme daha yaĢayarak Protestanlık doğdu. 

  

1. Katolik Mezhebi: 
Hz. Ġsa as Kilisesi‘nin Petrus‘un kayası üzerine kuracağını söylediği Matta Ġncilinde 

geçmektedir.
438

 Petrus ve Pavlos‘un mezarlarının Roma‘da bulunmasından dolayı Roma 

Kilisesi kendisini ―Kutsal, Katolik ve Havarilere dayanan Roma Kilisesi‖ olarak görür. 

Bundan dolayı da en fazla mensubu bulunan ve dünyanın her tarafında üyeleri olan en yaygın 

bir mezheptir. Günümüzde dünyada bir milyara yakın müntesibi vardır. Dini liderleri Papa 

unvanını almakta olup Kutsal Vatikan Devletinin baĢkanıdır. Bu devlet Hıristiyanlığın istediği 

Teokratik devlet yapısının gereğidir. Ġbadet dili Latincedir. Bununla beraber II. Vatikan 

Konsilinde diğer diller ile ibadete de izin verilmiĢtir. Vatikan II. Dünya SavaĢı sonrasında 

Kardinal Meclis Üyeleri çoğunlukla Ġtalyan asıllı üyelerden belirlenmektedir. Kardinal 

Meclisinin idare ettiği Katolik Kilisesi BaĢpiskoposluk ve Piskoposluklara bölünmüĢtür. 

Üstünlük kardinallerden sonra piskoposlardadır. Papayı ise Kardinaller seçerler. 

Katolik Kilisesi üç temel doktrine dayanır: Kutsal Kitap, Gelenekler ve Kilisenin resmi 

telkini. Papa Hz. Ġsa‘nın vekili, Petrus‘un halefidir. Papa yanılmaz. Kilise dıĢında kurtuluĢ 

yoktur. Kilise Kutsal Ruh tarafından idare edilir. Ġncil‘in yorumu bu açıdan ancak Kilise 

tarafından yapılır. Kutsal Ruh hem baba, hem oğuldan çıkar. Ġsa‘da ilâhî ve insanî iki tabiat 

vardır. Meryem de oğlu gibi aslî günahtan uzaktır. Her ikisi de yarın ahirette inananlarına 

Ģefaat edeceği, Ġsa‘nın vekilleri olan Azizlerin de Ģefaat edebileceği ve kötülüğe temayülün 

iĢlemedikçe günah olmayacağı kabul edilir. 

Katolik Mezhebine çocuklar mutlaka vaftiz edilmelidir. Vaftizsiz ölenler cehenneme 

giderler.  Ergenlik çağına gelen her insan senede bir defa mutlaka günah çıkarmalıdır. Ruhban 

sınıfı evlenemez, rahip olmayanlar da evlendikleri zaman boĢanamazlar.  

Yine Katolik Mezhebi inancında kilise ayinleri vardır. Yine Ġsa‘nın kendisini insanlığın 

aslî günahı için kurban etmesi ―Kurban‖ olarak kabul edilir. Kilisenin zühdü, duâ, mucizelere 

inanç, din adamları arasında hiyerarĢi gibi temel inançları içinde barındıran bir mezheptir.
439

   

 

2. Ortodoks Mezhebi: 

Yunanca ―orthos‖ ve ―doksa‖ kelimelerinin birleĢimi ile ―doğru inanç/orta yol‖ 

anlamına gelen bir kelimedir. Doğu kilisesinin takip ettiği mezheptir. 1054 yılında Roma 

                                                 
438

 Matta, 16:18 
439

 Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, (Ankara–1998) s. 160–161 



kilisesinden ayrılmıĢtır. Vahye ve meĢru kilisenin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmayı da 

genel doktrin olarak kabul eder.   

Bu mezhep kuruluĢunu Hz. Ġsa‘ya kadar götürür. IX yüzyıldan itibaren Islavlar arasında 

yayılmaya baĢlamıĢtır. Daha sonra Sırplar, Bulgarlar Ortodoksluğu kabul etmeye 

baĢlamıĢlardır. Rus Ortodoks kilisesi 1917 Komünizm ihtilalinden sonra Patriklik haline 

gelmiĢtir.
440

  

Ortodoksluğun en büyük nihaî lideri Ortodoks Cihan Patriği (Patrik Ökümenik) Ġstanbul 

Fener Patriğidir. 1453 Ġstanbul‘un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra Patriklik 

Osmanlı-Ortodoks münasebetlerinin resmi kurumu olarak görev yapmıĢtır. Böylece Fatih 

sultan Mehmet Ortodoks kilisesini himayesine almıĢtır. Ortodoksluğun diğer patrikleri ise 

Ġskenderiye, Kudüs ve Antakya patrikleridir. Ortodoks cemaatleri de kendi aralarında Rum 

Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Süryani Ortodoks Kilisesi olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. 

Rumların merkezi Ġstanbul, Ermenilerin Erivan, Süryaniler ise Mardin‘i merkez kabul 

etmiĢlerdir.  

Papa XXIII Johannes yılında Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleĢtirilmesi için 

Rodos‘ta Eylül 1963 yılında ortak bir konferans düzenledi. Bu konferansta birleĢme görüĢü 

benimsendi. Ocak 1965 ve Aralık 1965 tarihlerinde ise 900 yıl önce karĢılıklı olarak 

gerçekleĢtirilen Aforoz geri alındı.
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Son Fener Rum Patriği Ekim 1991 yılında seçilen Dimitri Bartalameos‘tur. 

Ortodoks Mezhebinin inançlarına göre Katoliklerden farklı olarak Patrik ruhani 

baĢkandır ama Ġsa‘nın vekili değildir ve insan olduğu için yanılabilir. Hıristiyanlık tarihinde 

ilk yedi konsül (327–787) geçerlidir. Diğerlerinin bir geçerliliği yoktur. Hz. Ġsa ve Hz. 

Meryem‘in ve Azizlerin kutsal tasvirleri (Ġkona) saygıya değer. Her ülke kendi dili ile ibadet 

edebilir. KeĢiĢler, piskoposlar ve patrikler evlenemezler; ama papazlar evlenebilirler. A‘raf 

ahrete geçiĢte günahkâr kiĢinin kısa süreli bekleme yeridir.
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Ortodokslara göre ibadet yalnız Allah‘adır; ama ikona da gereken saygı gösterilir. 

Kilisenin baĢında Ġsa Mesih bulunur. O yerlerin ve göklerin sahibidir. Kitab-ı Mukaddes ve 

Kilise geleneği imanın kaynağı ve Hıristiyanların rehberidir. Ġbadetlerini genellikle günlük, 

haftalık ve yıllı düzenli dualar, yortular, oruçlar oluĢturur. Ġbadetin amacı Ġsa‘nın hayatını 

daima hatırlatma amacı taĢır.  

 

3. Protestanlık 

XVI. Yüzyılda Zwingle, Martin Luther ve Jean Calvin‘in öncülüğünde Katolik 

Kilisesine ve Papalık Kilisesi ve Papa‘nın otoritesine karĢı giriĢilen reform hareketleri sonucu 

oluĢmuĢtur. (1529) Luther ve Calvin Ġncil‘i tek referans olarak kabul ederler. Akla büyük 

değer verirler. Sadece kilisenin ve Papa‘nın Ġncil‘i anlayıp yorumlaması ilkesine karĢı 

çıkmıĢlardır. Katolik ve Ortodoks mezheplerinde olduğu gibi ruhani liderleri yoktur. Bundan 

dolayı da farklı görüĢlere sahip ve Ġncil‘i farklı yorumlayan pek çok alt mezhepleri vardır. 

Katoliklerin aksine Protestan rahipleri evlenmeyi kabul ederler. Azizlere de diğer mezhepler 

gibi fazla değer vermezler. 

Rahiplerin günah bağıĢlaması ve para karĢılığı Cennetten yer almaları hususlarını 

Kiliseye sonradan sokulan yanlıĢ inanıĢlar olarak kabul ederler. Zwingle ve Luther 

Hıristiyanlığı aslî inançlarına döndürmeye çalıĢmıĢlardır. Tam anlamı ile amacına 

ulaĢmamıĢsa bile yine de belli ölçüde baĢarılı olmuĢtur.  

Protestanlık Avrupa ve diğer kıtalarda daha çok Katolikler arasında yayılmıĢ ve 

Hıristiyan mezheplerinin üçüncü büyük mezhebi haline gelmiĢtir. Daha çok Cermen ırkları 

sayılan Almanlar, Ġngilizler, Flamanlar ve Ġskandinavlar tarafından kabul görmüĢtür. 
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Protestanların Luther‘e uyanlarına Lüteryen, Calvin‘in yolundan gidenlerine ise Kalvinistler 

denilmektedir. Almanlar, Ġskandinavlılar ve Baltık ülkelerinde yaĢayanlar Lüteryen, Ġskoçlar 

ve Ġsviçreliler daha ziyade Kalvinistdirler. 

Protestanlar insanın kurtuluĢunu kiliseye bağlılıkta değil, yalnız ve sadece Allah‘ın 

inayetinde görürler. Hiç kimse Allah adına günah bağıĢlayamaz. Allah‘ın inayetini kazanmak 

için de kilisenin ve papazın yardımına ihtiyacı yoktur. Herkes Ġncil‘i okuyup anlayabilir. 

Protestanlık Pavlos‘un öğretilerine sadık kalarak dinin emir ve yasaklarına harfiyen uymayı 

Hıristiyanlığın temel unsurlarından sayar. Ġnsan sevgisi Allah sevgisinin görüntüsü olarak 

kabul edilir.
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 Protestanlığa göre insanın arınması ve yücelmesi ancak iman ile mümkündür. 

Ġncil‘i okuyarak öğretisine göre davranıĢlarını yönlendiren herkes din adamı sayılır. 

Protestanlık Kuzey Amerika ve Okyanusya‘da en büyük din durumundadır. Ġkinci sırada 

ise Avrupa ülkeleri gelmektedir. Dünyanın en büyük Protestan cemaatleri arasında ABD, 

Ġngiltere, Almanya, Nijerya, Güney Afrika Birliği, Kanada, Avustralya, Brezilya, Hollanda, 

Ġsveç, Danimarka ve Endonezya‘da bulunmaktadır.   

  
 

 C. HIRISTĠYANLIKTA REFORM HAREKETLERĠ 

 
―Nasraniyet ya intifa veya ıstıfâ edip Ġslamiyet karĢı terk-i 

silah edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. 

Protestanlık da yırtıldı tevhide yaklaĢtı. Tekrar yırtılmaya 

hazırlanıyor. Ya intifâ bulup sönecek veya hakiki Nasraniyetin 

esasını cami olan hakaik-i Ġslamiyeyi karĢısında görecek, teslim 

olacaktır. ĠĢte bu sırr-ı azime Hazreti Peygamber (sav) iĢaret 

etmiĢtir ki, ―Hz. Ġsa (as) nazil olup gelecek ümmetimden olacak, 

Ģeriatımla amel edecektir.‖ (Bediüzzaman, Mektubat, 454)  

 

1. Skolâstik Dönem  

 ―Üç bin yıllık geçmiĢin hesabını yapamayan insan günübirlik yaĢayan insandır.‖  (Goethe) 

Ortaçağda hâkim olan felsefe, Yeni Eflâtuncu renk taĢıyan Hıristiyan felsefesidir. 

Ortaçağa has olan felsefeye "Skolastik" denir. Latince ―Schol‖ Okul yani medrese demektir. 

Skolâstik, ―medrese bilimi‖ anlamına gelir.  Çünkü bu dönemin felsefesi gerçeği aramaktan 

çok, kilisenin hâkimiyetinde okul ve medresede ―öğretilen‖ bilgilerden ibaretti. 

Ortaçağ medresesinde yani manastır okullarında ―yedi özgür sanat‖ denilen Ģu dersler 

okutuluyordu: Gramer, astronomi, müzik, hitabet, dialektik (mantık), aritmetik, geometri. Bu 

öğretimin tacını da, doğal olarak ilahiyat (teoloji) oluĢturuyordu. Bir kez daha vurgularsak: 

Skolâstiğin amacı araĢtırma değil, ―eğitim ve öğretim‖dir. 

Hemen tüm Ortaçağ felsefesinin skolâstik, yani bir ―okul sistemi‖ olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun için Ortaçağ filozofları kendilerini araĢtırıcı değil, hoca sayar. Çünkü 

Ortaçağ filozofları gerçeğe; ―zaten‖ sahip olduklarına inanıyorlardı. Bunun için de ayrıca 

gerçeği aramaya gerek görmüyorlardı. 

Onlara göre gerçek aslında ―dinin dogmaları‖nda belirlenmiĢtir. Yapılacak tek Ģey, bu 

dogmaları bir ―sistem‖ halinde düzenlemek, yani aklın kavrayabileceği bir duruma 

getirmektir. SistemleĢtirilen dogmalar, daha sonra okulda gençlere ―bilgi‖ olarak aynen 

aktarılır. Batıda, özellikle Lâtin Avrupa'da, felsefe eğitimi medreselerde yapılırdı. Hocalar da 

rahiplerdi. Ortaçağ felsefesinin karakteristik özelliği, skolâstik oluĢudur. 

Oysa Ġlkçağda, birbirleriyle uğraĢan ―çeĢitli ve değiĢik sayıda‖ akımlar vardı. Ġlkçağ 

felsefesi bize düĢünce sistemlerinin zengin bir çeĢitlemesini sunar: Materyalizm, idealizm, 
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septisizm, dogmatizm gibi birbirlerine karĢı akımların Antik dönemde ortaya çıkarak yan 

yana yaĢadıklarını görüyoruz. 

Ortaçağda bu çeĢitlenme artık kaybolmuĢtur. Skolâstik, Ortaçağ felsefelerinin hemen 

hepsinin temel karakterini oluĢturur. Sonra; Ġlkçağ filozofları, düĢünce yapıtlarının 

―yapıcıları‖ olarak anlaĢılıyordu. Buna karĢın Ortaçağ filozofları kendilerini ―aynı sistem 

üzerinde birlikte çalıĢan‖ düĢünürler olarak algılarlar. 

Bu sistemin iĢlemesinde, herkesin kendine göre, küçük ya da büyük bir payı vardır. 

Ortaçağ düĢünürleri için karakteristik eserler, çeĢitli alanlara ait bilgileri bir araya toplayan 

―suma‖lar (özetler)dır. Çünkü Ortaçağa göre herhangi bir alana ait bilgiler zaten Kilisenin 

dogmalarında toplanmıĢtır. Bu nedenle üzerinde tartıĢma yapılarak, çözümlenmesi gereken bir 

sorun bulunmuyordu. 

Ortaçağın ilk dönemlerinde daha çok kavram realizmi hâkimdir. Skolâstiğin en parlak 

dönemi olan XII. yüzyılda Aristoculuk hâkim olmuĢtur. Skolâstiğin son dönemi olan XIV. 

yüzyılda nominalizmin etkisi ağır basar. Ancak; nominalizm, aynı zamanda Skolâstiğin 

çöküĢünü ve artık sona ermekte olduğunu da ifade etmektedir. 

Ortaçağ felsefesine yön veren büyük otoriteler ―Eflâtun‖ ve ―Aristo‖dur. Ancak Ortaçağ 

felsefesi üzerinde Eflâtun'un etkisinden söz ederken bu etkinin daha çok Yeni Eflâtunculuktan 

geldiğini göz ardı edemeyiz. Çünkü Yeni Eflâtunculuk, Eflâtun'un idelerini Hıristiyanlığın 

ideleri ile birleĢtirme olanağı veriyordu. 

Dikkatimizi Avrupa'nın ―Batısına‖, yani Lâtin Avrupa'ya çevirirsek, Augustinus'un 

ölümünden sonraki Ortaçağın ilk döneminde Avrupa'nın bu bölümünde büyük bir ―düĢünce 

gerilemesi‖ne tanık oluyoruz. Antik dönemin soyut ürünlerinin büyük bir bölümü, ―Kavimler 

Göçü‖nün gürültü ve yıkıntıları arasında yok olmuĢtur. Bu nedenle bu dönemde pek az hoca 

ve okul vardır. Bağımsız düĢünceli düĢünürlere, hemen hemen hiç rastlanmaz.  

 

2. Martin Luther (1483–1546)  

Martin Luther 1483 yılında bir köylü olarak doğdu. Babası bir maden iĢçisi idi. Dindar 

bir Hıristiyan‘dı. Üç gün boyunca bir Ģey yiyip içmeden oruç tutar ve fırsat bulduğu her anda 

dua ederdi. O kadar çok günah çıkarmaya giderdi ki papaz ona artık gelmemesini söylemiĢti. 

Ġmanı kendisine g öre çok güçlü idi. 1512 yılında doktorasını tamamladı. Kutsal kitabı çok 

okuyordu. Amacı iyice öğrenmek ve öğretmekti. Wittenberg‘de hem öğretmenlik hem de 

vaizlik yapıyordu. Çok mütevazı idi ve haklın içinde bulunuyordu.  

Kendisini iyi yetiĢtirdi. Ġlahiyat ve felsefe okuyan Luther iyi bir rahip oldu. Zamanla 

papazların hata edebileceğini ve yanlıĢ yaptığını gördü. Kilise dünya iĢlerine dalmıĢtı. Luther 

kiliseyi dünya iĢlerine dalmaktan kurtararak Hz. Ġsa‘nın (as) saf dinine döndürmek istiyordu. 

Bunun için Papa X. Leon 1520 yılında onu mahkûm etmiĢ ve 1921 yılında Worms Diyet 

Meclisi tarafından aforoz edilmiĢtir. 1546 yılında öldü.  

―Papa hata yapabilir‖ diyince herkes çok ĢaĢırdı. Kilise komitesinin yanlıĢ 

yapabileceğini söyleyince baĢını belaya sokmuĢ oldu. Luther‘e göre ―Tek yetki Tanrı Sözü‖ 

idi. Nihayet 1520 yılında papayı reddettiğini açıkladı. Yazdığı ilk kitabı ―Hıristiyan Asaletine 

ĠliĢkin‖   adını taĢıyordu. Kutsal kitabı sadece papaların anlayıp yorumlayabileceği 

düĢüncesinin de yanlıĢ olduğunu söyledi. ―Babil Tutsaklığı‖ adında cüretkâr bir kitap daha 

yazdı. Böylece Katolik kilisesinin kalbine bir bıçak saplamıĢtı.  

Luther ―Ruhu ameller değil, yalnızca iman haklılaĢtırır. Ameller yalnızca bedene 

bağlıdır‖ der. Böylece ameli imandan ayırmıĢtır. Amelin önemsiz olduğunu da ―Hıristiyan 

özgürlüğüne Dair Risale‖ isimli eserinde ―Ġnsanın hür olması iman iledir. Amele de ihtiyacı 

yoktur‖ der. Yasaya ihtiyacı yoksa yasa karĢısında da kesinlikle hürdür‖ der.
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Luther iman açısından dünyaya ve iktidara da bakarak ―Cismani kılıç ve hukuk Allah‘ın 

iradesi ile Allah‘ın koyduğu düzen sayesinde mevcuttur‖
445

 der. Ġncil‘den aldığı iki ayeti delil 

göstererek ―Kötüleri cezalandırmak ve iyi insanları korumak için cismani hukuk ve kılıçtan 

yararlanmak Allah‘ın iradesidir‖ der.
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Luther‘e göre siyaset, iktidar ve otorite dine göre ikinci ve üçüncü derecededir. Bir insan 

için gerçek saadet dine teslim olmaktadır. Siyaset de dine, Allah‘a ve imana hizmet ettiği 

ölçüde değer kazanır. Bizatihi bir değeri yoktur. Ġyiliği himaye etme ve kötülüğü önleme gibi 

ilâhî bir misyonu üslendiği için bir değer kazanır. Yine siyaset iman konusunda yetkisiz 

olduğu için dinin hizmetine girerek Hıristiyan toplumunun yönetimine katılabilir.  

Yine Luther sapkınığın zorla ve kılıçla ezilemeyeceğini, mücadeleyi kılıçtan baĢka bir 

yolla yapmak gerektiğini belirler. Ruhu idare etmek Allah‘a ittir. Dünyevi iktidar ruh ile ilgili 

yasa koyamaz. Ġman ruha ait hür bir fiil olduğu için kimse imana zorlanamaz. Hiçbir iktidar 

imanı ne dayatabilir, ne de oluĢturabilir. Sapkınlarla (hérétigues) mücadele zor kullanarak 

değil, tebliğ (prédication) yoluyladır. Bu da padiĢahın ve kralın zoru ile değil, piskoposların 

görevidir. ―Mücadeleyi yapacak olan Allah‘ın kelâmıdır‖
447

 der.  

Luther‘e göre kilise siyasete karıĢmamalı ve insanları idare etme, devleti yönetme gibi 

bir görevi olmamalı ama Hıristiyan bir kral tebasını gözetmeli ve bunu yürekten yapmalıdır. 

Tebasının sefaletini kendi sefaleti gibi görmelidir. Eflatun‘un filozof kralı gibi ―Rabbine karĢı 

kul gibi davranmalı, tam bir güvenle boyun eğmeli ve ondan insanları iyi yönetmesi için 

bilgelik istemelidir. Bu bilgelik de hükümdarın Allah‘a yönelmesi ile mümkündür. Siyaset 

iman konusunda yetkisizdir. Böyle olduğu için dinin hizmetine girerek Hıristiyan toplumunu 

yönetimine katılabilir‖ demektedir.
448

 

Lutherci Protestan Hıristiyanlar yapılan reformu ―Bu Luther‘in değil; Tanrı‘nın 

Reformasyonu‖ olarak kabul ederler. Luther de bu konuda ―Ben aslında akılsız ve 

yetersizdim. Bu reform benim kastımla olmuĢ değildir‖ der.  

Reformcular sadece Martin Luther‘den ibaret değildi. Jean Calvin, Heinric Bullinger, 

Martin Bucer, Peter Marter bunlardan bazılarıdır. Reform hareketleri bunların biri birlerine 

mektup yazarak fikirlerini paylaĢmaları ve ortak düĢünce üretmeleri ve teolojik konularda 

konuĢmaları ile baĢlamıĢtır. Ancak Ġsviçreli teolog Ulrich Zwingli Reform Teolojisinin babası 

sayılır. Bunun kendine has bazı özel nitelikleri vardır.  

Ulrich Zwingli Zürich yakınlarında bir kasabada doğmuĢtu. Luther gibi bir köylü idi. Ġyi 

bir eğitim aldı. Viyana ve Basel üniversitesine gitti. Burada Erasmus adında bir kiĢinin 

―Hıristiyan Hümanistliği‖ fikri ile karĢılaĢtı. Kilisenin ahlaki açıdan bozulmuĢ olduğunu ileri 

sürdü. Bunun düzelmesinin de Kutsal Kitaba dönmek olduğunu vurguluyordu. Zwingli 

Viyana‘da bu fikirle karĢılaĢır.  

1523–1524 yılında Zürich‘te Reform hareketleri resmen baĢlar. Ġlk tartıĢma 1523 yılı 

Ocak ayında Zwingli‘nin herkesin önünde 67 tez ortaya koyması ile baĢlar. Papanın 

yetkilerini ve Araf ilgili öğretiyi reddeder. Kutsal kitapta bu konular yoktu. Evlilik 

konusundaki kilisenin kuralını da reddeder. Bunun üzerine Ģehirdeki Katolik komitesi 

toplanarak Kilisenin mi Zwingli‘nin mi haklı olduğunu tartıĢtılar Kilisenin haksızlığına 

hükmettiler. Bu düĢünce Ġsviçre‘de yayıldı. 1531 yılında Katoliklerin saldırısına uğradılar. 

Katolikler ile yenilikçi olan Protestanlar arasında savaĢ baĢladı. Zwingli 1500 kiĢilik bir 

orduyu da yönetmeye baĢladı. Kappel denen yerde Protestanlar yenildiler ve Zwingli savaĢ 

alanında öldürüldü.  
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 Age, 30 
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 Age, 31  (Bu iki ayetten biri ―herkes üzerinde olan hükümete tabi olsun! Çünkü Allah tarafından olmayan 

hükümet yoktur.‖ (Romalılara Mektup, 13:1–2) Ġkincisi ise ―Rab uğrunda her insanî nizama tabi olun‖ 

(Petrus‘un I. Mektubu, 2:13–14) ayetleridir.)  
447

 Age, 34 
448

 Age, 35–37 



Zwingli‘nin Luther‘den farkı kılıç kuĢanması idi. Luther ise hiçbir zaman kılıç 

kuĢanmadı. Çünkü Luther‘e göre hiçbir Ģekilde yönetime karĢı silahlanmamalıydı.  

 

3. Jean Calvin: (1509–1564) 

Calvin Protestan Reformcularının ikinci neslini oluĢturur. Birincisi ise Luther ve 

Zwingli ile baĢlamıĢtır. 1509–1564 yılları arası yaĢamıĢ Ġsviçreli teologdur. Piskopos olan 

babasının etkisiyle küçük yaĢta dinle ilgilenmeye baĢladı. 1523‘te Paris‘e giderek felsefe ve 

mantık eğitimi yaptı. Daha sonra, Orleans ile Bourges‘da teoloji ve hukuk öğrenimi gördü. 

Stoacı düĢünürlerden etkilendi. 1536‘da Hıristiyanlık üzerine yazdığı ―Hıristiyan Dininin 

Bağlayıcı Ġlkeleri‖ adlı kitabı ile meĢhur oldu.  

1541'de Cenevre Belediyesi'nin çağrısına uyarak bu kentte bir kilise okulu kurdu.  

Reform kilisesinin hızla büyümesi, bu geliĢmeye maddi destek sağlamak amacıyla, vaizlerin 

sözcüsü olarak kent meclisinin toplantılarına katılan Calvin, pek çok siyasal kararda etkili 

oluyordu. 1541–1555 arası Cenevre'deki karĢıtlarını etkisizleĢtiren Calvin, baĢka ülkelerde 

görüĢlerini yaymaya yöneldi. Özellikle Fransa'da etkili oldu ve 1559'da Paris‘te, sarayın 

gözleri önünde toplanan Calvinci ilk ulusal sinod, ulusal bir itikatname ve yönerge benimsedi. 

1560'larda sağlığı iyice kötüleĢen Calvin‘in sorumluluklarını paylaĢmaya baĢlayan Beza, 

1564'te onun ölümünden sonra Calvenciliğin önderliğini üstlendi. Calvin, dinin yalnızca inanç 

değil, aynı zamanda bir eğitim-öğretim sorunu olduğunu öne sürdü. Papalığı ve o güne dek 

var olan mezhepleri eleĢtirerek reformlar yapılmasını önerdi. 

Calvin de Luther gibi dinde reformu savunan ve kilisenin kendi sahasına çekilmesi 

gerektiğini savunan bir papazdır. Luther‘in aksine siyasete daha gerçekçi bakar. Halkı 

―Hıristiyan topluluğu‖ olarak görür. Hıristiyanlıktan esinlenen ve Hıristiyan toplumunu bir 

arada tutacak olan bir hükümeti baĢ tacı eder. ―Cennetteki meleklere benzeyeceğimiz zamana 

kadar insanlık gereği bir düzene ve dizgine ihtiyacımız vardır. Eğer insan bir yönetim altında 

olmazsa yırtıcı hayvandan daha tehlikeli olur. Dolayısıyla insanlar yasalarla idare edilirler. 

Ġktidar insan fıtratının bir gereği olarak toplum içinde ve toplum ile beraber yaĢamak 

zorundadır‖ der.  

Aziz Petrus‘un ―Romalılara Mektup‖ metninde geçen bir ayete dayanarak
449

 her nevi ile 

sivil otoritenin ilahi kaynaklı olduğunu ileri sürer. Yöneticilerin adaleti gerçekleĢtirmek üzere 

Allah tarafından seçildiklerini söyler. Üç yönetim Ģekli olan ―MonarĢi, Aristokrasi ve 

Demokrasi‖nin her üçünün de Allah‘ın iradesi ıĢında gerçekleĢemeyeceğini savunur. 

Ġdarecilerin ―Allah‘ın yeryüzündeki naipleri olduklarını unutmayarak Allah‘ın inayetinin, 

himayesinin, iyiliğinin, hilm ve adaletinin bir suretini her hallerinde insanlara göstermek 

üzere tam bir gayret içinde olmalıdırlar‖
450

 der.  

Sivil otoritenin Allah‘a hizmet ve halka hizmet gibi iki temel misyonunun olduğunu 

belirten Calvin, putperestliğin de devletçe yasaklanması gerektiğini savunur. Zira bu anarĢiyi 

netice verdiği gibi insanın insanlık cevherini öldürür. Bunun için sivil otoritenin dini 

desteklemesi gerektiğini vurgular. Kıralar bundan dolayı kilisenin muhafızı ve destekçisi 

olması gerektiğini söyler.
451

 Özgürlük adına tüm dünyevî otoriteyi reddeden ve anarĢizmi 

kabul edenlere karĢı çıkar. Hıristiyanlar arasında yöneticiyi kabul etmeyenleri de eleĢtirir.  

 

 

D.  GÜNÜMÜZ HIRĠSTĠYANLIĞININ TEMEL ĠNANÇLARI: 

 

                                                 
449

 Romalılara Mektup, 13:1–2 (Metin budur: ―Herkes baĢta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrıdan 

olmayan yetki yoktur. Var olanı da tanrı atamıĢtır. Bu nedenle, yetkiye karĢı direnen, tanrının düzenine karĢı 

direnmiĢ olur. Direnenler kendilerine yaraĢan yargıyı giyeceklerdir.‖) 
450

 Maurice Barbier, Age, 44 
451

 Age, 48–49  



Günümüz Hıristiyanlık dünyasının temel inançları eldeki mevcut ―Kutsal Metinler‖e 

dayanır. Bunlar ―Mesihin Tanrılığı‖, ―Lütufla KurtuluĢ‖, ―Mesihin DiriliĢi ve ―Yeniden 

Dünyaya geliĢi‖dir. 

 

1.  Mesihin Tanrılığı:  

Buna göre ―Ġsa bedende tanrıdır.‖ Buna Tevrat‘ın ―Allah Musa‘ya dedi: Ben ben olanım. 

Beni size benim gönderdi.‖
452

 ―Ġbrahimden önce ben vardım.‖
453

 ―Allah‘ın kelamı beden olup 

inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, babanın biricik 

Oğlunun izzeti olarak gördük‖
454

 gibi ifadelerden çıkarmıĢlardır. Tabii ki ruhani reislerin 

yorumları ve yorumların yorumları Ġsa‘yı Allah‘ın yerine oturtmaya yönelik olmuĢtur. Bunda 

putperestlerin inançlarını okĢayarak Ġsa‘ya bağlanmalarını istemenin etkili olduğu açıktır.   

Bunun izahı da Ģu hususların inancı Ģekillendirmesini netice verdi. Üçlü birlik kabul 

edildi. Allah‘ın birliği ―Baba, Oğul ve Kutsal Ruh‖ ile izah edilmiĢ ve her biri kendiliğinden 

sonsuz olmakla beraber bir bütün teĢkil ettiği ifade edilmiĢtir. Oğul olan Mesihin çarmıhta 

kurban edilmesi tüm dünyanın günahları içi tamamen yeterli olduğu inancını da beraberinde 

getirmiĢtir. Tabii Ġsa‘nın Allah‘a kurban sunabilmesi için insan olmak zorunda idi, insandan 

üstün olanı da Allah‘a sunabilmesi için insandan üstün olması, yani bir ilah olması 

gerekiyordu. Bu çeliĢkili durumu izah etmek için Ġsa‘nın ilah olup insanlar için kendini feda 

etmeli ve ölmeli sonra da dirilmeli idi. Ġnsan yönü ile ölmüĢ ve Ġlah olarak dirilmiĢti. 

  

 

 

2.  Lütufla KurtuluĢ: 

―Ġman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baĢarınız değil, Tanrının armağanıdır.‖
455

 

Bu ve benzeri kutsal sayılan yazılar ve mektuplar ile iman ve salih amel ile değil, ancak Ġsa 

Mesih‘in lütfu ile kurtulabileceğine inanılır. ―Eğer iman ve salih amel ile kurtulduğunuza 

inanıyorsanız gerçekte hiçbir zaman kurtuluĢa eremeyecekleri ―Yasa ile aklanmaya çalıĢan 

sizler Mesihten ayrıldınız, Tanrının lütfundan uzak düĢtünüz‖
456

 diyordu Paulus ve yasa 

gereği ―Sünnet edilmenin Mesih bağlılığı için hiçbir önemi yoktur‖
457

 diyerek yasalara 

uymanın önemsiz olduğunu vurguluyordu.  

 

3.  Mesihin DiriliĢi: 

Mesihin çarmıha gerilerek ölümün üçüncü günü dirilmesi Pauluscu Hıristiyanların temel 

inancını teĢkil eder. Paulus Korintlilere yazdığı 1. Mektubunda ―Mesih dirilmemiĢse imanınız 

yararsızdır ve siz hala günah içindesiniz‖
458

 diyordu. Çünkü Yuhanna da geçen ―O öldüğü 

beden ile dirildi‖
459

 ifadesi bu inancın temelini teĢkil ediyordu. Paulus bunu izah ederken ve 

bu öğretiyi anlatırken Korintoslulara Ģöyle diyordu: ―KardeĢler, size bildirdiğim, sizin de 

kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı 

sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boĢuna iman etmiĢ olursunuz. 

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. ġöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza 

karĢılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.‖
460
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4.  Ġsa‟nın Ġkinci GeliĢi: 

Hıristiyanlar Hz. Ġsa‘nın ikinci defa geliĢine inanırlar. Kutsal Kitapta ―Gök ve yer 

geçecek ama benim sözlerim geçmeyecektir‖
461

 denilmektedir. Bu sözlerin dininin kıyamete 

kadar geçerli olduğu anlamına geldiğini savunurlar. Bu inanca göre : ―O zaman Ġnsanoğlunun 

belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. Ġnsanoğlunun 

gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.‖
462

 Yine Hıristiyanlar 

Mesih birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Ġkinci kez, günah 

yüklenmek için değil, kurtuluĢ getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir‖
463

 diyerek 

ikinci kez insanlığı kurtarmak için geleceğine inanırlar. ―Rab Ġsa ateĢ alevleri içinde güçlü 

melekleriyle gökten gelip görünerek‖
464

 gelecektir. O zaman insanlar ―Ġnsanoğlu'nun gökteki 

bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.‖
465

 ―Sizden göğe alınan bu Ġsa, 

göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı Ģekilde geri gelecektir.‖
466

 Bu ifadeler Ġsa‘nın nasıl 

döneceğini belirtmektedir. Buna göre Ġsa Mesih dirildiği, yüceltilmiĢ bedeni ile geri 

dönecektir.  

Hıristiyanlar içinde ―Mesih 1868 veya 1914 tarihinde görünmez olarak geldi‖ diyen 

Ruhçular (Spiritçiler) ve Yehova Ģahitleri de vardır. Bunların görüĢlerine karĢı çıkan 

Katolikler kutsal kitabın dediği gibi aynen geleceğini belirtirlerken, ―Bu olay dünya 

tarihimizin en çarpıcı, en görkemli ve en devrimsel olayı olacaktır. Mesih'in yeryüzüne ilk 

geliĢi çok basit ve halim bir Ģekilde oldu. Ama ikinci geliĢi bundan tamamen farklı olacaktır. 

Mesih, büyük bir ihtiĢam ve görkemle "Kralların KRALI ve Rablerin RABBĠ" olarak 

gelecektir. Dünyanın kralları, baĢkanları ve tüm yöneticileri bu defa O'ndan titreyecek, 

dizlerinde güç kalmayacaktır‖ demektedirler. Tabii ki burada bir beklenti vardır ve bu 

beklenti Ġsa‘nın uhrevi saadet ve saltanatı müjdeleyen bir peygamber yerine dünyaya kıral 

olmayı ve inananlarına dünya saltanatını sağlayacak dünyevi bir amaç taĢımaktadır.  

 

5.  Diğer Ġnançları: 

1. Tanrının sevgi olması: ―Tanrı sevgidir. Sevgide kalan tanrıda kalır; tanrı da o 

kiĢide kalır.‖
467

 

2. Ġnsanın günahlı olması: ―Çünkü tümü günah iĢledi ve Tanrı‘nın yüceliğinden 

yoksun kaldı.‖
468

 ―Günahın karĢılığı ölümdür.‖
469

 

3. Ġsa bizim yerimize öldü. Kurban kuzusu oldu. ―ĠĢte dünyanın günahını kaldıran 

Tanrı kuzusu‖
470

 ―ama biz daha günahlı iken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı 

bize sevgisini bununla kanıtlıyor.‖
471

 

4. Ġsa Mesihi iman yönü ile kabul etmeliyiz. ―Kendisini kabul edenlerin tümüne 

Onun adına iman edenlere Tanrı‘nın çocukları olma yetkisini verdi.‖
472
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SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

Hz. ĠSA‟NIN (AS) YENĠDEN DÖNÜġÜ 

 

1.  Hz. Ġsa (as) Hayattadır ve Semavatta Melekler Ġle Beraberdir 

Kur‘an-ı Kerim Hz. Ġsa ve Ġncil‘e ait müspet hallerini ve doğrularını tasdik eder; ama 

yaptıkları yanlıĢlarını da göstererek hak ve hakikate irĢat eder. Gerçekler ayrıntılarda gizli 

olduğu bir hakikattir. Hz. Ġsa (as) hakkında pek çok gerçeği Kur‘an ayetlerinin ayrıntılarında 

bulmak mümkündür. Bu ayrıntıları göremeyenler pek çok gerçekleri kaçırırlar. Bunlardan 

bazıları de Hz. Ġsa‘nın (as) doğumu, peygamberliği, mucizeleri, ölmeden semaya 

yükseltilmesi, kıyamete alamet olmak üzere yeniden gelmesi ve kendine inananlara Ģahitliği 

bunlardan bazılarıdır.   

Kur‘an-ı Kerim Maide Suresinde Ģöyle buyurur: ―Yüce Allah kıyamet günü 

peygamberleri huzuruna topladığı zaman onlara ‗Ey Meryem oğlu Ġsa! Ġnsanlara beni ve 

annemi Allah‘tan baĢka ilahlar edinin‘ diyen sen misin?‖ diye sorar. Ġsa der ki: ‗Seni her türlü 

noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hak olmayan bir Ģeyi söylemek bana yakıĢmaz. Eğer 

söylemiĢsem sen zaten onu bilirsin. Sen benim gönlümde olanı da bilirsin, ben ise senin 

açıklamadığın bir Ģeyi asla bilemem. Görünmeyen ve gizli olan her Ģeyi hakkıyla bilen ancak 

Sensin. Bana emrettiklerinden baĢkasını ben onlara söylemedim. ‗Yalnız ve yalnız benim de 

sizin de Rabbiniz olan Allah‘a ibadet edin‘ dedim. Ben onların arasında bulunduğum 

müddetçe onların haline Ģahit idim. Sen beni huzuruna aldıktan sonra onların halini bilen ve 

gören Sensin. Ve sen her Ģeye hakkıyla Ģahitsin. Eğer onlara azap edersen onlar senin 

kullarındır. Eğer onları bağıĢlarsan elbette sen dilediğini yapmaya kadirsin. Ve Sen her Ģeyi 

hikmetle yaparsın.‖
473

  

Nisa Suresinde de ―Yahudilerin peygamberliğini inkâr etmeleri, Meryem‘e iftirada 

bulunmaları, Allah‘ın Resulü Meryem oğlu Ġsa‘yı biz öldürdük demeleri sebebi ile lânete 

uğramıĢlardır. Onu ne öldürdüler, ne de astılar, baĢkası ona benzetildi de onu öldürdüler. 

Kendileri de bu hususta ihtilafa düĢtüler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. 

Kapıldıkları Ģey ancak zan ve tahminden ibarettir. Hakikatte ise Allah onu kendi huzuruna 

yükseltti. Allah‘ın kudreti her Ģeye galiptir ve Onun her iĢi hikmetledir. ―Ehl-i Kitaptan kimse 

kalmaz ki, ölümünden önce Ġsa‘nın hak peygamber olduğuna iman etmesinler. Kıyamette de 

Ġsa onlar üzerine Ģahitlik edecektir‖
474

  buyrulmaktadır. 

Zuhruf suresinde ise yüce Allah Ģöyle buyurur: ―Ġsa, peygamberlik nimeti verdiğimiz bir 

kuldan baĢka bir Ģey değildir. Biz onu Ġsrail oğullarına bir ibret ve imtihan vesilesi kıldık. 

Dileseydik sizin yerinize melekler yaratırdık. O zaman imtihana gerek kalmazdı. Sonra biz 

Ġsa‘yı kıyamet için de bir alamet kıldık. Onun hakkında Ģüpheye düĢmeyin ve Bana uyun. ĠĢte 

dosdoğru yol budur. Sakın Ģeytan sizi doğru yoldan ayırmasın. Muhakkak ki o sizin apaçık 

düĢmanınızdır. Ġsa (as) size apaçık mucizeler ve ihtilafa düĢtüğünüz hususlarda açıklık 

getirecek olan bir kitapla geldi. Allah‘tan korkun ve itaat edin.‖
475

  

Demek Hz. Ġsa (as) kıyamete yakın gelecek, yani hakikati anlaĢılacak ve ehl-i kitap bu 

hakikati kabul edecek ve Hz. Ġsa‘nın (as) Allah‘ın kulu ve hak peygamberi olduğu ve davası 

olan ―Tevhit Davasının‖ hakkaniyeti kabul edilecektir. Hıristiyanlar da sonunda buna 

inanacaklardır. Bu Ġsa‘nın (as) tekrar dönüĢü demektir. Mesele Ģahısın kimliğinin bilinmesi ve 

tanınması meselesi değil, davanın anlaĢılması meselesidir.  

Bu durumda Hz. Ġsa (as) hayatta olup Ġdris (as) gibi hayata lazım olan yemek, içmek ve 

havayı teneffüs etmek gibi sebeplere ihtiyaç duymadan Allah‘ın kudreti ile semada melekler 

gibi yaĢamaktadır. Bedeni yıldız gibi semada bulunmakla beraber nuranileĢmiĢ ve maddi 

sebeplere ihtiyaç duymayacak Ģekilde latif bir hale gelmiĢtir. Bundan dolayı dünyadaki bedeni 
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ile meleklerle beraber bulunmaktadır.
476

 Çünkü insanın tabaka-i hayatı beĢtir ve o üçüncü 

tabaka-i hayattadır.
477

 Ahir zamanda tekrar dünyaya gelecek ve dininin ve dinine mensup 

olanların hüsn-ü hatimlerini, güzel sonlarını görecektir. Güzel son ve hüsn-ü hatime ise 

Ġsa‘nın (as) getirdiği ―Tevhit‖ hakikatini anlamayarak ―Teslise‖ düĢen Hıristiyanların hakikati 

anlayarak tekrar Tevhide yönelmeleridir. Böylece Hz. Ġsa‘nın (as) ümmeti hakkındaki kaygısı 

ve endiĢesi sona erecek, ümmetinin hak dine yeniden yaklaĢması ile vazifesinin gereğini tam 

yapmıĢ ve davasının sonucunu almıĢ olacaktır. Hz. Ġsa (as) tevhidi tebliğ etmekle beraber 

―Allah‘ın elçisinin de müjdecisi‖
478

 olduğu için tevhide yaklaĢan Hıristiyanlara tevhid 

hakikatinin gerçek tebliğcisi olan Hz. Muhammed‘i (as) tanıtarak ona tabi olmalarını 

isteyecektir. KurtuluĢun ancak Hz. Muhammed‘e (sav) tabi olmak ve onun getirdiği ahkâmı 

ile amel etmekte olduğunu göstermek için onun o zamandaki temsilcisi olan Mehdiye uyarak 

ahkâmı üzere arkasında namaz kılacaktır.
479

  

 

2.  Ġsa (as) ın gökten nüzulü haktır ve vaki olacaktır.  
Hz. Ġsa‘nın (as) semadan nüzulü ―Ehl-i Sünnet‖ ulemasının inanç esaslarındandır ve 

ortak görüĢüdür. Bunun için ―Ġmam-ı Azam Ebu Hanife‖ (ra) ―Fıkh-ı Ekber‖ isimli risalesinde 

―Gökten Ġsa (as) ın nüzulü haktır ve vaki olacaktır‖
480

 der. Bunu Kur‘an-ı Kerim ayetleri 

yanında peygamberimizin (sav) hadislerine dayandırır. Çünkü Kur‘an-ı Kerimin tebliği ve 

anlaĢılması ile görevli olan peygamberimiz (sav) pek çok hadislerinde bu hususu detaylı 

olarak ümmetine anlatmıĢtır. Bu hadislerden ―Kütüb-ü Sitte‖ denilen temel hadis 

kaynaklarında geçen bazı hadisler Ģunlardır: 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―On alamet görülmedikçe kıyamet kopmaz. 

Bunlardan üç tanesi Deccalın çıkması, Ġsa (as) ın nüzul ederek deccalı öldürmesi ve 

Müslümanların imamı olan Mehdiye uyarak arkasında namaz kılmasıdır.‖
481

 ―Ġsa bin Meryem 

adalet sahibi olarak inmesi yakındır.‖
482

 Ebu Hureyre (ra) hadisi Nisa Suresi, 159. ayeti ile 

takviye eder.
483

 ―Müslümanların imamı ise kendilerindendir. Ġsa (as) onların arasına iner.‖
484

 

―Ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hak için mücadele etmeye devam eder. Sonuncusu 

Ġsa bin Meryem ile görüĢür. Ġsa (as) o cemaate uyar da arkasında namaz kılar.‖
485

  

Kâinatta iradesini kanunlar Ģeklinde tecelli ettiren ve bunlara ―Sünnetullah‖ ―Âdetullah‖ 

ve ―Tabiat kanunları‖ adını veren yüce Allah elbette dinin imtihanı ve kanunların gereği 

hikmeti ile iĢ görecektir. Hikmeti de o zamanın Ģartları ve peygamberlerin vazifesi gereği bu 

önemli hadise sadece Hz. Ġsa‘nın (as) gelerek Mehdi‘nin (ra) arkasında namaz kılması gibi 

cüz‘i bir hadise değildir. Bu sembolik bir hadisedir. Bunun arka planı ise Bediüzzaman Said 

Nursi hazretlerinin izah ettiği gibi olmasıdır.  ―Ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği 

cereyan-ı küfriye ve inkâr-ı ulûhiyete karĢı, Ġsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd 

edip Ġslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki Ġsevîlik Ģahs-ı manevîsi, vahy-i semavî 

kılıcıyla o müthiĢ dinsizliğin Ģahs-ı mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i Ġsâ Aleyhisselâm, 
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Ġsevîlik Ģahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin Ģahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı 

öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.‖
486

  

Ahir zamanda felsefi cereyanlar kuvvetlenerek dine galebe edecekler. Bilhassa semavi 

bir dine ve kitaba dayanan Hıristiyanlar ―Ġnkâr-ı Ulûhiyet‖ karĢısında ―Teslis akidesini‖ 

savunamaz duruma gelecek. Ġçlerinde teslisten uzaklaĢma baĢlayacaktır. Tevhidi ve ulûhiyeti 

ispat eden Ġslamı ve bilhassa ―Tevhit‖ hakikatini aklî ve ilmî delillerle izah ve ispat eden 

―Ġman ve Kur‘an hakikatlerini‖ karĢılarında görünce teslim olacaklardır. Böylece kendileri 

tevhide yaklaĢtıkları gibi dinlerini de maddeci ve materyalistlerin inkârlarından kurtarmıĢ 

olacaklardır.  

Ġman hakikatlerini iki kere iki dört eder derecesinde izah ve ispat eden, materyalizmin 

temel felsefesini ―Ġsbat-ı San-i Vahid‖ ile çürüten, Kur‘an-ı Kerimi ve peygamberlik 

müessesesinin hakkaniyetini izah eden, Kur‘an medeniyeti ile dinsiz felsefenin mukayesesini 

yaparak beĢerin saadetinin ―Ġslam Medeniyeti‖ ile olduğunu ispat eden ve insanlığa hidayet 

yolunu gösteren elbette ―Mehdi‖ olacaktır. Ġsa (as) da ona uyacaktır. Bunun sonucu olarak hak 

din dinsizlik karĢısında büyük bir güç kazanacak ve insanlar ekseriyetle hak dine 

gireceklerdir.
487

  

 

3.  Ahir Zamanda Ortaya Çıkacak Olan Dinsizlik Cereyanları: 

Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacaktır. Birincisi, nifak ve münafıklık 

perdesi altında saklanan, ehl-i nifakın baĢını çeken ve ―Risalet-i Ahmediye‖yi inkâr edecek 

olan ve ―ġeriat-ı Ġslamiyeyi‖ tahrip eden ―Süfyanizm‖ cereyanıdır. Buna mukabil Âl-i Beyt-i 

Nebeviden olan ve ehl-i velâyet ve ehl-i kemalin baĢına geçerek ―Kur‘anın hakkaniyetini‖ ve 

―ġeriat-ı Muhammediye‖nin ahkamının doğruluğunu izah ve ispat eden ―Ġman ve Kur‘an 

hizmetinin baĢını çeken bir zât-ı nurani, o Süfyanın Ģahs-ı manevisi olan ―cereyan-ı 

münafıkaneyi‖ öldürüp dağıtacaktır.
488

   

Ġkinci dinsizlik cereyanı ise tabiatçılık ve maddecilik felsefesinden doğan, maddeci 

felsefe ile kuvvet bularak Allah‘ı inkâr edecektir. Nasıl ki padiĢahı inkâr eden ve askerlerin 

padiĢaha bağlı olmadığını iddia eden bir adam herkese bir padiĢahlık ve bir hâkimiyet verirse 

Allah‘ı inkâr eden bir maddeci materyalist de her varlığa bir nevi ulûhiyet vermeye mecbur 

kalır. Bu felsefe ve düĢüncenin baĢına geçen ve teknolojinin harikalarından da faydalanarak 

kendini güçlendiren Deccal da sağladığı hâkimiyetini ve baskıcı totaliter hükümetinin ve 

komitelerinin gücüne dayanarak kendisini daha da güçlendirmek için bir çeĢit ulûhiyetini ilan 

eder. Dinin ve maneviyatın tamamen inkâr edilerek reddedildiği ve inananların büyük 

baskılara maruz kaldığı bu zamanda Hz. Ġsa‘ya (as) inananların büyük bir kısmı teslisin akıl 

ile kabul edilemezliğinden dolayı hurafelerden sıyrılmak mecburiyetinde kalarak gerçek 

Ġseviliğe, yani Tevhide yaklaĢacak, yani Allah‘ın rahmeti ile Tevhid hakikati olan Allah‘ın 

birliği inancı ağır basarak hâlihazır Hıristiyanlık o hakikat karĢısında tahrifattan sıyrılarak 

Ġslam‘ın Tevhit hakikatinde birleĢerek inanç noktasında Hıristiyanlık Ġslamiyete dönüĢecektir. 

Bu durumda Hıristiyanlara Kur‘an-ı Kerimin hakikatlerine uymaktan baĢka çare 

kalmayacaktır. Ġsevilik inancı ve bu inancı paylaĢanların Ģahs-ı manevisi Ġslama tabi olacaktır. 

Bu inanç birliği ile ―Hak Din‖ olan ―Tevhit‖ inancı büyük bir güç kazanacak ve dinsizlik 

cereyanları karĢısında ayrı ayrı iken mağlup olan Ġsevilik ve Ġslamiyet bu birleĢme sonucunda 

dinsizliği mağlup edip dağıtacaktır.
489

  

Bütün bu olaylar kendi kendine olacak değildir. Elbette Kur‘anın mucizevî yönünü 

ortaya koyarak Ġslam‘ın ―Ġman ve Kur‘an‖ hakikatlerini izah eden ve dinsizliğin ortaya attığı 

Ģüphe ve tereddütleri gidererek aklı ve kalbi ikna edecek olan peygamberimizin haber verdiği 
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bir Mehdi (ra) ve onun davasını benimseyerek süfyana karĢı mücadele eden ve iman 

hakikatlerini neĢreden nurani bir cemaat olacağı gibi, Ġsa‘nın (as) getirdiği Tevhit inancını 

yeniden canlandıran elbette beĢeri cismi ile ölmeden semavatta bulunan Ġsa‘nın (as) kendisi 

gelecek ve Din-i Hak cereyanın baĢına geçecektir. Yüce Allah bunu vaat etmiĢ, 

peygamberimiz (sav) de Allah‘ın vadine dayanarak haber vermiĢtir. Allah her Ģeye kadirdir. 

Elbette haber verdiği gibi yapacaktır.
490

  

Esasen hak dinler semadan gelen meleklerin getirdiği vahiyden kaynaklanmaktadır. 

Ġnananlar melekleri görmedikleri halde peygambere inen vahyin melekler tarafından 

getirildiğine inanmaktadırlar. Kutsal kitaplar böyle ortaya çıkmıĢtır. Bazen de insan suretinde 

peygamberimizin (sav) yanında bulunduklarını sahabeler görerek nakletmiĢlerdir. Hz. Cebrail 

(as) çoğu zaman sahabelerden ―Dıhye‖ suretinde peygamberimiz (sav) ile görüĢtüğü 

nakledilmektedir. Bazen de ölmüĢ evliyalar dahi Allah‘ın kudreti ile ruhları birer misali cesed 

giyerek gelip kendisinden yardım isteyen inananlarına yardım ettiği çok nakledilmektedir. 

Bütün bunları yapan yüce Allah Ġsa‘yı (as) dininin güzel bir sonuca ulaĢtığını göstermek ve 

inananlarına bu konuda yardımcı olmak için niye göndermesin? Kaldı ki Ġncil Hz. Ġsa (as) 

döneceğini söylemiĢ ve inananları da beklemektedir.
491

 Ahir zamana peygamberi Hz. 

Muhammed (as) Ġsa‘nın (as) gelerek kendi Ģeriatına uyacağını haber vermiĢtir.
492

 Yüce Allah 

kudreti ile Âdem‘e (as) benzer Ģekilde
493

 babasız yarattığı,
494

 beĢikte iken konuĢturarak 

kendisini inkâr eden Yahudileri susturduğu,
495

 kudreti ile Yahudilerin tuzaklarından 

koruduğu
496

 ve bedeni ile semaya yükselttiği
497

 ve melekler ile yaĢattığı Ġsa (as) tekrar 

göndermeye elbette kadirdir.  

Hz. Ġsa‘nın (as) dönüĢüne kimsenin itirazı yok, ancak acaba geldiği zaman herkes 

tanıyacak mı? Nüfüs kâğıdı olmayan birisi mi olacak? Veya nüfüs kâğıdında ―Meryem oğlu 

Ġsa‖ yazılı bulunan birisini mi göreceğiz? Veyahut ―Ben Meryem oğlu Ġsa‘yım, sizi kurtarmak 

için geldim. Bana uyarsanız kurtulursunuz. ġimdi Deccalı öldürmeye gidiyorum‖ diyen birisi 

mi olacak? Bu soruları cevapladığımız zaman Ġsa‘nın (as) ve Mehdi‘nin (ra) böyle bir iddia ile 

ortaya çıkmayacakları gerçeği ile karĢılaĢırız. Zira bu bir iddia meselesi değil bir dava ve bir 

inanç meselesidir. Ġddiacıların çoğunun sonucunu hep beraber görüyoruz. Kaldı ki Ġsa (as) 

ölüleri diriltmek gibi bir mucize ile inananların ahiretini kurtarmak iddiası ile geldiği zaman 

Yahudiler onu inançlarını bozduğu ve kutsal kitaba aykırı hareket ettiği ve yeryüzünde 

karıĢıklık çıkarttığı gerekçesi ile idamına hükmettiler. Ahir zamanda böyle bir iddia ile gelse 

bile elinde mucize olmayacak, olsa bile kimseyi inandıramayacaktır. Ancak Hz. Ġsa (as) ve 

Mehdi‘nin (ra) ―Ġman ve Tevhit‖ davasını tanıyan ve bilenler ―onun mukarrep ve havassıdır 

ve nur-u iman ile onu tanırlar.‖
498

 Yoksa açıkça onu herkes tanımayacaktır. Davasını ortaya 

koyar ve dinsizliğin Ģahs-ı manevisine karĢı nurani bir Ģahs-ı manevi oluĢturur ve vazifesini 

yapar gider.   

 

4.  ġahs-ı Manevi Ne Demektir? 

―ġahs-ı manevi‖ ―tüzel kiĢilik‖ anlamına gelen bir deyimdir. Soyut bir kavramdır. 

Ancak somut ve maddi temele dayanan bir yapısı vardır. ―Müteaddit eĢya bir cemaat Ģekline 

girse, bir Ģahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat Ģeklini alsa, onu temsil 
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edecek bir Ģahs-ı manevîsi, bir nevi ruh-u manevîsi olacaktır.‖
499

 Ġnsan milyarlarca maddi 

hücrelerden ve yüzlerce organdan oluĢan bir Ģahs-ı müttehittir. Bunun için o maddi kalıbın bir 

ruhu ve o ruhtan oluĢan manevi bir mahiyeti olan insanlığı vardır. Ġnsanlık kavramı da 

insanlardan oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. Bu durumda ―devlet bir Ģahs-ı manevidir‖ yani tüzel 

kiĢiliktir. Devletin kurumları da öyledir. Aynı Ģekilde ―Aile‖ kavramı da anne, baba ve 

çocuklardan oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. Bir evde yaĢamaktan kaynaklanan birliktelik onları 

aile ve yuva kavramı içinde manevi bir Ģahsiyetin mümessilleri haline getirmiĢtir. ―Millet‖ 

kavramı da bir ülkede yaĢayan, aynı inanç ve duyguları paylaĢan insanların oluĢturduğu bir 

manevi Ģahsiyettir. Milletin meclisinin de o milletin inanç, örf ve kültürünü temsil etmekten 

kaynaklanan bir Ģahsiyet-i maneviyesi vardır. Meclis bu temsil makamından uzaklaĢtığı 

ölçüde halkından uzaklaĢır, yaklaĢtığı ölçüde milleti temsil eder. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Peygamberimiz (sav) getirdiği dinin mümessili olmakla Ġslam dinin Ģahs-ı manevisinin 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Bediüzzaman peygamberimizin Ģahsiyet-i maneviyesini Ģöyle tasvir 

etmektedir. ―Evet, o bürhanın Ģahs-ı manevisine bak: Sath-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, 

Medine bir minber; o bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz (sav) bütün ehl-i imana imam, 

bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i 

zikrin serzakiri.‖
500

 Böylece Ġslamiyet bir Ģahs-ı manevi teĢkil ederken peygamberimizi (sav) 

de onun temsilcisi olmaktadır.  Peygamberimiz (sav) kendisine nübüvvetin verilmesi ile 

Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin teĢekkülü için 23 sene en çetin Ģartlarda mücadele etti. Kur‘anın 

nüzulü ile vazifesi bittiğinden izn-i ilahi ile dar-ı bekaya göçtü. Peygamberimizden sonra Ģanlı 

sahabeleri Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin tevessüü için çalıĢtılar. O yüce Ģahs-ı manevi-i 

Ġslamiyet üç kıtaya hâkim oldu. Onunla pek çok milletler hidayete erdiler. Peygamberimizin 

Ģahs-ı manevisi sünnetini de içine alan bir kavramdır. Bunun içindir ki peygamberimiz (sav) 

―Ben size iki Ģey bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız kurtulursunuz. Birincisi ‗Kur‘an-ı Kerim, 

ikincisi ise ehl-i beytimin temsil ettiği sünnetimdir‖
501

 buyurdular. Böylece peygamberin 

sünneti ile hareket eden bütün ümmeti Ģahs-ı manevi-i Ġslamiyetin birer azası hükmüne 

geçmektedir.  

Aynı Ģekilde ahir zamanda gelecek olan Mehdi de ―Ġman Hakikatleriniz izahı ve ispatı 

sadedinde eserlerini telif ederek ―Ġman ve Kur‘an‖ hizmetini talebelerinden ibaret olan ―Ģahs-ı 

manevisine‖ bırakarak mehdiyet vazifesini ifa etmiĢ olacaktır. Onun vefatından sonra 

davasına ve talebeliğine kesb-i istihkak edenlerin oluĢturduğu bir Ģahs-ı manevi tarafından 

tüm dünyada iman ve Kur‘an hizmeti yapılacak ve Ġslamiyetin manevi hâkimiyetine hizmet 

edeceklerdir. 

Cemaat, cemiyet ve komitenin her yerde hükmettiği, her nevi iĢlerin ekipler ve takımlar 

ile yapılmaya çalıĢıldığı günümüzde, bir Ģahsın her Ģeyi yapacağı ve ona bağlanmak ile 

kurtuluĢa ulaĢılacağı gibi düĢüncelere kapılanlar Ģahs-ı maneviden gaflet ettikleri zaman 

gerçeği daima Ģahısların peĢine takılmakta arayarak yanılacaklardır. Çünkü dava bir olmakla 

beraber iddia sahipleri çoktur. ―Mehdi ve Deccal gibi Ģahısların teĢkil ettiği Ģahs-ı 

manevilerinin ve temsil ettikleri cemaatlerin yaptıkları âsâr-ı azimeyi o Ģahsın zatlarından 

tasavvur ederek öyle tefsir etmek‖
502

 meseleyi anlamamaktır.  

Bütün bu mukaddimelerden yola çıktığımız zaman Ģunu diyebiliriz: Önemli olan bir 

Ģahıs beklentisi içine girerek istismara uğramak ve hayal kırklığına düĢmekten ise Ģahs-ı 

maneviyi tanıyarak onun bir azası olmaya çalıĢmak en doğrusudur. Çünkü Bediüzzaman‘ın 

tespiti ve irĢadı ile ―Zaman cemaat zamanıdır.‖
503

 ġahsa bağlı bir hizmet anlayıĢı ehl-i 
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dalaletin istismarına ve Ģahısları kullanarak müntesiplerini kendi emellerine alet edilmesine 

sebep olabilir. Örneğin, insanlar bir kurtarıcı Mesih veya Mehdi beklentisine sokularak 

arkasından birkaç Mesih ve Mehdi çıkarılır ve böylece inananlar arasında ihtilaflar körüklenir 

ve bölünmeler çoğaltılır. Sonra onları kendi emellerine alet edebilirler. Nitekim 

peygamberimiz (sav) bu hususa dikkat çekerek Ģöyle buyurmuĢtur: ―Ahir zamanda Süfyan ve 

Deccal gibi nifak ve zındıka baĢına geçecek eĢhas-ı müthiĢe-i muzırraları, Ġslamın ve beĢerin 

hırs ve Ģikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beĢeri herc-ü merc eder ve koca âlem-

i islamı esaret altına alır.‖
504

 Bu hususa dikkat etmek gerekir. Ġnananların inanmayanlar 

karĢısında mağlup olmalarının en önemli sebeplerinden birisi de budur.  

 

5.  ġahıs mı ġahs-ı Mânevi mi Daha Etkilidir? 

 Her Ģeyden önce Ģahıs fani, Ģahs-ı manevi bakidir. ġahıs hata eder, Ģahs-ı manevide ise 

hata ihtimali çok azdır. Çünkü insanların çoğunun yanlıĢta birleĢmesi imkânsızdır. Bunun için 

hadislerde peygamberimiz (sav) ümmetinin birliği için ―Cemaate sarılmaya davet etmiĢtir‖
505

 

ve ―Ümmetimin ekseriyeti dalalette ittifak etmez‖
506

 buyurmuĢlardır.  

ġahıs bir yerdedir, Ģahs-ı manevi ise her yerde bulunabilir. Bir inancı paylaĢan 

paydaĢların her yerde temsilcileri bulunabildiği için o inanç her yerde tesirini gösterir. Bunun 

için Ģahs-ı manevinin azaları her yerde bulunarak o davanın neĢrine çalıĢır ve büyük 

hizmetlere vasıta olurlar.  

Bir Ģahıs hataları ile çürütülerek etkisiz hale getirilse de Ģahs-ı manevi çürütülemez
507

 ve 

etkisi azaltılamaz. Bilakis yapılan baskılar Ģahs-ı manevinin daha çok tesirine fırsatlar sunar. 

Böylece etkisini azaltmak için yapılan baskılar tesirinin artmasına vesile olur. Bunun için 

Ģahsın tesiri cüz‘î, Ģahs-ı manevinin tesiri ise küllidir.
508

 Bütün bu sebeplerden dolayı ―Baki 

davalar fani ve çürütülebilir Ģahıslara bina edilemez‖
509

  

Ahir zamanda Ģahıslardan ziyade komiteler, örgütler ve fikir ekolleri öne çıktığı bir 

gerçektir. Peygamberimizin (sav) Mehdi ve Deccal‘ın harika icraatlarını, teĢkil ettikleri iman 

ve dinsizlik cereyanları ile yapacakları iĢleri onların Ģahısları ile alakalı olarak anlattığı için 

rivayetlerde mehdi ve deccal‘ın Ģahısları tavr-ı aklın harici bir vaziyet almıĢtır. Bediüzzaman 

―Rivayetlerde Deccal‘a ait tavsifât-ı müthiĢe ona iĢaret eder. Bir vakit Japonya‘nın 

BaĢkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhitte, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port 

Arthur Kalesinde tasvir edilmiĢ; o küçük Japon Kumandanının bu surette tasviriyle, 

ordusunun Ģahs-ı mânevîsi gösterilmiĢ‖
510

 buyurarak bu konuya açıklık getirmiĢtir. Deccal‘ın 

                                                                                                                                                         
Bediüzzaman bunu 1922 Kasım ayında gittiği TBMM‘de milletvekillerine neĢrettiği ve Kazım 

Karabekir PaĢa‘nın da Millet Meclisine okuduğu ―Beyanname‖ de ifade etmiĢ ve daha sonra da hizmetlerini 
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(Lem‘alar, 2001-Ġstanbul, s. 186) 
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yalancı cennetini ise ―medeniyetin cazibedar lehviyâtı ve fanteziyeleridir‖
511

 ki nefisleri 

kendine cezp ve celbeder. Herkes ister istemez nefsine uyarak ona kapılır‖
512

 denilmiĢtir.  

Komite ve cemiyetlerin bu dehĢetli icraatlarından dolayıdır ki Bediüzzaman ahir 

zamanda gelecek Ģahıslar ile ilgili hadislerin gerçekçi yorumunu yapmıĢtır. Buna yoruma 

göre: ―Hz. Mehdinin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i 

bid‘akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihya edecek, yani Âlem-i Ġslâmiyet‘te 

Risalet-i Ahmediye‘yi (a.s.m.) inkâr niyetiyle Ģeriat-ı Ahmediye‘yi (a.s.m.) tahribe çalıĢan 

Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mucizekâr manevî kılıcıyla öldürülecek ve 

dağıtılacaktır.‖
513

  Aynı Ģekilde ―Âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve 

mukaddesât-ı beĢeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i Ġsâ Aleyhisselâmın din-i 

hakikîsini Ġslâmiyetin hakikatiyle birleĢtirmeye çalıĢan hamiyetkâr ve fedakâr bir Ġsevî 

cemaati namı altında ve "Müslüman Ġsevîleri" unvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal 

komitesini, Hazret-i Ġsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beĢeri inkâr-ı 

ulûhiyetten kurtaracaktır.‖
 514

  

Peygamberimiz (sav) her iki deccalın asırlarına ait olan harikaları ve teknolojik 

geliĢmeleri, her Ģeyi Ģahıslardan bekleyen o zamanın insanlarına onların Ģahısları ile ilgili 

olarak rivayet ettikleri için bu harikalar Deccal‘ın, Mehdinin ve Ġsa‘nın (as) Ģahıslarından 

sudûr edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden hadisin manası gizlenmiĢ ve o rivayet de 

müteĢabih olmuĢtur. Mesela, deccalın bir günde dünyayı uçak ve tren ile gezmesini 

anlayamayanlar, merkebinin, yani binek vasıtasının ve Ģahısların dehĢetli büyüklükleri ile izah 

etmeye çalıĢmıĢlardır.
515

 Bu da gerçeğin gizli kalması ile sonuçlanmıĢtır.  ġahsı bir mikrop ile 

öldürülebilen ve bir sineğe mağlup olabilecek olan Deccal‘ın kurduğu düzen, teĢkil ettiği 

Ģahs-ı manevisi olan hükümeti ve yaptığı icraatları o derece dehĢetli olacak ki ―o kadar 

kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i Ġsa (a.s.) onu öldürebilir, baĢka çare olamaz‖
516

 

rivayet edilmiĢ. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve 

ulvî hâlis bir din Ġsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur‘âniyeye iktida ve ittihad eden bu 

Ġsevî dinidir ki, Hazret-i Ġsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür‖
517

 

denilmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) kat‘i ve kesin olarak buyurmuĢtur ki ―Ġsa (as) büyük deccalı 

öldürür‖
518

 Yani deccalın rejimini ve mesleğini hayra çevirerek Ģerrinden insanları 

kurtarabilecek ancak Ġsevî-Müslüman ittifakıdır. Ġsevî ruhanileri din-i Ġsevinin hakikatını 

Hakikat-i Ġslamiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtır ve manen öldürür. Bu gerçeği 

peygamberimiz (sav) ―Hazret-i Ġsa (as) gelir ve namazda Hz. Mehdi‘ye tabi olur‖
519

 Ģeklinde 

ifade etmiĢlerdir.
520

  

Bu hadislerin ifade ettiği manalar Ġsa (as) ın Ģahsının gelerek Mehdi‘nin Ģahsına 

uymayacağını değil; kesinlikle uyacağını gösterir. Çünkü Ģahıs olmadan Ģahs-ı manevi 

teĢekkül etmez. Ancak bu birliktelik ve namaz kılma hadisesi sembolik ve ferdi olduğu için 
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bunu herkesin gözü önünde ve kabul edeceği Ģekilde vuku bulması gerekmez. Hiçbir insan 

görmemiĢ olsa da, gizli bir buluĢma sonucu gece yarısı olsa da, bu namaz nafile veya farz olsa 

da bir defa vuku bulması, kesinliği ve vad-i ilahinin gerçekleĢmesi için yeterlidir. Ancak bizi 

ve insanlığı ilgilendiren husus dinsizliğin ―Ġslam ve Ġman‖ hakikatleri ile fikren ve manen 

çürümesi, rejiminin de ―Müslümanlar ve Ġsevi-Müslüman Ġttifakı‖ sonucu yıkılarak semavi 

dinlerin hakikatleri olan ―Ġman-Ahlak ve Adaletin‖ yeniden tesis edilmesi ve insanlığa hâkim 

olmasıdır. Bu olmuĢ ise Hz. Ġsa gelmiĢ ve Mehdiye uymuĢ demektir.  

 

6.  Ġnsanlığa Yapılacak En Büyük Hizmet Ġnsanın Ebedi Saadetine ÇalıĢmaktır. 

Ġnsan bir yolcudur. Anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, 

haĢirden ve sırattan geçen ve Cennet veya cehennemde bitecek uzun bir yolculuğu vardır.
521

 

Dünya ise bu hayat yolunda bir gecelik bir han ve bir bekleme salonudur.
522

 Ne var ki ebedi 

hayatına lazım olacak her çeĢit azık ve ihtiyaçlar bu dünyadaki çalıĢmalarına bağlıdır. Ġnsanın 

geçici dünya saadeti için ebedi olan ahiret hayatını feda etmesi kazanç değil zarar ve o insana 

yapılacak en büyük kötülüktür.  

Peygamberlerin amacı ebedi saadet yurdu olan ahireti kazandıracak inanç ve ameli 

insanlara öğretmektir. Ġnsanlara ebedi saadet yollarını göstermektir. Bunun için dünyanın ve 

dünya siyasetinin onlar yanında hiçbir değeri yoktur. Bunun en güzel örneği yine Ġsa (as) dır. 

Ġsa (as) ın dünyada hiçbir Ģeyi yoktu ve dünyaya hiç değer vermediği Ġncil‘in ve havarilerin 

ittifakı ile sabittir. Ne var ki dünya saadetini ve hâkimiyetini esas alan, vaat edilmiĢ toprakları 

ele geçirmek için gelecek bir Mesih beklentisi, Yahudilerin ahiret saadetini ve Allah‘ın 

yakınlığını vaad eden Hz. Ġsa‘ya (as) inanmamaları ve inkârları ile sonuçlanmıĢtır. Ahir 

zamanda gelecek olan Mehdi‘nin de ―Ġnsanların imanını kurtaracak ve ahiret saadetine vesile 

olacak Ģekilde yapacağı manevi hizmetleri‖ insanlar tarafından kısa sürede kabul 

görmemesinin sebebi yine ―Mehdi‘nin inananlarına dünya saadetini ve hâkimiyetini 

sağlayacak bir kral veya lider Ģeklinde geleceği düĢüncesi ve beklentisi‖dir. Maalesef insanlar 

beklentilerine uygun bir kurtarıcı peĢindedirler. 

19 ve 20. asır iman ve küfür mücadelesinin en yoğun yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. 

Tarih böyle bir dönemi pek az yaĢamıĢtır. Bunun için Mehdi ve Süfyan, Ġsa ve Deccal 

mücadelesi gerçekte ―Din ve Dinsizlik‖ ―Ġman ve Küfür‖ mücadelesinin son ve önemli bir 

Ģeklidir. Bu mücadeleden insanlık ekseriyetle imana yönelerek zaferle çıkacaktır. 

Bediüzzaman birinci Said döneminde dünya ve siyaset ile bilfiil alakadar iken Ġkinci 

Said döneminde Ģöyle der: ―Dünya siyasetine karıĢmadığımın sebebi: O geniĢ ve büyük 

dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle 

meĢgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem her 

halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoĢ görür, Ģerik olur.‖
523

 

Bediüzzaman birinci ve ikinci dünya savaĢlarının ve siyasi boğuĢmaların sonunda insanlığın 

dersini alacağını ifade eder.
524

 Sonunda ise bunun ancak ―Âlem-i Ġslamın tam intibahıyla ve 

―Yenidünya‖nın, Hıristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i 

Ġslamla ittifak etmesi ve Ġncil, Kur‘âna iktida edip tabi olması, o dehĢetli gelecek iki cereyana 

karĢı semavi bir muavenetle dayanıp inĢaallah galebe eder‖ Ģeklinde müjde verir.
525

  Bunu 

sağlayacak olan da elbette Ġmanın ve Kur‘anın hakkaniyetini ilan ve ispat eden ―Risale-i Nur‖ 

gibi bir tefsirin ellerine geçmesidir.
526

 Bunun için Bediüzzaman Risale-i Nur‘un Kur‘anın 

etrafına çevrilmek istenen dinsizlik surlarını dağıtacağını izah eder.  
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Bediüzzaman yine ―Misyonerler, Hıristiyan Ruhanileri ve Nurcuların çok dikkatli 

olmalarını‖ dinsizliğin temsilcisi olan Komünizmin Ġslam – Ġsevi ittifakını bozmak için 

elinden geleni yapacağını ve fakirlik edebiyatı ile müslümanların bir kısmını kendine 

çekebileceğini hatırlatır.
527

 

 

7.  Müslüman ve Ġsevi Ġttifakı: 

Müslümanlar ve Hıristiyanlar dinsizliğe, ahlaksızlığa ve zulme karĢı dinlerinden 

aldıkları güçle beraber mücadele için de Hz. Ġsa‘nın (as) hakiki dini ile Ġslam hakikatlerini 

birleĢtirmeye çalıĢacaklardır. Bediüzzaman bunu yapanlara ―Müslüman Ġseviler‖ unvanını 

vermektedir.
528

  

Medeniyetlerin geliĢimi karĢılıklı iletiĢim ve etkileĢim sonucudur. Bunun için ilim, fen 

ve tekniğin ülkesi, milleti ve dini yoktur. Bu insanlığın ortak malıdır ve ilimin sonucudur. 

Ġlim ise yitik maldır ve nerede bulunsa alınmalıdır. Ġlim sahip çıkanındır. Avrupa ortaçağda 

Ġslam ülkelerinden etkilendi. Bilhassa Endülüs medeniyeti ve doğu kültürü Avrupa‘da 

Rönesans‘ın ve bunun sonucu olarak Hıristiyanlık dininde de Reformların ve Protestanlığın 

önünü açmıĢtır. Bediüzzaman bunun dıĢında Osmanlı ve Avrupa‘nın karĢılıklı etkileĢimi 

sonucu ―Avrupa‘nın Osmanlı‘ya, Osmanlının da Avrupa‘ya hamile olduğunu, günü gelince 

doğuracağını‖
529

 söylemiĢtir. Bunun sonucu da elbette Hıristiyanlığın hurafelerden kurtularak 

hakiki tevhidi ve gerçek imanı bulup Müslümanlar ile aynı inancı paylaĢma noktasına 

gelmesidir. Bu da ―Ortak kelime‖ olan Tevhit hakikatidir.  

Kur‘an-ı Kerimin hakikatleri Âdem (as) zamanından günümüze tüm dinlerin ve ilimlerin 

hakikatlerini içine almaktadır. Tüm peygamberlerin davası elbette birdir. Peygamberlerin 

fonksiyonları ve görevleri de birdir. Bu sebeple semavi din mensuplarının ortak bir noktada 

toplanmaları hâlis tevhide yönelmeleri zaruri ve dinleri icabıdır. Dolayısıyla Ehl-i Kitap 

dinlerini inkâr veya terk etmeden Kur‘an hakikatlerini kabul edebilirler. Kur‘ana inananlar 

zaten diğer semavi dinlerin kitaplarını ve peygamberlerini kabul etmektedirler. Kur‘an da 

onları ―GeçmiĢ peygamberleri ve kitapları kabul ettiğiniz gibi Kur‘anı ve Peygamberini de 

kabul etmeye çağırır.‖
530

 Çünkü Ġslam hakikatlerini kabul etmeleri onlar için ―itikatlarını 

ikmal ve dini esasları takviye‖ hükmüne geçmektedir. Bu ise kaçınılmaz bir sonuçtur.  

I. ve II dünya savaĢının Hıristiyan âlemine verdiği zarar ile düĢmanlığın ne derece çirkin 

olduğu görülmüĢtür. Bu durum Hıristiyanlık inançları ile tamamen çeliĢmektedir. Zira 

Ġncil‘de dostluk ve barıĢ mesajları daha net verilmektedir. Hz. Ġsa (as) ―Kutsal kitap size 

dostunuzu sevin diyor. Ben ise size diyorum ki düĢmanınızı sevin.
531

 Biriniz bir yanağınıza 

vurursa siz öbür yanağınızı çevirin. Biri sizin gömleğinizi alırsa siz ona abanızı da verin‖
532

 

diyen bir dinin mensubu düĢmanlığı devam ettiremez.  

Bediüzzaman da 1911 yılında ġam‘da Ġslam âlemine seslenerek okuduğu hutbesinde 

―Adavet ve düĢmanlığın vakti bitmiĢtir. Muhabbete en layık Ģey muhabbettir. Hayat-ı 

içtimaiye-i beĢeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade 

muhabbet ve sevilmeye layıktır‖ demektedir.
533

 

                                                                                                                                                         
Hüsrev‘in bir mektubunda bu hususlar ifade edilmiĢtir. Risale-i Nur‘ın Tevhit, HaĢir ve Nübüvvet gibi 

Kur‘anın hakikatlerini en güzel Ģekilde izah ve ispat ederek muannit münkirleri susturduğunu izah etmekte ve 

Ġman Davasının yılmaz savunucusu olduğunu ve her yerde kendisini okuttuğunu vurgulamaktadır. Bediüzzaman 

da bunu ―Emirdağ Lahikası‖ isimli eserine koydurmuĢtur. (Emirdağ Lahikası, 60)  
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SavaĢların bunalttığı Avrupa 1945 yılından itibaren ―Ġnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi‖ ile Hürriyet ve BarıĢın temellerini attı. Ġslam dünyası da iĢgallerin ve baskıların 

sonucunda elbette benzer bir arayıĢ özlemi içindedir. Lâiklik perdesi altında dinsizlik, 

demokrasi ve hürriyet perdesi altında diktatörlüğü öne çıkaran, diyaloga yanaĢmayan 

tavırların ne derece Ġslam dünyasına zarar verdiği açıktır. Ġslam‘ın selm ve müsalemet, adalet, 

barıĢ ve bireysel hukuku esas alan orta yol ve istikamet dini olduğu nazar-ı itibara alınırsa 

önce Ortadoğu‘da sonra da dünyada ―BarıĢ, Adalet ve Saadet‖ yolunda birliği ve beraberliği 

sağlayacağını görebiliriz. 

Bunun yolu Kur‘anın bir araya gelmeyi ve bir kelimede birleĢmeyi istediği ―Ehl-i Kitap‖ 

ile ortak noktada buluĢmak olacaktır. Kur‘anda 24 ayette ―ehl-i kitaba‖ hitap vardır. Bu 

hitapların içeriğine baktığımız zaman kitap ehlini insafa, hak ve adalet çizgisine davet ettiği 

görülmektedir. ―Ey ehl-i Kitap! Niçin Allah‘ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
534

 Neden hak ile 

batılı karıĢtırıyorsunuz? Bildiğiniz halde neden hakkı gizliyorsunuz?
535

 ġayet Kur‘ana 

inansanız sizin için daha hayırlı olurdu.
536

 Gelin Allah‘tan baĢkasına ibadet etmeyelim, 

birbirinizi rab ittihaz etmeyelim. Allah‘a Ģirk koĢmayalım‖
537

 buyrulmaktadır. Böylece 

Kur‘an Ġslama karĢı ehl-i kitabın kalbini yumuĢatıcı bir üslup kullanmıĢtır.  

Kur‘an bir ayetinde ―Yahudi ve Nasara‘yı dost edinmeyin‖
538

 demiĢtir ama bir diğer 

ayette ―Allah sizi, dininizden dolayı sizinle savaĢmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan 

kimselere iyilik etmekten ve onlara karĢı adil davranmaktan men etmez‖
539

 buyurmuĢtur. 

Bediüzzaman bundan dolayı ayeti ―Yahudi ve Hıristiyanların dinlerini dost edinmeyin‖ 

anlamı vermiĢtir.
540

 Dinsizliğe, zulme ve ahlaksızlığa karĢı ehl-i kitap ile beraber hareket 

etmeyi de peygamberimiz (sav) emretmiĢtir.
541

 Peygamberimizin Yahudi ve Hıristiyanlar ile 

yaptığı anlaĢmalar ve ittifaklar da bizim için en güzel örneklerdir.
542

 

 

8.  Batılı Filozofların Kur‟an ve Ġslamiyet Hakkındaki Ġtirafları: 

Bediüzzaman‘ın gelecekteki Hıristiyan Ġsevi ve Ġslamiyet ittifakı konusundaki görüĢleri 

sadece bir iddia ve temenniden ibaret değildir. 1900‘lü yılların baĢında yazdığı ―Hakikat 

Çekirdekleri‖ isimli eserinde ―Nasraniyet ya intifa veya ıstıfa edip Ġslamiyete karĢı terk-i silah 

edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı. Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide 

yaklaĢtı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakiki Nasraniyetin 

esasını câmi olan hakâik-ı Ġslamiyeyi karĢısında görecek teslim olacaktır‖
543

 diyordu.  
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 Medine de Peygamberimizin (sav) Yahudiler ile anlaĢma yaptığı ve bir Medine SözleĢmesi imzaladığı 
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Ġsa‖ isimli çalıĢmadır.   



1911 yılında ġam Emevi Camiinde meĢhur ―Hutbe-i ġamiye‖sini okuyarak Ġslam 

dünyasına ümit aĢılıyor ve ―Ġstikbal yalnız ve yalnız Ġslamiyetin olacak ve hâkim hakaik-ı 

Kur‘aniye ve imaniye olacak‖
544

 buyurarak Ġslam dünyasına sesleniyordu. Bediüzzaman 

bunun delili olarak da ―Biz Kur‘an Ģakirtleri olan Müslümanlar, bürhana tabi oluyoruz, akıl ve 

fikir ve kalbimizle hakaik-ı imaniyeye giriyoruz. BaĢka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları 

taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette 

bürhan-ı akliye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur‘an hükmedecek‖
545

 

diyordu.  

Bediüzzaman bu delilleri ortaya koyarken de Ġslamiyetin geçmiĢte tüm dünyaya 

yayılmasını engelleyen sebeplerden ―ecnebilerin cehli, mazideki vahĢetleri ve dinlerine 

taassuplarının marifet ve medeniyetin güzellikleri ile kırıldığına‖ dikkat çekiyordu. Yine 

―papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümlerinin, ecnebilerin de onları körü 

körüne taklit etmelerinin de fikr-i hürriyet ve gerçeği arama arzusunun insanlıkta ortaya 

çıkması ile‖ geçerliliğini kaybettiğini hatırlatıyordu. ―Bizdeki ferdi istibdadın bittiğini komite 

ve cemaatlerin istibdad ve baskıların da kısa zamanda bitmesinin kaçınılmaz olması ve kötü 

ahlakın çirkin neticelerinin de görülmesi‖ ile Ġslamiyetin önündeki tüm engellerin kalkacağı 

müjdesini veriyordu.
546

 Bir mesele kalıyordu ki o da ―yeni fenlerin bazı meselelerinin 

Ġslamiyetin bazı hakikatlerine aykırı gibi görünmesi idi.‖ Bunların hakikatleri anlaĢıldığı 

takdirde en muannit feylesof da teslim olmaya mecbur kalacaktı.
547

 ĠĢte bunun için 

Bediüzzaman Said Nursi Kur‘anın hakikatlerinin anlaĢılması uğruna ömür boyu çalıĢmıĢ ve 

her Ģeyini feda ederek Kur‘an ve Ġman hakikatlerinin hakkaniyetini ispat eden ―Risale-i Nur 

Külliyatını‖ telif etmiĢtir.  

Bediüzzaman henüz ―Risale-i Nur‖ eserlerini telifinden öncesinde Amerika kıtasının en 

meĢhur feylesofu Mister Carlyle ―Sair dinlerin Kur‘anın tasdikinde olmayan kısmı hiç 

hükmündedir. En evvel kulak verilecek sözlerin en layıkı Muhammed‘in (as) sözüdür. Çünkü 

hakiki söz onun sözleridir‖ derken, Avrupa‘nın son dönem feylesoflarından Prens Bismark 

―Ben bütün semavi kitapları araĢtırdım. Tahrif edildiklerinden insanlığın saadeti için aradığım 

hakiki hikmeti bulamadım. Fakat Muhammedin (as) Kur‘an‘ını tüm diğer kitapların fevkinde 

gördüm. Her kelimesinde hikmet buldum. Bunun gibi beĢerin saadetine hizmet edecek bir 

eser yoktur. Böyle bir eser beĢerin sözü olamaz. Kur‘anın Allah‘ın kelamı olduğu 

bedihidir‖
548

 diyor, Kur‘anın hakkaniyetini tasdik ve ilan ediyordu. 

Bediüzzaman daha sonra Kur‘anın lafzındaki mucizatını ispat eden ―ĠĢaratu‘l-Ġ‘câz‖ 

isimli tefsirinin sonuna ―Ecnebi Feylosofların Kur‘an-ı Kerim Hakkındaki ġehadetleri‖ baĢlığı 

altında on altı filozofun övücü ifadelerine yer vermiĢtir.
549

  

 

Sonuç: 

Hak ve batıl, din ve dinsizlik, adalet ve zulüm, doğruluk ve yalancılık mücadelesi Âdem 

(as) zamanından günümüze kadar farklı Ģekillerde gelmiĢtir. ―Helaket ve felaket asrı‖ olarak 

isimlendirilen 20. asırda bu mücadele en yüksek seviyede devam etmektedir. Üstelik ilim ve 

fen, insan hakları ve demokrasi, hürriyet ve adalet gibi temel değerleri yanına alarak ve 

istismar ederek devam etmektedir. Tabii ki bu mücadelenin sağda ve solda temsilcileri de 

bulunacaktır. Ahir zamanda hak ve hakikatın temsilcisi Mehdi ve Ġsa, (as) dinsizliğin 

temsilcisi ise Deccal ve Süfyandır. Ancak asıl mücadele bunların temsil ettikleri cemaatlerin 

ve komitelerin Ģahs-ı manevileri ve cemaatleri arasında vuku bulacaktır.  
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Cemaatin, cemiyetin, komitenin ve bunların teĢkil ettiği manevi Ģahsiyetlerin arasında 

meydana gelen mücadeleleri ve yaptıkları tahribat ve tamiratı, bunların mümessilleri, yani 

temsilcileri olan Ģahıslardan beklemek temsil ettikleri davaları bilmemek ve anlamamak 

demektir. Bunun için davayı anlamak ve kavramak Ģahısları bilmek ve tanımaktan daha 

önemlidir. Zira davalar baki Ģahıslar fanidir ve baki davalar fani Ģahıslara bina edilmez.  

Bu gerçeklerden yola çıkarak ahir zaman hadiselerine bakıldığı zaman Kur‘an-ı 

Kerimde ve peygamberimizin (sav) hadislerinde bahsedilen kıyamet öncesi ahir zaman 

hadiseleri ve gerek Ġncil‘de ve gerekse peygamberimizin (sav) hadislerinde bahis konusu olan 

Hz. Ġsa‘nın (as) tekrar dünyaya dönüĢü ve inananlara rehber olması, peygamberimizin (sav) 

Ģeriatı ile amel etmesi meselesi daha da aydınlanacak ve yaĢanan hadiselerle uygunluğu 

ortaya çıkacaktır.  

Bütün bu hususlar bir dava meselesidir. Davası olanın iddia sahibi olması gerekmediği 

gibi, davası olmayanın iddia sahibi olmasının da hiçbir değeri yoktur. Meseleye bu açıdan 

bakıldığı zaman ahir zamanda gelecek olan deccal, süfyan, mehdi ve Ġsa‘nın davaları ile 

geleceği ve boĢ iddialar ile uğraĢmayacakları anlaĢılır. Davayı tanıyan onların Ģahıslarını 

tespit edebilir ve belirleyebilir. Ancak davayı tanımayanların iddia sahiplerine bakarak 

davanın gerçek sahipleri konusunda yanılacağı açıktır.  

Ahir zamanda büyük davaların mücadelesinin yaĢanacağı ayet ve hadisler ıĢığında 

anlaĢılmaktadır. Peygamberlerin ortak davası olan ―Ġman ve Kur‘an Davası‖nı ve ―Tevhit 

Mücadelesi‖ni iyi tanıyan ve bilenler, elbette bu davanın ahir zamandaki temsilcilerini de 

tanıyacaktır. Ve son zamanda bu davanın temsilcileri bir araya gelerek dinsizliğe, ahlaksızlığa 

ve zulme karĢı ortak mücadele edecektir. ĠĢte asıl bilinmesi gereken budur.  

 

  

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

KÜRESELLEġME VE MÜSLÜMAN HIRĠSTĠYAN DĠYALOGU 

 

1.  KÜRESELLEġME 

 

―Tüm dünyayı hesaba katmadan hiçbir Ģey yapılamaz oldu.‖ (Paul Valéry)  

 

Dünya tarih boyunca hep iki kutuplu olmuĢtur. Roma Pers Ġmparatorluğu‘ndan sonra 

Osmanlı-Avusturya, Hıristiyanlık ve Müslümanlık olarak kendilerini dinin temsilcileri ve 

yayıcısı Ģeklinde görmekteydiler. Roma-Bizans arkasına Katolik kilisesini alırken, Ġslam 

Devletleri de Yavuz Sulan Selim gibi küreselleĢme peĢinde koĢtular. SSCB‘nin dağılması ile 

iki kutuplu dünya küreselleĢmeye baĢladı. Yani birbirleri ile iliĢkiler kurarak birbirlerini 

anlamaya baĢladılar. 

KüreselleĢme yeni bir durum değildir; ama çağımızda hızlı bir ivme kazanmıĢtır. 

KüreselleĢme Osmanlı kültüründe vardır. Yavuz Sultan Selim‘in ―Dünya bir sultana çok, iki 

sultana az‖ sözü Osmanlının vizyonunu oluĢturuyordu. KüreselleĢme dünyanın yuvarlak 

oluĢuna atfen söylenen bir vizyon cümlesidir. Bu bağlamda küreselleĢme bir süreçtir. Hedef, 

ekonomik, siyasal, sosyal ve dini açıdan ortak bir kültür oluĢturmaktır. Bu yeni bir dünya 

düzeni oluĢturacaktır.  

Dünyaya Ekonomi gözlüğünden bakan Kapitalizm sömürgeciliği kullanarak 

küreselleĢmeyi ekonomik yönden sağlamaya çalıĢırken, komünizm ideolojik olarak 

küreselleĢmeyi sağlama peĢinde koĢtu. Demokrasi ve Ġnsan Hakları savunucuları ise 



küreselleĢmeyi barıĢın, demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin tüm dünyada geçerli 

olmasını savunmaktadırlar. KüreselleĢmenin insan hakları ve demokratik özgürlüklere tüm 

bireylerin ekonomiden çalıĢması oranında hak alması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması 

yönünde olması dileğimizdir. Müslüman-Hıristiyan diyalogunun bunu sağlayacağına 

inanıyoruz. 

Osmanlının siyasal hedefini oluĢturan küreselleĢme süreci, liberal ekonominin yayılmacı 

politikasını oluĢturdu. Siyasal olarak dünyaya hükmetmenin imkânsızlığı, bu yolun 

denenmesine neden olmuĢtur. KüreselleĢme ekonomi yönünden zenginler için ucuz iĢ gücü ve 

pazar bulma açısından büyük bir imkândır.  Bu gün sömürüye alet edilebilir; ancak 1700 ve 

1800‘lü yılların kapitalist Avrupa‘sında olduğu gibi neticede sermaye sahipleri ile beraber 

emekçilerin de zenginliğine ve refahına hizmet edecektir.  

KüreselleĢme despotik, baskıcı ve ideolojik idareler için korkulu rüya olurken, ezilen ve 

haksızlığa uğrayan kitleler için de Hürriyet ve Demokrasinin imkânlarından istifadelerine 

imkân sağlayan bir ortamın oluĢmasını mümkün kılmaktadır. Bu gün bu imkân %30 ise yarın 

bu %50–60 ve daha da yukarılara çıkacaktır. Demirperdeyi yıkan hürriyet rüzgârı, mazlum 

diğer milletler için de bir ümit olmaya devam edecektir.  

KüreselleĢme sürecinin en belirgin özelliği de hızla artan ―değiĢim‖ ve ―dönüĢüm‖ 

ihtiyacıdır. Doğu toplumlarının bu hızlı değiĢim karĢısında kimlik bunalımına girmeleri 

normaldir. Bunu aĢmanın yolu da kültürün oluĢumunda temel unsur olan ve düĢünceyi de 

yaĢamayı da etkileyen ―DĠN‖ olgusuna önem vermektir.  KüreselleĢmenin neticesi olan 

değiĢim sürecine, yabancı sermayeye ve teknolojiye karĢı çıkmak çare değildir. Bunu yerine 

dinin temeli olan ĠMAN ve imandan kaynaklanan ĠBADET ve AHLAK‘ a değer vermekle, 

yeniliği ve geliĢimi lehimize çevirmekle kimlik bunalımı da aĢmıĢ oluruz.  

Din yeniliğe karĢı çıkmaz; ancak insanın dünyaya ve yeniliklere bakıĢını değiĢtirir. Bu 

çok önemli bir husustur. Din sermayeye de karĢı değildir; ancak sermayenin helal yoldan 

kazanılması ve helal yolda harcanması hususuna önem verir. ―Dünyayı ahiretin tarlası‖ olarak 

görür, hesap verme ve sorumluluk yükleme hususuna dikkat çeker. YardımlaĢmayı esas alır. 

―KomĢusu açken tok uyumamayı‖ öğütler, ahlak ve erdemi topluma dikte eder. Bu yönüyle 

dini yönden küreselleĢmeden korkmamamız gerekir. 

KüreselleĢmenin diğer yönü ―EtkileĢim‖dir. Bu etkileĢim inançtan ve insani değerlerden 

yoksun kitlelerin menfaat bölüĢümüne sebep olursa o zaman anarĢi ve terör doğar. Bunun için 

dini etkileĢimin odağına yerleĢtirmemiz Ģarttır. Aksi takdirde sosyal çöküntüyü ve kimlik 

bunalımını beraberinde getirir. Korkulan da budur. Çünkü mutluluk fiziksel değil 

manevi/ruhsal ve düĢünceye dayanan bir olgudur. Fiziki Ģartların mutluluğa etkisi genellikle 

negatiftir. Ġnsanlar fakirken daha da mutlu olurlar. Zenginlik rekabet, gayret,  kıskançlık, 

sermayeyi muhafaza ve artırma mücadelesini gerekli kılar. Bu da endiĢe ve kaygıları 

artırmaktan baĢka bir Ģeyi doğurmaz. 

Üç türlü küreselleĢmeden söz etmek mümkündür: Ekonomik, siyasal ve kültürel 

küreselleĢme... Zamanımızda ideolojilerin popülaritesi yıkılmıĢ yerini ekonomik ihtiyaçlar 

almıĢtır. Ekonomik ihtiyaçların arkasından siyasal söylemler ‖Hürriyet, insan hakları, 

hukukun üstünlüğü ve demokrasi‖ kavramlarıdır. Tüm bunlar ortak kültürü oluĢtursa da 

gerçek adalet ve huzuru dinsiz sağlama imkânı yoktur. Bunun için fıtri ve hak din ön plana 

çıkacaktır. 

Zengin ve güçlü devletlerin ekonomik istilasına karĢı, yerel/ulusal direniĢler de 

oluĢmaktadır. Ama bunu durdurmak mümkün değildir. Çünkü en geniĢ anlamı ile 

küreselleĢme mal, hizmet, bilgi, kültürel değerler ve insanların hareketliliğini 

tamamlamaktadır. Bundan kaçıĢ ve ulusal baskılarla bunu durdurmak mümkün 

görülmemektedir. Öyle ise bunu lehimize kullanmanın yollarını aramalıyız. ―Ekonomik, 

kültürel ve siyasal yönden biz küreselleĢmeye nasıl katkı sağlayabiliriz? KüreselleĢmenin 



neresinde yer alabiliriz? Lehimize nasıl çevirebiliriz?‖ sorularına cevap aramamız ve bunun 

için de eyleme geçmemiz gerekmektedir.  

Kitle iletiĢim vasıtaları olan ve bilgi sektörünün akıĢını temin eden basın, yayın, iĢitsel 

ve görsel medya ve dünyayı bir eve hapseden Ġnternet‘i aktif olarak kullanabiliriz. Bunun alt 

yapısını oluĢturmamız gerekmektedir. Olumsuzluklardan istifade etmesini bilmemiz gerekir. 

Nasıl ki krizler ekonomik kalkınmanın baĢlangıcını oluĢturmaktadır ve ekonomik iĢbirliklerini 

artırmaktadır. Öyle de her türlü olumsuzluktan faydalanarak Ģartları lehimize çevirmek için 

yeni fikirler ve imkânlar oluĢturmak aklın gereğidir.  

Bunun için öncelikle ulusal düĢünce sisteminden küresel/evrensel düĢünce sistemine 

geçmemiz gerekir.  Ulus devletler artık vatandaĢların küreselleĢen ihtiyaçlarını karĢılamaktan 

uzak kalmıĢtır. Bunun için BM, UNESCO, NATO, ĠLO gibi milletler arası örgütlere ihtiyaç 

doğmuĢtur.  

Kültürel etkileĢimin ve küreselleĢmenin en etkin araçları TV ve ĠNTERNET‘tir. Ġnternet 

kullanımı Ġngilizce‘yi de ortak dil haline getirmektedir. Bütün bu gerekçelerden yola çıkarak 

diyebiliriz ki küreselleĢme; 

 Ekonomide Liberalizmi, rekabeti, serbest ekonomiyi ve entegrasyonu, 

 Liberal düĢünceyi,  

 Demokrasi kültürünü, 

 Ġnsanî değerleri ön plana çıkaracaktır.  

Bütün bunlar ise insanlığın hayrına bir geliĢmedir. 

Bunun için küreselleĢmeyi tartıĢmak yerine müspet bir mecraya çekmeye çalıĢmalıyız. 

Eğitimde, ekonomide, siyasal düĢüncede, dinde ve kültürün oluĢumunda ortak değerler 

oluĢturma gayretine girmemiz gerekmektedir. 

Kitle iletiĢim ve ulaĢım vasıtaları sayesine dünya bir küçük köy haline gelmiĢtir. 

1980‘den beri, gerek siyasete gerekse ekonomide liberalleĢme ile dünya bir ortak pazar 

oluĢturmuĢtur.
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 Böylece küreselleĢme, bir sosyo-ekonomik süreç olarak baĢlamıĢtır. 

KüreselleĢme ile ekonomisi, ideolojisi ve siyasal pratikleriyle giderek bütünleĢen ve 

homojenlerden bir dünya oluĢmaktadır. Bilgi teknolojisi ile küreselleĢen bir kültürden söz 

etmek de mümkündür.  

KüreselleĢmenin amacı refahı yaymak, gelir dağılımını dengelemek ve hak ve 

hürriyetleri gerçekleĢtirmek, barıĢ, adalet demokrasi, refah küreselleĢmenin amacı olmalıdır. 

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ―Ġnsan akları Evrensel Beyannamesi‖nden sonra tüm 

dünyada Ġnsan haklarına dayalı Anayasa‘lar yapılmaya baĢladı. 1950 Avrupa Konseyi ―Ġnsan 

Hakları‖ ile ―Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi‖ özgürlük, adalet ve barıĢa 

dayalı AGĠT sürecini baĢlattı.  1990 Paris AntlaĢması ve 1 Kasım 1993‘te yürürlüğe giren 

Maastriche AntlaĢması AB‘liğinin Ġnsan Hakları ve Demokrasi ilkelerini yeniden belirledi. 

Buna göre Ġnsan haklarına saygı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliğine üye 

olmanın ön Ģartı sayıldı. 

Böylece tüm devletlerin ve BM‘lerin katılımı ile küresel bir hukuk anlayıĢı ve Hukuk 

Sistemi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu ―Küresel Hukuk‖ bireyin hakkını ve özgürlüklerini 

savunmayı ve geniĢletmeyi amaç edinmiĢtir. Bireyin hakkını öne çıkararak barıĢın, hürriyetin 

ve adaletin ancak bu suretle sağlanacağını belirtmektedir ki bu fevkalade güzel bir geliĢmedir. 

Yenidünya düzeni bir noktada ―Liberalizm‖in zaferi denilebilir. 1960‘lı yıllarda 

Kanada‘lı iletiĢimci Marschall McLuhan televizyonun dünyayı küresel bir köye 

dönüĢtüreceğini söylemesinden 30 yıl sonra bu gerçeği herkes kabul etti. Bediüzzaman ise bu 

gerçeği 80 sene önce ―Küre-i arzı bu medeniyet-i sefihenin bir köy Ģekline sokarak gaflet 

perdesini kalınlaĢtıracağını‖
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 açıkça ifade etmiĢti. Ancak ekonomik küreselleĢme, dünyanın 
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tek bir köy haline gelmesi ve bu pazarda sermayeyi ve üretim araçlarını elinde tutan ABD ve 

Batı ülkelerinin diğerlerini sömürmesini netice veren bir durum gözükmektedir. Bunun 

sebebini ―Pazarda kural koyanın yine pazara hükmedenler olacağı‖ gerçeğinden dolayıdır. 

80‘li yıllardan sonra batı Liberalizme yeni bir yorum getirmiĢtir. 19. Yüzyıldaki vahĢi 

kapitalizmin egemenliği 1930‘ların ekonomik krizi ve güçlü sosyalist akımlarla ılımlı bir 

Liberalizmi doğurmuĢtu. Çünkü bu durum Çin, Küba ve Asya ülkelerini Komünizme 

sürüklemiĢti. 70‘li yıllardan sonra ABD yeni politikalar üretmeye baĢladı. Rusya‘nın çöküĢü 

bu sürece ivme kazandırdı. ĠMF ve Dünya Bankası aracılığı ile borç yükü altına giren dünya 

ülkeleri son on yılda ağır ekonomik buhranlara düĢerek küresel ekonomi sayesinde sermayeyi 

elinde tutan ABD‘nin güdümüne sokmuĢtur.  

Bunda Medyanın da rolü büyüktür. ĠletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler Kültürü 

etkilemiĢ Hollywoud kaynaklı filimler dünyada kültürel çöküntülere sebep olmuĢtur. Ancak 

insanlığın tekâmül evrelerinden olan bedeviyet, esir ve ecir devirleri malikiyet ve serbestiyet 

devrine geçmek için elbette bedel ödemektedir. Bu yenidünya düzeni ve küreselleĢme 

sürecidir. Sonu hürriyet, malikiyet ve serbestiyet devri olacaktır.  Ġnsanlık ister istemez bu 

süreci yaĢayacaktır. Burada önemli olan her biri bir âlem olan insanın ruh dünyasını 

aydınlatmak ve insana hizmeti ön plana almaktır. Bu da ancak DĠN sayesinde olabilecektir. 

KüreselleĢme bu noktada da insanlığın önüne büyük imkânlar sunmaktadır.  

 

1.a KüreselleĢmenin Dinin Boyutu:  

Bir ev yanıyorsa yapılacak olan, nasıl söndürüleceğini tartıĢmak değil, bir taraftan 

söndürmeye baĢlamaktır. Günümüz dünyasında bir yangın söz konusudur. Söndürmek için ne 

yapıyoruz? Benzin mi döküyoruz, su mu atıyoruz, yoksa bir taraftan biz de mi yakmaya 

çalıĢıyoruz? Tahribat vardır; ama biz tamir edenlerden miyiz, yoksa tahribe mi yardımcı 

oluyoruz?  

Küçülen ama geliĢen dünyada küreselleĢme tüm esrarını koruyarak devam etmektedir. 

Sonuçları ile ilgili olarak pek çok tezler ortay konmaktadır. Kimi faydalarını sayarken kimisi 

de mahzurları ve menfi etkileri üzerinde fikirler yürütmektedirler. Ancak Ģurası bir gerçektir 

ki küreselleĢme çok boyutlu olarak insanı ve insanları etkilemeye, toplumları değiĢtirmeye 

devam edecektir. Bunun için diyoruz ki ekonomik, kültürel, dini, siyasi ve ahlaki boyutları ile 

küreselleĢme önemli bir süreçtir. KüreselleĢmeye karĢı dinin direndiği ve dini etkilediği tezi 

tartıĢılabilir. Din ile küreselleĢme arasında tek yönlü bir iliĢki yoktur. EtkileĢim çift yönlüdür. 

Çünkü din kutsal ve yüksek değerler bütünü olarak küreselleĢme sürecinde insanlara ve 

toplumlara vereceği çok Ģeyi vardır. Din etkilenmeden ziyade etkileme gücüne sahiptir. 

Etkilenen din değil, insanlardır. Yani küreselleĢmeyi hâkim, dini mahkûm eden bir süreç söz 

konusu değildir.  

Dinin temeli fıtrattır. Ancak fıtratı bozulan insan gibi, fıtrattan ayrılan dinlerin 

oluĢturduğu dini hayat ve kültürün küreselleĢme karĢısındaki acziyetini fıtrat dini olan 

Ġslam‘da görmek imkânsızdır. Gayr-ı fıtri ve muharref dinler için tehlike arz eden küresel 

değerler, fıtrat dini olan Ġslam için ĢahlanıĢ olduğu gibi sair dinlere de hurafat ve tahrifattan 

kurtulmak için birer imkân sunmaktadır. Bunun için Katolikler ve Protestanlar yeni geliĢen 

modern eğitim sistemi içerisinde yer almaya çalıĢarak kendi yapılarını yeniden gözden 

geçirmektedirler.  

Bilim, siyaset ve ekonominin aĢırı sekülerleĢmesi neticesinde Hrıstiyanlık kendini 

sosyal alanda etkili ve fonksiyonel olmaktan çıkararak sadece inanç alanına hapsetmiĢtir. 

KüreselleĢme muharref dinleri sınırlayıp hapsederken hak din olan Ġslam‘a büyük imkânlar 

sunmaktadır.  Zira dinin hitap ettiği fert toplumsal baskıların bunalımından ve sonu gelmez 

ihtiyaçlarını tatmini edemediğinden dolayı dine yani kendisini huzura erdirecek olan fıtrat dini 



Ġslam‘a sığınma ihtiyacını daha çok hissedecektir. Böylece küreselleĢme akıl ve ilme dayanan 

hak din olan Ġslam‘ın geliĢmesine ve yayılmasına imkân hazırlamaktadır.  

Ġslam dini fıtrat dini olup, vahyin neticesi olduğu ve safiyetini Kur‘an ve Hadis ile 

koruduğu ve akla önem vererek müçtehitler ve müceddidler ile her asra hitap ettiği ve 

dinamizmini muhafaza ettiği dikkate alındığında imanı, ahlakı, ibadeti, yani amel-i salihi 

bünyesinde barındırma itibarıyle sair dinlerden tamamen farklıdır. Bunun içindir ki 

bozulmamıĢ ve insanların fikirleri ile tahrifata uğramamıĢtır. 

Ġslam, ferdin ve toplumun hayatına canlı ve dinamik bir Ģekilde girdiği için hayatın tüm 

kesimlerine entegre olmuĢtur. Ġslamı toplumdan, ekonomiden, siyasetten, kültürden ve hatta 

psikolojik unsurlardan ayırmak mümkün değildir. BeĢeriyetin tüm ihtiyaçlarına cevap veren 

ve tazeliğini koruyan temel yapısı vardır. Ancak bunun fark edilmesi gerekir. KüreselleĢme 

bunu sağlayacaktır. 

Hrıstiyanlığı, Yahudiliği, Hinduizmi, Budizmi, sosyal hayatın dıĢına atıp, inanç 

bağlamında hapsedebilirsiniz; Ġslamı asla hapsedemezsiniz. Zira Ġslam inanç temelli olmakla 

beraber amel-i salih kısmı hayatın ve toplumun tüm kesimlerine Ģamildir. Ġslam‘a göre 

Allah‘ın imandan sonra insanlardan istediği Ģey amel-i salihtir. Amelden yoksun çıplak bir 

iman Allah katında makbul değildir. 

YaĢanan ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden ve ―Asr-ı Saadet‖ gibi örnek bir 

modele sahip olan ve ―Vasat bir ümmet olma‖
552

 özelliğinde bulunan Ġslam dini XXI. 

Yüzyılda ekonomik, politik, siyasal, sosyal ve eğitim alanında yeni modeller üretebilecek 

potansiyele sahiptir. Çünkü Hz. Peygambere (sav) öncekilerin ve sonrakilerin ilmi verildiği,  

Kur‘an-ı Kerim de tüm mukaddes kitapların hakikatlerini ve hikmetlerini kendisinde topladığı 

için kıyamete kadar insanlığa huzur ve saadet getirecek tüm prensipleri de içinde derc 

etmiĢtir. Böylece Ġslam son din ve Hz. Peygamber Allah‘ın son elçisi olarak kıyamete kadar 

insanlığı etkilemeye devam edecektir. 

Küresel değerler dediğimiz Hürriyet, Adalet, BarıĢ, Katılımcı Demokrasi 

(=Çoğulculuk), EĢitlik, Ahlak(=Erdem) ve YardımlaĢma, Ġslam ve müslümanlar için yabancı 

olmayan ve kökü Kur‘ana dayanan ve Asr-ı Saadet‘te tatbikatını bulan kavramlardır. ÇağdaĢ 

dünya bunların özlemini duymuĢ ve yeni keĢfetmiĢ olabilir. Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki 

küresel değerler yeryüzüne hâkim olmaya devam ettikçe Ġslamiyet de kalplere ve akıllara 

hükmetmeye devam edecektir. Nihayet insanlık huzuru Ġslam‘da bulacaktır. 

KüreselleĢmenin toplumları birbirlerine yakınlaĢtırarak kültür birliği oluĢturmaları en 

çok Ġslam‘a yarayacak ve Ġslam korkulardan kaygılardan ve peĢin hükümlerden arınmıĢ 

insanların ve toplulukların odağı haline gelecektir.  

1. b Diyalog Ġhtiyacı: 

Dünyada yaĢanan geliĢmeler, semavi dine mensup olan insanları ve bilhassa din 

adamlarını ve dini müesseseleri etkileĢim, diyalog ve dolayısıyla küreselleĢme yönünde 

çalıĢmaya sevk etmiĢtir. Bilhassa bunu çok öncelerden görerek bu yönde attığı adımlar ve 

çizdiği hedeflerle haklılığını tescil ettiren Bediüzzaman‘ı haklı çıkarmıĢtır. Çünkü o seksen 

sene öncesinden bize seslenerek Ģöyle diyordu: 

―Ġstikbalde hüküm sürecek ve her kıtasında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı 

Ġslamiyet‘tir. Ġstikbalin saadet sarayında tahta oturacak olan hakikatler ve maarif yalnız 

Ġslamiyet olacaktır. Geleceği fethedecek olan yalnız o‘dur.‖
553

  Mazide hüküm ferma olan 
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taassup ve taklit ve istibdat, geçmiĢte Ġslamın hâkimiyeti ile yıkılmıĢtı, gelecekte de taassup, 

taklit ve istibdadı yıkacak olan yalnız Ġslamiyet‘tir.   

Hıristiyanlık dünyasında geçmiĢte hâkim olan taklit, taassup, kilisenin baskısı ve 

riyaseti,  bizlerdeki çeĢitli istibdat ve baskılar, ahlaksızlık, karıĢıklık ve tembelliği intaç eden 

ümitsizlik Ġslam güneĢinin tutulmasına sebep olmuĢtu. Bir de bazı islamın zahiri meselelerinin 

batı felsefe ve ilmine, fenni meselelere yanlıĢ anlamalardan dolayı zıt imiĢ gibi tevehhüm 

edilmesi de islamın anlaĢılmasına ve kabulüne engel teĢkil ediyordu. Bunların hakiki manaları 

anlaĢılınca bu tenakuz da ortadan kalkmaktadır.
554

  Bediüzzaman telif ettiği ―Risale-i Nur 

Külliyatı‖ ile buna hizmet ettiği gibi, hadisat-ı zaman da bu hakikatlerin hâkimiyetine yardım 

etmektedir. Bunlar diyalog ve iletiĢim ile olur. 

2. Diyalogun Tarihi: 

Dinler arası diyalogu ilk baĢlatan peygamberimiz (SAV)dir. Bunun için Hrıstiyan 

Necran halkı ile yaptığı anlaĢma tarihi bir belge olarak karĢımızda durmaktadır.  

Peygamberimiz‘in (sav) nübüvvetinden önce Mekke ve çevresi putperestti. Hrıstiyanlar 

pek nadirdi. Tahsilini Suriye‘de papazların yanında yapan ve arapça bir de Ġncil‘e sahip 

bulunan Varaka bin Nevfal dıĢında Hrıstiyanlar Suheyl, Addas, Bakûm, Ġkrime, el-Azrak er-

Rumî gibi bazı kölelerdi.
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  Arabistan‘da ayrıca Gassan, Eyle, Dûmetu‘l-Cendel, Tay 

kabileleri içerisinde Hrıstiyanlığı kabul edenler vardı. Hrıstiyanlar‘ın en çok bulunduğu belde 

Necran‘da Benu‘l-Haris bin Ka‘b kabilesi idi. 

Necran topraklarının bereketi ile ün salmıĢ bir beldedir. Roma imparatoru Aelius 

(Ġ.S.251–253)  savaĢarak bu Ģehri ele geçirmiĢ ve Roma‘ya bağlamıĢtı. Ġ.S. 523 yılında 

Necran‘ı ele geçiren II. Himyerî‘lerin Yahudi hükümdarı Zû-Nüvas buradaki Hrıstiyanlar‘a 

büyük iĢkenceler yapmıĢ, 2000 kiĢiyi kiliseye ve hendeklere doldurarak yakmıĢ ve Yahudi 

dinine girmeye zorlamıĢtı.
556

   Kur‘an-ı Kerim bunu Bürûc suresinde ―Ashab-ı Uhdud‖ 

Ģeklinde ifade eder.
557

  Bu yönleriyle Necran dindar bir belde olarak saygın bir yere sahipti.  

Bütün bunlardan dolayı Peygamberimiz (SAV) ( H. 8 - M.610 ) yılında Necran halkına 

Ģu mealde bir mektup gönderdi: 

“Muhammed‟den Necran Papazlarına, 

Ġbrahim, Ġshak ve Yakub‟un Allah‟ının adı ile, 

Hakikat Ģu ki, sizi mahlûkata tapınmaktan sakındırır, bir olan Allah‟a kulluk ve 

ibadet etmeye davet ederim. Yine sizi yaratıklarla olan ittifak anlayıĢlarının ötesinde, 

Allah ile ittifak anlaĢması yapmaya çağırırım. 

ġayet reddedecek olursanız o zaman sizden cizye alırım. Cizyeyi de reddederseniz, 

size savaĢ açarım.     Vesselam”
558

 

Necran halkı bunun üzerine ―Midras‖ (Kilise Okulu ve Mahkemesi) adına BaĢkan Ebu 

Harice Ġbn-i Alkame‘yi ve onun naibi Abdü‘l-Mesih‘i ve beraberinde 60 kiĢilik bir papazlar 

heyetini Medine‘ye gönderdiler. Peygamberimiz (sav) onları mescidde kabul etmiĢ ve 

kendilerine has ibadet vakti geldiği zaman da mescidi onlara bırakarak dıĢarı çıkmıĢ ve 

kendilerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiĢtir.
559

 

                                                 
554

 Nursi, Bediüzzaman Said,  (2000) Hutbe-i ġamiye, 27–30 
555

 Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed, (1993-Ġst) Ġslam Peygamberi, 1: 617 
556

 Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi,  3: 471 
557

 Bürûc, 4–12; Müslim, Zühd ve‘r-Rikak, 73; Tirmizi, Tefsir, 77  
558

 Hamidullah (1993) s.619 ( Ayrıca bakınız: Muhammed Hamidullah, el- Vesaiku‘s-Siyasiyye,  Vs. No:93) 
559

 Hamidullah, age. S.620 ( Ayrıca bakınız: Ġbn-i HiĢam, es- Sire, s.380–411) 



Bir hafta kadar Medine‘de misafir kalan ve peygamberimiz (sav) ile defalarca görüĢerek 

Hz. Musa (as), Hz. Ġsa (as)ve Ehli kitap ile ilgili sordukları çeĢitli suallere karĢılık yüce 

Allah‘ın peygamberimize cevap olarak indirdiği Al-i Ġmran Suresinin ilk 89 ayeti, 

peygamberimiz‘e (sav) ile Necran Papazlarının sordukları sorular üzerine nazil olmuĢtur. 

Dolayısıyla bu konuĢmaların özeti mahiyetindedir.
560

 Nihayet Necran heyeti kendi aralarında 

görüĢerek sulh anlaĢması yapıp cizye vermeyi kabul ettiler. Ehl-i Kitaptan cizyeyi kabul 

ederek ilk defa veren Necran‘lılar olmuĢlardır. Daha sonra Eyle ve Bahreyn Yahudileri de 

Tebük seferi öncesinde cizye ödemeyi kabul etmiĢlerdir. 

Peygamberimiz (SAV) in Necran‘lılarla yaptığı sulh antlaĢmasının metni özetle Ģu 

mealdedir: 

“Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adı ile, 

Resülullah Muhammed‟in üzerine yetkili kılındığı Necran ahalisi ile tespit ettiği 

yazıdır. 

Buna göre Necran‟lılar her yıl 2000 elbise ve her elbise ile beraber bir ukiyye 

ağırlıkta gümüĢ haraç vereceklerdir. Bir savaĢ esnasında Necran‟lılar 30 zırh, 30 at ve 

30 deve ariyet temin edeceklerdir.  

Buna mukabil, canları, malları, dinleri, aileleri, mabetleri ve mülkiyetlerindeki her 

Ģey Allah‟ın himayesi ve Resülullah‟ın zimmeti altındadır. Onlar ne zulmedeceklerdir ne 

de zulme uğrayacaklardır. Ve onlardan hiç kimse, bir baĢkasının iĢlediği suçtan ve 

haksızlıktan mesul tutulmayacaklardır.” 

ġahitler: 

 Ebu Süfyan bin Harb,  Gaylan bin Amr,  Malik bin Avf,  Muğire bin ġu‟be 

Kâtip: 

Abdullah bin Ebi Bekr”561 

 

AnlaĢmada görüldüğü gibi Necran‘lılara mükemmel bir ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ 

verilmektedir. Peygamberimiz (sav) Necran din adamlarına ikinci bir mektup göndererek 

―Din Adamlarının Hakları‖ teminat altına alınmıĢtır. Bu metni de Muğire bin ġu‘be kaleme 

almıĢtır.
562

    

Bu vesikalar Peygamberimiz‘in (sav) ―Hıristiyanlarla Diyalog‖a ve ―Din ve Vicdan 

Hürriyeti‖ ne verdiği önemi göstermeye yeterlidir.  Peygamberin yolunu takip eden Ģanlı 

sahabeleri de aynı Ģekilde hareket etmiĢlerdir. Hatta Hz. Ömer‘in (ra) Kudüs‘ü fethettiği 

zaman, namazını kilisede kılmayarak ―Müslümanlar gelecekte ‗Resülullah‘ın halifesi Ömer 

burada namaz kılmıĢtır‘ diyerek elinizden alıp cami yapmak isteyebilirler‖ gerekçesi ile kilise 

dıĢında bir yerde kıldığı meĢhurdur.  

Tarihte zaman zaman savaĢların olduğu dönemlerde yaĢanmıĢtır, ancak Müslümanların 

hâkim olduğu yerlerde Yahudi ve Hıristiyanlarla dostane birlikler ve diyaloglar kurulmuĢtur. 

Fatih, Ġstanbul‘da Yahudi cemaatine Ģu mektubu gönderir: 

“Allah bana birçok ülke bahşetti. Hz. İbrahim ile Yakub’un sülalesine de sahip 

çıkmamızı emretti. Aranızda her kim ülkemizde huzur içerisinde yaşamak ve serbest ticaret 

yapmak arzu ederse onları korumak vazifemizdir.” 

Yahudiler Müslümanlardan daima yardım ve himaye görmüĢlerdir. Evvela 

peygamberimiz (sav) Medine‘de onları himaye etmiĢ ama onlar ihanette bulunmuĢlardır.  

Endülüs‘te Ġslam hâkimiyetinde rahat etmiĢlerdir. Ancak 1492‘de Hrıstiyanlarca 
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kovulmuĢlardır. Onlara yine Osmanlı padiĢahı II. Bayezid sahip çıkmıĢ, onlar da Osmanlıya 

sığınmıĢlardır. 

Bizim de ―Hıristiyanlar ile Diyalog‖a önem vermemiz gerekmektedir. Hıristiyanlar 

arasında barıĢ ve hoĢgörü ortamı olmadan dünyada barıĢı sağlamamız mümkün 

görülmemektedir. Osmanlı Devleti bunu en güzel Ģekilde sağlayarak tüm dinleri bir arada 

barıĢ içinde yaĢatmıĢtır. Hatta ―Ben raiyetimin arasındaki ayırımı ancak Cami, Kilise ve 

Havra‘da görmek isterim. DıĢarıda herkes aynı statüye tabidir‖  diye Osmanlı padiĢahları 

tebası arasındaki ayırıma tamamen karĢı çıkmıĢlardır. Osmanlı yıkılınca bu diyalog da ortadan 

kalkmıĢ ve çatıĢma tekrar baĢlamıĢtır.  

Ġkinci dünya savaĢından sonra dinler arası diyalog giriĢimini ilk baĢlatan Yahudilerin 

―Ġyi John‖ (John the Good) dedikleri Papa XXIII. John‘dur. 1958‘de baĢlattığı kilisedeki yeni 

reformların baĢında Katolik, Ortodoks ve Protestan ile Yahudiler arasında ökümenik birliği 

sağlamayı amaç edinmiĢtir. Papa bu amaçla da Hıristiyan birliğini sağlama sekreteryası 

kurulmuĢtur. Bu sekreteryanın üç hedefi vardı; ―Hıristiyan birliğini güçlendirmek, din 

hürriyetini garanti altına almak, Yahudilerle diyalogu geliĢtirmek...‖  

Önce Yahudi deklarasyonu hazırlayarak iĢe baĢladılar. Katoliklerin kilise ve okul 

dokümanları gözden geçirilerek Yahudilik aleyhindeki kısımlar düzeltilmiĢtir. Birçok 

kardinal, Hz. Ġsa‘nın (as) bir Yahudi olduğunu hatırlayarak, Papa XXIII. John‘un hareketini 

destekler faaliyetlerde bulunmuĢlardır. Bunun için Papa XXIII. John II. Vatikan konsülüne 

Yahudiler aleyhindeki inançları düzeltici doküman hazırlamasını emretmiĢ, onlar da Katolik 

kilisesinin diğer dinler hakkındaki tavrını belirleyici bir metin çıkarmıĢlardır. Buna ―Nostra 

Aetate Dokümanı‖ denilmiĢtir.  

Bu metinde Hıristiyan-Yahudilerin tarihi bağlarını nazara vermiĢ, Yahudilerin Ġncil‘i 

kabul etmemekle beraber Allah‘ın sevgili kulları olduğu kabul edilmiĢ ve Hz. Ġsa‘yı öldüren 

Yahudilerle bugünkü Yahudilerin suçlanmaması gerektiğini dile getirmiĢtir. ÇeĢitli 

mekânlarda ortak toplantılar yapılmıĢtır. Sonuçta 15 Haziran 1994‘de Vatikan‘ın Ġsrail 

devletini tanımasını sağlamıĢtır. Bununla beraber Yahudiler, Katoliklerin bu yaklaĢımını 

diyalog değil, monolog olarak kabul etmekte ve tek yönlü bir yaklaĢım olarak 

değerlendirmektedirler.
563

   

Dinler arası diyalogun devam ettirenler yine Katolik Hıristiyanlarıdır. 1962–1965 

yıllarında üç yıl devam eden bu Vatikan Konsülünde Müslümanlar, Yahudiler, Hindular ve 

Budistlerden saygı ile bahsedilmiĢtir.
564

 Katoliklerin bu faaliyetlerine Ortodokslar ve 

Protestanlar katılmazlar.  

Katoliklerin ―Kilise dıĢında kurtuluĢ yoktur‖ öğretisi 1962‘li yıllardan itibaren 

yumuĢama göstermiĢtir. Ġsa (AS)‘ı tanıyanların ebedi kurtuluĢa ereceği inancını yaymaya 

çalıĢan ve baĢka kurtuluĢun bulunmadığını savunan Hıristiyan misyonerleri Asya‘da 

aradıklarını bulamadıkları gibi, doğu kültürünü batıya taĢıyan gönüllü birer elçi olmuĢlardır. 

Bunun neticesinde ―KriĢna Hareketi‖ gibi modern dini düĢünce akımları, Hıristiyan batı 

dünyasında etkisini artırmıĢtır.  

Sömürgecilik hareketi de doğunun batı üzerinde kültürel yönde etkilenmesini netice 

vermiĢtir. Nihayet Papa VI. Paul 6 Ağustos 1964‘de ilan ettiği ―Ecclesiam Suam‖ isimli 

bildirgede diyalogdan bahsetmiĢ, kilisenin içeride ve dıĢarıda diyalog içinde olmasını istemek 

durumunda kalmıĢtır.
565
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Gerçi kilise dinler arası diyalogu HıristiyanlaĢtırma faaliyetinin aracı yapmak 

istemektedir. Bunun için geçmiĢte kilisenin yanlıĢ tutumunu kabul etmiĢtir ve bu yaklaĢımı 

yeni yöntem ve metot olarak görmektedirler. Ancak bu diyalog kapılarının açılması dinler 

arası kültürel etkileĢmenin de baĢlangıcını sağlamıĢ olacaktır. Bu diyalogdan sonuçta gerçeği 

yakalama ve araĢtırma çıkacağı kesindir. Ġslam kültürünü ve Hıristiyan kültürü her ikisi de 

vahye dayanmaktadır. Hz. Ġsa ve Hz. Meryem de Ġslam‘a göre kutsal kiĢilerdir. Hz. Ġsa (as) 

ise bakire Meryem‘e ruhun üflenmesi ile yaratılmıĢtır. Ġsa‘nın (as) bir babası yoktur. 

Müslüman bunun Allah‘ın kudreti ile olduğuna inanırken, her Ģeyi bir sebebe bağlayan 

Hıristiyanlar Ġsa‘nın (as) Allah‘ın oğlu olduğu iddiasında bulunurlar. Öyle ise gerçeğin 

araĢtırılması gerekir. Bu da diyalog ile olur. BirleĢme noktası ise ―TEVHĠD‖ ile, yani Allah‘ın 

birliği ekseninde mümkündür. Kilise Ġslam‘dan bunu aldığı zaman ĠMAN meselesi hal olmuĢ 

olacaktır. Sonra ibadet noktasına gelinecektir.
566

  

VIII. Yüzyılda Ġspanya‘nın, IX. Yüzyılda Sicilya‘nın alınmasına kadar batı 

Hıristiyanlarının Müslümanlıktan haberi yoktu. Müslümanlara korku ile bakmıĢlar ve Haçlı 

Seferleri düzenlemiĢlerdir. Her defasında da büyük zararlara uğramıĢlardır. Yine de Ġslam 

kültürünü batıya taĢıyarak yeni bir Hıristiyan kültürü oluĢturulmuĢ ve doğunun bilgisinden 

istifade etmeyi böylelikle öğrenmiĢlerdir.  

Papa VI. Paul‘un 6 Ağustos 1964‘de hazırladığı ―Ecclesiam Suam‖ bildirisinde 

Müslümanlara Ģöyle yer vermiĢtir: ―Kilise, Müslümanlara büyük bir saygı ile bakar. Onlar, 

tek, hayatta olan, merhametli, müteal, göğün ve yerin yaratıcısı ve insana hitap eden bir 

Allah‘a ibadet ederler. Ġbrahim‘in (as) teslimiyeti gibi Allah‘ın gizli emirlerine itaat ederler. 

Her ne kadar Tanrı olarak kabul etmeseler de Ġsa‘ya (as) bir peygamber olarak saygı 

gösterirler. Aynı zamanda annesi olan bakire Meryem‘i de yüceltir ve zaman zaman onu 

samimiyetle anarlar. Ölümden sonraki hayatı ve hüküm gününü kabul ederler. Bu nedenle 

dürüstçe yaĢamaya önem verirler. Dua, oruç, sadaka ile Allah‘a ibadet ederler.‖
567

   

Bu doküman 28 Ekim 1965‘da kabul edilmiĢtir. 1974‘te Papanın emriyle ―Dinlerarası 

Diyalog Konsülü‖, ―Hıristiyanlık DıĢı Dinler Sekreteryası‖ bünyesinde ―Ġslam Komisyonu‖ 

nu kurmuĢlardır. 1979–1980 yılları arasında Maurice Bormas‘a bir kılavuz kitap 

hazırlatılmıĢtır. Bu kitap daha sonra ―Müslümanlarla Hıristiyanlar Arasında Diyaloga 

YöneliĢler‖ adı altında Türkçe‘ye çevrilmiĢtir. 

Katolikler bu çerçevede diyalog çalıĢmaları yürütmektedirler. Bunun Hrıstiyan 

Katolikler Ġslamı araĢtırmak ve gönüllü misyonerler yetiĢtirmekle iĢe baĢlamıĢtır. Önce 

Vatikan‘da papalığa bağlı ―Papalık Arap ve Ġslam Enstitü Rektörlüğü‖ kurulmuĢtur. 

Enstitünün periyodik yayınlar ve temel Ġslam kaynaklarından oluĢan zengin bir kütüphanesi 

de mevcuttur.  

Enstitü ilk olarak 1926 yılında ―Papalık Arap ve Ġslam AraĢtırmaları Enstitüsü‖ (PISAI) 

adı altında Afrika Misyonerleri Derneği tarafından Ġslam ülkelerinde çalıĢmak isteyen 

misyonerlere Arapça ve Ġslam kültürünü öğretmek üzere kurulmuĢtur. 1950 yılında kendi 

binasına taĢınmıĢ, 1960 yılında öğrenci alan ve mezun veren bir Enstitü haline getirilmiĢtir. 13 

Temmuz 1964‘te Roma‘ya taĢınmıĢ ve ―Dinlerarası Diyalog‖  çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. 1990 

yılında Ģu anda mevcut binasına taĢınmıĢtır. Üç yıl eğitim vermekte olan Enstitü Ġslamiyet ve 

Hrıstiyanlık yanında iyi bir Arapça eğitimi vermektedir. Arapça, Hadis, Tefsir, Kelam, Ġslam 

Tarihi, Ġslam Felsefesi ve Ġslam Edebiyatı gibi temel dersleri okutmakta ve tez çalıĢmaları 

yaptırmaktadır. Kendi öğretim elemanları yanında diğer ülkelerden de öğretim görevlileri 

çalıĢtırmaktadır. Kütüphanesinde 25.000 kitap yanında 450 çeĢit periyodik yayın ve ilmi dergi 
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bulundurmaktadır.  Üç ayrı dilde yayın yapan üç ayrı dergi de çıkarmaktadır.  1998 yılından 

itibaren mastır yapmak üzere Müslüman Türk öğrenci de kabul etmektedir. 

3. Kur‟anda Ehl-i Kitap (Yahudi ve Hıristiyanlar) 

Kur‘an, insanları inanç bakımından Müslüman, Ehl-i Kitap, MüĢrik ve Münafık olmak 

üzere dört kategoride değerlendirir.  

1. Mümin, Allah‘ın birliğine ve son elçisi Hz. Muhammed (AS) a ve getirdiği 

esaslara Ģüphesiz iman eden ve teslim olup bu imanında sebat edenlere Kur‘anın 

verdiği isimdir. 

2. MüĢrik, Allah‘ın birliğine inanmayan ve Allah‘a Ģirk koĢan, bunu da 

Allah‘tan baĢka ilahlara inanarak ve putlara taparak gösteren, Allah‘ın dinine karĢı 

savaĢ açan kimselere denir. 

3. Münafık, iman ile Ģirk arasında Müslümanlarla müĢrikler arasında bocalayan 

ve kalben tereddüt içerisinde bulunan bunu da her nevi nifaka ve fitneye bulaĢarak 

gösteren kimselere verilen isimdir. 

4. Ehl-i Kitap, Semavi kitaplardan Tevrat ve Ġncil‘e iman eden, tahrif 

edilmesine rağmen bu kitaplardaki esaslara samimi bir Ģekilde gönül vererek bu yanlıĢ 

inancında sebat gösteren ve kendi dinlerine göre Allah‘a ibadet eden, ibadethanelere 

devam eden Yahudi ve Hrıstiyanlar‘a Kur‘anın verdiği isimdir. Ġslam bilginleri Ehl-i 

Kitabı da MüĢrik kategorisinde değerlendirmiĢlerdir. Çünkü onlar da Allah‘ın varlığını 

kabul etmekle beraber Ģirke düĢmüĢlerdir.  

Ehl-i Kitap da Kur‘an‘a göre hepsi bir değildir. ―Onlardan Allah‘ın ayetlerini okuyup 

secdeye kapanan, Allah‘a ve ahiret gününe inanan, insanlara iyiliği emredip, kötülüğü 

yasaklayan, hayır iĢlerine koĢan iyi insanlar vardır. Onların yapacağı hiçbir iyilik karĢılıksız 

kalmaz.‖
568

   ―Yine onların içinde güvenilebilir insanlar vardır; öyle ki, bir ton altın emanet 

etsen, çekinmeden geri verenler olduğu gibi, bir altını geri almak için alacaklıyı günlerce 

oyalayan insanlar da vardır.‖
569

   

Medine‘de ve çevresinde birçok Yahudi kabilesi mevcuttu. Beni Nadr, Beni Kurayza, 

Beni Kaynuka, Hayber ve Fedek Yahudileri bunlardandı. Bunlar Ġslam‘a ve peygamberimize 

Ģiddetli bir tepki göstermiĢlerdir. Bu yüzden Kur‘an Yahudileri Müslümanlara karĢı en 

Ģiddetli düĢman olduklarını ifade etmiĢ.
570

  Onları müĢriklerle eĢ tutmuĢtur. Hıristiyanları ise 

sevgi bakımından Müslümanlara en yakın görmüĢtür.
571

  

Ancak Kur‘an Hıristiyanların inançlarını eleĢtirirken, Yahudilerin ahlaklarını 

eleĢtirmiĢtir. Çünkü onların inançları Tevhid olduğu halde, ahlakları bozuktu. Nifak ve fitne 

ile iĢ görmeyi, bile bile ahiretlerini dünyayı tercih etmeyi ve dünya menfaati için her nevi hile 

ve fesadı çevirmeyi meslek edinmiĢlerdir.  Nifak onların seciyelerine iĢlemiĢtir. Bunun için 

tüm insanlıktan nefret görmüĢlerdir. Kur‘an onların bu seciyelerini nazara verir
572

 ve onları 

zalim, fasık ve kâfir olarak nitelendirir.
573

 

Kur‘an Hıristiyanlardan daha az bahseder. Bu da daha ziyade teslisin eleĢtirisi 

Ģeklindedir ve Hz. Ġsa (as) ile Hz. Meryem hakkındaki yanlıĢ kanaatlerini tashihe yöneliktir. 

Ahlaki yönden ise övülmüĢ ve güvenilir olarak nitelendirilmiĢleridir. Müslümanlara ve 

Ġslam‘a yakın olmaları nazara verilmiĢtir.  
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Ancak ―düĢmanlık geçici, dostluk esastır‖ kaidesince bunun bir emir olması ve öyle 

algılanması mümkün değildir; ancak Yüce Allah insanların kendilerini değil, inançlarını ve 

ahlaklarını eleĢtirir. Ġyi ve güzel hasletler daima övülmüĢtür. Kur‘an‘ın aradığı Ģahıs değil 

vasıftır.  

Kur‘an Ehl-i Kitap ile müĢterek bir noktada bir araya gelmeyi emreder. ―Ey ehl-i Kitap 

olan Hrıstiyan ve Yahudiler! Sizinle bizim aramızda müĢterek olan bir söze elin. Allah‘tan 

baĢkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir Ģeyi ortak koĢmayalım. Allah‘ı bırakıp da birbirimizi 

Rab edinmeyelim‖ 
574

 der ve ilave eder: ―Eğer ehl-i Kitap hakkı ile iman edip Allah‘ın emir 

ve yasaklarına karĢı gelmekten sakınsalardı, elbette biz onların günahlarını örterdik ve onları 

nimetlerle dolu olan cennete koyardık. Eğer onlar Tevrat‘a, Ġncil‘e ve Rablerinden kendilerine 

indirilen Kur‘an‘a hakkıyla inanmıĢ olsalardı, üstlerinden ve altlarından nimetlere boğulup 

besleneceklerdi. Onlarda aĢırılığa kaçmayan, orta yol üzere giden bir topluluk vardır. 

Çoklarının yaptıkları ise ne kötüdür‖
575

 buyurarak istikametli olan ve ifrat ile tefritten kaçınan 

orta yolu benimseyerek diyalog içinde bulunmayı emreder ve orta yolu seçenleri de bu vesile 

ile över 

4. TÜRKĠYEDE DĠYALOG ÇALIġMALARI 

Türkiye‘de Hıristiyanlar ile Diyalog çalıĢmalarını ilk olarak baĢlatan Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleridir. Terk edilmiĢ olan bu sünneti de ihya etmeyi ve Peygamberimizin (sav) 

Necran Hrıstiyanları ile olan münasebetlerini yeniden canlandırmayı ve Hıristiyanlarla 

hoĢgörü ve barıĢı tesis etmeyi amaçlayan bir dizi çalıĢma baĢlattı. 

1950 yılında Demokrasiye geçilmesi ile devletle millet arasında barıĢın temellerinin 

atıldığını gören Bediüzzaman Dinlerarası BarıĢ olamadan bunun devam edemeyeceği 

düĢüncesinden yola çıkarak hemen ―Risale-i Nur Külliyatını‖ Vatikan papalık makamına 

gönderdi. Böylece Ġslamiyet‘in doğru anlaĢılması gereği üzerinde durdu. Bunun cevabını 22 

ġubat 1951 tarih ve 232247 sayılı papalık makamının resmi yazıları ile aldı.
576

 

Bediüzzaman daha sonra 1953 yılında Ġstanbul‘a geldi. Ġstanbul‘un fethinin 500. yılı 

kutlamalarına katıldı. Birkaç gün sonra da talebesi Ziya Arun ile beraber Fener Patrikhanesine 

giderek patrik Athenagoras ile görüĢtü. Ona : ―Hrıstiyanlığın din-i hakikisini kabul etmek, Hz 

Muhammed‘i (sav) peygamber, Kur‘an-ı Kerimi de Kitabullah kabul etmek Ģartıyla ehl-i 

necat olacaksınız‖ der. 

Athenagoras ise cevaben: ―Ben kabul ediyorum‖ der.
577

 Bediüzzaman böylece hem 

diyalog hem de tebliğ vazifesini en güzel Ģekilde yaparak bizlere de örnek olmuĢtur.  

Bediüzzaman‘ın baĢlattığı bu diyalog bu konuda yapılan çalıĢmaların ilkini teĢkil 

etmektedir. Çünkü Dinler arası diyalogun baĢlatıcısı olarak kabul edilen Yahudilerin iyi kalpli 

John dedikleri Papa XXIII. John 1958 yılında ilk olarak Yahudilerle bir diyalogun baĢlatıcısı 

olmuĢtur. 

Bediüzzaman ―Sulh-u Umumî‖ dediği dünya barıĢının devletlerin bir araya gelerek 

yaptıkları antlaĢmalarla sağlanacağını ifade ederek bunun için elinden geleni yapıyor ve bu 

nevi antlaĢmaları yapanları siyasi düĢüncelerine bakmaksızın tebrik ediyordu. Nitekim 

1955‘te Türkiye ile Irak arasında imzalana ―Bağdat Paktı‖ anlaĢmasını tebrik ederek devrin 

CumhurbaĢkanı Celal Bayar ve baĢbakanı Adnan Menderes‘e birer tebrik mektubu 

yazmıĢtır.
578

 Bu antlaĢma daha sonraları Ġngiltere, Pakistan, Ġran‘ın ve Amerika‘nın da 

müĢahit sıfatıyla katılımı ile daha da geniĢleyerek ―CENTO‖ adını almıĢtır.  
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Bediüzzaman mezkûr mektubunda ―Bu ittifakınız inĢallah dört yüz milyon Ġslam‘ın 

sulh-u umumisine ve selamet-i ammenin teminine kati bir mukaddeme olarak ruhumda 

hissettim. Müsaleme-i umumiyeye Ģiddetle muhtaç Hrıstiyan ve sair dinler sahiplerinin 

dostluklarını bu vatan ve millete kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhum kanaat 

geldiğinden size beyan ediyorum‖
579

 diyordu. 

Bediüzzaman iki nokta üzerinde önemle duruyordu. Birincisi ―Ġslamın ve 

Müslümanların sulh-u umumisi‖, ikincisi de ―müsaleme-i umumiye‖. KüreselleĢme ve 

GloballeĢme dediğimiz etkileĢim sürecinde Müslümanların barıĢı dinlerin barıĢını, onun da 

dünya barıĢını etkileyeceğini görerek bize yol gösteriyor. KüreselleĢmenin hedefi olan insan 

hakları, fikr-i hürriyet, din ve vicdan hürriyetinin bu Ģekilde gerçekleĢebileceğinin altını 

çiziyor. Ġtalyan Prof. Dr. Thomas Michel ve ABD Georgetown Üniversitesi Prof. Dr. John O. 

Voll Bediüzzaman‘ın bu fikirlerini ve gayretlerini takdir ederek ―Bediüzzaman alemĢumül bir 

Ģahsiyet ve sosyologdur. Tüm insanlığa aydınlık bir yol göstermiĢtir‖ demekten kendilerini 

alamamıĢlardır.
580

  

Bediüzzaman bu diyaloga o derece önem vermektedir ki ―Asay-ı Musa‖ gibi eserlerinin 

Amerikalılara verilmesini bile takdir ederek ― Misyonerler ve Hrıstiyan ruhanileri, hem 

Nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde Ģimal cereyanı, Ġslam ve Ġsevi dininin 

hücumuna karĢı kendini müdafaa etmek fikriyle, Ġslam ve misyonerlerin ittifakını bozmaya 

çalıĢacak‖
581

 diyerek komünizm, masonluk ve siyonizm‘in oyununa gelmemeleri noktasında 

ikaz etmektedir. Hadiseler Bediüzzaman‘ı bu noktada da haklı çıkarmıĢtır ki 11 Eylül‘de 

Amerika‘da yaĢanan terör hadisesi bu beynel-milel örgütlerin Hrıstiyan ve Müslüman 

diyalogunu bozmaya çalıĢarak, küreselleĢmenin önünü tıkamayı veya mecrasını farklı yönlere 

çekmeyi amaçlayarak terörü kullanmak istediği anlaĢılmaktadır. Fakat akl-ı selim galip 

gelecek ve bu olaylar barıĢın, diyalogun önünü açacak ve küreselleĢmeyi demokrasi, insan 

hakları ve dinlerarası diyalog yönünde etkileyecektir. Dinlerarası diyalog da küreselleĢmeyi 

dünya barıĢı yönünde etkileyecektir.   

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı çok sonraları Bediüzzaman‘ın izini takip ederek ―Dinler arası 

barıĢ olmadan dünya barıĢı bir hayaldir‖ Ģeklinde bir slogan ile 1998 yılından itibaren bir dizi 

çalıĢma baĢlatmıĢtır. BarıĢ ve sevgi dini olan Ġslam‘ın mükemmelliğini ortaya çıkaracak olan 

bu diyalog çalıĢmalarının ne derece önemli olduğu açıktır.  

Dünyanın Ģartları değiĢmiĢtir. Dünya Bediüzzaman‘ın 80 yıl önce tespit ettiği gibi ―Bir 

köy Ģeklini almıĢtır.‖
582

 1930‘lu yıllarda sonra da ―Laikliğin kabulü ve Din ve Vicdan 

Hürriyetinin devletlerin kanun-u esasilerine girmesi ile silahla dini cihat sona ermiĢtir.
583

 

1930‘lu yıllardan önce dini amaçla yapılan savaĢlar ancak ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖nin 

devletler tarafından kabulü ve ―Laiklik‖ ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmen 

Kanun-i Esasi haline getirilmesi ile sona ermiĢtir. 

Bediüzzaman bu gerçeği özetle Ģöyle dile getirmiĢtir: ― Ġnsanlık ikinci dünya savaĢından 

sonra istibdat ve baskının, zulüm ve tahribatın acı ve kötü neticelerini görmüĢ, dünyanın 

bütün bütün fani olduğunu anlamıĢtır. Ġnsan fıtratının âĢık olduğu ve devamlı istediği ebedi 

saadeti aramaya baĢlamıĢtır. Gaflet, dalalet ve tabiatın en güvendiği kaleleri Kur‘anın elmas 

kılıcı olan Risale-i Nurlar ile parçalanmıĢtır. Dünyaya hâkim olma ve hükmetme siyasetinin 

pek çirkin olan gizli yüzü açığa çıkmıĢtır. Bütün bunların bir sonucu olarak insanlığın hak dini 

arayan cemiyetleri ve büyük hükümetleri Kur‘an-ı Mu‘cizü‘l-Beyanı arayacaklar ve 
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hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh-u canları ile sarılacaklardır.‖
584

 Kur‘an-ı Kerimin bu 

hakikatlerini duyurmak ve arayan muhtaçlara ulaĢtırmak din adamlarının ve bizim en büyük 

görevimizdir. ĠnĢallah ―Diyalog‖ toplantılarının bu hususta büyük bir fonksiyon icra 

edecektir. Bu da küreselleĢmenin insan hak ve hürriyetlerin kullanımı, bireysel hakların 

kullanımı ve hukukun üstünlüğü yönünde olacaktır.  

Diyanet ĠĢleri baĢkanlığının görüĢü de Bediüzzaman‘ı haklı çıkarmıĢtır. Çünkü 

Diyanetin diyalog çalıĢmalarını baĢlatmasının sebebi Ģu görüĢleridir: ―Günümüz insanı 

savaĢtan ve çatıĢmadan yana değil, barıĢtan sevgiden ve uzlaĢmadan yanadır. Bu anlayıĢ 

barıĢı, adaleti ve sevgiyi öğütleyen dinin yeniden yükselen değer haline gelmesini sağlamıĢ ve 

dinin mensuplarını da diyaloga yöneltmiĢtir.‖
585

 

Bediüzzaman‘ın yaklaĢık elli sene önce görüp ifade ettiği bu gerçeği elli sene sonra 

Diyanet çalıĢmaları ile tasdik etmiĢtir. Diyanet bunun için ilk olarak 1998 yılında ―Ġkinci Din 

ġurasında‖ dile getirdiği ―Diyalog‖ fikrini gerçekleĢtirmek için ―Dinlerarası Diyalog 

Müdürlüğü‖ nü kurarak fiiliyata geçirme gereği duymuĢtur.  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı daha sonra 03–07 Mayıs 2000 tarihinde Ġstanbul‘da 

―Türkiye‘de Dini Hayat‖ konulu Uluslararası Avrupa Birliği ġurası, 10–11 Mayıs 2000 

tarihinde de Tarsus‘ta ―Ġnanç ve HoĢgörü Çağında Dinler Toplantısı‖ yaptı. Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanı M. Nuri Yılmaz basına ve davetlilere gönderdiği mektupta özetle Ģöyle diyordu:  

―1963 Ankara antlaĢmasından sonra Türkiye AT için uzun bir süreç geçirmiĢtir. En son 

Helsinki zirvesinde Türkiye‘nin birliğe üyeliği kabul edildi. Yeni süreçte AB‘ye uyum 

çalıĢmaları yapılmaktadır. Diyanet olarak biz de ―Avrupa‘da ve Ülkemizde Dini Hayat‖  

―Dini Alanda KarĢılaĢılan Problemler, ArayıĢlar ve Çözüm yolları‖  ―Din-Siyaset ĠliĢkileri‖  

―Yeni Yüzyılda Dinin Tebliğ Metotları‖ gibi konuları müzakere etmek üzere ―Uluslararası 

Avrupa Birliği ġurası‖ düzenlemiĢ bulunuyoruz. Kültürün en belirleyici unsuru bulunan Din, 

insanları birbirinden ayırmak için değil, birleĢtirmek, birbirlerinin haklarına saygı göstermek 

ve uzlaĢtırmak için vardır. Ġslâm kelime anlamı olarak da ―Silm=BarıĢ‖ anlamına gelir. 

―Dinler arası barıĢı temin etmeden, dünya barıĢı hayaldir‖ Türkiye 70 Milyon nüfusu ve 

%70‘i 30 yaĢı altında büyük bir ülkedir. 50‘den fazla Ġslam ülkesi mevcuttur. Türkiye‘nin 

Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar üzerinde etkin bir köprü ülkedir. Yine Türkiye‘nin 

Avrupa‘daki Türkler ve Müslümanlar üzerinde etkinliği vardır. Bütün bu gerekçelerden yola 

çıkarak bir dizi konferanslar düzenlemiĢ bulunuyoruz‖ diyordu. 

Daha sonra 10–11 Mayıs 2000 tarihlerinde Tarsus‘ta yapılan ―Ġnanç ve HoĢgörü 

Çağında Dinler toplantısı‖ndan sonra bir deklarasyon yayınlandı. Bu bildirgede özetle Ģöyle 

deniyordu:  

“Birçok kültüre ve dine beşiklik yapan Anadolu’nun yine bazı peygamberlere, başta 

Pavlus olarak birçok Hrıstiyan önderine ve Müslüman önde gelen şahsiyetlere yurt olmuş 

müstesna bir merkez olan Tarsus’ta Diyanet İşleri Başkanlığı olarak “İnanç ve Hoşgörü 

Çağında Dinler Toplantısı” yapılarak dinler arası barış, hoşgörü ve Din ve Vicdan 

Hürriyetinin tüm dünyada problemsiz uygulanması için önemli kararlar alınmıştır. 

Tarih boyunca dinler arasında kavgalar olmuştur. Ne zaman insanlar dini konularda 

bilgilendirilmiş, cehalet giderilmiş ise o zaman farklı dinler bir arada kardeşçe yaşamıştır. 

Cehalet ve taassup ise kavga sebebi olmuştur. Hatta aynı dinin mensupları bile bu cehalet 

sebebi ile kendi aralarında kavga etmişlerdir.  Bunun izalesi dinin doğru ve objektif 

öğretilmesi ile doğru orantılıdır. Dinler arası diyalog dinleri birleştirme ve bir potada eritme 

değildir; tüm farklılıkları koruyarak herhangi bir zorlamaya girmeden hoşgörü ve anlayış 
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içinde ortak meseleleri konuşma, müzakere etme ve işbirliği yollarını arama gayretidir. Bu 

süreçte farklılıklardan ziyade ortak yönler vurgulanmalıdır. Esasında mensup olduğumuz 

İbrahimî dinlerin insanları sevgiye ve barışa davet ettiği bir gerçektir. Dünyanın sevgiye ve 

barışa ihtiyacı olduğu bir dönemde tüm din adamları bunları anlatmalıdır.  

Ayrıca din mensupları ateizme ateizm, uyuşturucu, açlık, şiddet, terörizm ve yabancı 

düşmanlığı gibi sevgiyi yok eden ve hiçbir dinin kabul etmediği hususlarda ortak mücadele 

vermelidir.  

Bu inanç ve kararlılıkla burada müşterek attığımız adımın, insanlık barışı için 

sürdürülmesi arzumuzu kamuoyuna saygı ile sunarız.” 

Deklarasyonu Ġmzalayan Heyet: 

 

M. Nuri YILMAZ                        (Diyanet ĠĢleri BaĢkanı) 

BARTHOLOMEOS I                      (Ġstanbul Fener Rum Patriği) 

MESROB II                                         (Türkiye Ermenileri Patriği) 

Ġshak HALEVA                                    (Türkiye HahambaĢı Vekili) 

Metropolit Filüksinos Yusuf ÇETĠN   (Süryani Ortodoks Cemaati Patrik Vekili) 

Louis PELATRE                                 (Ġstanbul Latin Cemaati Ruhani Reisi) 

Konstantin KASTOF                         (Bulgar Ortodoks Kilisesi Rahibi) 

Yusuf SAĞ                                          (Süryani Katolik Cemaati Patrik Vekili) 

François YAKAN                                 (Keldani Cemaati Ruhani Reis Vekili) 

Abraham FIRATYAN                      (Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reis Yard.) 

 

Diyanet ĠĢler BaĢkanı M. Nuri Yılmaz bir heyetle ―Dinlerarası Diyalog ve HoĢgörü‖ 

çerçevesinde 14–18 Haziran 2001 tarihlerinde Vatikan‘da bir dizi ziyaret gerçekleĢtirerek 

Papa II Jean Paul ile 25 dakika baĢ baĢa görüĢme imkânı da bulunmuĢtur.  

Dinlerarası Diyalog Konseyi BaĢkanı Kardinal Francis Arinze ile de görüĢen DĠB M. 

Nuri Yılmaz Maide suresinin 48. ayetini okuyarak ―Yüce Allah her biriniz için bir yön ve 

yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat sizi imtihan etmek 

istedi. O halde iyiliklere koĢun. Hepinizin dönüĢü Allah‘adır. O ayrılığa düĢtüğünüz 

konuda sizlere hükmünü verecektir‖  buyurmaktadır. Muhtelif dinlerin bir arada yaĢaması 

bir ―Sünnetullah‖tır.  Dünya barıĢı Dinler arası diyalog ile mümkündür. AnarĢi ve 

uyuĢturucunun kucağında bir gençlik var. Bunlar ulaĢmak için dinler bir araya gelerek 

çareler aramalıdırlar. Dinlerin kurduğu dünyada huzur, birlik, barıĢ ve kardeĢlik vardır. 

Üzerimize düĢeni yapmalıyız‖ demiĢtir. 

Kardinal de: ―Sözlerinize katılıyorum. Türkiye Hrıstiyanlık açısından önemli bir 

ülkedir. Ġstanbul, Ġzmir, Tarsus, Kapadokya ve Hatay önemli birer Hrıstiyanlık 

merkezleridir. Birçok defa ziyaret ettim. Müslümanlarla Hrıstiyanlar arasında tarih 

boyunca iyi iliĢkiler kurulmuĢ, bu gün de Avrupa‘da ve Türkiye‘de bir birleri ile beraber 

yaĢamaktadırlar. Dünya artık bir köy durumuna gelmiĢtir. Diyalog mutlaka Ģarttır. 

Türkiye‘deki Müslüman-Hrıstiyan barıĢı her yerde tesis edilmelidir. Avrupa‘daki 

Müslümanlara da biz saygı göstermeliyiz. Bu barıĢ her ülkede gerekleĢmelidir‖ sözleri ile 

mukabele eder.
586
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Son olarak 12–16 Eylül 2001 tarihinde Bosna‘da Avrupa Kiliseler Konferansı ile, 

Avrupa Kiliseler Konferansının ortaklaĢa düzenledikleri ―Avrupa‟da Müslümanlar ve 

Hrıstiyanlar: Çoğulcu Toplumda Birlikte YaĢamak‖ konulu bir konferans düzenlendi.
587

  

Protestan ve Katolik Kiliselerinin meydana getirdiği topluluğun desteği ile düzenlenen 

konferansın amacı ilk defa Müslümanları da konferansa davet ederek Avrupa‘da Müslümanlar 

ile Hrıstiyanlar Nasıl Beraber YaĢayacak? Sualine cevap aramaktı. ĠĢin güzel tarafı Ġslam‘ın 

bu gibi mahfillerde konuĢulması ve dinleyicilerin ve basın yolu ile tüm dünyanın Ġslam 

hakkında sağlıklı bilgilendirilmesidir.  

Avrupa‘daki Ġslam devleti olan Bosna‘da Belediye BaĢkanı ve Saraybosna BaĢ Müftüsü 

Mustafa Meriç‘in ve Türkiye den gelen Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Almanya Ġslam Konseyi 

Yüksek Din ġurası sözcüsü ġükrü Bulut‘un katılımı ile Ġslamiyet Avrupa‘nın gündemine 

girmiĢ oldu. Toplantının en güzel tarafı Türkiye‘nin henüz Avrupa Topluluğuna girmesinden 

önce Ġslamı gündemine almıĢ olması ve ―Ġslamiyet‘in‖ bir Avrupa dini olduğu gerçeğini yavaĢ 

yavaĢ kabul etmeye baĢlamasıdır. 

Avrupa‘da yaĢayan 30 Milyon Müslümanı Avrupa Hıristiyanlarının yok sayması 

mümkün değildir. Ancak Avrupalılar ―Biz geleneksel Ġslamı değil Kuran‘daki Ġslamı 

istiyoruz‖ diyerek Asya ülkelerinde yaĢayan Müslümanların Ġslam‘a perde olduklarını da 

vurgulamadan edemiyorlar.
588

 Öyle ise bizlerin ―Doğru Ġslamiyet‘i ve Ġslamiyet‘e layık 

doğruluğu‖ göstermemiz gerekiyor. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Ey Ġnananlar hepiniz sulha selamete ve barıĢa gelin. 

ġeytanın izinden gitmeyin. ġüphesiz o sizin açık düĢmanınızdır‖
589

 buyurarak barıĢa sulha ve 

diyalog içinde beraber yaĢamaya davet ediyor. 

Her ne kadar dünyada istenmeyen olaylar olsa da güzel geliĢmelerin olduğu da bir 

vakıadır. Biz ―Her Ģeyin iyisine bak‖ kaidesince olayların iyi yönlerine bakarak gelecekten 

ümitli olmaya devam edeceğiz. Nitekim yüce Allah da bizleri ―Ġman edip salih amel iĢlemeye, 

Hakk‘ı ve sabrı tavsiye etmeye davet ediyor ve bunu yaptığımız takdirde ahir zamanın en 

hüsranlı dönemlerinde bile kurtuluĢa ereceğimizi müjdeliyor.‖
590

 Biz görevimizi emir 

doğrultusunda yapıp Allah‘ın iĢine karıĢmamalıyız. Ġnanıyoruz ki Yüce Allah yeryüzünde 

barıĢı, ilmi, akl-ı selimi hâkim kılacaktır. 

11 Eylül 2001 Sonrası: 

11 Eylül 2001 tarihi Ġkiz Kulelere yapılan saldırı sonrasında Ġslamiyet‘e olan ilgi daha 

da çoğalmıĢtır. Bunun sonucu olarak da diyalog çalıĢmalarına daha fazla hız verilmiĢtir. 

―Küresel Terör‖ kavramı ister istemez küresel beraberliği ve ortak mücadeleyi gündeme 

taĢımıĢtır. 11 Aralık 2001 tarihinde Hıristiyanların en yetkili ruhani lideri olan Papa II Jean 

Paul Ramazan Ayı‘nın son Cuma gününü ―BarıĢ ve DayanıĢma için Oruç Günü‖ ilan ederek 

tüm Müslümanlar ile beraber Hıristiyanların da oruç tutmaları tavsiyesinde bulunmuĢtur.
591

 

Ayrıca Müslüman, Hıristiyan ve Musevi Din Adamları Bürüksel‘de ―BarıĢ‖ konulu bir 

konferans düzenlediler. Toplantıyı Bürüksel Avrupa Komisyonu BaĢkanı Romazo Prodi ve 

Ortodoks Patriği Bartelomos organize ettiler. Bu toplantıya 80‘den fazla Din Adamı katıldı. 

Toplantı sonuç bildirisine dünya barıĢının üç dinin ittifakı ile olacağı hususu kamuoyuna 

deklare edildi.
592
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Bunların dıĢında Papa II. Jean Paul 24 Ocak 2002 tarihinde tüm dünya dinlerinin 

temsilcilerini Ġtalya Assisi de bir araya gelmeye çağırdı. Toplantıya Ġtalya BaĢbakanı 

Berlusconi de katıldı. Papa II. Jean Paul burada yaptığı konuĢmasında ―Tüm dinlerin fanatizm 

ve Ģiddetten uzak olduğunu‖ söyledi. BarıĢ ve diyalog çağrısı yaptı.
593

 Yine bu toplantıda 12 

farklı dinin mensubu bir araya gelerek ―BarıĢ‖ için dua ettiler. 

Papa II Jean Paul bununla yetinmeyerek diyalog konusunda samimiyetini göstermek 

amacı ile Suriye Gezisine çıktı. ġam‘a giderek ―Cami-i Emeviye‖yi ziyaret etti. Bu ziyaret 

1400 yıllık Ġslam tarihinde Hıristiyan bir ruhani liderin Müslüman camisine ilk ziyareti ve bir 

dönemin de baĢlangıcı oluyordu. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 1911 yılında bir 

Cuma günü Ġslam Dünyasının hastalıklarını ve tedavi çarelerini gösterdiği meĢhur ―Hutbe-i 

ġamiye‖yi okuduğu camidir. Papa bu tarihten 90 sene sonra camiyi ziyaret etmiĢtir.
594

 O 

zaman hutbe ayrıca 10 bin adet basılarak dağıtılmıĢtı. Bu tarihten 95 sene sonra 28 Nisan 

2006 tarihinde aynı hutbenin Camii-i Emeviye‘de tekrar okunacağı ve 10 bin adet basılarak 

dağıtılacağı haberleri de çok anlamlıdır.
595

  

Papa Cami-i Emeviye‘yi ziyaretinde kendisine takdim edilen Kur‘an-ı Kerimi öperek 

almıĢ ve kabul etmiĢtir. Bütün bunların sonucu olarak 11 Eylül 2001 tarihinden sonra 

Hıristiyan Din adamlarının da Kur‘anı okumaya ve anlamaya yöneldiğini görmekteyiz. Hatta 

bu husus gazetelere haber konusu olabilmektedir. Demek ciddi bir eğilim söz konusudur.
596

 

Her ne kadar Papa II. Jean Paul Katolik Hıristiyan dünyasının temsilcisi olarak 24 

Aralık 1999 tarihinde Hz. Ġsa‘nın (as) doğum yıldönümünde ―Milenyum Mesajı‖ olarak 

Hıristiyanlığın geleceğine dair bir vizyon belirlemiĢ olsa da bunun Ġslamiyet lehine bir 

geliĢme kaydedeceği görülmektedir. Papa bu mesajda öne çıkan vizyon cümlesinde ―Birinci 

bin yılda Avrupa HıristiyanlaĢtırıldı. Ġkinci bin yılda Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda ise 

Asya HıristiyanlaĢtırılacaktır‖ diyordu. Ancak küreselleĢen ve geliĢen dünyada olaylar Papa 

II. Jean Paul‘ü değil ―Hutbe-i ġamiye‖de Ġslam dünyasına hedef gösteren Bediüzzaman Said 

Nursi‘yi haklı çıkarma yönünde seyretmektedir.  

5. MÜSLÜMAN HIRĠSTĠYAN DĠYALOGU NEDEN GEREKLĠDĠR: 

Müslüman Hıristiyan diyalogu yeni değildir. Müslümanlar Hıristiyan ve Yahudilerle 

Asr-ı saadette peygamberimizin (sav) zamanında ve daha sonraları Müslümanlar ile gayr-ı 

Müslimler (zimmîler) devamlı diyalog içerisinde olmuĢlardır. HoĢ görü de bu gün yeni 

ortaya çıkmıĢ değildir. Müslümanlar zımmîleri ve içlerinde bulunan gayr-ı müslimleri daima 

hoĢ görmüĢlerdir. Tecavüz etmedikleri müddetçe devamlı olarak ticari ve sosyal iliĢkilerini 

sıcak tutmuĢlardır. Hatta Hıristiyanların kızlarını nikâhlamıĢlardır. 

Ġki dünya savaĢını yaĢayarak düĢmanlığın ne derece zararlı olduğunu tecrübe ile anlayan 

insanlık dünyası savaĢı değil, dostluk ve barıĢı konuĢmaya baĢladı. Ġnsanlık bu arayıĢ içine 

girince Ġslam‘ın hoĢgörü ve diyalog yaklaĢımını Mevlana Celalettin Rumi ve Bediüzzaman 

Said Nursi‘nin eserlerinde buldular. Hıristiyanlarla diyalog ve hoĢgörü yaklaĢımına iki tarafı 

uçurum olan ifrat ve tefrit ile değil, Kur‘anın istikamet, adalet, hak ve hukuk olan müstakim 

doğru yoldan gitmek gerekmektedir. Ġfrat olan düĢmanlık duygusu ile hareket ile tefrit olan 

Laisizm adı altındaki dinsizlik yaklaĢımından uzak durmak gerekmektedir.  

Kur‘an-ı Kerim Hıristiyanlara yaklaĢımı putperestlerden, müĢriklerden ve inkârcılardan 

farklıdır ve ―Ehl-i Kitap‖ tabiri ile onları diğerlerinden ayırır. 24 ayetinde ehl-i kitap tabiri ile 

onların hissiyatlarını okĢar. ―Ey ehl-i kitap! Niçin hakkı batıl ile karıĢtırıyorsunuz? Bile bile 
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hakkı gizliyorsunuz?‖
597

 buyurur. Ġncil ve Tevrat‘ta ahir zaman peygamberine ait müjdeli 

haberleri gizlememelerini ve Kur‘ana ve Peygamber-i ahir zamana inanmalarını ister.
598

 

―Sizin için hayırlı olan iman etmenizdir‖
599

 buyurur. Neye nasıl iman etmeleri gerektiğini de 

―Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızdaki müsavi olan kelimeye gelin! Allah‘tan baĢkasına 

ibadet etmeyelim ve Allah‘a hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmayalım. Allah‘tan baĢka birbirinizi rab 

edinmeyelim‖
600

 buyurur.  

Yüce Allah bu ayette ―Teâlev‖ kelimesi ile inançsızlık gibi aĢağı bir yerden iman gibi 

yüce bir mertebeye çıkmak tabiri ile aĢağıdan yukarı davet etmiĢtir. ―Sevâun‖ kelimesini 

kullanarak da ―insaf ve adalet olan hak ve hakikate‖ istikametli yola sahip çıkmaya davet 

etmiĢtir. Kur‘anın bu insaflı hitabı Hıristiyanların kalbinde makes bularak binlerce 

Hıristiyanın asırlar boyu Müslüman olmasına vesile olmuĢtur.  

Kur‘an bir taraftan ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanları ―Ortak kelimeye‖ davet 

ederek yumuĢak bir üslup ile diyalog çağrısı yaparken diğer taraftan Müslümanlara ―Yahudi 

ve Hıristiyanları dost edinmeyin‖
601

 buyurarak zahiren çeliĢkili, gerçekte istikametli bir ifade 

kullanmıĢtır. BaĢka bir ayette ―Allah sizi, din hakkında sizinle savaĢmayan ve sizi 

yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men 

etmez‖
602

 buyurarak da mütecaviz olmayanlar hakkındaki hükümlerin farklı olduğunu 

belirtmiĢtir. Peygamberimiz (sav) bu ayete uyarak Yahudi ve Hıristiyanlara iyilik yapmaktan 

asla geri durmamıĢtır.  

Hıristiyanların din adamlarından oluĢan Necran heyeti Medine‘de peygamberimizin 

yanına ziyarete geldiği zaman onları mescidde misafir etmiĢ ve onların mescidde ibadet 

etmelerine müsaade buyurmuĢlardır.
603

 

Bediüzzaman Said Nursi Hıristiyanlara ve Ermeni‘lere düĢman olmanın sebebinin 

inançlardan değil, ―istibdattan‖ kaynaklandığını belirtir. Çünkü ―Ġnsanlar idarecilerin 

yolundadır‖
604

 kaidesi ile herkesin damarına iĢleyerek değiĢik Ģekillerde etkisini 

göstermiĢtir.
605

 Hıristiyan Ermenilere karĢı da düĢman olmanın yararının olmadığını belirten 

Bediüzzaman bu dostluğun ―Mütezellilane değil, izzet-i milliyeyi koruyarak musafaha elini 

uzatmak‖
606

 Ģeklinde olacağını belirtir. ―Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin‖ ayetini de 

peygamberimizin (sav) tatbikatına uygun bir Ģekilde yorumlayarak gerçek anlamını gösterir. 

Bediüzzaman Said Nursi ―Kur‘anın yasağı Yahudilik ve Nasraniyete olan ayineleri 

yönüyledir. Bir adama olan sevginin sıfatı ve sanatı içindir. Her gayr-i müslimin her sıfatının 

ve sanatının kâfir olup küfründen kaynaklanmadığı, bundan dolayı bir Yahudi ve Hıristiyan‘ın 

Müslüman olan güzel sıfat ve sanatından dolayı sevmek ve sanatını överek almak Kur‘anın 

yasağına dâhil olmadığını‖ söyler. Dinimizin ehl-i kitap ile evlenmeyi yasaklamadığına da 

dikkat çekerek ―Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin‖
607

 der. Böylece yasağın 

dinlerine dostluk olduğunu, ―sıfat ve sanatına‖ dostluğun yasaklanmadığını belirtir. Dinlerine 

sevgi göstermek imanın zafiyetini gösterir; ama çalıĢkanlık teknik geliĢmelerini almak elbette 

yanlıĢ değildir. Bu zamanda Hıristiyanlar ile dostluk kurarak medeniyet ve terakkilerini güzel 

görüp almak ve dünyada terakki ve asayiĢin esası olan asayiĢi korumak gerekir. Bunu 

Kur‘anın yasaklamadığı açıktır. Teknolojinin din ve dinsizlik ile bir ilgisinin olmadığı gerçeği 
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yine bu ayetin mana ve muhtevası içinde ele alınmıĢ, ehl-i kitap ile diyalogun ve hoĢgörünün 

sınırları çizilmiĢtir.  

Ayrıca Bediüzzaman dinsizliğin yaygın hale geldiği, dinsizlik ve inançsızlıktan 

kaynaklanan zulüm ve ahlaksızlığın; anarĢi ve terörün ulusal sınırları aĢarak dünyayı tehdit 

ettiği ve küresel tehdit haline geldiği günümüzde ―Hıristiyanların dindar ruhanileri ile 

dinsizlik, zulüm ve ahlaksızlığa karĢı‖ birlikte hareket etmenin peygamberimizin tavsiyesi 

olduğunu da bir hadis-i Ģerife dayanarak söylemektedir.
608

   

Hıristiyanlar ile diyalog bu çerçevede kaldığı zaman ne derece insanlığa faydalı olacağı 

açıktır. Bu diyalogun sonu ise peygamberimizin (sav) iĢaret ettiği ve müjdelediği gibi ―Hz. Ġsa 

(as) gelecek ve ümmetinden olacak, Ģeriatıyla amel edecektir.‖  

Bunun dine dayanan mantıklı bir yorumu da vardır. ġöyle ki: Hz. Ġsa (as) Ġncil ile 

insanlığa Allah‘ın Ģeriatı olan Tevrat‘ın hükümlerine uymayı tavsiye etti. Kendisi de ilk kuĢak 

havarileri ile beraber Tevrat‘a göre ibadet etti. Allah‘ın birliğine iman ona itaate götürür. Ġtaat 

ise ibadet iledir. Ġbadet Allah‘ın emir ve yasaklarına itaat etmek demektir. Daha sonra 

Hıristiyanlığı teslise tahvil eden Paulos sadece teslise imanın yeteli olduğu noktasında 

inananlarını yönlendirerek salih amel noktasında Tevrat‘a uymak gerekmediğini ve Allah‘ın 

ibadete ihtiyacının olmadığı ve ibadetin gereksizliğini savundu. Böylece amelsiz bir inancı 

yerleĢtirdi. Ġnsanı yöneten akıl ve toplumu yöneten kanun olduğunu savundu. Ġdarecilere 

itaatin amel olarak yeterli olduğunu söyleyerek siyasilere dayandı ve dinini siyasi otorite ile 

güçlendirme yoluna gitti. Ancak bu inanç bile kilisenin yönetime katılmasını ve kilisenin 

idarecileri yönlendirmesini engelleyemedi. Ahir zamanda ise tekrar Tevhide dönüĢ yaĢandığı 

zaman Tevhit inancı bir olan Allah‘a itaati gündeme taĢıyacağı zaman elbette Ģeriat olarak 

Tevrat‘ın ahkâmına uymaktan ise Tevhidi ders veren Ġslam‘ın ―Salih Amel‖ olarak istediği 

Allah‘a itaat ve ibadet esaslarına uyulacak, ferdi hayatta ve toplumsal hayatta Kur‘an 

ahkâmına uyulacaktır. Bu da ―Hz. Ġsa (as) gelecek ve Ģeriatımla amel edecek‖ gerçeğini 

ortaya çıkaracaktır.   

1933–34 yıllarında Avrupa‘yı tahlil eden Bediüzzaman Avrupa‘nın iki yüzünü ortaya 

koyar. ―Ġsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beĢeriyeye nâfi sanatları 

ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa‖ ile ―felsefe-i 

tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehâsin zannederek, beĢeri sefahate ve dalâlete 

sevk eden bozulmuĢ ikinci Avrupa.‖
609

 Bediüzzaman‘a göre medeniyetin geliĢmeleri semavi 

dinlerin ürünüdür. Bütün mukaddesata karĢı çıkan dinsizliğin terakki ve tekâmülü sağlaması 

imkânsızdır.  

Kur‘anın Ehl-i Kitabı bir araya getirmeyi amaçlayan hitabını da iyi anlayıp 

değerlendirmek gerekir. Yüce Allah ―Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda ortak bir 

kelimeye gelin‖
610

 buyurur. Bediüzzaman ayetin izahını yaparken ayetin manasını daha geniĢ 

ele alır. Hitabın sadece tahrif edilmiĢ olan kitaba inanan Yahudi ve Hıristiyanları kapsamı 

alanına almadığı, hitabını geniĢ tutarak bozulmuĢ Yahudi ve Hıristiyanlığın yeterli olmadığını 

gören ve dile getiren ―Ehl-i Mektep‖ olarak bilinen Üniversite ve aydın çevresini de kapsamı 

alanına aldığını belirtir.  

Bediüzzaman‘ın izahlarına göre ―Hıristiyanlık teslis inancından kaynaklanan eksik 

yapısı ile devam edemeyeceğini, bir gün Hz. Ġsa‘nın (as) insanlığa ders verdiği ―Tevhit‖ 

inancına tekrar dönüĢ yapacaktır. Tevhidi esas alan Ġslamiyet safiyetini muhafaza ederken 

Hıristiyanlık birkaç defa Reforma ve değiĢime uğramıĢtır. Bunun sonucu olarak dinin çözüm 

olmadığını düĢünen bir aydın, okumuĢ mektepli kitlesi oluĢtu. Bu arada da dinsizlik fırsat 

bularak Komünizm Ģeklinde dünyayı harabeye çevirdi. Bütün bu tecrübelerden yola çıkan 

Bediüzzaman Hıristiyanlık dünyasının ―Mutlak dalal‖ ile ―Tevhit‖ arasında tercih noktasına 
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getirdiğini ifade eder. Sonuçta ise ―Tevhidin‖ zaferi olacağını izah eder. Peygamberimizin 

(sav) gayb aĢina gözü ile görerek ―Ġsa Ģer‘im ile amel edip ümmetimden olacak‖
611

 

müjdesinin gerçekleĢeceğini belirtir. Bu hadisin de çağdaĢ yorumunu yapan Bediüzzaman 

―Âhir zamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karĢı, 

Ġsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafâttan tecerrüd edip Ġslâmiyet‘e inkılâp edeceği bir sırada, 

nasıl ki Ġsevîlik Ģahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiĢ dinsizliğin Ģahs-ı mânevîsini 

öldürür. Öyle de, Hazret-i Ġsâ Aleyhisselâm, Ġsevîlik Ģahs-ı mânevîsini temsil ederek, 

dinsizliğin Ģahs-ı mânevîsini temsil eden Deccal‘ı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini 

öldürecek‖
612

 der. Hz. Ġsa‘nın(a.s.) hakikî dini ile Ġslâm hakikatlerini bir araya getirmeye 

çalıĢacak olan bu topluluğa Bediüzzaman, ―Müslüman Ġsevîler‖
613

 unvanını verir. 

Yüce Allah Kur‘anı-ı Kerimde küfür üzerine hayatını geçiren ve inkâr içinde ölen 

müĢriklere ahirette dehĢetli azaba duçar olacaklarını açıkça beyan etmektedir. Müslümanları 

da ―Kâfirlere karĢı Ģiddetli ve mü‘minlere merhametli olduğunu ve olmalarını‖
614

 ister. 

Kâfirlere karĢı Ģiddetli ve müsamahasız olmak Ģahıslarına değil küfürden kaynaklanan 

sıfatları ve inançlarına yöneliktir. Müsamaha onların yaĢamalarına, Allah‘ın nimetlerinden 

faydalanmasına müsaade ve izin anlamındadır. Yoksa Kur‘anda ―Kavl-i Leyyin‖
615

 yani 

yumuĢak konuĢmak esastır. Bundan dolayı kâfire karĢı Ģiddetli olmak, kaba kuvvet 

anlamından ziyade dinden taviz vermemek anlamındadır. Bir de savaĢta kâfirlere karĢı acizlik 

göstermemek, Ģiddetli davranmak ve mü‘minlere merhametli olmak anlamında olmak gerekir. 

Böylece Kur‘an ―Akide ve inanç esasına dayanan bir tavizsizlik ve Ģiddet prensibi esas 

alınmıĢtır. Peygamberimizin (sav) ―Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek‖
616

 prensibi 

de buna paralel bir manayı bize ders vermektedir. Buğz etmek kalben kin ve düĢmanlık 

duygusu ile hareket etmek değildir. Ancak Bediüzzaman‘ın izah ettiği gibi ―Adavete adavet 

ve muhabbete muhabbet‖ kabilinden ―küfürden ve nifaktan kaynaklanan sıfatlara ve vasıflara 

düĢman olmak, bu vasıfların küfürden ve nifaktan kaynaklandığını bilerek ve inanarak kalben 

bu fiil, sıfat ve duygulardan uzak kalmak ve asla kalben istememek anlamındadır. Böylece 

kâfirin küfrüne ve küfründen kaynaklanan sıfatlarına, vasıflarına buğz etmek anlamındadır. 

Ancak kâfirin taĢıdığı Müslüman sıfatlarına ve sanatlarına değildir. Her müslümanın her sıfatı 

Müslüman olmadığı gibi, her kâfirin de her sıfatı küfründen kaynaklanmaz.
617

  

Kur‘an-ı Kerim savaĢı değil, barıĢı esas alır ve ―Sulh daha hayırlıdır‖
618

 buyurur. Ancak 

―Dinlerine girmedikçe razı olmayacak derecede din taassubu taĢıyarak
619

 hak ve hakikat olan 

Ġslam dinini yok etmeye çalıĢan ve Müslümanları savaĢarak yok etmek isteyen kâfirlere karĢı 

elbette müsamaha gösterilemez. Onlara müsamaha göstermek Ġslama, hak ve hakikate büyük 

cinayettir. 

Kâfirlere karĢı Ģiddet kullanımı ve sert tavır takınma konusunda örnek davranıĢ 

sergileyen peygamberimizin (sav) davranıĢlarına bakmamız gerekir. Bedir, Uhud ve Hendek 

savaĢlarında Ģiddet gösteren peygamberimiz (sav) savaĢ dıĢında, kendisine her nevi zulüm ve 

haksızlığı reva gören müĢriklere gerek Mekke döneminde ve gerekse Medine‘de oldukça 

nazik ve yumuĢak bir tavır sergileyerek ―kavl-i leyini‖ esas aldığını görmekteyiz. 

Peygamberimizin bu tavrı bizim bu ayeti anlamamızda en güzel örnektir. Peygamberimizin 

yaĢayıĢı bu ayetin en güzel tefsiri ve tatbikidir. Mekke fethinde sergilediği barıĢçı ve affedici 

tavrı da en güzel örnektir.  
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Ġslam‘da canlı varlıklara eziyet etmek bile yasaktır ve günahtır. ―Karıncaya bile bilerek 

ayak basmayınız‖ emreden bir din elbette insanlığın hukukunu ihmal etmez ve etmemiĢtir. 

Bundan dolayı zimmîlere eziyet etmek yasaklanmıĢtır. Peygamberimiz (sav) ―Kim bir 

zimmîye eziyet ederse ben onun hasmıyım, hakkını alır ve zimmîye veririm‖
620

 buyurmuĢtur. 

Dolayısıyla kâfire eziyet anlamında ―Kâfir‖ demeyi bile yasaktır.
621

 Yine bu anlamda Kur‘an 

―Allah'tan baĢka varlıklara‖ küfretmek, dil uzatmayı bile yasaklanmıĢtır. Nitekim ―Onların 

Allah'tan baĢka yalvardıklarına sövmeyiniz ki, onlar da sınırı aĢıp bilmeyerek Allah‘a 

sövmesinler. Biz her ümmete yaptıkları iĢi süslü gösterdik. Sonunda dönüĢleri Rablerinedir. 

O, onlara ne yaptıklarını haber verir‖
622

 ayeti ile bunu ifade etmiĢtir. Sövmek ahlakî olmadığı 

gibi muhatabı tahkir ve tahrik etmek anlamı taĢır. Bütün bu tavırlar Kur‘anın yasağı 

dâhilindedir. Dine sövmek ise muhatabı küfürde ısrar ve inada sevk edeceği için Ġslam 

bilginleri tarafından elfaz-ı küfürden sayılmıĢtır.
623

 YanlıĢ düĢünceyi tahkir etmek ve 

sövmekle yıkmak imkânsızdır. Batıl düĢüncelere karĢı delil, akıl ve ilimle mücadele etmek 

gerekmektedir. Bu ise Bediüzzaman‘ın ısrar ile üzerinde durduğu ―Müspet Hareket Metodu‖ 

dur.  

Sonuç olarak: Dinsizliğin organize teĢkilatlar eliyle yürütüldüğü, dinsizlikten 

kaynaklanan anarĢi, terör ve zulmün küresel bir tehdit halini aldığı zamanımızda ―Ehl-i kitap‖ 

ile beraber dinsizliğe, ahlaksızlığa ve zulme karĢı beraber hareket etmek için diyalog içinde 

olmak akıl, mantık ve dinin gereğidir.    
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