






Okuyucuya
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir

yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin te-
melini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar
eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-
ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu
önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi
okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun
görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Ya-
zar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda an-
lat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet
edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda
hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n
yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"
deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir ta-
v›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabi-
lece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplar-
dan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada oku-
malar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-
malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n ta-
n›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet ola-
cakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece
güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu ki-
taplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin
ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu
kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani
ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bu-
lundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve
sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve
ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 





Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda

Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹s-

tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n ya-

n› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve

Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan

çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n

mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgi-

lidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberi-

miz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›-

¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek

çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü

söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resu-

lullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük

temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Her-

sek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaris-

tan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha

pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-

d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹tal-

yanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-

gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,

S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa

(Afrika'da yayg›n olarak kul-



lan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi

pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan

takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu

eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik

özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen

insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-

rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-

vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar›

çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›-

s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kay-

naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de-

¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eser-

lerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenme-

mektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik

etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarma-

da güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yay-

mak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan

ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde

edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eser-

lerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu,

bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n

genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan

kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin

ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-

kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek isten-

di¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden gel-

di¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok

geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve

bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacak-

t›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

w w w. h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w. h a r u n y a h y a . n e t
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ünya tarihi boyunca birçok kav-

me peygamberler ve elçiler gön-

derilmifltir. Ancak Rabbimiz'in

farkl› dönemlerde farkl› kavimlere

gönderdi¤i elçilerin hepsi, özünde ayn› di-

ni tebli¤ etmifllerdir. Onlar gönderildikleri kavimle-

ri bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, putlar›n

önünde secde etmekten vazgeçmeye, sadece Allah'›

hoflnut etmek için yaflamaya, Allah'a güvenip sade-

ce Allah'tan yard›m dilemeye, Allah r›zas› için salih

amellerde bulunmaya ve güzel ahlakl› olmaya ça-

¤›rm›fllard›r. Peygamberlerin anlatt›klar› hak dinin

inanç esaslar› her zaman ayn› olmufl, ancak döne-

min ve ortam›n koflullar›na göre uygulamalarda ba-

z› farkl›l›klar bulunmufltur. Örne¤in Hz. ‹sa, farkl›

bir din getirmemifltir. Geçmifl peygamberlere gön-

derilen de, Hz. Musa'ya, Hz. ‹sa'ya vahyedilen de,

son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)'e indiri-

len de ayn› dindir. (Bu benzerlikle, Tevrat ve ‹ncil'in

Hz. Musa ve Hz. ‹sa'ya ilk gönderildikleri halleri kaste-

dilmektedir. Çünkü Rabbimiz'in insanlara hidayet reh-





beri olarak gönderdi¤i bu iki ‹lahi Kitap vahyedilmelerinden sonra

tahrif edilmifl, orijinal hallerinden uzaklaflm›fllard›r.) Nitekim

Allah müminlerin bu dinler aras›nda hiçbir ayr›l›k gözetme-

melerini bir ayette flöyle bildirmifltir: 

De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹s-

hak, Yakup ve torunlar›na indirilene, Musa'ya, ‹sa'ya ve

peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. On-

lardan hiçbiri aras›nda ayr›l›k gözetmeyiz. Ve biz O'na

teslim olmufllar›z." (Al-i ‹mran Suresi, 84)

Bir di¤er ayette ise flu flekilde bildirilmektedir:

O: "Dini dosdo¤ru ayakta tutun ve onda ayr›l›¤a düflme-

yin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti¤ini ve sana vahyetti-

¤imizi, ‹brahim'e, Musa'ya ve ‹sa'ya vasiyet etti¤imizi

sizin için de teflri' etti (bir fleriat k›ld›). Senin kendileri-

ni ça¤›rd›¤›n fley, müflriklere a¤›r geldi. Allah, diledi¤ini

buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir.

(fiura Suresi, 13)

Rabbimiz, mübarek dinini zaman içinde birçok kavme

göndermifl ve peygamberlik makam›yla flereflendirdi¤i elçile-

ri arac›l›¤›yla onlar› uyarm›flt›r. Hak dinin tebli¤ edildi¤i her

insan, Allah'›n elçileri arac›l›¤›yla davet etti¤i bu dine uymak-

la yükümlü tutulmufltur. 

Allah'›n alemler üzerine seçip, örnek k›ld›¤› elçilerin ha-

yatlar›, yaflad›klar› olaylar, karfl›laflt›klar› zorluklar, girifltikle-

ri büyük mücadeleler tüm insanlar için önemli mesajlar ve

dersler içerir. Kuran'da, hayat›yla, mücadelesiyle, ahlak›yla

insanlara örnek gösterilen peygamberlerden biri de Hz.

‹sa'd›r. 

11Harun Yahya



Hz. ‹sa'n›n do¤umu, hayat› ve Allah Kat›na al›nmas› hep

mucizevi flekillerde gerçekleflmifl, bu mübarek insan›n hayat›

Kuran'da ayr›nt›l› olarak haber verilmifltir. Allah Kuran'da

birçok peygamberin k›ssalar›n› bizlere bildirmektedir. Ancak

Hz. ‹sa çeflitli yönleriyle di¤er peygamberlerden farkl› bir ko-

numa sahiptir. Allah'›n üstün ilimlerle destekledi¤i bu de¤er-

li kulu daha beflikteyken konuflmufl, dünyada kald›¤› süre

içerisinde çevresindeki insanlara büyük mucizeler göstermifl-

tir. Onun bu özel durumunun di¤er bir delili de, Allah Kat›na

al›n›fl› ve tekrar dünyaya gönderilece¤ine dair Kuran'da

önemli iflaretlerin olmas›d›r. 

Bu kitab›n amac› Hz. ‹sa'n›n hayat›n› ve mücadelesini,

sahip oldu¤u üstün ahlak ve karakteri yak›ndan tan›mak, il-

gili Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri

›fl›¤›nda bu kutlu insan›n yeniden dünyaya dönüflünün müj-

desini vermektir. Rabbimiz Kuran'da, Hz. ‹sa hakk›nda gele-

cek zamana (Kuran'›n indirilmesinden k›yamete kadar ki dönem)

yönelik baz› önemli iflaretler vermifl, Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (sav) ise hadislerinde Hz. ‹sa hakk›nda çok önemli

müjdeler bildirmifltir. Büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said

Nursi'nin Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya geliflinin ard›ndan

yapaca¤› büyük mücadele hakk›nda verdi¤i de¤erli bilgiler

ise tüm okuyanlara çok büyük bir müjde olup, flevk ve heye-

12 Mesih Müjdesi



canlar›n› art›racakt›r. Tüm bunlar bir önceki sayfada da belirt-

ti¤imiz gibi, Hz. ‹sa'n›n çok ola¤anüstü bir yarat›l›flla yarat›l-

d›¤›n›, hayat›n›n da mucizevi flekilde geliflti¤ini bizlere gös-

termektedir. 

Bu kitab› okurken bir yandan Hz. ‹sa'n›n Kuran ayetlerin-

de ve hadislerde aktar›lan, mucizelerle dolu yaflam› hakk›nda

bilgi sahibi olurken, bir yandan da çok özel bir zaman dilimin-

de yaflad›¤›m›z› fark edece¤iz. Bu çal›flman›n amaçlar›ndan

biri ise, Kuran ayetlerinde yer alan önemli bir mucizeye dik-

kat çekilmesinin yan› s›ra Kuran'da pek çok vesileyle övülmüfl

olan mübarek elçisinin, Meryem o¤lu Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne

ikinci defa gönderilifline eriflenlerden olabilmenin fiili bir du-

as›n› yapmakt›r. Hiç unutmamak gerekir ki, Hz. ‹sa'n›n gelifli

tüm dünyay› etkileyecek ola¤anüstülükler tafl›yan, mucizevi

ve metafizik bir olayd›r. ‹flte bu nedenle tüm iman sahiplerinin

bir an önce harekete geçmeleri ve birlik içinde Hz. ‹sa'y› en gü-

zel flekilde karfl›lamak için ellerindeki tüm imkanlar› seferber

etmeleri gerekmektedir. Heyecanla, aflkla, flevkle yap›lacak

olan bu büyük haz›rl›k fiili bir dua olacak, bu haz›rl›¤› yapma-

yanlar ise Hz. ‹sa yeryüzüne döndü¤ü zaman hiç flüphesiz

çok büyük bir piflmanl›k yaflayacaklard›r. Tüm alametler bize

göstermektedir ki: Hz. ‹sa'n›n gelifli çok yak›nd›r ve haz›rl›k

yapmak için kaybedilecek zaman yoktur.
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nsanlara uyar›c› ve müjdeleyici

olarak gönderilen mübarek elçiler,

Rabbimiz'in onlara bahfletti¤i bu

flerefli sorumlulu¤u yerine getirir-

ken çeflitli zorluklarla karfl›laflm›fllar-

d›r. ‹nkarc›lar onlar›n Allah'›n dinini

tebli¤ etmelerini engellemek istemifller,

türlü tuzaklar, iftiralar ve sald›r›larla insanlar›n elçi-

lerin izinden gitmelerine mani olabileceklerini san-

m›fllard›r. Allah yolunda mücadele eden tüm elçile-

rin bafllar›na gelenler, Hz. ‹sa'n›n da bafl›na gelmifl,

yeryüzünde aralar›nda bulundu¤u süre boyunca

hem putperest Roma iktidar›n›n, hem de ba¤naz

din adamlar›n›n çeflitli sald›r›lar›na maruz kalm›fl-

t›r. Gerçek dinin düflman› olan bu iki ak›mla ayn›

anda mücadele etmifl, bu mücadele s›ras›nda ise ya-

n›nda çok az say›da Allah'a inanan insan olmufltur.

Hz. ‹sa'n›n mucizevi do¤umu, hak dini anlat-

mas›, hayat› boyunca gösterdi¤i mucizeler, onun

k›sa sürede o dönem halk› taraf›ndan beklenen Me-

sih olarak tan›n›p sevilmesine yol açm›flt›r. Ancak

halktaki bu yo¤un sevgi ve Hz. ‹sa'n›n ba¤naz din

adamlar›na getirdi¤i hakl› elefltiriler, bu çevrelerin

sald›r›lar›na ve bu kutlu insana çeflitli tuzaklar kur-



malar›na yol açm›flt›r. Hz. ‹sa'y› öldürmek için yapt›klar› gi-

riflimler Allah'›n onu Kendi Kat›na yükseltmesiyle bofla ç›k-

m›flt›r. 

Hz. ‹sa'n›n hayat›n› ve mücadelesini ayr›nt›l› olarak ince-

lemeye bafllamadan önce konuyla ilgili kaynaklar›n neler ol-

du¤unu ö¤renmek faydal› olacakt›r.

Hz. ‹sa'n›n hayat›yla ilgili kaynaklar 
Hz. ‹sa'n›n hayat›n› anlatan çeflitli kaynaklar vard›r. Bun-

lar›n bafl›nda günümüze kadar hiç de¤iflmeden gelen ve için-

de hiçbir çeliflki bulunmayan Kuran-› Kerim gelir. Bu yüzden

tarih boyunca tahrif edilmifl olma ihtimali olan di¤er kaynak-

lardaki bilgilerin do¤rulu¤u ancak Kuran'da haber verilen

bilgilere uygun olduklar› ölçüde kullan›lacakt›r. Kuran'la çe-

liflmeyen di¤er baz› tarihi ve arkeolojik bilgiler için ise, baflta

‹ncil olmak üzere o dönemlerden kalma vesikalar kullan›la-

cakt›r. Hz. ‹sa'n›n hayat›, tebli¤i ve inkar edenlerle yapt›¤›

mücadele ile ilgili baflvurabilece¤imiz bir di¤er kaynak ise

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in mübarek hadisleri

ve k›ymetli ‹slam alimlerinin aç›klamalar›, tefsirleri ve yo-

rumlar›d›r. 

H›ristiyanlar›n kutsal kitab› olan ve Hz. ‹sa hakk›nda en

ayr›nt›l› bilgileri veren ‹ncil, bu konuda önemli kaynaklardan

biridir. Ancak ‹ncil Hz. ‹sa'n›n ard›ndan çeflitli tahrifatlara u¤-

ram›fl ve orijinalli¤ini kaybetmifltir. Bu nedenle de içinde

Allah'›n vahyine dayanan hak bölümler olabilece¤i gibi, ta-

mamen insan yaz›m› olan bölümler de bulunmaktad›r. Bu
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yüzden ‹ncil'in, Hz. ‹sa'n›n hayat›,

mücadelesi ve tebli¤iyle ilgili, Ku-

ran'la mutab›k olan bölümleri, önemli

bir tarihi belge olarak dikkate al›nmal›d›r. 

‹ncillerin en erken, Hz. ‹sa'dan 30-40 y›l

sonra kaleme al›nd›¤› tahmin edilmektedir

(MS 63) Ancak elimizde bu metinlerin hiçbiri yok-

tur. Ele geçirilen en eski metinler 3. ve 4. yüzy›llara aittirler.

H›ristiyanl›¤a bugünkü fleklini veren Pavlus'un mektuplar›

ise ‹ncillerden daha önce kaleme al›nm›flt›r (MS 52-63). 

Bunlar›n d›fl›nda Flavius, Filon, Tacitus gibi o dönemler-

de yaflam›fl tarihçilerin eserlerinde de küçük bölümlere rast-

lamak mümkündür. Ayr›ca bu tarihçiler, Hz. ‹sa'n›n flahs›yla

ilgili olmasa da onun yaflad›¤› dönemle ilgili ayr›nt›l› bilgiler

vermifllerdir. 

Son olarak o dönemle ilgili arkeolojik kaz›lar ve bu kaz›-

larda ortaya ç›kan bulgular da Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› dönemin

ve olaylar›n anlafl›lmas› için kaynak olarak kullan›lacakt›r. 

Hz. ‹sa zaman›nda Filistin
Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› dönemde, Akdeniz tümüyle Roma

‹mparatorlu¤u'nun egemenli¤i alt›ndayd›. ‹mparatorluk bü-

yük askeri fetihlerle topraklar›n› geniflletmifl, Akdeniz'i bir iç
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fiimdiye kadar bulunmufl en eski ‹ncil par-
ças›. (MS 125)
‹ncil, Roma ‹mparatorlu¤u'nun do¤u kesi-
minde konuflulan Grekçeyle yaz›lm›flt›r. 



göl haline getirmiflti. ‹mparatorluk askeri alanda oldu¤u ka-

dar kültürel alanda da en güçlü dönemlerinden birini yafl›-

yordu. Eski Yunan (Grek) medeniyetinin kültürel miras›n›

devralm›fl ve onu yeni eklemelerle ilerletmiflti. Helenizm ad›

verilen bu ak›m, din dahil olmak üzere hayat›n bütün alanla-

r›na hakim oluyordu. Mimari ve sanat oldukça ileri bir dü-

zeydeydi. Romal›lar kendilerini di¤er toplumlar›n çok üze-

rinde görüyor ve kendi hayat flekillerini ifl-

gal ettikleri topraklar üzerinde de yay-

g›nlaflt›rmaya çal›fl›yorlard›.

Roma'n›n dini, Akdeniz çevre-

sinde yaflayan tüm toplumlar gibi,

çok tanr›l› bir dindi. Yunan mitoloji-

sinin hayali tanr›lar›, farkl› isimler al-

t›nda, Roma mitolojisinde de kullan›l-

maktayd›. En büyükleri Jüpiter olarak

adland›r›lan ve heykellerle sembolize

edilen birçok puta tap›n›l›yordu.

Baz› Roma ‹mparatorlar› ise ken-

dilerini de bu sahte ilahlar ara-

s›na dahil eden kanunlar ç›kar-

m›fllard›. Öte yandan Ro-

ma'n›n hakim oldu¤u toprak-

larda Yunan dini ve bu inan›-

fla ait sahte ilahlar da yayg›n-

d›: Zeus, Hermes, Venüs gibi

Yunan putlar›n›n heykelleri bü-
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yük kentlerin meydanlar›n› süslüyordu. Tap›lan putlar bun-

larla s›n›rl› de¤ildi. Her flehirde, her mahallede hatta her ev-

de büyüklü küçüklü, farkl› putlar, onlara ait heykeller, resim-

ler, özel tap›nma ve adak bölümleri yer al›yordu. Romal› yö-

neticiler bu çok tanr›l› dinleri, kendi hakimiyetlerini yayg›n-

laflt›rma konusunda bir araç olarak kullan›yorlard›. Roma,

hakimiyetini tehdit etmedi¤i sürece kimsenin dinine kar›flm›-

yor, bilakis bu sapk›n inançlar› teflvik ediyor, her tarafa tap›-

naklar, sunaklar, heykeller infla ederek putperest inan›fllar›

körüklüyordu. Onlar için din, kitlelere sadakati telkin etme-

nin ve onlar› denetlemenin bir yoluydu, soyut ve bu dünyay-

la do¤rudan ilgisi olmayan bir alana aitti. 

Romal›lar baflka bir kültürle karfl›laflt›klar›nda, o top-

lumda kendi sahte ilahlar›n›n benzerlerini arar ve böylece üs-

tünlük sa¤layacak bir ba¤lant› kurmaya çal›fl›rlard›. Bu yüz-

den özellikle IV. Antiyokus Epifanes zaman›nda, bir ve tek

MS 1. yüzy›l›n sonlar›nda Roma ‹mparatorlu¤u Bat› Avrupa, Kuzey
Afrika ve Bat› Asya'n›n büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. ‹mpa-
ratorluk, infla edilen yollarla ve limanlarla birbirine ba¤lanm›flt›. Bu
genifl a¤, H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›n› kolaylaflt›rd›. (Üstte) MS 117 y›-
l›nda Roma ‹mparatorlu¤u.
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Paestum'daki Yunan Tap›na¤›, ‹talya. (MÖ 550)



olarak Allah'a iman eden Yahudilere, Zeus adl› bafl tanr›lar›n›

sapk›nca benimsetmeye çal›flm›fllar, ancak bu durum aralar›n-

da büyük mücadelelere yol açm›flt›r. Dindar Yahudiler, kutsal

topraklar› manevi olarak kirleten bu Roma putlar›na karfl› sert

tepkiler göstermifller ve Romal›lar›n putperest inançlar›n› yay-

g›nlaflt›rma çal›flmalar›na fliddetle direnmifllerdir.

Romal›lar, Yahudi dininin kendi bat›l dinlerinden çok

farkl› oldu¤unu ve onlar›n dinlerine olan ba¤l›l›klar›n› gör-

dükleri için, Yahudilerin içifllerine, özellikle dini konular›na

fazla kar›flmamaya karar verdiler. Filistin'i yönetimleri alt›n-

da bulundurduklar› dönem boyunca, Yahudilerin dini inanç-

lar›n›n gereklerini yerine getirmelerine izin verdiler. Yahudi

halk›n›n ruhani merkezi olan Tap›nak, eskiden oldu¤u gibi

görevli rahipler taraf›ndan yönetilmeye devam etti. Roma yö-

netimi, Yahudi rahiplerin oluflturdu¤u ve en büyük dini mah-

keme niteli¤indeki Sanhedrin Kurulu'nun faaliyetlerini sür-

dürmesine de izin verdi. 

Sanhedrin, Roma yönetimi alt›nda bile, bir Yahudiyi yar-

g›layabilir ve Yahudi fleriat›n›n öngördü¤ü cezalar› uygulaya-

bilirdi. Roma'n›n bu bölgeye atad›¤› yöneticiler halk aras›nda

ç›kabilecek isyanlara karfl› sert tedbirler al›yor, vergi toplama

konusunda da hiç taviz vermiyorlard›. Kendi yönetimleriyle

iflbirli¤i halinde bulunan Yahudi iktidar›na bu yüzden müsa-

maha gösteriyor, onlara karfl› geliflen isyan hareketlerini flid-

detle cezaland›r›yorlard›.

Hz. ‹sa zaman›ndaki küçük Yahudi milleti  eski dünya-

n›n, devaml› birbirleriyle savaflan M›s›r, Asur, Babil, Pers ve
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Suriye gibi büyük imparatorluklar›n tehlikeli s›n›rlar›nda bu-

lunuyordu. Bu yüzden ba¤›ms›z bir devlet olarak uzun süre

dayanamam›fl, Babil sürgününden (MÖ 586-538) itibaren

farkl› yabanc› güçlerin hakimiyeti alt›nda kalm›flt›r. Helenis-

tik dönemde önce M›s›rl›lar›n, sonra Suriyelilerin ve son ola-

rak da Romal›lar›n hakimiyeti alt›na girmifllerdir. Sadece k›sa

bir dönem boyunca bir Yahudi krall›¤› kurulmufltu. Rahip kö-

kenli bir aile olan Makabiler bafllatt›klar› isyandan sonra (MÖ

167-142) bir süre hakimiyet kurmay› baflarm›fllard›r. Yaklafl›k

80 y›l süren bu hakimiyet boyunca Haflmonay Ailesi genifl bir

alanda hakim olmufltu. Ancak kendi aralar›ndaki fliddetli li-

derlik mücadeleleri sonucunda hakimiyet sona erdi. ‹lk baflta

rakip partilerin deste¤ini alan Romal› General Pompey MÖ

63'te Kudüs'ü alarak Filistin'e girdi ve Yahudi topraklar›n› Ya-

Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Babil'in asma
bahçelerinin bir tasviri.



hudiye (Judea) bölgesiyle s›n›rlad›. Haflmonay Kral› Hirka-

nos II ise, Roma valisinin emri alt›nda s›n›rl› bir özerkli¤e sa-

hip oldu. Bu tarihten itibaren Yahudi halk›n›n içinde, bu put-

perest idareye karfl› hoflnutsuzluklar bafllad›. Romal›lar MÖ

37'de bu krall›¤a son verdiler. Hirkanos II'nin damad› Herod,

Romal›lar taraf›ndan Yahudiye Kral› olarak atand›. 

Kral Herod dönemi
Roma yönetiminin Filistin'deki en öncelikli hedefi vergi

toplamakt›. Her Yahudinin ödemekle yükümlü oldu¤u son

derece a¤›r vergiler kondu. Roma bu yolla kendisine ba¤l› bir

devlet mekanizmas› kurdu. Bu dönemde Romal›lar›n zaafla-

r›n› bilen, Sezar'›n öldürülmesinden sonra de¤iflen güç den-

gelerini kendi ç›karlar› için kullanmay› becerebilen ve Helen

kültürüne olan hayranl›¤›yla tan›nan I. Herod (MÖ 37-4), Ro-

mal›lar›n yard›m›yla "Yahudilerin Kral›" olmay› baflarm›fl ve

devletin s›n›rlar›n› yeniden bütün Filistin'e yaym›flt›r. Herod

Romal›lara yaranmak için Helen kültürünün yayg›nlaflmas›

yolunda büyük çabalar yürütmüfltür. Bu kültürün sadece sa-

nat, mimari gibi yönlerini de¤il daha önce bahsetti¤imiz,

dünyevi-maddeci özelli¤inin de halk içinde yerleflmesine ça-

l›flm›flt›r. Bu dönemde Yahudi halk›n deste¤ini alabilmek için

Hz. Süleyman tap›na¤›n› yeniden infla ettiren Kral Herod, bü-

tün ülkeyi mimari eserlerle, heykellerle donatt›. Bu gösteriflli

faaliyetler sonucunda, ona "Büyük Herod" (Herod the Great)

ünvan› verilmifltir. Ancak bütün bu gösterifle ra¤men, dindar

Yahudi halk› Herod'dan nefret ediyordu. Çünkü o hem put-
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perest Roma'n›n iflbirlikçisi, hem de halk›na zul-

meden bir lider olmufltu. 

Herod, Roma'n›n deste¤iyle, ülkesini MÖ

37'den MS 4 y›l›na kadar yönetti. Ölümünden

sonra her ne kadar Yahudiler, Romal›lardan

Herod yönetiminin sona erdirilmesini iste-

mifllerse de Romal›lar ülkeyi Herod'un

o¤ullar› aras›nda bölüfltürmüfltür.

O¤ullar›ndan biri olan Herod (Hero-

des) Antipas Romal›lar taraf›ndan Ga-

lile bölgesinin yöneticisi yap›ld›.

Tarihi kaynaklara göre Hz.

‹sa'n›n tebli¤i, en az babas› ka-

dar zalim olan Herod Anti-

pas'›n krall›¤› döneminde ger-

çekleflmifltir. Bu bölgede yafla-

nan siyasi ve sosyal koflullar bu



yüzden büyük bir önem tafl›maktad›r. Galile böl-

gesinin sosyal yap›s› buraya yerleflen yabanc› ko-

loniler yüzünden tamamen de¤iflmiflti. Bölge Ya-

hudiyeliler taraf›ndan küçük görülüyordu. Yine

de bölgenin kültür ve medeniyeti, baflta Anti-

pas'›n saray çevresi, büyük malikaneler ve belirli

mahalleler olmak üzere, büyük ölçüde Helen

etkisi alt›ndayd›. Aramice konuflan, kendi

halinde yaflayan Yahudi halk›n dinsel gele-

nekleri ise Helen kültüründen uzak kal-

m›flt›. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi

geleneksel olarak Romal›lar Yahu-

dilerin din ifllerine kar›flmazlard›.

Ancak Romal› valilerden baz›lar›

bu prensibe uymam›fllard›. Özellik-

le Hz. ‹sa döneminin valisi, Pontius
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Matta ‹ncili'ne göre Hz. ‹sa, MÖ 37-4
y›llar› aras›nda Filistin'i yöneten Bü-
yük Herod'un halen kral oldu¤u bir
dönemde do¤mufltur. Resimde He-
rod'un bir s›¤›nak olarak yapt›rd›¤›
Herodyum kalesi görülmektedir. He-
rodyum Kudüs'ün 8 km güneyinde
yer almaktad›r ve içinde çok büyük
bir saray bulunmaktad›r. Herod bu-
rada yak›lm›flt›r. Ancak mezar›, yap›-
lan kaz›larda bulunamam›flt›r.
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Pilatus kendini bu kuraldan uzak tutmufl, fliddet ve zulmün

hakim oldu¤u bir yönetim sergilemifl (MS 26-36) bu yüzden

de görevden al›nm›flt›r.

Hz. ‹sa döneminde Yahudi mezhepleri
Yahudi halk›n›n karfl› karfl›ya kald›¤› bir baflka sorun ise,

kavmi içten bölen mezhep ayr›l›klar›yd›. MÖ 2. yüzy›la dek

Yahudiler aras›nda birbiriyle çat›flan mezheplerin varl›¤› hiç

duyulmam›flt›. Ancak milattan önceki son yüzy›lda Yahudi

toplumu büyük bir parçalanma yaflam›fl, Yahudili¤in özü ve

gerçek anlam› konusunda birçok farkl› görüfl belirmifltir. Bu

Herod savunmas›z halka yönelik çok büyük katliamlar gerçeklefltir-
mifl, zalim bir hükümdard›. Fra Angelico'nun (1387-1450) "Masumla-
r›n Katledilmesi" isimli tablosu Herod dönemini tasvir etmektedir.
1451-1453 y›l›na ait olan tablo Floransa'daki San Marco Müzesi'nde
sergilenmektedir.



mezheplerin geliflmesinde Eski Ahit kitaplar›n›n ve dinsel

kurallar›n farkl› yorumlanmas›ndan baflka, siyasi faktörler,

özellikle de Roma yönetiminin büyük bir rolü vard›r. O döne-

min yaz›lar›na bak›ld›¤›nda, özellikle de dönemin ünlü Yahu-

di tarihçisi Josephus Flavius'un kay›tlar› incelendi¤inde, Ya-

hudi toplumu içinde çok say›da ak›m›n geliflti¤ini söylemek

mümkündür. Farkl› ak›mlar içinde dört tanesi fikirleriyle öne

ç›km›fllard›r. Bunlardan biri, Roma hakimiyetiyle uzlaflan ve

bu yönetimin deste¤iyle hakim s›n›f› oluflturarak refah içinde

yaflayan Saddukilerin oluflturdu¤u ak›md›r. 

Bu görüfl daha çok zengin Yahudilerin aras›nda yay›l-

m›flt› ve bir siyasi parti görüflü gibi kabullenilmiflti. Sadduki-

ler, din kurallar›n› sadece Eski Ahit'in ilk befl kitab›na göre

belirliyor, bu kitaplar› sadece teknik anlamlar›na göre yorum-

luyor, bu sebeple de ölümden sonra hayat, cennet-cehennem

gibi dinin temel unsurlar›n› kabul etmiyorlard›. Saddukilerin

karfl›s›nda ise, onlar›n bu sapk›n görüflleriyle mücadele eden,

Saddukilerden dini konularda ayr›lan ve daha mütevazi bir

yaflam süren "muhafazakar" Ferisiler vard›. ‹lk defa dindar

Yahudiler taraf›ndan kurulan Ferisiler, Yahudi dininin muha-

fazas› ve savunulmas›nda büyük bir rol oynam›fllard›r. Daha

sonraki dönemlerde, Ferisiler içinde de çeflitli ayr›l›klar ya-

flanm›flt›r. 

Bir di¤er grup ise Roma yönetimine ve iflbirlikçi Yahudi-

lere karfl› silahl› mücadeleyi savunan Zealotlard›r. Bu siyasi

ak›m›n taraftarlar› Allah'›n hakimiyetine ayk›r› olduklar›n›

düflündükleri önemli Romal› ve Yahudi yöneticilere karfl› te-

rör eylemleri bafllatm›fl, suikastlerde bulunmufllard›r. Ancak
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k›sa bir süre sonra, bafllatt›klar›

isyan hareketi kanl› bir flekilde bas-

t›r›lm›flt›r. Di¤er bir grup ise 1947 y›l›n-

da Ölü Deniz'de bulunan Kumran yaz›tla-

r›yla ünlenen, o dönemde kendilerini ma-

¤aralarda ibadet ve zikre adayan Esse-

nilerdir. Esseniler kimi araflt›rmac›lara

göre dindar Ferisilerin bir koludur. Da-

ha sonraki bölümlerde de bahsedece¤i-

miz gibi, araflt›rmac›lar aras›nda Essenile-

rin Hz. ‹sa ile yak›ndan ilgili olduklar› yö-

nünde yayg›n bir kanaat vard›r. Bu düflüncede

olan araflt›rmac›lar, H›ristiyanl›¤›n kökenlerinin

Essenilere dayand›¤›n› iddia etmektedirler. 

Tarihi kaynaklara ve ‹ncil'de yer alan aç›kla-

malara göre, Hz. ‹sa bu inkarc› ve müflrik grup-

larla çok büyük bir mücadele içinde olmufl, onla-

ra Allah'›n dinini çok hikmetli örneklerle anlat-

m›flt›r. Bu yüzden söz konusu gruplar›n görüflle-

rini yak›ndan incelemek, o dönemin kar›fl›k or-

tam›n› anlamak aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

Saddukiler

Gruplar› inceledi¤imizde sosyal statü aç›-

s›ndan en etkili durumda olanlar›n Sadduki-

ler oldu¤unu görürüz. ‹simleri Hz. ‹sa ile öz-

defllefltirilmeyen tek mezhep de bunlard›r.
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Çünkü gerçekten de Sadduki-

ler Hz. ‹sa'n›n getirdi¤i mesaja tü-

müyle z›t dünya görüflüne sahiptirler.

Eldeki kaynaklarda ayr›nt›l› olarak belir-

tilmemesine ra¤men, Hz. ‹sa'n›n bu sap-

k›n ak›ma karfl› da mücadele etmifl ol-

mas› muhtemeldir. Matta ‹ncili'nde

Hz. ‹sa inananlar› Saddukilerin fikir-

lerine karfl› uyarm›flt›r: 

‹sa onlara, 'Gözünüzü aç›n' dedi, Feri-

silerle Saddukilerin mayas›ndan sak›-

n›n. (Matta, 16: 6)

Roma yönetimi ile iflbirli¤i içinde olan ve

yüksek rahipler soyundan geldiklerini iddia

eden bu grup, Kudüs Tap›na¤›'n›n düzeninden

sorumluydu. Tap›nak'ta yürütülen kurban siste-

mini tüm detaylar›yla uygulayanlar onlard›.1

Çok önemli bir ifl olarak kabul edilen Tap›nak

faaliyetlerini yürüttükleri için de baflka hiçbir

iflle ilgilenmezler ve kendilerini yüksek bir s›n›f

olarak görürlerdi. Yapt›klar› bu ifl sayesinde bü-

yük bir kazanç, siyasi ayr›cal›klar ve itibar elde

etmifllerdi. Say›lar› 7-8 bini bulan bu rahiplerin

görevleri babadan o¤ula geçiyordu. Sadduki-

ler, bir yandan hakimiyetlerini garantileyen

gelene¤i devam ettirmek isterlerken, bir yan-

dan da Helen kültürünü kabul etmifller ve bu-

nu yayg›nlaflt›rmaya çal›flm›fllard›r. 



Öte yandan, "materyalist" say›labilecek kendilerine has

bir inançlar› vard›. Ölümle birlikte ruhun da öldü¤üne, yani

ölümden sonra yaflam›n var olmad›¤›na inan›yorlard›. Me-

leklerin, cennet-cehennemin, kaderin varl›¤›n› da kabul etmi-

yor, dünya ifllerinin dini inançlardan tamamen ba¤›ms›z ol-

du¤una inan›yorlard›. Bunun nedeni Roma kültüründen etki-

lenmeleriydi. Bu çarp›k görüflleri sayesinde de dünyevi bir

hayat ve iktidar h›rs› onlar için mümkün hale geliyordu. Sad-

dukiler, uzun süre iktidarda kalm›fl, bu süre zarf›nda Ferisi-

lerle ve di¤er dindar ak›mlarla çat›flm›flt›r. Sonunda, MS 70 y›-

l›nda Yahudi Devleti'nin y›k›lmas›yla ortadan kalkm›flt›r.

Ferisiler

Ferisiler ise Saddukilerden pek çok konuda ayr›lan, on-

larla çat›flan bir mezhepti. Baflta Tevrat olmak üzere kutsal ya-

z›larla ilgilenir, halk içinde dini otorite olarak kabul edilir ve

sayg› görürlerdi. Saddukilerin Tap›na¤› yönetmelerine karfl›

ç›kar, onlar›n din d›fl› bütün davran›fllar›n› elefltirirlerdi. Sad-

dukilerin aksine, ruhun varl›¤›na, ölümden sonraki yaflama,

cennete ve cehenneme inan›yorlard›. Roma yönetimi ile Sad-

dukiler gibi bir iflbirli¤i içinde de¤ildiler. Romal›lar'›n getirdi-

¤i Helen kültürünü asla kabul etmiyorlard›. Ancak Pax Ro-

mana ad› verilen ve Roma'n›n hakim oldu¤u topraklarda bir

bar›fl ortam›n›n muhafazas›n› öngören uygulama onlar›n da

ifline geliyordu. 

Ferisiler asl›nda dini duygular› güçlü olan ve dinsizlikle

savaflan bir gruptur. "Sözlü gelenek" ad› alt›nda dini muhafa-
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za etmeye ve Yahudi toplumunun içinde yayg›nlaflt›rmaya

çal›flm›fllard›r. Hz. Musa'n›n fleriat›n›n hakim olmas› için bü-

yük çaba göstermifl, hatta bu amaçla savaflm›fllard›r. Baz› ta-

rihçiler, Hz. ‹sa'n›n yapt›¤› tebli¤in en çok Ferisilerin görüflü-

ne yak›n oldu¤unu söyleyerek, Hz. ‹sa'n›n da bu dindar kifli-

lerle beraber oldu¤unu savunmufllard›r. Ancak ‹ncil'de Hz.

‹sa'n›n Ferisilere yönelik çok çeflitli hat›rlatmalar›, uyar›lar›

vard›r. Bununla birlikte Hz. ‹sa'n›n Ferisilerle dostluk yapt›¤›,

beraber yemek yedi¤i de ‹ncil'de yer almaktad›r. (Luka, 7: 36;

Luka, 11: 37; Luka, 14: 1). 

Roma ‹mparatorlu¤u'ndan kalan harabeler, Roma.



Zealotlar

Saddukiler ve Ferisilerden son-

raki en aktif grup, Zealotlar'd›. Bu kiflile-

rin ço¤u Ferisi kökenliydi. Ancak Roma iflga-

line karfl› duyduklar› tepki nedeniyle radikalle-

flerek, söz konusu yeni grubu oluflturmufllard›. Ze-

alotlar Roma'ya karfl› silahl› mücadelenin gereklili¤i-

ne inan›yorlard›. Bu yüzden bir direnifl örgütü gibi hare-

ket etmifl ve gerilla taktikleriyle hem Romal›lar'a hem de

onlarla iflbirli¤i yapan Yahudilere karfl› suikastler düzen-

lemifl, bazen de büyük ayaklanmalar bafllatm›fllard›r. Ze-

alotlar'›n bir kolu, gerçeklefltirdikleri b›çakl› suikastler ne-

deniyle Hz. ‹sa döneminde Sicarii (Hançerliler) olarak an›-

l›r hale gelmifllerdir. 

Bu grup, Büyük Herod zaman›nda farkl› bir politik

görüfl savunarak ortaya ç›km›flt›r. MS 6 y›l›nda, Yahudi-

ye, do¤rudan Roma hakimiyetine geçip resmi otoriteler

vergi konusunda yeni düzenlemeler yapt›klar›nda, Yahu-

diyeli Judas'›n önderlik yapt›¤› Zealotlar isyan bafllatmak

istediler. Putperest Roma ‹mparatoru'nun otoritesini ka-

bul etmek onlar için Allah'›n hakimiyetini reddetmek ve

köleli¤i kabul etmek anlam›na geliyordu. 

Bu ilk ayaklanma k›sa sürede bast›r›lm›fl ve büyük

bir k›sm› öldürülmüfl, ancak geride kalanlar direniflle-

rine devam etmifllerdir. Daha sonra silahl› mücadele

flekline bürünerek I. Yahudi ayaklanmas›yla (MS 66-70)



sonuçlanm›fl ve Masa-

da kalesinde yap›lan katli-

amla son bulmufllard›. Hz. ‹sa dö-

neminde, Mesih'i bekleyen bu tür fana-

tik ak›mlar ortaya ç›km›fl ve çok say›da ta-

raftar toplamay› baflarm›fllard›r. Romal›lar

bu hareketlere karfl› ciddi tedbirler almakta ge-

cikmemifl,  her türlü bask› ve kontrolü art›rm›fllar-

d›r. E¤er halk› k›flk›rtacak bir hareket tespit ederlerse

sert ve ac›mas›z davranm›fllard›r. Daha sonra Yahudiler,

Romal›lar'›n bu hassasiyetini Hz. ‹sa'ya karfl› kullanm›fl-

lard›r. Mesih beklentisi içinde olan Zealotlar Hz. ‹sa'n›n

tebli¤ine ilgi duymufllard›r. 

Esseniler ve Ölü Deniz Yaz›tlar›

Dördüncü grup, yani Esseniler ise, ilk üç grubun

aksine Kudüs'te ya da di¤er flehir veya kasabalarda de-

¤il, Ürdün Vadisi'nin ›ss›z bölgelerinde yafl›yorlard›. Di-

¤er üç gruba göre çok daha dinlerine ba¤l›, bat›ni yönü

kuvvetli bir tarikatt›lar. O dönemde çok yayg›n olan inanç

onlarda da hakimdi: Mesih'in yak›nda gelece¤ine, ‹sra-

ilo¤ullar› aras›ndaki sapma ve ayr›l›klar› düzeltece¤i-

ne, ülkeyi iflgalden kurtaraca¤›na inan›yorlard›. He-

len kültürüne ve Roma yönetimine tamamen karfl› olan

bu grup, Hz. Musa'n›n getirdi¤i fleriat› en mükemmel

flekilde uygulamaya çal›fl›yordu. Vaat edilen Mesih ge-



lene kadar kendilerini d›fl dünyadan soyutlay›p, ibadete ada-

m›fllard›. Ürdün Vadisi'ndeki ma¤aralarda yafl›yor ve tüm za-

manlar›n› dini metinler üzerinde çal›flarak geçiriyorlard›. 

Flavius bu grup hakk›nda kitab›nda çeflitli aç›klamalar

yapm›flt›r. Ancak 1947 y›l›nda Kumran'da bulunan çok say›da

el yazmas›n›n Esseniler ad› verilen bu tarikata ait oldu¤u or-

taya ç›k›nca, hakk›nda en çok fley bilinen grup haline gelmifl,

yazmalar›n içeri¤i konusunda yap›lan yorumlar bu tarikat›

oldukça önemli bir hale getirmifltir. 

1947 y›l›nda, Ölü Deniz'in kuzey bat›s›nda, Kirbet Kum-

ran adl› yerdeki ma¤aralarda Ölü Deniz Yazmalar› ad› veri-

len metinler bulunmufltur. Sonraki y›llarda yap›lan araflt›rma-

lar sonucunda 600 kadar ‹branice-Aramice yazma ve çok sa-

y›da parça bulunmufltur. Bu bulgular›n içinde o döneme ait

Tevrat metinleri ve daha önce hiç bilinmeyen Yahudi dini me-

tinleri, bu yazmalar›n sahibi olan tarikat›n günlük yaflam›n›

ve kurallar›n› anlatan metinler ve çok say›da farkl› konuda

metinler mevcuttur. 

Uzun araflt›rmalardan sonra metinleri yazanlar›n bir Ya-

hudi tarikat› oldu¤u kesinlik kazanm›fl ve bunlar›n tarihçi Jo-

sephus'un bahsetti¤i Esseni tarikat› oldu¤u genel olarak ka-

bul edilmifltir. Romal› yazar Küçük Plinus'un, Essenilerin ya-

flad›¤› yer olarak Kirbet Kumran'› bildirmesi de bu kanaati

güçlendirmifltir. Metinlerin en eskisinin MÖ 200 en yenisinin

ise MS 68 tarihine ait oldu¤u tespit edilmifltir. Bu tarih ayn›

zamanda Romal› General Vepasianus'un Yahudi ayaklanma-

s›n› bast›rmak için bafllatt›¤› sald›r›yla ayn› döneme de denk

gelmektedir. 
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Kumran Vadisi'ndeki ma¤aralar



Metinler incelendi¤inde, Essenilerin yaflamlar›na ve

inançlar›na ait bilgiler ortaya ç›km›flt›r. Yak›n zamanda gele-

cek bir kurtar›c› peygamberi bekleyen bu tarikat, kutsal me-

tinlere, yasalara disiplinli bir flekilde riayet etmekte, Sadduki

ak›m›n›n aksine ahirete, kadere, meleklere, cennet ve cehen-

neme inanmaktad›rlar. Ayr›ca tarikat›n mensuplar› kendileri-

ni Tanr›'n›n hizmetindeki "›fl›¤›n çocuklar›" olarak görmekte

ve "karanl›¤›n çocuklar›yla" yapacaklar› savafla haz›rlanmak-

tad›rlar. Bu "›fl›¤›n çocuklar›" terimi ‹ncil'de de yer almakta-

d›r. Tarikat›n üyeleri temizli¤e çok önem vermekte, günde

birkaç kez y›kanmakta ve temizlenmektedirler. Birbirlerini

kardefl olarak görmekte ve kardefl sevgisine büyük önem ver-
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Essenilere ait ilk rulolar mühürlenmifl kaplar›n içinde, dikkatle sar›l-
m›fl bir flekilde bulundu. Resimde 11. ma¤arada bulunan rulolar›n bir
bölümü görülmektedir. 



mektedirler. Mesih beklentisi bu toplulu¤un inanc›n›n önem-

li bir ö¤esidir. Sonuç olarak bu toplulu¤un büyük bir beklen-

ti içinde oldu¤unu ve zaman›n sonuna gelindi¤ini düflündük-

lerini söylemek mümkündür. Toplulu¤un yaz›tlar›nda gelme-

si beklenen veya üstün özellikleriyle anlat›lan birden fazla ki-

fli vard›r. Ancak bunlar›n gerçek mahiyeti tam olarak anlafl›-

lamam›flt›r. Bu kifliler mesih-rahip, mesih-kral ve adalet üsta-

d› kavramlar›yla anlat›lmaktad›r. 

Yap›lan araflt›rmalar özetlenecek olursa, Essenilerin, Fe-

risilerle devam eden gelene¤in bir kolu ve ayn› görüfle ba¤l›

bir topluluk oldu¤u bilinmektedir. Onlar da Ferisiler gibi,

Saddukilerin resmi Yahudilik ve Tevrat görüflünden ayr›lm›fl

ve münzevi bir hayat yaflayarak, dini yaymaya çal›flm›fllard›r.

Bu dindar grup, ellerindeki metinlere dayanarak, yak›nda bir

kurtar›c›n›n, Mesih'in, gelece¤ini de bilmekte ve buna haz›r-
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Tabloda, Kum-
ran'daki iman
eden toplulu-

¤un üyeleri bir
toplant›lar› s›ra-

s›nda tasvir
edilmifltir.
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l›k yapmaktad›r. Bu ise

o dönemde, gerçek di-

nin, bütün engellemele-

re ra¤men yafland›¤›n›n

önemli delillerinden bi-

rini oluflturmaktad›r.

Burada vurgulanmas›

gereken önemli nokta-

lardan biri ise, Hz. ‹sa

döneminde Yahudi top-

lumunun içinde bulun-

du¤u bu parçalanma-

d›r. Ulus, hem putpe-

rest bir iflgal hükümeti

taraf›ndan yönetiliyor-

du, hem de kendi dini

konusunda çeflitli fikir

ayr›l›klar› yafl›yordu. Birbirlerinden çok farkl› düflüncelere

sahip olan mezhepler, gerçek Yahudili¤i kendilerinin temsil

etti¤ini iddia ediyorlard›. Pek çok Yahudi de dünyadan umu-

dunu kesmifl ve yak›nda gerçekleflece¤ini umdu¤u k›yameti

beklemeye bafllam›flt›.

Yahudilerin "Kurtar›c›" Bekleyifli
Eski Ahit'te, Mesih'in gelece¤ine dair çok say›da aç›kla-

maya rastlamak mümkündür. Kitab›n sonraki bölümlerinde

bir k›sm›n› verdi¤imiz bu aç›klamalar o kadar etkili olmufltur
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Time dergisinin 15 Nisan 1957 tarih-
li say›s›nda Ölü Deniz Yaz›tlar› ile il-
gili genifl bir haber yer ald›. Bu ha-
berin ard›ndan dünya bas›n›n›n ilgi-
si yap›lan kaz›lara yöneldi.



ki Yahudiler için Mesih, en büyük kurtulufl anlam›na gelmifl-

tir. Sonraki yüzy›llarda yaflam›fl olan ünlü Yahudi ilahiyatç›

Maimonides, Yahudi inanç sistemini haz›rlarken on üç kaide-

nin ilk ikisini Mesih'in gelifline ay›rm›flt›r. Bu kaideler, "Me-

sih'in gelifline kesin bir iman ile inan›yorum. Gecikse bile

onun gelece¤ini bekliyorum" fleklindedir.

Yahudi inanc›na göre, ‹srailo¤ullar›n›n hem siyasi hem

dini yönden çöküntüye u¤rad›¤› bir dönemde, Allah onlar›

her iki yönden de kurtaracak bir lider gönderecekti. Bu lider

hem ‹srailo¤ullar›n›n eskiden oldu¤u gibi kat›ks›zca Allah'a

iman etmelerini sa¤layacak, hem de bir "Mesih" olarak düfl-

manlar›na karfl› onlara zafer verecektir. 

Eski Ahit'in baz› bölümlerinde s›k s›k bu kurtar›c›dan

söz edilmifl ve onun zaman›nda ne kadar büyük bir adalet,

huzur ve do¤ruluk yaflanaca¤› haber verilmifltir. Örne¤in ‹fla-

ya kitab›nda, Mesih'in ne denli büyük bir adalet, "Rab korku-

su" ve basiretle dolu olaca¤› ve ‹srail'e ne denli büyük bir hu-

zur getirece¤i flöyle müjdeleniyordu:

Yesse'nin gövdesinden bir filiz ç›kacak ve onun köklerin-

den bir fidan do¤acak. Rabbin ruhu, hikmet ve sa¤duyu

ruhu, ö¤üt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu

onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk ala-

cak; o gözlerinin gördü¤üne göre yarg›lamayacak; kulak-

lar›n›n iflitti¤ine göre karar vermeyecek. Zay›flar› adalet-

le yarg›layacak; yeryüzünün yoksullar›na haklar›n› vere-

cek. Bir de¤nekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak

ve dudaklar›n›n solu¤uyla kötüyü yok edecek. Adalet

onun belinin kufla¤›... olacak. Kurt kuzuyla birlikte otura-

cak; kaplan o¤lakla beraber yatacak; buza¤›, aslan ve besili
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s›¤›r birarada yaflayacak ve onlar› küçük bir çocuk güdecek.

‹nek ay› ile birlikte otlayacak; yavrular› birarada oturacak-

lar ve aslan s›¤›r gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kob-

ra y›lan›n›n yuvas› yan›nda oynayacak ve sütten yeni kesil-

mifl çocuk, kara y›lan›n deli¤ine elini uzatacak. Benim kut-

sal da¤›m üzerinde hiç kötülük yap›lmayacak; art›k hiçbir

zarar verilmeyecek; çünkü denizin dibi nas›l onu örten su-

larla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak.

(‹flaya, 11:1-9)

Bu Mesih beklentisi, az önce belirtti¤imiz gibi, Herod'un

zalim yönetimi alt›nda iyice güçlenmiflti. Yahudi topraklar›-

n›n her taraf›nda Mesih'i bekleyen, onun gelifli için haz›rl›klar

yapan veya insanlar› uyaran hareketler ortaya ç›km›flt›. Bu

Mesih beklentisi hem Roma yönetimi hem de Herod'un haki-

miyeti için bir tehlike oluflturuyordu. Çünkü bu hareketler

genelde Roma otoritesini ve ona ba¤l› Yahudi yönetimini he-

def al›yordu. Böyle güçlü bir hareket bütün halk› putperest

yönetime karfl› ayaklanmaya teflvik edebilirdi. Bu yüzden her

iki yönetim de kendilerine göre tedbirler alm›fllard›. ‹ncil'de

anlat›ld›¤›na göre, Herod iflte bu nedenle Hz. ‹sa'n›n do¤umu

ile ilgili haberleri ö¤rendi¤inde Mesih'i henüz beflikteyken öl-

dürmek istemifl, bu ifl için bir katliam yapmaktan çekinme-

mifltir. Olay, Matta ‹ncili'nde flöyle anlat›l›r:

‹sa, Kral Herodes'in devrinde Yahudiye'nin Bethlehem

(Beytüllahim) kasabas›nda do¤duktan sonra baz› y›ld›zbi-

limciler do¤udan Kudüs'e gelip flöyle dediler: "Yahudilerin

kral› olarak do¤an çocuk nerede? Do¤uda onun y›ld›z›n›

gördük"... Kral Herodes bunu duyunca bütün Kudüs

halk›yla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm baflkahinleri ve
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ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede

do¤aca¤›n› sordu. "Yahudiye'nin Bethlehem kasabas›nda"

dediler. Çünkü peygamber arac›l›¤›yla flöyle yaz›lm›flt›r:

'Sen, Yahuda diyar›nda olan ey Bethlehem, Yahuda önder-

leri aras›nda hiç de en önemsizi de¤ilsin! Çünkü benim hal-

k›m ‹srail'i güdecek olan önder senden ç›kacakt›r'.

Bunun üzerine Herodes y›ld›zbilimcileri gizlice ça¤›r›p on-

lardan y›ld›z›n göründü¤ü an› tam olarak ö¤rendi. "Gidin,

çocu¤u dikkatle aray›n, buldu¤unuz zaman bana haber ve-

rin..." diyerek onlar› Bethlehem'e gönderdi. (Matta, 2: 1-7)

... Herodes, y›ld›zbilimciler taraf›ndan aldat›ld›¤›n› görün-

ce büyük öfkeye kap›ld›. Onlardan tam olarak ö¤renmifl ol-

du¤u zamana göre, Bethlehem ve tüm yöresinde bulunan

iki ve daha küçük yafltaki erkek çocuklar›n hepsini öldürt-

tü. Böylelikle Yeremya peygamber arac›l›¤›yla bildirilen flu

söz yerine gelmifl oldu: "Ramah'ta bir ses duyuldu, a¤lay›fl

ve ac› feryat sesleri! Çocuklar› için a¤layan Rahel, teselli

edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok art›k!" (Matta, 2: 16-18)

Beklenen Mesih'in en önemli özelliklerinden biri, Hz.

Davud soyundan gelecek olmas›d›r. ‹ncil'de de Hz. ‹sa'n›n so-

yunun Hz. Davud'dan geldi¤i bildirilmektedir. 

Yahudi tarikatlar›n›n içinde Mesih inanc› farkl›l›klar gös-

teriyordu. Genel olarak Mesih'i büyük bir peygamber ve kur-

tar›c› olarak bekleyen bir k›s›m Yahudiler, onu asla insanüstü

bir varl›k olarak görmüyorlard›. Mesih, Hz. Davud gibi, Hz.

Süleyman gibi ya da Hz. Musa gibi bir insan olacakt›. Yani

Allah'›n sad›k bir kulu, Tevrat'ta tarif edildi¤i özelli¤iyle,

"Rab korkusundan zevk alan" biri olacakt›. Esseniler bu

Mesih beklentisinin yan› s›ra Mesih'in mucizelerini de önce-

46 Mesih Müjdesi



47Harun Yahya

‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n Beytüllahim'de do¤du¤u bildirilir. Bu
nedenle de H›ristiyanlar bu flehri kutsal kabul ederler.



den haber vermifllerdir. Onlara göre Mesih, "düfleni kald›ra-

cak, hastay› iyilefltirecek, esiri özgür b›rakacak, tozun içinde

uyuyan› diriltecektir".  Sonuç olarak, Yahudiler ellerindeki

bilgilere bakarak Mesih'in çok yak›nda gelece¤ini bilmektey-

diler. Çölde, flehirlerde dolaflarak Mesih'in geliflini bekleyen

ve buna haz›rl›k yapan çok say›da insan ve grup vard›. 

Zorluk ve s›k›nt› içindeki kavimlerin Allah'tan
"Kurtar›c›" istemeleri

Kuran ayetlerinde de zorluk içinde olan, bask› ve zulüm

gören kavimlerin içinde bulunduklar› bu durumdan kendile-

rini kurtaracak bir kurtar›c› bekledikleri bildirilmektedir.
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Hz. ‹sa'n›n do¤du¤u yer oldu¤una inan›lan bölgenin üzerine yap›lan
Nativity Kilisesi'nin d›fltan görünüflü. Beytüllahim'deki bu kilise H›ris-
tiyan hac›lar için en kutsal mekanlardan biri kabul edilir.



Rabbimiz Nisa Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi hal-

k› zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli

(koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden

yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›-

rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Ayetlerde, Allah'›n elçi gönderdi¤i bölgelerde, elçinin ge-

liflinden önce toplumsal ve ahlaki aç›dan büyük bir çöküntü

yafland›¤› haber verilmektedir. Elçinin geliflinin ard›ndan

onun izinden giden insanlar dinin getirdi¤i bolluk, bereket ve

huzuru yaflarlarken, elçiden sonraki dönemlerde insanlar›n

bir k›sm›  nefislerine uymufl, gittikçe din ahlak›ndan uzakla-

flarak inkara yönelmifllerdir. Allah'tan baflka birtak›m sahte

ilahlar edinerek kendilerine zulmetmifllerdir. Allah, Meryem

Suresi'nde elçilerin Allah'a olan ba¤l›l›klar›ndan, samimiyet-

lerinden ve ihlaslar›ndan bahsettikten sonra, onlardan sonra

gelen topluluklar›n bu inançlar›n› tamamen kaybettiklerini

haber verir. Bu kiflilerle ilgili olarak ayetlerde flöyle buyrul-

maktad›r:

‹flte bunlar; kendilerine Allah'›n nimet verdi¤i peygam-

berlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte tafl›-

d›klar›m›z (insan nesillerin)den, ‹brahim ve ‹srail (Ya-

kup)un soyundan, do¤ru yola erifltirdiklerimizden ve

seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')›n

ayetleri okundu¤unda, a¤layarak secdeye kapan›rlar.

Sonra onlar›n arkas›ndan öyle nesiller türedi ki, namaz

(k›lma duyarl›l›¤›n)› kaybettiler ve flehvetlerine kap›l›p-

uydular. Böylece bunlar azg›nl›klar›n›n cezas›yla karfl›-

laflacaklard›r. (Meryem Suresi, 58-59)
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Allah dininden uzaklaflan, neden ya-

rat›ld›klar›n› ve Yaratan'a karfl› olan sorumlu-

luklar›n› hiç düflünmeyen bu insanlar› çeflitli

felaketlerle uyarm›flt›r. Bu yapt›klar›n›n karfl›l›¤›

olarak onlara olan nimetini de¤ifltirmifl, "Kim de

Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için

s›k›nt›l› bir geçim vard›r..." (Taha Suresi, 124) aye-

ti gere¤i zorlu bir hayat vermifltir. 

Tarih boyunca ekonomik ve toplumsal sorunla-

r›n yafland›¤›, adaletsiz bir yönetimin hakim oldu¤u

"s›k›nt›l›" dönemlerde, insanlar her zaman için bir kurta-

r›c›n›n ihtiyac›n› duymufllard›r. Bu kurtar›c›, içinde yafla-

d›klar› mevcut sistemin olumsuz yönlerini düzeltecek,

adaleti, bar›fl›, güvenli¤i sa¤layacak ve kendilerini do¤ru

yola ç›karacakt›r. Günümüz toplumlar›nda da çok h›zl›

bir bozulma, yozlaflma ve dejenerasyon yaflanmaktad›r.

Fakirlik, sefalet, zulüm ortam› içindeki insanlar, güzel ah-

lak›n yafland›¤›, huzurlu bir hayat›n özlemi içindedirler.

Allah önceki kavimlere de, ayn› sosyal çöküntü sonras›n-

da kurtar›c›lar göndermifl ve s›k›nt›n›n ard›ndan çok bü-

yük bir bolluk, bereket ve zenginlik vermifltir. Allah kor-

kup sak›nan toplumlara bolluk ve bereket verece¤ine bir

ayetinde flöyle iflaret etmektedir:

E¤er o ülkeler halk› inansalard› ve korkup-sak›nsa-

lard›, gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden

(say›s›z) bolluklar (bereketler) açard›k; ancak onlar

yalanlad›lar, Biz de onlar› kazanageldikleri nede-

niyle yakalay›verdik. (Araf Suresi, 96)
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Rabbimiz yukar›daki ayetlerle bize

çok önemli bir gerçe¤i hat›rlatmaktad›r: Bar›-

fl›n, huzurun, bollu¤un ve bereketin tek yolu,

din ahlak›n›n yaflanmas›d›r. Bu, geçmifl kavim-

lerde bu flekilde olmufltur, bundan sonraki ka-

vimlerde de bu flekilde olacakt›r. ‹slam ahlak›n›n

olmad›¤› yerde, adaletin, güvenli¤in, istikrar›n ha-

kim olmas› imkans›zd›r. Bu, Allah'›n bir kanunudur.

Fat›r Suresi'nde bizlere flu müjde verilmektedir: 

... Allah'›n kanununda kesinlikle bir de¤ifliklik bu-

lamazs›n ve sen, Allah'›n kanununda kesinlikle bir

dönüflüm de bulamazs›n. (Fat›r Suresi, 43)

‹çinde bulundu¤umuz dönem, her türlü yozlaflman›n

hakim oldu¤u maddi ve manevi bozulman›n artt›¤›, birçok

sapk›nl›¤›n yafland›¤›, siyasi ve ekonomik aç›dan büyük

bir istikrars›zl›¤›n hüküm sürdü¤ü, zenginle fakir aras›n-

da çok büyük uçurumlar›n olufltu¤u bir dönemdir. Bizim

Kuran'dan ö¤rendi¤imiz gerçek ise, böyle bir ortam sonra-

s›nda Allah'›n bir kurtulufl yolu gösterece¤i ve bu vesile ile

‹slam ahlak›n›n tüm dünyada mutlaka yaflanaca¤›, hak di-

nin di¤er bat›l dinlere üstün gelece¤idir. Allah Tevbe Sure-

si'nde inanan kullar›n› bu gerçekle flöyle müjdelemektedir:

A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar.

Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu ta-

mamlamaktan baflkas›n› istemiyor. Müflrikler isteme-

se de O dini (‹slam'›) bütün dinlere üstün k›lmak için

elçisini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe

Suresi, 32-33)
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Allah her imanl› kavme yar-

d›m etti¤i gibi, bundan sonra da

yeryüzündeki inananlara yard›m

edecektir. Allah ihlasla ve samimi-

yetle Kendisi'ne yönelen kullar›na

bunu vaat etmifltir. Ayetlerde flöyle

buyrulmaktad›r:

Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz

Allah't›r" demelerinden dola-

y›, haks›z yere yurtlar›ndan

sürgün edilip ç›kar›ld›lar.

E¤er Allah'›n, insanlar›n ki-

mini kimiyle defetmesi (ye-

nilgiye u¤ratmas›) olmasayd›,

manast›rlar, kiliseler, havralar

ve içinde Allah'›n isminin

çokça an›ld›¤› mescidler, mu-

hakkak y›k›l›r giderdi. Allah

Kendi (dini)ne yard›m eden-

lere kesin olarak yard›m eder.

fiüphesiz Allah, güçlü olan-

d›r, aziz oland›r. Onlar ki, yer-

yüzünde kendilerini yerleflti-

rir, iktidar sahibi k›larsak,

dosdo¤ru namaz› k›larlar, ze-

kat› verirler, ma'rufu emreder-

ler, münkerden sak›nd›r›rlar.

Bütün ifllerin sonu Allah'a ait-

tir. (Hac Suresi, 40-41)
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Yahya Peygamber
Yeni Ahit'e göre tebli¤ine Hz.

‹sa'dan bir süre önce bafllam›fl olan

Hz. Yahya, etraf›ndaki insanlar› Me-

sih'in gelifli konusunda müjdelemifl

ve Mesih'in en büyük destekçisi ol-

mufltur.

Hz. Yahya'n›n do¤umu, muci-

zevi bir biçimde gerçekleflmifltir. Bu

olay›n gerçek haberi Meryem Sure-

si'nin bafl›nda flu flekilde anlat›l›r:

Kaf, He, Ye, Ayn, Sad. (Bu)

Rabbinin, kulu Zekeriya'ya

rahmetinin zikridir. Hani o,

Rabbine gizlice seslendi¤i za-

man demiflti ki: "Rabbim, flüp-

hesiz benim kemiklerim gev-

fledi ve bafl, yafll›l›k aleviyle tu-

tufltu; ben Sana dua etmekle

mutsuz olmad›m. Do¤rusu

ben, arkamdan gelecek yak›n-

lar›m ad›na korkuya kap›ld›m,

benim kar›m da bir k›s›rd›r.

Art›k bana Kendi Kat›ndan bir

yard›mc› arma¤an et. Bana mi-

rasç› olsun. Yakup o¤ullar›na

da mirasç› olsun. Rabbim, onu

raz› olunan k›l."
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(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesiz Biz seni, ad›

Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan

önce ona hiçbir adafl k›lmam›fl›z." Dedi ki: "Rabbim, ka-

r›m k›s›r iken, benim nas›l o¤lum olabilir? Ben de yafll›-

l›¤›n son basama¤›nday›m." (Ona gelen melek) "‹flte

böyle" dedi. Rabbin dedi ki: "Bu Benim için kolayd›r,

daha önce sen hiçbir fley de¤il iken, seni yaratm›flt›m."

(Meryem Suresi, 1-9)
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Luka ‹ncili'nde Hz. Yahya'n›n do¤umu ile ilgili olarak

Kuran ayetleriyle uyumlu bir anlat›m vard›r. Hz. Yahya'n›n

babas› Hz. Zekeriya'd›r. Hz. Zekeriya ve efli, Luka'ya göre

"Tanr›'n›n gözünde do¤ru kiflilerdi, Rab'bin tüm buyruk ve kural-

lar›na eksiksizce uyarlard›". (Luka, 1: 6) Her ikisi de yafllanm›fl-

lard› ve çocuklar› olmuyordu. Buna karfl›n Allah Hz. Zekeri-

ya'ya bir o¤ul müjdeledi. Luka ‹ncili'nde bu olay

flöyle aktar›l›r:
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Zekeriya onu (mele¤i) görünce fla-

fl›rd›, korkuya kap›ld›. Melek ona,

"Korkma, Zekeriya" dedi, "duan ka-

bul edildi. Kar›n Elizabet sana bir

o¤ul do¤uracak, onun ad›n› Yahya

koyacaks›n. Sevinip coflacaks›n. Bir-

çoklar› da onun do¤umuna sevine-

cek. O, Rab'bin gözünde büyük ola-

cak. Hiç flarap ve içki içmeyecek; da-

ha annesinin rahmindeyken Kutsal

Ruh'la dolacak. ‹srailo¤ullar›ndan

birço¤unu, Tanr›lar› olan Rab'be

döndürecek." (Luka, 1: 11-16)

Hz. Yahya takva sahibi salih bir

kul ve kavmi için de bir hidayet önde-

ri olmufltur. Allah bu ihlas sahibi kulu-

nu Kuran ayetlerinde flu flekilde öv-

mektedir:

"Ey Yahya, kitab› kuvvetle tut."

Daha çocuk iken ona hikmet ver-

dik. Kat›m›zdan ona bir sevgi du-

yarl›l›¤› ve temizlik (de verdik).

O, çok takva sahibi biriydi. Ana

ve babas›na itaatkard› ve isyan

eden bir zorba de¤ildi. Ona se-

lam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i

gün ve diri olarak yeniden-kald›-

r›laca¤› gün de. (Meryem Suresi,

12-15)
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Yahya, vaftiz olmak için kendisine ak›n eden kalabal›klara

flöyle seslendi: "Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan

kaçman›z için sizi kim uyard›? Bundan böyle tövbeye yara-

fl›r meyveler verin! Kendi kendinize, 'Biz ‹brahim'in soyun-

dan›z' demeye kalkmay›n. Ben size flunu söyleyeyim: Tanr›,

‹brahim'e flu tafllardan çocuk yaratacak güçtedir. Balta daha

flimdiden a¤açlar›n köküne dayanm›flt›r. ‹yi meyve verme-

yen her a¤aç kesilip atefle at›lacak."

Hz. Yahya, Yeni Ahit'e göre de Allah'›n sad›k bir kulu ve

takva sahibi bir mümindir. O, Yahudileri kibirleri nedeniyle

uyarm›fl ve onlar› Allah'›n hükümlerini korumaya, günahtan

sak›nmaya davet etmifltir. Luka ‹ncili, Yahya ile onu dinleme-

ye gelen Yahudiler aras›ndaki konuflmalar› flöyle anlat›r:
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Halk ona, "Öyleyse biz ne yapal›m?" diye sordu. Yahya on-

lara, "‹ki mintan› olan, birini hiç mintan› olmayana versin;

yiyece¤i olan da bunu hiç yiyece¤i olmayanla paylafls›n" ce-

vab›n› verdi. Baz› vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek

ona, "Ö¤retmenimiz, biz ne yapal›m?" dediler. Yahya onla-

ra, "Size buyurulandan daha çok vergi almay›n" dedi. Baz›

askerler de ona, "Ya biz ne yapal›m?" diye sordular. O da

onlara flöyle dedi: "Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla

kimseden para koparmay›n, ücretinizle yetinin." (Luka, 3:

7-14)

Yeni Ahit'e göre Hz. Yahya bu tebli¤i s›ras›nda kendisini

dinleyenlere hep "vaktin doldu¤unu" söylüyordu. "Gelecek

olan" art›k gelmek üzereydi. 
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arihi kaynaklara göre Hz. Meryem,

önceki bölümlerde üzerinde durdu-

¤umuz tüm kar›fl›kl›klar›n yafland›-

¤›, Roma ‹mparatorlu¤u'nun zulmü-

nün devam etti¤i ve Yahudilerin Me-

sih'in geliflini sab›rs›zl›kla bekledikleri bir

zamanda dünyaya gelmifltir. Hz. Meryem, Allah'›n

alemler üzerine seçip üstün k›lm›fl oldu¤u bir soy-

dan, ‹mran ailesinden gelmektedir (Al-i ‹mran Su-

resi, 33). 

Allah, ‹mran ailesini alemlere üstün k›ld›¤› gi-

bi, bu aileye mensup olan Hz. Meryem'i de seçmifl,

ar›nd›rm›fl ve onu alemlerin kad›nlar›na üstün k›l-

m›flt›r. Kuran'da flöyle bildirilir:

Hani melekler: "Meryem flüphesiz Allah se-

ni seçti, seni ar›nd›rd› ve alemlerin kad›nla-

r›na üstün k›ld›" demiflti. "Meryem Rabbine

gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku

edenlerle birlikte rüku et. (Al-i ‹mran Sure-

si, 42-43) 

‹mran ailesi, Allah'a iman eden, her ifllerinde

O'nun r›zas›n› kazanmaya çal›flan ve O'nun koydu-

¤u s›n›rlar› titizlikle koruyan, çevrelerinde de bu
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özellikleriyle tan›nan bir ailedir. ‹mran'›n han›m›, Hz. Mer-

yem'e hamile kald›¤›n› ö¤rendi¤i zaman, hemen Allah'a yö-

nelip dua etmifl ve do¤uraca¤› çocu¤u Allah'a adam›flt›. Do-

¤an k›z çocu¤una koydu¤u Meryem ismi de onun Allah'a

olan gönülden teslimiyetinin bir iflaretidir. Meryem "abide"

yani "Allah'a sürekli ibadet eden kimse" anlam›na gelen bir

Giovanni Bellini'nin Frari Kilisesi'nde sergilenen ve baflyap›tlardan bi-
ri olarak kabul edilen 1481 y›l›na ait Hz. Meryem'i tasvir eden tablosu.
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kelimedir. Bu konu Kuran'da flöyle haber verilir:

Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim karn›mda olan› 'her türlü

ba¤›ml›l›ktan özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak' Sana

adad›m benden kabul et. fiüphesiz ifliten bilen Sen'sin

Sen" demiflti. Fakat onu do¤urdu¤unda -Allah onun ne

do¤urdu¤unu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim do¤-

rusu bir k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise k›z gibi de-

¤ildir. Ona Meryem ad›n› koydum. Ben onu ve soyunu o

tafla tutulmufl (kovulmufl) fleytandan Sana s›¤›nd›r›r›m.

(Al-i ‹mran Suresi, 35-36)

Allah, Hz. Meryem'in annesinin onu "her türlü ba¤›ml›-

l›ktan özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak Allah'a adad›¤›n›"

bildirmektedir. Bu ifadenin Arapças›nda geçen "muharreren"

kelimesi, "sadece ahiret iflleriyle u¤raflan, dünya ile ilgisi bu-

lunmayan, Allah'a sürekli ibadet eden, Allah'›n mabedinin

hizmetinde olan, ihlasl› bir flekilde ibadet eden, ibadetinde

dünya amac› bulunmayan kifli" anlamlar›na gelmektedir.

Gerçek anlamda özgürlük, insan›n yaln›zca Allah'a kulluk

edip O'na teslim olmas›, varl›klara ya da birtak›m de¤erlere

kulluk etmekten tamamen kurtulmas›yla elde edilebilir. ‹flte

‹mran'›n han›m› da, Hz. Meryem'in yaln›zca Allah'a kulluk

eden, insanlar›n r›zas›ndan tümüyle uzaklaflm›fl bir insan ol-

mas›n› Allah'tan dilemifltir. 

Hz. Meryem dünyaya geldi¤inde, ‹mran'›n han›m› hem

Hz. Meryem'i, hem de ondan türeyecek olan soyu fleytan›n

flerrinden korumas› için Allah'a dua etmifltir. Allah, ‹mran'›n

han›m›n›n bu samimi yöneliflini kabul etmifl ve duas›na kar-

fl›l›k olarak, do¤urdu¤u çocu¤a üstün bir ahlak vermifltir.  Ku-



ran'da, Hz. Meryem'in, Allah'›n korumas› alt›nda ne kadar

özenle ve titizlikle yetifltirildi¤ine "Bunun üzerine Rabbi onu

güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi ye-

tifltirdi. Zekeriya'y› ondan sorumlu k›ld›..." (Al-i ‹mran Su-

resi, 37) ayetiyle özel olarak dikkat çekilmifltir. 

Hz. Zekeriya Allah'›n, salih bir kul oldu¤unu, hidayete

erifltirdi¤ini, alemlere üstün k›ld›¤›n› ve dosdo¤ru yola yönel-

tip iletti¤ini bildirdi¤i peygamberlerdendir. Allah Kuran'da

bu kutlu insandan övgüyle bahsetmifl, güzel ahlak›na dikkat

çekmifltir. (Enam Suresi, 85-87) Hz. Meryem'in sorumlulu¤u-

nu üstlenen Hz. Zekeriya, onun hayat›ndaki mucizevi olayla-

ra bizzat tan›k olmufl, Allah'›n Hz. Meryem'i özel olarak seç-

mifl oldu¤unu anlam›flt›r. Örne¤in, yaln›z bafl›na sürekli iba-

det eden Hz. Meryem'in yan›na giden Hz. Zekeriya, onun yi-
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yece¤ini her zaman yan›nda haz›r olarak bulmufltur. Bu konu

Kuran'da flu flekilde haber verilmifltir:

... Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse yan›nda bir

yiyecek buldu: "Meryem bu sana nereden geldi?" deyin-

ce "Bu, Allah Kat›ndand›r. fiüphesiz Allah diledi¤ine

hesaps›z r›z›k verendir" dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 37)

Hz. Meryem, yaflad›¤› toplumda, hem ailesinin hem de

kendisinin Allah'a olan ba¤l›l›¤› ve samimiyetiyle tan›nan bir

kifli olmufltur. Kuran'da aç›kça belirtilen özelli¤i ise iffetidir.

Bu konu Tahrim Suresi'nde flu flekilde geçmektedir:

‹mran'›n k›z› Meryem'i de (Allah örnek verdi). Ki o ken-

di iffetini korumufltu. Böylece Biz ona ruhumuzdan üf-

ledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplar›n› tasdik

etti. O (Rabbine) gönülden ba¤l› olanlardand›. (Tahrim

Suresi, 12)
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Hz. Meryem'in Cebrail ile görüflmesi
Allah, Hz. Meryem'in hayat›n›n çeflitli dönemlerinde

pek çok mucizevi olay yaratm›flt›r. Bunlardan biri de Cebrail

ile görüflmesidir. Hz. Meryem hayat›n›n belirli bir dönemin-

den sonra yaflad›¤› toplumdan ve ailesinden uzaklaflarak, do-

¤u taraf›nda bir yere çekilmifltir. Burada Cebrail Hz. Mer-

yem'e "düzgün bir insan" fleklinde  görünmüfltür. Bu mucize-

vi olay Kuran'da flu flekilde haber verilir:

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden kopup

do¤u taraf›nda bir yere çekilmiflti. Sonra onlardan yana

(kendini gizleyen) bir perde çekmiflti. Böylece ona ruhu-

muz (Cibril'i) göndermifltik o da düzgün bir befler k›l›-

¤›nda görünmüfltü. Demiflti ki: "Gerçekten ben senden

Rahman (olan Allah)a s›¤›n›r›m. E¤er takva sahibiysen

(bana yaklaflma)." (Meryem Suresi, 16-18)

Hz. Meryem karfl›s›ndaki kiflinin Cebrail oldu¤unu ilk

baflta bilmemektedir. Bu nedenle de yabanc› bir kifliyle karfl›-

laflt›¤›n› düflündü¤ü için hemen Allah'a s›¤›nm›fl ve kendisi-

nin Allah'tan korkan, iman eden bir mümin oldu¤unu belirt-

mifltir. Bu sözleri Hz. Meryem'in Allah korkusunu, iffetine

olan düflkünlü¤ünü ve takva sahibi bir kul oldu¤unu aç›kça

ortaya koymaktad›r. Bunun üzerine Cebrail kendisini tan›t-

m›fl, Allah'›n görevlendirdi¤i bir elçi oldu¤unu ve ona

Allah'tan bir müjde ile geldi¤ini bildirmifltir:  

Demiflti ki: "Ben, yaln›zca Rabbinden (gelen) bir elçi-

yim; sana tertemiz bir erkek çocuk arma¤an etmek için

(buraday›m)." (Meryem Suresi, 19)
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Hani melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Ken-

di'nden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun ad›

Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seç-

kin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardan-

d›r... (Al-i ‹mran Suresi, 45)

Bu önemli müjdeyi alan Hz. Meryem, kendisine hiçbir

insan dokunmad›¤› halde nas›l bir çocu¤u olabilece¤ini anla-

mak için Cebrail'e flu soruyu sormufltur:

O: "Benim nas›l bir erkek çocu¤um olabilir? Bana hiçbir

befler dokunmam›flken ve ben azg›n utanmaz (bir kad›n)

de¤ilken" dedi. "‹flte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: -Bu

Benim için kolayd›r. Onu insanlara bir ayet ve Bizden

bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)." Ve ifl de

olup bitmiflti. Böylelikle ona gebe kald› sonra onunla ›s-

s›z bir yere çekildi. (Meryem Suresi, 20-22)

Rabbim bana bir befler dokunmam›flken nas›l bir çocu-

¤um olabilir?" dedi. (Fakat) "Allah neyi dilerse yarat›r.

Bir iflin olmas›na karar verirse yaln›zca ona "Ol" der, o

da hemen oluverir. (Al-i ‹mran Suresi, 47)

Cebrail ise onun bu sorusu karfl›s›nda Allah'›n gücünün

herfleye yetece¤ini, bir ifle sadece "Ol" demesiyle onun hemen

oluverece¤ini söylemifltir. Böylece Hz. Meryem, kendisine

hiçbir insan eli de¤meden, Allah'›n dilemesiyle Hz. ‹sa'ya ha-

mile kalm›flt›r. Onun hamileli¤i dünyadaki tüm sebeplerden

ba¤›ms›z olarak, mucizevi bir flekilde gerçekleflmifltir. Rabbi-

miz'in bildirdi¤i gibi, Cebrail'in müjdesinin ard›ndan Hz.

Meryem, ›ss›z bir bölgeye çekilmifltir. Allah bu dönemde de

Hz. Meryem'i her yönden desteklemifl, bir insan›n hamilelik
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dönemi boyunca psikolojik ve fiziksel aç›dan ihtiyac› olabile-

cek her türlü destek ve imkan› onun için yaratm›flt›r. Onu ›s-

s›z bir bölgeye yerlefltirerek, bu durumu kavrayamayacak in-

sanlar›n maddi ve manevi aç›dan verebilecekleri her türlü ra-

hats›zl›¤› da önlemifltir.

Hz. ‹sa'n›n do¤umu
Allah, Kuran'da Hz. ‹sa'n›n do¤umundan ölümüne ka-

dar her konuda, di¤er insanlardan büyük farkl›l›klar göster-

di¤ine dikkat çekmifltir. Herfleyden önce Hz. ‹sa, bilinen se-

beplerin d›fl›nda bir yarat›l›flla do¤mufl ve babas›z olarak

dünyaya gelmifltir. Allah, o do¤madan önce, birçok özelli¤ini

ve onu insanlar için bir Mesih olarak gönderdi¤ini melekleri

arac›l›¤›yla annesi Hz. Meryem'e bildirmifltir. Hz. ‹sa'n›n bu

seçkin özelliklerinden biri, "Allah'›n kelimesi" olarak s›fatlan-

d›r›lm›fl olmas›d›r:

... Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n elçisi ve keli-

mesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmifltir

ve O'ndan bir ruhtur... (Nisa Suresi, 171)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Ken-

di'nden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun ad›

Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seç-

kin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardan-

d›r... (Al-i ‹mran Suresi, 45)

Kuran'da "Allah'›n kelimesi" ifadesi yaln›zca Hz. ‹sa için

kullan›lm›flt›r. Allah, Hz. ‹sa henüz dünyaya gelmeden onun

ismini bildirmifltir. Allah Kendi'nden bir kelime olarak Hz.
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‹sa'ya "‹sa Mesih" ismini vermifltir. Bu, Hz. ‹sa'n›n di¤er in-

sanlardan daha farkl› bir yarat›l›flla yarat›ld›¤›n›n ifadelerin-

den biridir. 

Allah, hamileli¤i ve Hz. ‹sa'n›n do¤umu aflamas›nda Hz.

Meryem'i her aç›dan en güzel flekilde desteklemifl, ona yol

göstermifltir. Allah kavminden uzakta, tek bafl›na gerçekleflen

bu hayati olayda, hiçbir tecrübesi olmayan ve bir yard›mc›s›

da bulunmayan Hz. Meryem için ortam› uygun k›lm›fl ve do-

¤um sorunsuz bir flekilde gerçekleflmifltir. Hz. Meryem

Allah'›n yard›m›yla bu zor ifli tek bafl›na gerçeklefltirebilmifl-

tir. Allah Hz. Meryem'e olan bu nimetini Kuran'da flöyle bil-

dirmektedir:

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi.

Dedi ki: "Keflke bundan önce ölseydim de, haf›zalardan

silinip unutuluverseydim." Alt›ndan (bir ses) ona ses-

lendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda bir

ark k›lm›flt›r. Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine

henüz oluflmufl-taze hurma dökülüversin. Art›k, ye, iç,

gözün ayd›n olsun. E¤er herhangi bir befler görecek

olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oruç adad›m,

bugün hiç kimseyle konuflmayaca¤›m." (Meryem Suresi,

23-26)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi Allah vahyi ile Hz. Mer-

yem'e yard›m›n› iletmifl, hüzne kap›lmamas›n›, alt yan›nda

onun için bir su ark› k›ld›¤›n› bildirmifltir. ‹htiyaç duydu¤u

her konuda yapmas› gereken herfleyi bildirerek ona yard›m

etmifl ve do¤umun en iyi flekilde gerçekleflmesini sa¤lam›flt›r.

Allah'›n Hz. Meryem üzerindeki rahmeti ve korumas› do¤um
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olay›nda tüm aç›kl›¤›yla görül-

mektedir. (Detayl› bilgi için Bkz. Ör-

nek Müslüman Kad›n: Hazreti Meryem, Harun

Yahya, Mart 2003, Araflt›rma Yay›nc›l›k)

Hz. Meryem, daha önce çekilmifl oldu¤u ›s-

s›z bölgeden Hz. ‹sa ile birlikte kavminin yan›na

geldi¤inde, onlar, sadece zan ve tahmin üzerine

Hz. Meryem'e karfl› birtak›m çirkin iftiralarda

bulunmufllard›r. Oysa iftiralarda bulunan bu

kavmin bireyleri, Hz. Meryem'i tan›yor, hem

onun, hem de ‹mran ailesinin ne kadar Allah'a

ba¤l›, dindar ve iffetlerine düflkün insanlar ol-

duklar›n› çok iyi biliyorlard›. Gerçekte Hz.

‹sa'n›n dünyaya gelifl flekli, Allah'›n Hz. Mer-

yem'in kavmine gösterdi¤i büyük bir mucize,

Allah'›n varl›¤›na iliflkin önemli bir delildir. An-

cak Hz. Meryem'in etraf›ndakiler bu durumu an-

layamam›fl, onun hakk›nda gerçek d›fl› baz› it-

hamlarda bulunarak ona çirkin bir iftira atmaya

çal›flm›fllard›r:

Böylece onu tafl›yarak kavmine geldi. Dedi-

ler ki: "Ey Meryem sen gerçekten flafl›rt›c›

bir fley yapt›n. Ey Harun'un k›z kar-



defli senin baban kötü bir kifli de¤ildi

ve annen de azg›n utanmaz (bir kad›n) de-

¤ildi. (Meryem Suresi, 27-28) 

Hz. Meryem ise gerçekte bu çirkin suçlama

ve iftiralar ile deneniyordu. Allah'a son derece

ba¤l› ve iffetine düflkün bir insana bu yönde bir if-

tira at›lmas›, Allah'›n onun için yaratt›¤› bir imti-

hand›r. Bu durum karfl›s›nda Hz. Meryem hemen

Allah'a s›¤›nm›fl ve onlar›n bu iftiralar›na karfl›

Allah'›n kendisine yard›m edece¤ini bilerek te-

vekkül etmifltir. O yard›m› ve deste¤i yaln›zca

Allah'tan beklemifl ve her defas›nda da Allah'›n

genifl fazl› ve rahmetiyle karfl›l›k görmüfltür. 

Allah zor durumda olan bu seçkin kuluna yi-

ne bir mucizeyle yard›m etmifl ve kavmi kendisi

ile konuflmak istedi¤inde susmas›n› ve  suçlama-

larda bulunanlara Hz. ‹sa'y› iflaret etmesini bildir-

mifltir. Allah'›n Hz. Meryem'e bildirdi¤i bu emri

Kuran'da flu flekilde bildirilir:

E¤er herhangi bir befler görecek olursan, de

ki: "Ben Rahman (olan Allah)a oruç adad›m,

bugün hiç kimseyle konuflmayaca¤›m."

(Meryem Suresi, 26)
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Allah, Hz. Meryem'e Hz. ‹sa'n›n do¤umunu müjdeledi¤i

zaman, onun henüz beflikteki bir bebekken konuflaca¤›n› da

haber vermiflti. ‹flte o mucize, bu zor an›nda Hz. Meryem'e

Rabbimiz'den çok büyük bir destek olmufltur:

Beflikte de, yetiflkinli¤inde de insanlarla konuflacakt›r.

Ve O salihlerdendir. (Al-i ‹mran Suresi, 46)

Allah Hz. Meryem'in yapaca¤› aç›klamay› mucizevi bir

flekilde Hz. ‹sa'ya yapt›rm›flt›r. Böylece, hem Hz. Meryem'i

at›lan iftiralardan temize ç›karm›fl, hem de bir mucize ile Hz.

‹sa'n›n elçili¤ini ‹srailo¤ullar›na müjdelemifltir:

Bunun üzerine ona (çocu¤a) iflaret etti. Dediler ki: "He-

nüz beflikte olan bir çocukla biz nas›l konuflabiliriz?"

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah)

Bana kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›. Nerede olur-

sam (olay›m) beni kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm müd-

detçe bana namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti. Anneme

itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba k›lmad›. Selam üze-

rimedir; do¤du¤um gün ölece¤im gün ve diri olarak ye-

niden-kald›r›laca¤›m gün de." (Meryem Suresi, 29-33)

Hz. ‹sa Allah'›n kulu oldu¤unu, kendisine kitap verildi-

¤ini ve yetiflkin olunca insanlara tebli¤ yapmakla görevli bir

peygamber oldu¤unu, Allah için namaz k›l›p zekat vermesi

gerekti¤ini, annesi Hz. Meryem'e sayg›l› olup sözünü dinle-

mesi gerekti¤ini, ölece¤ini ve k›yamet günü diriltilece¤ini de

bilmektedir.

Bu durum ‹srailo¤ullar›na ola¤anüstü bir gerçekle karfl›

karfl›ya olduklar›n›; bekledikleri Mesih'in dünyaya geldi¤ini

kan›tlam›flt›r. Allah flu flekilde bildirmektedir:

80 Mesih Müjdesi



Peter Paul Rubens'in 1624 y›l›na ait ya¤l›boya tablosu.
Tabloda Hz. ‹sa'n›n do¤umunun ard›ndan Hz. Meryem'e

sayg› gösterilerinde bulunulmas› tasvir ediliyor. 
Koninjlijk Kraliyet Müzesi, Antwerp, Belçika.
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Irz›n› koruyan (Meryem); Biz ona Kendi ruhumuzdan

üfledik, onu ve çocu¤unu insanl›¤a bir ayet k›ld›k. (En-

biya Suresi, 91)

Ayetlerde ‹srailo¤ullar›na bir haber daha verilmektedir:

kendilerine gösterilen tüm mucizevi olaylara ra¤men, Hz.

Meryem'e iftirada bulunmay› sürdüren kimseler için büyük

bir azap. (Nisa Suresi, 156-157)
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Hz. ‹sa'n›n Hayat› 
Hz. ‹sa, tarihi kaynaklara göre, bundan yaklafl›k 2000 y›l

önce yaflam›fl, Allah'›n dünyada ve ahirette seçkin k›ld›¤› bir

elçisidir. Matta ‹ncili'nde Hz. ‹sa'n›n I. Herod ve rejim de¤i-

flikli¤i döneminde (MÖ 4), Luka ‹ncili'nde ise ‹mparator Au-

gustus döneminde (MS 6), Yahudiye'deki nüfus say›m› s›ra-

s›nda do¤du¤u bildirilir. Bu bilgileri do¤rulamak mümkün

de¤ildir. Ancak çeflitli kaynaklar› inceleyen uzmanlar, Hz.

‹sa'n›n MÖ 7-6 y›llar› aras›nda do¤du¤unu tahmin etmekte-

dirler.

Allah'›n üstün özelliklerle lütufta bulundu¤u, sonsuz

cennet yurduyla müjdeledi¤i bu de¤erli elçisinin getirmifl ol-

du¤u hak din bugün ismen yeryüzünde bulunsa da, gerçekte

dejenerasyona u¤ram›fl ve asl›ndan sapt›r›lm›flt›r. Allah'›n Hz.

‹sa'ya vahyetti¤i ‹ncil de ayn› flekilde ismen mevcuttur, ancak

asl› ortada yoktur. H›ristiyan kaynaklar› çeflitli bozulmalara

u¤ram›fl ve tahrif edilmifltir. Dolay›s›yla bugün Hz. ‹sa ile il-

gili gerçek bilgileri bu kaynaklardan temin etmemiz mümkün

de¤ildir. Hz. ‹sa hakk›nda do¤rulu¤u kesin bilgiye ulaflabile-

ce¤imiz yegane kaynak, Allah'›n k›yamete kadar koruyaca¤›-

n› vaat etti¤i Kuran'd›r. Kuran'da, Hz. ‹sa'n›n do¤umu, haya-

t›, bu süre içinde karfl›laflt›¤› olaylardan örnekler, çevresinde-

ki insanlar›n durumu ve daha birçok konudan bahsedilmifltir.

Hz. ‹sa'n›n Yahudilere nas›l tebli¤ yapt›¤› da birçok örnekle

haber verilmifltir. Al-i ‹mran Suresi'nde Rabbimiz flöyle bu-

yurmaktad›r:
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"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k›l›-

nan baz› fleyleri helal k›lmak üzere size Rabbiniz'den

bir ayetle geldim. Art›k Allah'tan korkup bana itaat

edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rab-

biniz'dir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdo¤ru olan yol

iflte budur." (Al-i ‹mran Suresi, 50-51)

Hz. ‹sa'n›n bu davetine ço¤u Yahudi icabet etmemifl, an-

cak az say›daki havari ona uymufltur. Kuran'da bu samimi

inananlar›n varl›¤› flöyle bildirilmektedir:

Nitekim ‹sa, onlarda inkar› sezince, dedi ki: "Allah için

bana yard›m edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'›n
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yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a inand›k, bizim gerçekten

Müslümanlar oldu¤umuza flahit ol" dediler. "Rabbimiz,

biz indirdi¤ine inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi fla-

hitlerle beraber yaz." (Al-i ‹mran Suresi, 52-53)

Yeni Ahit'e göre Hz. ‹sa, yan›nda bu 12 ö¤rencisi oldu¤u

halde Filistin'in dört bir taraf›n› dolaflm›flt›r. ‹nsanlar› Allah'a

iman etmeye davet etmek için yapt›¤› bu yolculuklar› s›ras›n-

da Allah'›n dilemesiyle çeflitli mucizeler gerçeklefltirmifltir.

Alessandro Boticelli'nin Hz. Meryem ve Hz. ‹sa'ya sayg› gösterilmesi-
ni tasvir eden tablosu 1470-1474 y›l›na aittir. Tablo, Londra'daki Nati-
onal Gallery'de sergilenmektedir.



Hasta ve sakat insanlar›, alaca hastal›¤›na tutulanlar› iyilefltir-

mifl, do¤ufltan kör olanlar›n gözlerini açm›fl ve ölüleri dirilt-

mifltir. Bu mucizeler Kuran ayetlerinde flu flekilde haber veril-

mektedir:

..."Gerçek flu, ben size Rabbiniz'den bir ayetle geldim.

Ben size çamurdan kufl biçiminde bir fley oluflturur, içi-

ne üfürürüm, o da hemencecik Allah'›n izniyle kufl olu-

verir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör olan›, alaca hasta-

l›¤›na tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerini-

zi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. fiüphesiz,

e¤er inanm›flsan›z bunda sizin için kesin bir ayet var-

d›r." (Al-i ‹mran Suresi, 49)

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve anne-

ne olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile des-

tekledim, beflikte iken de, yetiflkin iken de insanlarla

konufluyordun. Sana Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i

ö¤rettim. ‹znimle çamurdan kufl biçiminde (bir fleyi)

oluflturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdü¤ünde bir

kufl oluveriyordu. Do¤ufltan kör olan›, alacal›y› iz-

nimle iyilefltiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri
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(hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›na apaç›k belge-

lerle geldi¤inde onlardan inkara sapanlar, "fiüphesiz

bu apaç›k bir sihirdir" demifllerdi (de) ‹srailo¤ullar›-

n› senden geri püskürtmüfltüm." (Maide Suresi, 110)

Hz. ‹sa büyük mucizeler göstermifl, insanlar onun gös-

terdi¤i bu mucizelerden çok etkilenmifllerdir. Ancak Hz. ‹sa

daima, bu mucizelerin Allah'›n izniyle gerçekleflti¤ini belirt-

mifl, ‹ncil aç›klamalar›nda ise iyilefltirdi¤i insanlara s›k s›k

"iman›n seni kurtard›" demifltir. Nitekim halk da, Matta ‹nci-

li'ne göre, Hz. ‹sa'n›n mucizeleri karfl›s›nda Allah'› yüceltmifl-

lerdir:

‹sa o bölgeden ayr›l›p Galile gölünün k›y›s›ndan geçerek

da¤a ç›k›p oturdu. Yan›na büyük bir kalabal›k geldi. Bera-

berlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta

vard›. Hastalar› O'nun ayaklar›n›n dibine b›rakt›lar. O da

onlar› iyilefltirdi. Halk, dilsizlerin konufltu¤unu, çolak-

lar›n sa¤lam oluverdi¤ini, körlerin gördü¤ünü, kö-

türümlerin yürüdü¤ünü görünce flaflt› ve ‹srail'in

Tanr›'s›n› yüceltti. (Matta, 15: 29-31)

Artan engellere ra¤men, özel-

likle de, bask› ve zulüm alt›nda

yaflayan halk›n ara-

s›nda, Hz. ‹sa'ya ina-

nanlar›n say›s› artmaya

bafllam›flt›r. Bu dönemde

Hz. ‹sa ve havarileri bütün

çevre kasabalar› ve flehir-

leri dolaflm›fllard›r.
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Bu arada rahipler ve yaz›c›lar, y›llard›r sürdürdükleri gele-

neklerinin bat›l yönlerini kendilerine anlatan, kurduklar› dü-

zendeki sapmalar› hat›rlatan, kendilerini sadece Allah'a iman

edip, Allah için yaflamaya ça¤›ran Hz. ‹sa'ya karfl› tuzaklar

haz›rlamaya bafllam›fllard›r. (Luka, 22: 1-2; Yuhanna, 11: 48). 

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›nd›¤› ve bir benze-

rinin, o zannedilerek öldürüldü¤ü haber verilmifltir. Hz. ‹sa,
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bütün peygamberlerin yapt›¤› gibi, kavmini, Allah'a iman et-

meye, gönülden teslim olup Allah'›n hoflnutlu¤unu kazan-

mak için yaflamaya, günahlardan ve kötülüklerden sak›nma-

ya, salih amellerde bulunmaya davet etmifltir. Onlara dünya

hayat›n›n geçicili¤ini ve ölümün yak›nl›¤›n› hat›rlatm›fl, ahi-

ret gününde her insan›n tüm yapt›klar›yla hesaba çekilece¤i-

ni bildirmifltir. ‹nsanlar› yaln›zca Allah'a ibadet etmeye ve sa-

dece Allah'tan korkup sak›nmaya ça¤›rm›flt›r. ‹ncil'de de bu

konularla ilgili çok say›da ö¤üde ve mesel ad› verilen e¤itici

hikayelere rastlamak mümkündür. Hz. ‹sa, ‹ncil'de yer alan

ifadeyle, "iman› k›t olanlar"a karfl› ö¤ütler vermekte, insanla-

ra "Allah'›n Egemenli¤i"nin yak›n oldu¤unu müjdelemekte

ve onlar› Allah'tan ba¤›fllanma dilemeye davet etmektedir. Bu

hakimiyet, Yahudilerin Mesih'in gelifliyle birlikte kurulaca¤›-

n› umduklar› ve ‹srailo¤ullar›n›n iman›na ve kurtulufluna ve-

sile olmas›n› bekledikleri hakimiyettir. 

Hz. ‹sa, Hz. Musa fieriat›'na; yani gerçek Tevrat'›n hü-

kümlerine ba¤l› kalm›fl ve Yahudileri de, bu hükümlerden

uzaklaflt›klar› ya da bu hükümleri samimiyetsiz bir biçimde,

gösterifl amac›yla uygulad›klar› için uyarm›flt›r. Yeni Ahit'e

göre, kendisine karfl› ç›kan Yahudilere "Musa'ya iman etmifl ol-

sayd›n›z, bana da iman ederdiniz, çünkü o benim hakk›mda yazm›fl-

t›r" (Yuhanna, 5: 46) demifltir.  Hz. ‹sa insanlar› Tevrat'a dön-

meye davet etmifltir. Matta ‹ncili'nde Hz. ‹sa'n›n "Kutsal Ya-

sa"ya yani Hz. Musa'n›n fieriat›'na uyulmas› için verdi¤i bir

emir flöyle aktar›l›r:

... Ben geçersiz k›lmaya de¤il, tamamlamaya geldim... (Mat-

ta, 5: 17)
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Bu nedenle, bu buyruklar›n en küçüklerinden birini kim

çi¤ner ve baflkalar›na öyle yapmay› ö¤retirse, Göklerin Ege-

menli¤i'nde en küçük say›lacak. Ama bu buyruklar› kim ye-

rine getirir ve baflkalar›na ö¤retirse, Göklerin Egemenli¤i'n-

de büyük say›lacak. (Matta, 5: 19)

Kuran'da da Hz. ‹sa için flu flekilde haber verilmektedir:

"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k›l›-

nan baz› fleyleri helal k›lmak üzere size Rabbiniz'den

bir ayetle geldim. Art›k Allah'tan korkup bana itaat

edin". (Al-i ‹mran Suresi, 50)

Hz. ‹sa'n›n mücadelesi
Daha önceki bölümlerde de gördü¤ümüz gibi, Hz.

‹sa'n›n geldi¤i dönemde, Yahudi toplumunun içinde dini

farkl› flekillerde yorumlayan birçok mezhep bulunmaktayd›.

Allah'›n Hz. Musa'ya vahyetti¤i hak dinden uzaklafl›lm›fl, ba-

t›l gelenekler ve çarp›k inançlar türetilmiflti. Bunlara ek ola-

rak, putperest Helen kültürü de insanlar aras›nda yayg›nlafl-

t›r›lmakta ve özendirilmekteydi. Bu kültürün etkisi alt›ndaki

baz› Yahudi mezhepleri ise sahip olduklar› tevhid inanc›n›n

yerine, bu sapk›n anlay›fl›n sembollerini, heykellerini koyma-

ya bafllam›fllard›.

Karmafla içindeki topluma hidayet önderi olarak gönde-

rilen Hz. ‹sa aralar›nda bulundu¤u süre boyunca çok çeflitli

topluluklarla mücadele etmifltir. Kuran ayetlerinden Hz.

‹sa'n›n dinleri konusunda ihtilafa düflenlere yol gösterdi¤i an-

lafl›lmaktad›r. ‹ncil'de yer alan baz› tariflerden de, Hz. ‹sa'n›n
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öncelikle sahte din adamlar›n›, Allah'a efl koflan müflrik grup-

lar›, dindar gözükerek halk› kand›ranlar› yapt›klar›ndan vaz-

geçmeye, samimiyetle Allah'a iman etmeye davet etti¤i anla-

fl›lmaktad›r. ‹ncil'de s›k s›k ad› geçen iki grup Ferisiler ve Sad-

dukiler bu aç›dan önemlidir. Çeflitli konularda derin anlafl-

mazl›klar içinde bulunan bu iki grubun bir k›s›m mensupla-

r›n›n ortak özellikleri ise, Allah'›n Hz. ‹sa arac›l›¤›yla insanla-

ra gönderdi¤i vahiyden fliddetle rahats›z olmalar›d›r. Çünkü,

Hz. ‹sa'n›n tebli¤ etti¤i hak dine göre hem maddeci bir dün-

ya görüflüne sahip olan Saddukiler, hem de samimiyetini

kaybederek, flekle ve hurafeye yönelen Ferisiler yanl›fl yol-

dayd›. Bu gruplar, içinde bulunduklar› durumu anlad›klar›n-

da hemen Hz. ‹sa'ya karfl› cephe alm›fllard›r. Allah Kuran'da

flu flekilde bildirmektedir:

‹sa aç›k belgelerle gelince, dedi ki "Ben size bir hikmet-

le geldim ve hakk›nda ihtilafa düfltüklerinizin bir k›s-

m›n› size aç›klamak için de. Öyleyse Allah'tan sak›n›n

ve bana itaat edin. (Zuhruf Suresi, 63)

Hem Ferisiler hem de Saddukiler kurulu düzenden men-

faat sa¤l›yorlard›. Bu sebeple de Hz. ‹sa'ya itaat etmiyorlard›.

Yahudi toplumu üzerinde büyük bir otoriteye sahiptiler. Din

adam› olarak herkesten büyük bir sayg› görüyorlard›. Olufl-

turduklar› sahte din, onlara statü ve hatta para kazand›ran bir

kurum haline gelmiflti. Ülkeyi yönetmekte olan Roma Valisi

ile de s›k› bir iflbirli¤ine girmifllerdi. Özellikle de Saddukiler

Roma ile ‹srail halk› aras›ndaki gerilimi azaltmakta, buna

karfl›l›k Roma'n›n kendilerine sa¤lad›¤› ayr›cal›klardan yarar-

lanmaktayd›lar. Bu flartlar gözönünde bulunduruldu¤unda,
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Hz. ‹sa'n›n tebli¤inin neden bu din adamlar›n› rahats›z etti¤i-

ni anlamak çok kolayd›r. Çünkü Hz. ‹sa, tüm peygamberler

gibi, bozuk olan, her türlü ahlaks›zl›¤› meflru gören "kurulu

düzen"i hedef alm›flt›. ‹nsanlardan yapt›klar› tüm adaletsiz-

likleri, haks›zl›klar›, ahlaks›zl›klar› ve putperest dinlerini terk

etmelerini sadece Allah için yaflamalar›n› istiyordu. Hz. ‹sa

insanlara Allah korkusunu, Allah'› sevmeyi, Allah'a teslim ol-
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may› ö¤ütlüyordu. Bat›l kurallardan, ba¤naz uygulamalar-

dan uzaklaflmalar›n›, sadece Allah'a ibadet edip yapt›klar›

her iflte Allah'a yönelmelerini söylüyordu. Gösterdi¤i muci-

zeler onun, Allah'›n alemler üzerine seçip be¤endi¤i, ilim ve

kuvvet olarak destekledi¤i, çok k›ymetli bir peygamber oldu-

¤unu aç›kça ortaya koyuyordu. Onun iman derinli¤i, yüksek

ahlak›, üstün kavray›fl› ve hikmetli aç›klamalar› insanlarda

büyük bir hayranl›k uyand›r›yordu. 

Yeni Ahit'e göre, Hz. ‹sa, tebli¤ yaparken bir yandan da

fliddetli zulüm gören halka kurtuluflun yaklaflt›¤›n›, yak›nda

Allah'›n Egemenli¤i'nin kurulaca¤›n› söyleyerek onlar›n için-

deki inanc› canland›rm›flt›r. Bu arada Hz. ‹sa'n›n Hz. Da-

vud'un soyundan geldi¤i haberi de halkta yayg›nlaflm›fl ve

onun beklenen Mesih oldu¤u inanc› dalga dalga yay›lm›flt›r.

(Matta, 9: 28-35) ‹flte tüm bunlar kurulu düzenden menfaat

sa¤layan ba¤naz din adamlar›n› ve Roma'n›n getirdi¤i putpe-

rest kültürü kabul edenleri rahats›z etmifltir. 

Yeni Ahit'e göre, bu çevreler, Hz. ‹sa'n›n tebli¤ini etkisiz

k›lmak için her f›rsat› de¤erlendirmifl, ama her seferinde yenil-

giye u¤ram›fllard›r. Hz. ‹sa'n›n, onlar›n iddialar›n› tamamen

çürüten cevaplar vermesi ve hikmetli aç›klamalarda bulunma-

s› din adamlar›n› oldukça rahats›z etmifltir. Zaten onlar› tuzak

kurmaya iten nedenlerden biri de, Hz. ‹sa'n›n kendileri hak-

k›nda anlatt›klar› olmufltur. Hz. ‹sa, Luka ‹ncili'ne göre, halk›n

önünde onlar›n sahtekarl›klar›n› flu flekilde aç›klam›flt›r:

Uzun kaftanlar içinde dolaflmaktan hofllanan, meydanlarda

selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, flölenlerde

bafl köflelere kurulmaya bay›lan din bilginlerinden sak›n›n.
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Dul kad›nlar›n mal›n› mülkünü sömüren, gösterifl için uzun

uzun dua eden bu kiflilerin cezas› daha da a¤›r olacakt›r.

(Luka, 20: 46-47)

Baz› Yahudi rahipleri Tevrat hükümlerini de¤ifltirmifller,

kendi menfaatlerine uygun yeni hükümler eklemifllerdi. Hz.

‹sa Yahudi kavmine verdi¤i ö¤ütlerle bu sahte hükümleri or-

tadan kald›r›yordu. Hz. ‹sa'n›n temizlemeye çal›flt›¤› fley, Hz.

Musa'n›n getirdi¤i yasalar›n üstünü örtmüfl olan bat›l gele-

nekler, hurafeler, insanlar›n oluflturduklar› yasaklard›. Mar-

kos ‹ncili'ne göre, Ferisilerle konuflurken onlar› özellikle bu

aç›dan uyarm›flt›r:

‹sa onlara (Ferisilere ve din adamlar›na) flöyle cevap ver-

di:... Siz Tanr› buyru¤unu bir yana b›rakm›fl, insan gelene-

¤ine uyuyorsunuz... Böylece kuflaktan kufla¤a ak-

tard›¤›n›z geleneklerle Tanr›'n›n sözünü ge-

çersiz k›l›yorsunuz. Buna benzer daha

birçok fley yap›yorsunuz." (Mar-

kos, 7: 6-13)
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Ferisiler, kazançlar›n›n onda birini Allah'a adamalar› ge-

rekti¤ine inan›r ve bu kurala da uyarlard›. Ancak bunu bir

ibadetten çok bir gelenek flekline getirmifllerdi. Hz. ‹sa, Luka

‹ncili'ne göre, onlar› flöyle uyarm›flt›r:

"Ama vay halinize, ey Ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun

ve her tür sebzenin ondal›¤›n› verirsiniz de, adaleti ve

Tanr› sevgisini ihmal edersiniz. Ondal›k vermeyi ihmal et-

meden esas bunlar› yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halini-

ze, ey Ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya,

meydanlarda selamlanmaya bay›l›rs›n›z. Vay halinize! ‹n-

sanlar›n, fark›nda olmadan üzerlerinde gezindi¤i belirsiz

mezarlara benziyorsunuz." (Luka, 11: 42-44)

... "Sizin de vay halinize, ey Yasa uzmanlar›!" dedi. "‹nsan-

lara tafl›nmas› güç yükler yüklersiniz, kendiniz ise bu

yükleri kald›rmak için bir tek parma¤›n›z› k›p›r-

datmazs›n›z. (Luka, 11: 46)

Vay halinize!.. Vay halinize, ey Yasa

uzmanlar›! Bilgi kap›s›n›n anahta-
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r›n› al›p götürdünüz. Kendiniz bu kap›dan girmediniz, gir-

mek isteyenlere de engel oldunuz." (Luka, 11: 52)

Bu tür uyar›lar ve yapt›klar› ahlaks›zl›klar›n birer birer

ortaya ç›kar›lmas› din adamlar›n›n Hz. ‹sa'ya olan düflman-

l›klar›n› daha da art›rm›flt›r. Nitekim Luka'ya göre, Hz. ‹sa'n›n

üstteki sözlerinden sonra sözde din bilginleriyle Ferisiler onu

tuza¤a düflürmek için f›rsat kollamaya bafllam›fllard›r. (Luka,

11: 53-54)

Hz. ‹sa, Kuran'da belirtildi¤i gibi ‹srailo¤ullar›n› Allah'a

gönülden iman etmeye ve Hz. Musa'n›n getirdi¤i fleriata geri

dönmeye davet etmifltir. Hz. ‹sa'n›n Yahudiler hakk›nda Tev-

rat'›n ‹flaya kitab›ndan al›nt› yap›larak söyledi¤i afla¤›daki

sözler de, Allah'›n Kuran'da inkar edenler için bildirdi¤i "...

Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri var-

d›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmez-

ler..." (Araf Suresi, 179) ayeti ile büyük bir benzerlik gösterir:

"Çok dinleyeceksiniz ama birfley anlamayacaks›n›z. Çok

göreceksiniz ama bir fley kavramayacaks›n›z. Çünkü bu

halk›n yüre¤i ya¤ ba¤lad›, kulaklar› duymaz oldu. Gözle-

rini yumdular. Gözleriyle görmesinler, Kulaklar›yla  duy-

mas›nlar, Yürekleriyle anlamas›nlar diye. Dönmesinler de

ben kendilerini iyilefltirmeyeyim diye." (Matta,

13: 14-15)
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Peygamberler, Allah'›n kendilerine verdi¤i sorumlulu¤u

en güzel flekilde yerine getirmifl, insanlar› hidayet yoluna da-

vet etmek için ellerindeki imkanlar› ve tüm güçlerini sonuna

kadar kullanm›fllard›r. Hz. ‹sa da kendisine kurulan tüm tu-

zaklar, at›lan iftiralar ve düzenlenen sald›r›lar karfl›s›nda çok

üstün bir sab›r göstermifl, Allah'a tevekkül edip tebli¤ine de-

vam etmifltir. O, yan›nda az say›da yard›mc›s› olmas›na ra¤-

men hep galip gelen taraf olmufltur. Bu tebli¤ s›ras›nda dini

asl›na döndürmek, hurafelerden ve bat›l uygulamalardan te-

mizlemek için pek çok yönteme baflvurmufltur. Rabbimiz'in

kendisine bahfletti¤i üstün kavray›fl ve hikmet sayesinde ‹sra-

ilo¤ullar›na karfl› son derece etkileyici konuflmalar yapm›fl,

hikmetli örnekler vermifltir. 

Sonuç olarak Hz. ‹sa insanlar› sadece Allah'a imana da-

vet etmifl, din ahlak›n›n hakim olaca¤›n›  müjdelemifl, bat›l

inançlarla, hurafelerle ve putperestlerle mücadele etmifl, dün-

yan›n bir imtihan yeri oldu¤unu örneklerle aç›klam›fl, kav-

min bozuk ahlak anlay›fl›n› düzeltmek için büyük bir gayret

göstermifl, üstün ahlak›yla da çevresindeki insanlara en güzel

örnek olmufltur. Ancak tüm bu faaliyetler, düflmanlar›n›n da-

ha kat› davranmalar›na, onu öldürmek için büyük bir

tuzak kurmalar›na yol açm›flt›r.





‹ncil'de Akdeniz'den Bat› Avrupa'ya
kadar birçok bölgenin ve flehrin ad›
geçmektedir. Bu haritada ‹ncil aç›k-
lamalar›nda geçen baz› yerler gös-
terilmektedir. 



Hz. ‹sa'n›n üstün ahlak özellikleri
Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. ‹sa ile il-

gili birçok önemli haber verilmifltir. Hadislerde bu mübarek

insan›n flemaili hakk›nda da baz› bilgiler bulunmaktad›r. Bu-

na göre, Hz. ‹sa orta boylu, k›rm›z›ya çalar beyaz tenli, düz

saçl›, ola¤anüstü güzelli¤e sahip bir kimsedir. Saç›n› uzat-

makta, omuzlar› aras›na salmaktad›r. S›rt›na yün elbise, aya-

¤›na a¤aç kabu¤undan yap›lm›fl bir sandal giymektedir. Hz.

‹sa dünyadan yüz çevirir, ahireti özler, Allah'a ibadetle vakit
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geçirirdi.2 Her görenin hayran kalaca¤› güzellikteki bu müba-

rek insan baz› hadislerde flu flekilde tarif edilmektedir: 

"Ben bu gece kendimi rüyamda Kabe'de buldum. Ans›z›n

esmer bir kifli gördüm. Sanki o, esmer insanlardan görülen-

lerden en güzeli, bafl›n›n saç› iki omuzu aras›nda sark›yor-

du. Taranm›fl ve ar›nm›flt› da bafl› su damlat›yordu. ‹ki elini

iki kiflinin iki omzuna koyarak Beyt-i tavaf ediyordu. 'Bu

kimdir?' diye sordum. Onlar: -Bu Meryem'in o¤lu Mesih'tir,

dediler."
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"... O halde, onu görünce tan›yacaks›n›z. O, orta boylu, be-

yaz ve pembe tenli bir kifli olup, sar› bir k›yafet içinde ola-

cakt›r..."3

Allah'›n seçip göndermifl oldu¤u her peygamber gibi,

Hz. ‹sa'da da tüm üstün ahlak özellikleri en güzel flekilde te-

celli etmektedir. Onu di¤er insanlardan ay›ran en belirgin

özelliklerinden biri, insanlar›n görür görmez etkilenecekleri

yüksek ahlak› ve flahsiyetidir. Hz. ‹sa, Allah'a olan güveni, te-

vekkülü ve iman› ile son derece kararl›, cesaretli, toplumun

etkisi alt›nda kalmayan, aksine herkesi etkileyen, güçlü bir in-

sand›r. Nitekim tüm peygamberlerin sahip olduklar› bu üs-

tünlük ayetlerde flu flekilde bildirilmifltir:

Bu, ‹brahim'e, kavmine karfl› verdi¤imiz delilimizdir. Biz,

diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz...  (Enam Suresi, 83)

Ve ona ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini hida-

yete erifltirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyun-

dan Davud'u, Süleyman'›, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve

Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapanlar› iflte

böyle ödüllendiririz. Zekeriya'y›, Yahya'y›, ‹sa'y› ve ‹l-

yas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n hepsi salihlerden-

dir. ‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete

erifltirdik). Onlar›n hepsini alemlere üstün k›ld›k. Baba-

lar›ndan, soylar›ndan ve kardefllerinden, kimini (bunla-

ra katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-
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ilettik. Bu, Allah'›n hidayetidir; kullar›ndan diledi¤ini

bununla hidayete erdirir... (Enam Suresi, 84-88)

Di¤er peygamberler gibi Hz. ‹sa da, adaletten ayr›lma-

yan, tevazulu, flefkatli, samimi, dürüst, fedakar bir insan ola-

rak, Allah'›n seçkin k›ld›¤› peygamberlerdendir. Bir ayette

Allah Hz. ‹sa için flöyle buyurmaktad›r:

‹flte bu elçiler; bir k›sm›n› bir k›sm›na üstün k›ld›k. On-

lardan, Allah'›n kendileriyle konufltu¤u ve derecelerle

yükseltti¤i vard›r. Meryem o¤lu ‹sa'ya apaç›k belgeler

verdik ve O'nu Ruhu'l-Kudüs'le destekledik... (Bakara

Suresi, 253)

Hz. ‹sa'n›n hayat›na bak›ld›¤›nda bu üstün ahlak özellik-

lerini görmek mümkündür. Hz. ‹sa en baflta gerçek dini in-

sanlara anlatan bir hidayet önderidir. O hem Allah'›n tüm

emir ve tavsiyelerine en fazla riayet eden, hem de en do¤ru-

sunu anlatarak halk› hurafelerden ar›nd›ran bir yol gösterici-

dir. Kuran'da Hz. ‹sa'n›n, Allah'›n bildirdi¤i ibadetleri

ve di¤er ahlaki özellikleri hassasiyetle uygu-

lad›¤› flu flekilde belirtilmektedir:
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(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah)

Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›. Nerede olur-

sam (olay›m) beni kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm müd-

detçe bana namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti. Anneme

itaati de."... (Meryem Suresi, 30-32)

Hz. ‹sa yeryüzünde bulundu¤u süre boyunca, do¤ruyu

yanl›fltan ay›rma, hikmetli ve etkili söz söyleme gibi özellik-

leri en güzel örneklerle ortaya koymufltur. Düflmanlar›n›n

onu küçük düflürmek için art niyetle sorduklar› sorulara en

hikmetli ve en ak›lc› cevaplar vermifl, tek bir örnekle düflman-

lar›n›n bütün giriflimlerini ortadan kald›rm›flt›r. O, kavminin

tavr› karfl›s›nda her zaman tevekküllü olmufl, Allah'a olan

güçlü iman› ve ihlas› ona güç vermifl, Allah'›n varl›¤›n› en et-

kili yollarla anlatm›flt›r. 

Hz. ‹sa di¤er peygamberler gibi tebli¤inde aç›k, yal›n ve

halk›n anlayaca¤› bir dil kullanm›flt›r. Verdi¤i hikmetli ör-

nekler insanlar›n vicdanlar›n› hemen harekete geçirmifl,

onlar› derin düflünmeye, Allah'›n raz› olaca¤›

gibi davranmaya teflvik etmifl-
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tir. Hz. ‹sa'n›n tebli¤inden, onun Allah'a olan sevgisi, coflkulu

iman› ve Allah'›n emirlerini uygulamadaki titizli¤i aç›k bir fle-

kilde anlafl›lmaktad›r. ‹zledi¤i tebli¤ yöntemi, onun Allah'›n

seçip be¤endi¤i ve insanlara üstün k›ld›¤›, kutlu bir insan ol-

du¤unu bizlere en güzel flekilde göstermektedir.

Hz. ‹sa'n›n Tebli¤i 
Do¤umundan Allah'›n Kat›na al›n›fl›na kadar bütün ha-

yat› mucizelerle dolu olan Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› ve Allah'›n iz-

niyle gerçeklefltirdi¤i mucizeler, Kuran'da flu flekilde haber

verilmektedir:

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve anne-

ne olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile des-

tekledim, beflikte iken de, yetiflkin iken de insanlarla

konufluyordun. Sana Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i

ö¤rettim..." (Maide Suresi, 110)

‹srailo¤ullar›na elçi k›lacak. (O ‹srailo¤ullar›na flöyle di-

yecek:) "Gerçek flu ben size Rabbiniz'den bir ayetle gel-

dim. Ben size çamurdan kufl biçiminde bir fley oluflturur

içine üfürürüm o da hemencecik Allah'›n izniyle kufl

oluverir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör olan›, alaca

hastal›¤›na tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yedik-

lerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. fiüphe-

siz e¤er inanm›flsan›z bunda sizin için kesin bir ayet var-

d›r." (Al-i ‹mran Suresi, 49)

Hz. ‹sa'n›n ayetlerde bildirilen mucizeleri; babas›z ola-

rak do¤mas›, beflikte iken konuflmas›, Allah'›n kutsal kitapla-
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r›n›, Tevrat'›, ‹ncil'i ve Kuran'› bilmesi, çamurdan kufl biçi-

minde bir fley yap›p, nefesiyle canland›r›p uçurmas›, do¤ufl-

tan kör olan›, alaca hastal›¤›n› iyilefltirmesi, ölüyü diriltmesi,

insanlar›n yediklerini ve saklay›p biriktirdiklerini haber ver-

mesi, kendisinden sonra gelecek kutlu insan›, Peygamberi-

miz Hz. Muhammed (sav)'i "Ahmet" ismiyle haber vermesi

say›labilir.

Hz. ‹sa'n›n gösterdi¤i tüm bu mucizelere ve Allah'›n vah-

yiyle yapt›¤› tebli¤e ra¤men kavmin büyük bir bölümü inkar-

lar›n› sürdürmüfltür. Kuran'da örnekleri verilmifl di¤er ka-

vimler gibi, o dönemin inkarc›lar› da Hz. ‹sa'n›n yapt›klar›n›n

büyüden baflka bir fley olmad›¤›n› söyleyerek, onu büyücü-

lükle itham etmifllerdir:

Hani Meryem o¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten

ben, sizin için Allah'tan gönderilmifl bir elçiyim. Benden

önceki Tevrat'› do¤rulay›c› ve benden sonra ismi "Ah-

med" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demiflti. Fa-

kat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir

büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)

Yine Kuran'da bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa Yahudili¤i ortadan

kald›rmak için de¤il, bu fleriat›n asl›nda do¤ru oldu¤unu vur-

gulamak ve içine eklenmifl olan hurafeleri temizleyerek, dini

asl›na döndürmek için gönderilmifltir. Ayr›ca Allah onu, daha

önce inceledi¤imiz çeflitli Yahudi tarikatlar› aras›ndaki tart›fl-

malar› aç›kl›¤a kavuflturmakla da görevlendirilmifltir. Ku-

ran'da flöyle bildirilmektedir:

(Hz. ‹sa:)"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size ha-

ram k›l›nan baz› fleyleri helal k›lmak üzere size Rabbi-

niz'den bir ayetle geldim. Art›k Allah'tan korkup bana
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itaat edin." (Al-i ‹mran Suresi, 50)

‹sa, aç›k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmet-

le geldim ve hakk›nda ihtilafa düfltüklerinizin bir k›s-

m›n› size aç›klamak için de. Öyleyse Allah'tan sak›n›n

ve bana itaat edin." (Zuhruf Suresi, 63)

Hz. ‹sa Tevrat'taki imani konular› do¤rulam›fl, fakat

Allah'›n insanlara bir yol gösterici ve ö¤üt olarak gönderdi¤i

yeni kitab›n›; ‹ncil'i getirmifltir: 

Giotto di Bondone'nin Scrovegni Kilisesi'nde yer alan "Tap›nakta
E¤itim" (1302-1305) isimli freski. Bu ünlü eserde Hz. ‹sa'n›n çevresini
saran alimlerin, kendisine nas›l sayg› duyduklar› tasvir edilmifltir. 



Onlar›n (peygamberleri) ard›ndan yanlar›ndaki Tevrat'›

do¤rulay›c› olarak Meryem o¤lu ‹sa'y› gönderdik ve ona

içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'› do¤ru-

layan ve muttakiler için yol gösterici ve ö¤üt olan ‹ncil'i

verdik. ‹ncil sahipleri Allah'›n onda indirdikleriyle hük-

metsinler. Kim Allah'›n indirdi¤iyle hükmetmezse, iflte

onlar, fas›k olanlard›r. (Maide Suresi, 46-47)

Hz. ‹sa'n›n ça¤r›s›na cevap verenlerin say›s› bafllang›çta

çok az olmufltur. Çünkü bu ça¤r›, hem geçimlerini y›llard›r

hakim k›ld›klar› hurafe ve gelenekten sa¤layan rahip s›n›f›-

n›n, hem de Allah'›n hakimiyetini kabul etmeyen yönetici s›-

n›f›n ayr›cal›klar›n› ortadan kald›r›yordu. Onlar›n uygulad›k-

lar› bask› ve tehdit, halk›n korkmas›na ve Hz. ‹sa'dan uzak-

laflmalar›na yol aç›yordu. Hz. ‹sa'n›n yapt›¤› tebli¤ yayg›nlafl-

maya, onu takip edenlerin say›s› artmaya bafllad›¤›nda, bu

gruplar›n haz›rlad›klar› sinsi tuzaklar ve Hz. ‹sa'y› engelle-

mek için yapt›klar› planlar da artm›flt›r. Bu gibi tuzaklarla ta-

rih boyunca tüm peygamberler karfl›laflm›fllard›r. Kuran'da

müflriklerin elçilere karfl› gösterdikleri bu insanl›k d›fl› tutum

flöyle belirtilmifltir:

... Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hofllanmaya-

ca¤› bir fleyle gelse büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z

onu yalanlayacak, bir k›sm›n›z da onu öldüreceksiniz,

öyle mi? (Bakara Suresi, 87)

Toplum içinde Hz. ‹sa'y› dinleyip inananlar ile inkar

edenler ayr›lmaya bafllam›fl, iki grup aras›ndaki fark belirgin

bir flekilde ortaya ç›km›flt›r. Bir tarafta gerçek dini anlatan ve

insanlar› tek bir Allah'a iman etmeye ça¤›ran Allah'›n elçisi,

di¤er yanda ise hangi mucizeyi, hangi delili görürse görsün,
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inanmamaya karar vermifl bir grup vard›r.

Hz. ‹sa'n›n karfl›s›ndaki düflmanlar kendile-

rini aç›kça belli etmifllerdir. Onu dinleyen,

yan›nda olan kiflilerden de sonradan onu in-

kar edenler ç›km›fl olmas› muhtemeldir. Ni-

tekim Allah "Sonra, içlerinden birtak›m

f›rkalar ihtilafa düfltü..." (Zuhruf Suresi, 65)

ayetiyle bu durumu bizlere haber vermekte-

dir. Bu nedenle de Hz. ‹sa kavmin içinde

iman eden, gerçekten güvenebilece¤i kiflile-

ri belirlemifltir. Bu durum Kuran'da flu flekil-

de belirtilmifltir:

Nitekim ‹sa, onlarda inkâr› sezince,

dedi ki: "Allah için bana yard›m ede-

cekler kimdir?" Havariler: "Allah'›n

yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a inand›k,

bizim gerçekten  Müslümanlar oldu-

¤umuza flahit ol" dediler. (Al-i ‹mran

Suresi, 52)

Kuran'da Hz. ‹sa'y› öldürmek amac›yla

inkar edenlerin bir tuzak kurduklar› haber

verilir. Rivayetlere göre Hz. ‹sa'n›n yan›nda-

kilerden birisinin ihanet etmesini sa¤layan

bir k›s›m ba¤naz din adamlar›, Allah'›n elçi-

sini tutuklay›p Romal›lara teslim etmek iste-

mifllerdir. Yine rivayetlere göre ölüm cezas›-

n› uygulama hakk› olmayan rahipler, Roma

yönetimini k›flk›rtmak için bir tuzak haz›rla-

m›fl ve Hz. ‹sa'y› Romal› yöneticilere karfl›
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olan bir kifli olarak tan›tm›fllard›r. Çünkü Romal›lar›n bu ko-

nuda çok hassas ve ac›mas›z olduklar›n› bilmektedirler. Bu tu-

za¤›n sonu ise Kuran'da flöyle bildirilmifltir.

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (bu-

na karfl›l›k) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucular›n

en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 54)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa'y› öldürmek için

harekete geçilmifl, tuzak kurulmufltur. Ancak onlar Hz. ‹sa'y›

öldürmeyi baflaramam›fllar, onun bir benzerini, Hz. ‹sa zan-

nederek öldürmüfllerdir. Allah, Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yük-

selterek, haz›rlanan tuza¤› bofla ç›karm›flt›r: 

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› ger-

çekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle

bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›-

lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten

onun hakk›nda anlaflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe

içindedirler. Onlar›n bir zanna uymaktan baflka buna

iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldür-

mediler. Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üs-

tün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Sure-

si, 157-158)

Romal›lar›n Hz. ‹sa'y› çarm›ha gererek öldürdükleri id-

dias› dünya genelinde oldukça yayg›nd›r. Bu iddiaya göre,

Hz. ‹sa'y› tutuklayan Romal›lar ve Yahudi din adamlar› onu

çarm›ha gererek öldürmüfllerdir. Nitekim, H›ristiyan alemi-

nin çok büyük bir bölümü de olay› bu flekilde kabul etmekte,

fakat Hz. ‹sa'n›n öldükten sonra dirilerek gö¤e yükseldi¤ine

inanmaktad›r. Ancak Kuran ayetlerini inceledi¤imizde olay›n

asl›n›n böyle olmad›¤›n› görürüz: 
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Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› ger-

çekten öldürdük" (katelna) demeleri nedeniyle de (onla-

ra böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler (ma ka-

telehu) ve onu asmad›lar (ma salebuhu). Ama onlara

(onun) benzeri gösterildi (flubbihe). Gerçekten onun

hakk›nda anlaflmazl›¤a  düflenler, kesin bir flüphe için-

dedirler. Onlar›n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin

hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler

(ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)

Ayn› ayetin devam›nda Hz. ‹sa'n›n ölümü için flu flekilde

bildirilmektedir:

Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti (refea). Allah üstün

ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi,

158)

Ayette bildirilen gerçek aç›kt›r. Yahudilerin k›flk›rtmala-

r›yla Hz. ‹sa'y› öldürmeye kalk›flan Romal›lar, bunda baflar›l›

olamam›fllard›r. Ayette geçen "...Ama onlara (onun) benzeri

gösterildi..." ifadesi bu durumu aç›kça haber vermektedir.  

Allah insanlara Hz. ‹sa'n›n bir benzerini göstermifl ve

onu Kendi Kat›na yükseltmifltir. Ayr›ca Rabbimiz, bu iddiada

bulunanlar›n gerçe¤e dair bir bilgileri olmad›¤›n› da bildir-

mektedir. 

Hz. ‹sa'n›n çarm›ha gerilmifl olmas› konusunda ilk ça¤-

larda çeflitli ayr› düflünceler ortaya ç›km›flt›r. Sonraki yüzy›l-

larda, Konsül kararlar›yla, H›ristiyanl›¤›n iman kaideleri be-

lirlenene kadar bu fikir ayr›l›klar› devam etmifl ve Hz. ‹sa'n›n

çarm›ha gerilmedi¤ini iddia eden ak›mlar sapk›n ilan edil-

mifllerdir. 





eygamberlerin ölümlerinin aktar›ld›¤› k›s-

salarda geçen kelimelerle, Hz. ‹sa’n›n

Allah Kat›na al›n›fl›n›n anlat›ld›¤› ayetle-

rin incelenmesi, Hz. ‹sa’n›n durumuyla il-

gili önemli bir gerçe¤i ortaya ç›karmakta-

d›r: Hz. ‹sa hiçbir peygamber gibi vefat etme-

mifl ya da inkar edenler taraf›ndan öldürülme-

mifl, Rabbimiz onu Kendi Kat›na yükseltmifltir. Bu bö-

lümde Hz. ‹sa’n›n ve di¤er peygamberlerin ölümlerini

ifade eden kelimelerin Arapça karfl›l›klar›n› ve Kuran

ayetlerinde ne flekilde kullan›ld›klar›n› inceleyece¤iz. 

Kuran’da peygamberlerin ölmesi veya öldürülme-

siyle ilgili olarak kullan›lan kelimeler ileride daha detay-

l› görece¤imiz gibi "katele (öldürmek), mate (ölmek), ha-

leke (helak olmak), salebe (asmak)" ya da birkaç özel ke-

limedir. Oysa Hz. ‹sa için, Kuran’da çok aç›k bir ifadeyle,

"Onu öldürmediler (ma katelehu) ve asmad›lar (ma sa-

lebuhu)" ifadesi kullan›larak hiçbir öldürme flekliyle öl-

dürülmedi¤i bildirilmifltir. Allah ayetlerde insanlara Hz.

‹sa'n›n bir benzerinin gösterildi¤ini ve onun Kendi Kat›-

na yükseltildi¤ini bildirmektedir. Bu gerçek Al-i ‹mran

Suresi'nde flu flekilde haber verilir:

Hani Allah, ‹sa'ya demiflti ki: "Ey ‹sa do¤rusu seni

Ben vefat ettirece¤im (müteveffiyke), seni Kendime

yükseltece¤im (rafiuke), seni inkar edenlerden te-

mizleyece¤im ve sana uyanlar› k›yamete kadar in-



kara sapanlar›n üstüne

geçirece¤im..." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 55)

Kuran'da ölüm anlam› içeren

kelimelerin ve Al-i ‹mran Suresi'nde ge-

çen "vefat ettirme" kelimesinin kullan›m

flekilleri flöyledir:

1) Teveffa: Vefat Ettirme

Ayette geçen "vefat" kelimesinin karfl›l›¤› Türk-

çe'de kullan›lan ölme anlam›ndan farkl› anlamlara

gelmektedir. Ayetlerin Arapça karfl›l›klar›n›n ince-

lenmesi, Hz. ‹sa'n›n bildi¤imiz manada ölmedi¤ini

aç›kça ortaya koyar. Maide Suresi'nin 117. ayetinde

ölüm olay› flu flekilde aktar›l›r: 

"Ben onlara bana emrettiklerinin d›fl›nda hiç-

bir fleyi söylemedim. (O da fluydu:) 'Benim de

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk

edin.' Onlar›n içinde kald›¤›m sürece, ben on-

lar›n üzerinde bir flahidim. Beni vefat ettirdi-

¤inde (teveffeyteni), üzerlerindeki gözetleyici

Sen'din. Sen herfleyin üzerine flahid olans›n."

Bu ayetlerde geçen ve Türkçe meallerde öl-

dürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen kelime

(teveffeyteni) Arapçada "vefea" kökünden türemifl

olan "teveffa" fiilidir  ve bu fiil ölüm manas›na de-
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¤il, "can›n al›nmas›"

manas›na gelmektedir.

Nitekim Arapça tefsirlerde de

ölüm manas›nda kullan›lmaz. ‹slam

alimi Kurtubi'nin tefsiri bunun ör-

neklerinden biridir. Kurtubi tefsirinde

söz konusu kelime için "nefislerin ele al›n-

mas›" tabiri kullan›lm›flt›r. Nitekim insan›n can›-

n›n al›nmas›n›n her zaman ölüm anlam›na gelme-

di¤ini Allah Kuran'da bizlere bildirmektedir. Ör-

ne¤in "teveffa" kelimesinin geçti¤i bir ayette insa-

n›n ölümünden de¤il, uykudaki halinden bahse-

dilmektedir:

Sizi geceleyin vefat ettiren (yeteveffakum) ve

gündüzün "güç yetirip etkilemekte oldukla-

r›n›z›" bilen, sonra ad› konulmufl ecel dolun-

caya kadar onda sizi dirilten O'dur... (Enam

Suresi, 60)

Bu ayette "vefat ettirme" olarak tercüme edi-

len kelime ile, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde

geçen kelime ayn›d›r, yani her iki ayette de "tevef-

fa" kelimesi geçmektedir. ‹nsan›n, gece içinde bu-

lundu¤u durum ölüm olmad›¤›na göre yukar›daki

ayette geçen "yeteveffakum" kelimesinin ölümü

kastetmedi¤i, do¤ru tercümenin "geceleyin canla-

r›n›z› alan" fleklinde olmas› gerekti¤i aç›kt›r. Afla¤›-

daki ayette ise ayn› kelime flu flekilde geçmektedir:
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Allah, ölecekleri (mevt) zaman canlar›n›

al›r (yeteveffa); ölmeyeni de uykusunda (can›n›

al›r) (lem temut). Böylece, kendisi hakk›nda ölüm

karar› (el mevte) verilmifl olan› tutar, öbürüsünü ise ad›

konulmufl bir ecele kadar sal›verir... (Zümer Suresi, 42)

Bu ayetten de anlafl›laca¤› gibi, Allah uyuyan insan›n

can›n› almaktad›r, ama hakk›nda ölüm karar› verilmemifl

olan› eceli gelinceye kadar tekrar sal›vermektedir. Bu haliyle

insan bildi¤imiz manada ölmüfl olmaz. Yaln›zca geçici bir sü-

re için ruhu bedeninden ayr›lm›fl farkl› bir boyuta girmifl olur.

Allah uyanaca¤› zaman insan›n ruhunu bedenine iade eder. 

Uykunun bir tür vefat olarak de¤erlendirildi¤ini, ancak

bununla biyolojik ölümün kast edilmedi¤ini gösteren örnek-

lerden biri de Peygamber Efendimiz (sav)'in uykusundan

kalkt›¤› zaman "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdol-

sun" dedi¤ini bildiren hadis-i fleriftir.  (Buhari, Kitabu'd Deavat

6312; ‹bni Sinni, Fi Amelli'l Yevm ve'l Leyle, no. 647, 856, 857,

885; Muhammed Halil Herras; Hz. ‹sa Gelecek mi?, Isparta 2002,

s. 9) Hiç flüphesiz, Hz. Muhammed (sav) bu hikmetli sözüyle,

uyundu¤u zaman biyojik manada ölüm gerçekleflti¤ine de¤il,

uyuyan insan›n bizim anlad›¤›m›zdan farkl› bir anlamda "ca-

n›n›n al›nd›¤›na" dikkat çekmifltir. Ünlü ‹slam alimi ve müfes-

sir ‹bn Kesir de, Al-i ‹mran Suresi'nin tefsirini yaparken, di¤er

pek çok delil ile birlikte söz konusu hadis-i flerifi kullanm›flt›r.

‹bn Kesir'in tefsirinde, "teveffa" kelimesinin uykuya iflaret et-

ti¤i, ayn› kelimenin di¤er ayetlerde ne flekilde yer ald›¤› gös-

terilerek aç›klan›r. Bu aç›klamalar›n ard›ndan, ‹bn Kesir, ‹bn

Ebu Hatim'den rivayet edilen bir hadisi de kullanarak kana-

atini flöyle ifade eder:
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‹bn Ebu Hatim diyor ki; "Bize babam...

Hasan'dan rivayet etti ki, o, 'Seni vefat ettirece-

¤im..." ayeti hakk›nda flu aç›klamada bulunmufltur: Bu-

ras›, 'Seni uyku ölümü ile öldürece¤im, yani uyutaca-

¤›m' anlam›ndad›r ki, Allah Teala Hz. ‹sa'y› uykuda iken

gö¤e kald›rm›flt›r... Cenab-› Hak, Hz. ‹sa'y› flüphe götürme-

yen bir gerçek olarak, uyku ile vefat ettirdikten sonra gö¤e

çekmifl ve o dönemde kendisine eziyet eden Yahudilerin

eziyetlerinden kurtarm›flt›r. 4

2) Katele: Öldürmek

Kuran'da ölüm konusu anlat›l›rken genelde kullan›lan

kelime Arapça'da "öldürmek" anlam›na gelen "katele" kelime-

sidir. Mümin Suresi'nde "katele" kelimesi flu flekilde kullan›l-

maktad›r:

Firavun dedi ki: "B›rak›n beni, Musa'y› öldüreyim (ak-

tul) de o (gitsin) Rabbine yalvar›p-yakars›n"... (Mümin

Suresi, 26)

Ayette geçen "Musa'y› öldüreyim" ifadesinin Arapças›

"aktul Musa" fleklindedir. Bu kelime katele fiilinden türemifl-

tir. Bir di¤er ayette ise ayn› kelime flu flekilde kullan›l›r:

... Peygamberleri haks›z yere öldürmelerindendi (yaktu-

lune)... (Bakara Suresi, 61)

Ayette geçen "öldürmelerindendi" kelimesinin Arapças›

"yaktulune" fleklindedir ve yine ayn› flekilde katele kelimesin-

den türemifltir. Ve tercümede de aç›kça ifade edildi¤i gibi "öl-

dürmek" anlam›na gelmektedir. 
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Afla¤›da peygamberlerin ölümünü aç›klayan baz› ayet-

lerde "katele" fiilinin ne flekilde kullan›ld›¤› belirtilmektedir.

Parantez içinde anlamlar› bildirilen tüm kelimelerin fiil kök-

leri KATELE'dir:

... Onlar›n bu sözlerini ve peygamberleri haks›z yere öl-

dürmelerini (katlehum) yazaca¤›z... (Al-i ‹mran Suresi,

181)

... De ki: "E¤er inan›yor idiyseniz, daha önce ne diye

Allah'›n peygamberlerini öldürüyordunuz?" (taktulune)

(Bakara Suresi, 91)

Allah'›n ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haks›z

yere öldürenler (yaktulune) ve insanlardan adaleti emre-

denleri öldürenler; (yaktulune)... (Al-i ‹mran Suresi, 21)

"Öldürün (uktulu) Yusuf'u veya onu bir yere at›p-b›ra-

k›n..." (Yusuf Suresi, 9)

"Ey Musa, önde gelenler, seni öldürmek (li yaktulu) ko-

nusunda aralar›nda görüflmektedirler..." (Kasas Suresi,

20)

Bunun üzerine kavminin (‹brahim'e) cevab› yaln›zca:

"Onu öldürün (uktuluhu) ya da yak›n" demek oldu...

(Ankebut Suresi, 24)

3) Haleke: Ölmek 

Kuran'da öldürme fiili için kullan›lan bir di¤er kelime ise

"haleke" fiilidir. Haleke kelimesi ayetlerde "helak olmak, öl-

mek" anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Örne¤in Mümin Sure-

si'nin 34. ayetinde flu flekilde geçmektedir:
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... Sonunda o, vefat edince, (haleke) demifltiniz ki;

"Allah, ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez...

(Mümin Suresi, 34)

Ayette, Türkçeye "vefat edince" olarak çevrilen ifadenin

Arapças› "iza heleke" fleklindedir ve bu kelimenin anlam› da

ölmektir. 

4) El Mevte: Ölüm

Kuran'da peygamberlerin ölümüyle ilgili olarak kullan›-

lan bir di¤er kelime ise "el mevte" kelimesidir. Mate kelimesi

ayetlerde "ölmek" anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bunlardan bi-

ri Sebe Suresi'nde Hz. Süleyman ile ilgili olarak bildirilmekte-

dir:

Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne (el mevte) karar

verdi¤imiz zaman, ölümünü (mevtihi), onlara, asas›n›

yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber verme-

di... (Sebe Suresi, 14)

Ayn› kökenden gelen bir di¤er kullan›m ise Hz. Yahya'ya

yönelik olarak kullan›lmaktad›r: 

Ona selam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i gün (yemutu) ve

diri olarak yeniden-kald›r›laca¤› gün de.  (Meryem Sure-

si, 15)

Bu ayette "ölece¤i" fleklinde çevrilen kelimenin Arapças›

"yemutu" kelimesidir. Ayn› kelime Hz. Yakub'un ölümü ile il-

gili ayetlerde de geçmektedir. Bakara Suresi'nde flu flekilde

yer al›r:

Yoksa siz, Yakub'un ölüm an›nda (el mevte) orada flahid-

ler miydiniz?.. (Bakara Suresi, 133)
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Bu ayette geçen "el mevte" kelimesi de yine ayn› kökten

gelmekte ve ölüm anlam› tafl›maktad›r.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile ilgili bir ayette

ise "katele" ve "mate" fiilleri ayn› anda kullan›lmaktad›r:

Muhammed, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler

gelip-geçmifltir. fiimdi o ölürse (mate) ya da öldürülürse,

(kutile) siz topuklar›n›z üzerinde gerisin geriye mi dö-

neceksiniz?... (Al-i ‹mran Suresi, 144)

Mate (ölmek) kökünden gelen mevt kelimesi, yine pey-

gamber ölümlerinin anlat›ld›¤› baflka ayetlerde de geçer:

... Dedi ki: "Keflke bundan önce ölseydim de (mittu), ha-

f›zalardan silinip unutuluverseydim." (Meryem Suresi,

23)

Senden önce hiçbir beflere ölümsüzlü¤ü (el hulde) ver-

medik; flimdi sen ölürsen (mitte) onlar ölümsüz mü ka-

lacaklar? (Enbiya Suresi, 34)

"Beni öldürecek (yumituni), sonra diriltecek olan da

O'dur." (fiuara Suresi, 81)

5) Halid: Ölümsüz

Ayetlerde yer al›p, do¤rudan ölmek ya da öldürmek fiili-

ni de¤il, ancak ölümsüzlü¤ü ifade eden bir baflka kelime ise

"halid" kelimesidir. Halid kelimesinin anlam› kal›c› olmak,

bekas› devam etmek fleklindedir. Enbiya Suresi'nde "halid"

kelimesi flu flekilde kullan›lm›flt›r:

Biz onlar›, yemek yemez cesetler k›lmad›k ve onlar

ölümsüz (halidiyne) de¤illerdi. (Enbiya Suresi, 8)
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6) Salebe: Asmak

Kuran'da peygamberlerin ölümleri anlat›l›rken kullan›-

lan kelimelerden biri de salebe (asmak) fiilidir. Salebe fiili "as-

mak, çarm›ha germek ve idam etmek" gibi anlamlara gelmek-

tedir. Bu fiil baz› ayetlerde flu flekilde kullan›lmaktad›r:

... Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›lar (ma salebu-

hu) ... (Nisa Suresi, 157)

... Biri efendisine flarap içirecek, di¤eri ise as›lacak (yus-

lebi)... (Yusuf Suresi, 41)

... Ancak öldürülmeleri as›lmalar› (yusallebu)... (Maide

Suresi, 33)

Muhakkak ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kesece-

¤im ve hepinizi idam edece¤im. (usallibennekum) (Araf

Suresi, 124)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa'n›n vefat›yla di¤er

peygamberlerin ölümlerinin aktar›ld›¤› ayetler birbirinden

çok farkl› kelimelerle ifade edilmektedir. Allah Kuran ayetle-

rinde Hz. ‹sa'n›n öldürülmedi¤ini, as›lmad›¤›n›, insanlara

onun bir benzerinin gösterildi¤ini, onu vefat ettirdi¤ini (yani

uykudaki gibi can›n› ald›¤›n›) ve Kendi Kat›na yükseltti¤ini

bildirmifltir. Hz. ‹sa için "can›n› almak" anlam›na gelen "tevef-

fa"  fiili kullan›l›rken, di¤er peygamberler için normal ölümü

ifade eden "katele" ya da "mevt" gibi ifadeler kullan›lmakta-

d›r. Bu bilgiler ise bize Hz. ‹sa'n›n durumunun ola¤anüstülü-

¤ünü bir kez daha göstermektedir. 
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uharref ‹ncil'de yazanlar›n aksi-

ne, Hz. ‹sa, çarm›ha gerilme-

mifl, yani Romal›lar›n  kurdu¤u

tuza¤›n bir sonucu olarak öldü-

rülmemifltir. Rabbimiz onlar›n bu

tuzaklar›n› bozmufl, Romal›lar bafl-

ka birini Hz. ‹sa zannetmifllerdir. Allah Hz. ‹sa'y›

Kendi Kat›na alm›flt›r. 

Kuran ve ‹ncil aç›klamalar› aras›nda, Hz.

‹sa'n›n yeryüzünden ayr›l›fl› hakk›nda önemli bir

fark olmas›na ra¤men, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na

al›nd›¤› ve k›yamet kopmadan önce bir kez daha

geri dönüp dünyada gerçek dini hakim k›laca¤›

konusunda büyük bir benzerlik vard›r. Kuran'da

karfl›laflt›¤›m›z deliller ve Peygamber Efendimiz

(sav) taraf›ndan haber verilen hadisler, Hz.

‹sa'n›n ikinci defa yeryüzüne gelece¤ini do¤rula-

maktad›r.

Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelece¤i ko-

nusu Kuran'da çok aç›k olarak bildirilmifltir. Pek

çok ayette bu konu ile ilgili kesin ifadeler bulun-

maktad›r. Kuran'da bildirilen bu deliller flu flekil-

dedir:
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11..  DDeelliill
"... sana uyanlar› k›yamete kadar inkara

sapanlar›n üstüne geçirece¤im..."

Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelece¤ine dair iflaretler

tafl›yan ayetlerden ilki Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetidir:

Hani Allah, ‹sa'ya demiflti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu seni Ben

vefat ettirece¤im ve seni Kendime yükseltece¤im, seni

inkar edenlerden temizleyece¤im ve sana uyanlar› k›ya-

mete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im. Sonra

dönüflünüz yaln›zca Bana'd›r, hakk›nda anlaflmazl›¤a

düfltü¤ünüz fleyde aran›zda Ben hükmedece¤im. (Al-i

‹mran Suresi, 55)

Allah k›yamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hz.

‹sa'ya gerçekten tabi olan bir grubun varl›¤›ndan söz etmekte-

dir. Hz. ‹sa hayatta iken ona uyanlar›n say›s› çok azd›. Ve onun

Allah Kat›na yükseliflinin ard›ndan da h›zla dinde dejeneras-

yon bafllad›. Sonraki iki yüzy›l boyunca da, Hz. ‹sa'ya iman

edenler (‹seviler) fliddetli bask›lara maruz kald›lar. Üstelik ‹se-

vilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktayd›. Bu durumda

geçmiflte yaflayan H›ristiyanlar›n, inkar edenlere üstün geldik-

lerini ve bu ayetin onlara bakt›¤›n› söyleyemeyiz. 

Günümüzde ise H›ristiyanl›¤›n özünden uzaklaflt›¤›n›,

Hz. ‹sa'n›n anlatt›¤› hak dinden farkl› bir dine dönüfltü¤ünü

görürüz. H›ristiyanlar aras›nda Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu ol-

du¤u fleklindeki (Allah'› tenzih ederiz) sapk›n inanç benim-

senmifl ve teslis inanc› (üçleme; Baba, o¤ul, kutsal Ruh) as›r-

lar önce kabul edilmifltir. Bu durumda, dinin asl›ndan iyice
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uzaklaflm›fl olan günümüz H›ristiyanlar›n› da Hz. ‹sa'ya

uyanlar olarak kabul edemeyiz, çünkü Allah, Kuran'›n birçok

ayetinde "üçleme"ye inananlar›n inkar içerisinde olduklar›n›

bildirmifltir:

Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre

düflmüfltür. Oysa tek bir ‹lah'tan baflka ‹lah yoktur...

(Maide Suresi, 73)

Bu durumda "sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sa-

panlar›n üstüne geçirece¤im" ifadesi aç›k bir iflaret tafl›mak-

tad›r. Hz. ‹sa'ya uyan ve k›yamete kadar yaflayacak olan bir

topluluk olmas› gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuflkusuz

Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne tekrar gelifliyle ortaya ç›kacakt›r. Ve

tekrar dünyaya gelifli s›ras›nda bu kutlu insana tabi olanlar,

k›yamete kadar inkar edenlere üstün k›l›nacakt›r. 

22..  DDeelliill
"... ölmeden önce ona inanmayacak 

kimse yoktur..."

Nisa Suresi'nin 156-158. ayetlerinin arkas›ndan Allah,

159. ayette flöyle buyurmaktad›r:

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanma-

yacak kimse yoktur. K›yamet günü, o da onlar›n aleyhi-

ne flahit olacakt›r. (Nisa Suresi, 159)

Yukar›daki ayette yer alan "ölmeden önce ona inanma-

yacak kimse yoktur" ifadesi oldukça dikkat çekicidir. Bu

cümlenin Arapça karfl›l›¤› flu flekildedir: "... ve in min ehlil
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kitabi illa leyüminenne bihi kable mevtihi" 

Burada baz› tefsirciler "o" zamirinin Hz. ‹sa yerine Ku-

ran'a bakt›¤›n› düflünmüfller ve ayete Kitap Ehlinin ölmeden

Kuran'a iman edece¤i fleklinde bir yorumda bulunmufllard›r.

Oysa bu ayet öncesindeki iki ayette de "o" zamiri tart›flmas›z

bir biçimde Hz. ‹sa için kullan›lm›flt›r:

Nisa Suresi, 157. ayet: 

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› ger-

çekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle

bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›-

lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten

onun hakk›nda anlaflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe

içindedirler. Onlar›n bir zanna uymaktan baflka buna

iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldür-

mediler. 

Nisa Suresi, 158. ayet:

Hay›r; Allah onu Kendi'ne yükseltti. Allah üstün ve güç-

lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.  

Bu ayetlerin hemen arkas›ndan gelen ayette kullan›lan

"o" zamirinin Hz. ‹sa'dan baflka bir varl›¤› kastetti¤inin hiçbir

delili yoktur. 

Nisa Suresi, 159. ayet:

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanma-

yacak kimse yoktur. K›yamet günü, o da onlar›n aleyhi-

ne flahit olacakt›r.

Di¤er taraftan ayetin ikinci cümlesinde yer alan "K›ya-

met günü, o da onlar›n aleyhine flahit olacakt›r" ifadesi de

oldukça önemlidir. Kuran'da k›yamet günü insan›n dilinin,
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ellerinin ve ayaklar›n›n (Nur Suresi, 24, Yasin Suresi, 65), iflit-

me, görme duyular›n›n ve derilerinin (Fussilet Suresi, 20-23)

kendi aleyhlerine flahitlik edecekleri bildirilmektedir. Ku-

ran'›n flahitli¤i ile ilgili ise hiçbir ayet  yoktur. ‹lk cümlenin

–cümle yap›s› olarak veya ayetlerin ardarda gelifli aç›s›ndan herhan-

gi bir delil bulunmamas›na ra¤men- "Kuran"› ifade etti¤i kabul

edilirse, ikinci cümlede yer alan "o" zamirinin de Kuran'a ifla-

ret etti¤i iddia edilmifl olur. Oysa Allah Kuran'da bizlere bu

konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemifltir. (En do¤rusunu

Allah bilir)

Bununla birlikte, bir önceki ayette bildirilen "… Allah

onu Kendine yükseltti" ifadesi de, bu ayette iflaret edilenin

Kuran olmad›¤›n› bir kez daha göstermektedir. Kuran 1400

y›ld›r iman edenlere hidayet rehberidir ve Allah Kat›na yük-

seltilmemifltir. Allah Kat›na yükseltilen Hz. ‹sa'd›r. Bu da

ayette haber verilen flahitli¤in, Hz. ‹sa'n›n Kitap Ehli için ya-

paca¤› flahitlik oldu¤unu, ayette "o" zamiri ile Kuran'a iflaret

edilmedi¤ini gösteren bir baflka delildir. (En do¤rusunu Allah

bilir.) 

Kuran ayetlerine bakt›¤›m›zda ayn› zamirin, Kuran'a ifla-

ret etti¤i durumlarda, (Tar›k Suresi, 13, Tekvir Suresi, 19,

Neml Suresi, 77 ve fiuara Suresi, 192-196'da oldu¤u gibi) aye-

tin öncesinde ya da sonras›nda mutlaka Kuran'dan bahsedil-

di¤ini görürüz. Ayetin öncesinde, sonras›nda veya ayetin

içinde Kuran'dan bahsedilmiyorsa, bu ayetin Kuran'› tarif et-

ti¤ini söylemek yanl›fl olabilir. Ayet çok aç›k bir biçimde Hz.

‹sa'ya inan›lmas›ndan ve onun inananlara flahit olmas›ndan

bahsetmektedir.

Ayetin manas› hakk›nda belirtece¤imiz ikinci nokta ise
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"ölümünden önce" ifadesinin yorumu ile ilgilidir. Baz›lar› bu

ifadenin "Kitap Ehlinin kendi ölümlerinden önce" inanmas›

anlam›nda oldu¤unu düflünmektedirler. Bu yoruma göre Ki-

tap Ehlinden olan her kifli kendisine ölüm gelmeden Hz.

‹sa'ya mutlaka iman edecektir. Oysa Arapça dilbilgisi, bu iddi-

an›n do¤r› olmad›¤›n› göstermektedir. Kuran'da Kitap Ehli ile

ilgili tüm ayetlerde, ço¤ullu¤u ifade eden "hum" eki kullan›l-

m›flt›r. (Beyyine Suresi, 1 ve 6; Hadid Suresi, 29; Haflr Suresi 2

de oldu¤u gibi.) Bu ayette ise tekilli¤i ifade eden "h" eki kulla-

n›lm›flt›r. Bu durumda, ayette haber verilen, Hz. ‹sa'n›n ölü-

münden –yani yeryüzüne ikinci kez gelip biyolojik olarak ölü-

münden- önce Kitap Ehli'nin kendisine inanaca¤›d›r. (En do¤-

rusunu Allah bilir.)  

Ayr›ca Hz. ‹sa döneminde Kitap Ehli tan›mlamas›na da-

hil olan Yahudiler ona iman etmemekle kalmam›fl, onu öldür-

mek için tuzak kurmufllard›r. Daha sonra da onu öldü san›p

inkarlar›n› sürdürmüfllerdir. Ayn› durum bugünkü Yahudiler

için de geçerlidir, çünkü onlar Hz. ‹sa'y› peygamber olarak ka-

bul etmemektedirler. Bugüne kadar Hz. ‹sa'ya iman etmemifl

milyonlarca Ehli Kitap Yahudi yaflam›fl ve Hz. ‹sa'ya iman et-

meden ölmüfltür. Dolay›s›yla ayette söz konusu olan Kitap Eh-

linin de¤il, Hz. ‹sa'n›n ölümüdür. Sonuç olarak, ayetlerin biz-

lere gösterdi¤i gerçek ise fludur: "Hz. ‹sa ölmeden önce tüm

Ehli Kitap ona iman edecektir".

Ayet gerçek manas›yla ele al›nd›¤›nda ise çok aç›k ger-

çeklerle karfl›lafl›r›z.

Birincisi, ayette gelecekten bahsedildi¤i aç›kt›r, çünkü

Hz. ‹sa'n›n ölümü söz konusudur. Oysa o ölmemifl Allah Ka-

t›na yükselmifltir. Hz. ‹sa dünyaya yeniden gelecek ve her in-
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san gibi yaflay›p ölecektir. ‹kincisi Hz. ‹sa'ya tüm Ehli Kitab›n

iman etmesi söz konusudur. Bu da henüz gerçekleflmemifl an-

cak kesin olarak gerçekleflece¤i bildirilen bir olayd›r. Dolay›-

s›yla buradaki "ölümünden önce" ifadesinin iflaret etti¤i kifli

Hz. ‹sa'd›r. Kitap Ehli onu görüp bilecek, ona yaflarken ilerle-

yen sat›rlarda detayl› olarak anlat›laca¤› gibi Müslüman ola-

rak itaat edecek ve Hz. ‹sa da onlar›n durumlar›yla ilgili ahi-

rette flahitlik edecektir. (Do¤rusunu en iyi Allah bilir.)

33..  DDeelliill
"fiüphesiz o, k›yamet-saati için bir ilimdir..."

Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne dönece¤i ile ilgili bir bafl-

ka ayet de Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. aye-

tinden itibaren Hz. ‹sa'dan bahsedilir:

Meryem o¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kav-

min hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülü-

yorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlar›m›z m› daha hay›rl›,

yoksa o mu?" Onu yaln›zca bir tart›flma-konusu olsun

diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›flmac› ve düflman'

bir kavimdir. O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet

verdik ve onu ‹srailo¤ullar›na bir örnek k›ld›k. E¤er Biz

dilemifl olsayd›k, elbette sizden melekler k›lard›k; yer-

yüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlard›. (Zuh-

ruf Suresi, 57-60)

Bu ayetlerin hemen arkas›ndan gelen 61. ayette Hz.

‹sa'n›n k›yamet saati için bir ilim oldu¤u belirtilmektedir: 

fiüphesiz o, k›yamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse on-

dan yana hiçbir kuflkuya kap›lmay›n ve Bana uyun.
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Dosdo¤ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Bu ayetin Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne dönüflü-

ne aç›k bir iflaret tafl›d›¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü Hz. ‹sa, Ku-

ran'›n indiriliflinden yaklafl›k alt› as›r önce yaflam›flt›r. Dolay›-

s›yla bu ilk hayat›n› "k›yamet saati için bir bilgi" yani bir k›-

yamet alameti olarak anlayamay›z. Ayetin iflaret etti¤i anlam,

Hz. ‹sa'n›n, ahir zamanda, yani k›yametten önceki son zaman

diliminde yeniden yeryüzüne dönece¤i ve bunun da bir k›ya-

met alameti olaca¤›d›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Bu ayette geçen "O, k›yamet saati için bir ilimdir" ifadesi-

nin Arapça karfl›l›¤› flu flekildedir: "‹nnehu le ilmun lissaati." 

Bu ifadede yer alan "hu" zamirinin "Kuran"a iflaret etti¤i-

ni söyleyenler vard›r. Ancak yukar›da da belirtildi¤i gibi Ku-

ran için "hu" –"o" zamiri kullan›ld›¤›nda mutlaka ayetin önce-

sinde veya sonras›nda veya ayetin içinde Kuran'› anlatan bafl-

ka ifadeler de bulunmaktad›r. Baflka bir konu içinde "hu" za-

miri ile Kuran'dan bahsedilmez. Ayr›ca bu ayetin öncesinde-

ki ayete bak›ld›¤›nda, orada da aç›kça Hz. ‹sa kastedilerek o

zamiri kullan›ld›¤› görülecektir: 

"O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu

‹srailo¤ullar›na bir örnek k›ld›k." (Zuhruf Suresi, 59)

Bu zamirin Kuran'a iflaret etti¤ini söyleyenler ise ayetin

devam›nda geçen "Ondan kuflkulanmay›n, bana uyun" ifa-

desini delil olarak gösterirler. Ancak bu ifadenin öncesindeki

ayetler tamamen Hz. ‹sa'dan bahsetmektedir. Bu nedenle

"hu" zamirinin bir önceki ayetlerle ilgili olmas› ve Hz. ‹sa'y›

anlatmas› daha uygundur. Nitekim büyük ‹slam alimleri de

bu zamiri gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak

Hz. ‹sa olarak aç›klamaktad›rlar. Elmal›l› Hamdi Yaz›r'›n tef-



sirinde bu konu flu flekilde aç›klanmaktad›r:

"Muhakkak ki o saat için bir ilimdir de –saatin gelece¤ini

ölülerin dirilip, k›yam edece¤ini bildiren bir delil ve ala-

mettir. Çünkü ‹sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (ölü-

leri diriltme) mucizesi ve gerek emvat›n k›yam›n› (ölülerin

kalk›fl›n›) haber vermesi itibar›yla k›yametin vaki olaca¤›na

bir delil oldu¤u gibi hadiste varid oldu¤una göre eflrat› sa-

attendir (k›yamet alametidir)." 5

44..  DDeelliill
"... Ona Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve 

‹ncil'i ö¤retecek..."

Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifline iflaret eden baflka ayetler de

flöyledir:

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah

Kendi'nden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun

ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette

'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlar-

dand›r. Beflikte de, yetiflkinli¤inde de insanlarla konu-

flacakt›r. Ve O salihlerdendir. "Rabbim, bana bir befler

dokunmam›flken, nas›l bir çocu¤um olabilir?" dedi. (Fa-

kat) Allah neyi dilerse yarat›r. Bir iflin olmas›na karar

verirse, yaln›zca ona "Ol" der, o da hemen oluverir. Ona

Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i ö¤retecek. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 45-48)

Ayette, Allah'›n Hz. ‹sa'ya, Tevrat'›, ‹ncil'i ve bir de "Ki-

tab'›" ö¤retece¤i haber verilmektedir. Bu kitab›n hangi kitap

oldu¤u kuflkusuz önemlidir. Ayn› ifade Maide Suresi'nin 110.
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ayetinde de yer almaktad›r:

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve anne-

ne olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile des-

tekledim, beflikte iken de, yetiflkin iken de insanlarla

konufluyordun. Sana Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i

ö¤rettim..." (Maide Suresi, 110)

Her iki ayette de geçen "Kitap" ifadesini inceledi¤imizde,

bunun Kuran'a iflaret etti¤ini görürüz. Ayetlerde Tevrat ve ‹n-

cil d›fl›nda gönderilen son hak kitab›n Kuran oldu¤u bildiril-

mektedir. (Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in içinde-

dir) Bunun yan›nda, yine Kuran'›n bir baflka ayetinde, "Kitap"

kelimesi, ‹ncil ve Tevrat'›n yan›nda Kuran'› ifade etmek için

kullan›lm›flt›r: 

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, kaimdir. O,

sana Kitab'› Hak ve kendinden öncekileri do¤rulay›c›

olarak indirdi. O, Tevrat ve ‹ncil'i de indirmiflti. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 2-3)

Kitap kelimesinin Kuran'a iflaret etti¤i baflka baz› ayetler

de flu flekildedir:

Allah Kat›ndan yanlar›nda olan (Tevrat)› do¤rulayan bir

Kitap geldi¤i zaman, -ki bundan önce inkar edenlere

karfl› fetih istiyorlard›- iflte bilip-tan›d›klar› gelince, onu

inkar ettiler. Art›k Allah'›n laneti kafirlerin üzerinedir.

(Bakara Suresi, 89)

Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak,

sizi ar›nd›racak, size Kitap ve hikmeti ö¤retecek ve bil-

mediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. (Bakara Su-

resi, 151)

Bu durumda, Hz. ‹sa'ya ö¤retilecek olan üçüncü "Ki-
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tab"›n Kuran oldu¤unu ve bunun da ancak Hz. ‹sa'n›n ahir

zamanda dünyaya dönüflünde mümkün olabilece¤ini düflü-

nebiliriz. Çünkü Hz. ‹sa Kuran'›n indirilmesinden yaklafl›k

600 sene önce yaflam›flt›. ‹lerleyen bölümlerde detayl› olarak

görece¤imiz gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde

Hz. ‹sa'n›n dünyaya ikinci kez geliflinde ‹ncil ile de¤il Ku-

ran'la hükmedece¤i bildirilmektedir. Bu da ayetteki manaya

tam olarak uygun düflmektedir. (fiüphesiz en do¤rusunu

Allah bilir.)

55..  DDeelliill
"fiüphesiz, Allah Kat›nda ‹sa' n›n durumu,

Adem'in durumu gibidir..."

"fiüphesiz, Allah Kat›nda ‹sa'n›n durumu, Adem'in du-

rumu gibidir..." (Al-i ‹mran Suresi, 59) ayeti de Hz. ‹sa'n›n

dönüflüne iflaret ediyor olabilir. Tefsir alimleri genellikle bu

ayetin her iki peygamberin de babas›z olma özelli¤ine, Hz.

Adem'in Allah'›n "Ol" emriyle topraktan yarat›lmas› ile Hz.

‹sa'n›n yine "Ol" emriyle babas›z do¤mas›na iflaret etti¤ine

dikkat çekmifllerdir. Ancak ayetin bir ikinci iflareti daha olabi-

lir. Hz. Adem cennetten nas›l yeryüzüne indirildiyse, Hz. ‹sa

da ahir zamanda Allah'›n Kat›ndan yeryüzüne indirilecek

olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.) 

Görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden dönece-

¤ine iliflkin olarak Kuran'da geçen ayetler çok aç›kt›r. Ku-

ran'da di¤er peygamberler için bunlara benzer ifadeler kulla-

n›lmam›flt›r. Ancak tüm bu ifadeler, Hz. ‹sa için kullan›lm›fl-
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t›r. Bunun anlam› ise oldukça aç›kt›r.

66..  DDeelliill
"...do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri olarak

yeniden-kald›r›laca¤›m gün..."

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n ölümünü ifade eden bir di¤er ayet

ise Meryem Suresi'nde flöyle haber verilmektedir: 

"Selam üzerimedir; do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve di-

ri olarak yeniden-kald›r›laca¤›m gün de." (Meryem Su-

resi, 33)

Bu ayet Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelen-

di¤inde çok önemli bir gerçe¤e iflaret etmektedir. Al-i ‹mran

Suresi'ndeki ayette Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltildi¤i ifa-

de edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir

bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde

Hz. ‹sa'n›n ölece¤i günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm

ise ancak Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya gelifli ve bir süre ya-

flad›ktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. (En do¤ru-

sunu Allah bilir)

77..  DDeelliill
"... beflikte iken de, yetiflkin (kehlen) iken de

insanlarla konufluyordun..."

Hz. ‹sa'n›n tekrar dünyaya gelece¤i ile ilgili bir baflka de-

lil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i ‹mran Suresi'nin
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46. ayetinde geçen "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde flu flekilde

buyurulmaktad›r:

"Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve an-

nene olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile

destekledim, beflikte iken de, yetiflkin (kehlen) iken de

insanlarla konufluyordun…" (Maide Suresi, 110)

"Beflikte de, yetiflkinli¤inde (kehlen) de insanlarla konu-

flacakt›r. Ve O salihlerdendir." (Al-i ‹mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar›daki iki ayette ve sa-

dece Hz. ‹sa için kullan›lmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yetiflkin halini

ifade etmek için kullan›lan "kehlen" kelimesinin anlam› "otuz

ile elli yafllar› aras›nda, gençlik devresini bitirip ihtiyarl›¤a ayak ba-

san, yafl› kemale ermifl kimse" fleklindedir. Bu kelime ‹slam alim-

leri aras›nda ittifakla "35 yafl sonras› döneme iflaret ediyor"

fleklinde çevrilmektedir. 

Hz. ‹sa'n›n genç bir yafl olan otuz yafl›n›n bafllar›nda

Allah Kat›na yükseldi¤ini, yeryüzüne indikten sonra k›rk y›l

kalaca¤›n› ifade eden ve ‹bni Abbas'tan rivayet edilen hadise

dayanan ‹slam alimleri, Hz. ‹sa'n›n yafll›l›k döneminin, tekrar

dünyaya geliflinden sonra olaca¤›n›, dolay›s›yla bu ayetin, Hz.

‹sa'n›n nüzulüne dair bir delil oldu¤unu söylemektedirler.6

‹slam alimlerinin bu yorumunun isabetli oldu¤u, söz ko-

nusu ayetler dikkatle incelendi¤inde kolayl›kla anlafl›lmakta-

d›r. Kuran ayetlerine bak›ld›¤›nda bu ifadenin, yaln›zca Hz.

‹sa için kullan›ld›¤›n› görürüz. Tüm peygamberler insanlarla

konuflup, onlar› dine davet etmifllerdir. Hepsi de yetiflkin yafl-

lar›nda tebli¤ görevini yerine getirmifllerdir. Ancak Kuran'da

hiçbir peygamber için bu flekilde bir ifade kullan›lmamakta-
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d›r. Bu ifade sadece Hz. ‹sa için ve mucizevi bir durumu ifa-

de etmek amac›yla kullan›lm›flt›r. Çünkü ayetlerde birbiri ar-

d›ndan gelen "beflikte" ve "yetiflkin iken" kelimeleri iki büyük

mucizevi zamana dikkat çekmektedirler. 

Nitekim ‹mam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu

ayetlerde geçen ifadeleri flu flekilde aç›klamaktad›r:

"Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. ‹sa'n›n ömrünü ta-

mamlay›p yafll›l›k döneminde insanlarla konuflabilmesi

için gökten inece¤ine iflaret etmektedir. Çünkü o, genç yafl-

tayken gö¤e kald›r›lm›flt›… 

Bu ayette (Al-i ‹mran Suresi, 46), Hz. ‹sa'n›n hayatta oldu-

¤una delil vard›r ve ehl-i sünnet de bu görüfltedir. Çünkü

ayette, onun yaflland›¤› zamanda da insanlarla konuflaca¤›

ifade edilmektedir. Yafllanmas› da ancak, semadan yeryü-

züne inece¤i zamanda olacakt›r."7

"Kehlen" kelimesinin aç›klamalar› da, Kuran'da yer alan

di¤er bilgiler gibi, Hz. ‹sa'n›n tekrar yeryüzüne gelifline iflaret

etmektedir. (Allah en do¤rusunu bilir.) Tüm bu anlat›lanlar

Hz. ‹sa'n›n ahir zaman ad› verilen dönemde yeryüzüne tekrar

gelece¤ini ve insanlar› hak din olan ‹slama yöneltece¤ini or-

taya koymaktad›r. Kuflkusuz bu, Allah'›n iman eden-

lere büyük bir müjdesi, rahmeti ve nimetidir.

‹man edenlerin sorumlulu¤u ise, Hz. ‹sa'y› en

güzel flekilde savunup desteklemek ve

onun insanlar› ça¤›rd›¤› Kuran

ahlak›n› en güzel flekilde yafla-

makt›r.
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Hz. ‹sa'y› her gören tan›yacakt›r
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli ile ilgili yaz›lan ya-

z›larda vurgulanan bir di¤er konu "Hz. ‹sa'n›n kim oldu¤unun

nas›l anlafl›laca¤› ve onun hangi özelliklerinden tan›nabilece¤i"dir.

Bilgice, ak›lca, vücutça, ahlakça üstün k›l›nm›fl bir insan olarak

Hz. ‹sa'n›n yüzünde peygamberlere has bir ifade olacakt›r. Sa-

hip oldu¤u güçlü Allah korkusunun ve derin iman›n›n nuru

yüzüne yans›yacakt›r. Ve peygamberlere has olan nurlu ifade o

derece aç›k olacakt›r ki, onu görenler di¤er insanlara k›yasla

çok üstün bir insanla karfl›laflt›klar›n›n fark›na varacaklard›r. 

Allah, Hz. ‹sa'n›n hem dünyada hem de ahirette "... seç-

kin, onurlu, sayg›n ve Allah'a yak›n k›l›nanlardan..." (Al-i

‹mran Suresi, 45) oldu¤unu bildirmifltir. Allah'›n ayetinin bir

tecellisi olarak tüm peygamberler gibi Hz. ‹sa da çevresinde-

ki insanlar aras›nda sayg›nl›¤›yla, seçkin ve onurlu olufluyla

tan›nacakt›r. Görenler onu daha bakar bakmaz tan›yacak,

kalplerinde bu konuda hiçbir flüphe oluflmayacakt›r. Bu kut-

lu insan›n geliflini inkar eden insanlar da yapt›klar›n›n man-

t›ks›zl›¤›n› hemen kavrayacaklard›r. 

Hz. ‹sa Kuran'da geçen peygamber özellikleri ile tan›na-

bilecektir. Ancak bunlar d›fl›nda onu insanlara tan›tan baflka

belirtileri de olacakt›r. fiüphesiz bunlardan en önemlilerinden

biri Hz. ‹sa'n›n dünyada bir ailesinin, hiçbir akrabas›n›n, eski-

den tan›d›¤› tek bir kiflinin olmamas›d›r. 

Gerçekten de, Hz. ‹sa yeniden yeryüzüne geldi¤inde çev-

resinde kendisini önceden tan›yan hiç  kimse olmayacakt›r.

Onun fiziksel özelliklerini, simas›n› ya da ses tonunu bilen tek
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bir kifli dahi ç›kmayacakt›r. Dünya üzerinde tek bir kifli "ben

onu daha önceden tan›yorum, filanca zaman görmüfltüm,

onun ailesi ve yak›nlar› flu kimselerdir" gibi bir iddiada bulu-

namayacakt›r. Çünkü onu tan›yan tüm insanlar bundan yak-

lafl›k olarak 2000 sene kadar önce yaflam›fl ve ölmüfllerdir. An-

nesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, onunla y›llar›n› geçirmifl olan

havarileri, dönemin Yahudi önde gelenleri ve bizzat Hz. ‹sa'-

dan tebli¤ alm›fl olan insanlar vefat etmifllerdir. Dolay›s›yla

ikinci kez yeryüzüne geliflinde, onun do¤umuna, çocuklu¤u-

na, gençli¤ine ve yetiflkinli¤ine flahit olmufl tek bir kimse ol-

mayacak ve onun hakk›nda hiç kimse hiçbir fley bilmeyecek-

tir. Tek bir çocukluk resmi bulunmayacak; hiçbir insan onun

geçmifline dair bir hatıraya sahip olmayacaktır.

Kuflkusuz bu durum, dönem dönem ortaya ç›kan "sahte

Mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kald›rmaktad›r. Hz.

‹sa'n›n yeryüzüne yeniden geliflinde, onun Hz. ‹sa oldu¤un-

dan flüphe edilebilecek bir durum oluflmayacakt›r. Hiç kimse

"bu kifli Hz. ‹sa olamaz" diyecek bir sebep bulamayacakt›r.

Çünkü Hz. ‹sa Allah Kat›na yükseldi¤i haliyle, o zamanki k›-

yafetiyle gelecek, hiçbir insan›n asla taklit edemeyece¤i üstün

özelliklere sahip olacakt›r.

Kuran ayetlerinde benzer örnekler
Kuran ayetlerinde uzun süre ölü kald›ktan sonra yeni-

den dirilme, yüzlerce y›l uykuda kalma gibi Hz. ‹sa'n›n duru-

muyla benzeyen baz› örnekler yer almaktad›r. Bunlardan ba-

z›lar› flu flekildedir:
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Yüzy›l sonra diriltilen adam

Bu örneklerden biri, "yüz y›l ölü kald›¤›"

haber verilen bir kimsenin hayat›na iliflkindir:

Ya da alt› üstüne gelmifl ›ss›z duran bir

flehre u¤rayan gibisini (görmedin mi?)

Demiflti ki: "Allah buras›n› ölümünden

sonra nas›l diriltecekmifl?" Bunun üzeri-

ne Allah onu yüz y›l ölü b›rakt› sonra

onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar

kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az

kald›m" dedi. (Allah ona:) "Hay›r yüz y›l

kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve içece¤i-

ne bak henüz bozulmam›fl; efle¤ine de

bir bak; (bunu yapmam›z) seni insanlara

ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemikle-

re de bir bak nas›l biraraya getiriyoruz

sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O

kendisine (bunlar) apaç›k belli olduktan

sonra dedi ki: "(Art›k flimdi) Biliyorum

ki gerçekten Allah herfleye güç yetiren-

dir. (Bakara Suresi, 259)

Önceki sayfalarda belirtti¤imiz gibi ayet-

lerde Hz. ‹sa'n›n ruhunun al›nd›¤›ndan bahse-

dilmektedir. Yukar›da verdi¤imiz ayette ise

tam bir ölüm (mevt) söz konusudur. Dolay›-

s›yla kesin olarak ölen bir insan›n da Allah'›n

dilemesiyle bu dünyada tekrar diriltildi¤i Ku-

ran'da bildirilen bir gerçektir. 
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Kehf Ehli'nin y›llar sonra
uyand›r›lmalar›

Konuya iflaret eden di¤er bir örnek ise

Kehf Suresi'ndeki "Ashab-› Kehf" k›ssas›ndad›r. 

Allah Kehf Suresi'nde, yaflad›klar› döne-

min din karfl›t› hükümdar›n›n zulmünden

korunmak için ma¤araya s›¤›nan bir grup

gençten bahsetmektedir. Bu k›ssada onlar›n

uzun y›llar uyuduktan sonra tekrar uyand›-

r›ld›klar› anlat›lmaktad›r. Ayetler flöyledir:

O gençler ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman

demifllerdi ki: "Rabbimiz Kat›ndan bize

bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ru-

yu kolaylaflt›r (bizi baflar›l› k›l). Böyle-

likle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulak-

lar›na vurduk (derin bir uyku verdik).

(Kehf Suresi, 10-11)

Sen onlar› uyan›k san›rs›n oysa onlar

(derin bir uykuda) uyuflmufllard›r. Biz

onlar› sa¤ yana ve sol yana çeviriyor-

duk. Köpekleri de iki kolunu uzatm›fl

yat›yordu. Onlar› görmüfl olsayd›n geri

dönüp onlardan kaçard›n onlardan içini

korku kaplard›. Böylece, aralar›nda bir

sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilt-

tik (uyand›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü

dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?" Dediler
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ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kal-

d›k." Dediler ki: "Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha

iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre gönderin de,

hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getir-

sin; ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimse-

ye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 18-19)

Kuran'da gençlerin ma¤arada kaç y›l kald›klar› tam ola-

rak haber verilmez. Bunun için y›llar y›l› tabiri kullan›l›r ki

sürenin çok k›sa olmad›¤› buradan anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca

kal›fl süresiyle ilgili insanlar›n tahmini de oldukça uzun bir

süredir, 309 y›l: 

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l)

daha katt›lar. De ki: "Ne kadar kald›klar›n› Allah daha

iyi bilir. Göklerin ve yerin gayb› O'nundur. O, ne güzel

görmekte ve ne güzel iflitmektedir. O'nun d›fl›nda onla-

r›n bir Velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak

k›lmaz." (Kehf Suresi, 25-26)

Elbette burada önemli olan sürenin k›sa veya uzun olma-

s› de¤ildir. Üzerinde durdu¤umuz konu Allah'›n baz› insan-

lar› dünyadaki bildi¤imiz hayattan, uyutmak veya canlar›n›

almak suretiyle uzaklaflt›rd›ktan sonra tekrar canland›rmas›-

d›r. T›pk› uykudan uyanan insanlar gibi bu kiflileri de tekrar

hayata döndürmesidir. Hz. ‹sa da bu insanlardan biridir ve

zaman› geldi¤inde tekrar dünya üzerinde yaflayacak, Allah'›n

ona bahfletti¤i flerefli sorumlulu¤unu yerine getirdikten son-

ra, "Dedi ki: "Orada (dünyada) yaflayacak, orada ölecek ve

oradan ç›kar›lacaks›n›z." (Araf Suresi, 25) hükmünün gere¤i

her insan gibi dünyada ölecektir. (En do¤rusunu Allah bilir)





adis-i fleriflerde, Hz. ‹sa'n›n yer-

yüzüne dönüflü, dönmeden ön-

ce ve döndükten sonra gerçekle-

flecek çeflitli hadiseler hakk›nda

Peygamber Efendimiz (sav) çok

önemli bilgiler vermifltir. Peygamberi-

miz (sav)'in gelecek hakk›nda verdi¤i bilgiler

"gayb" haberlerindendir. Allah ayetlerde diledi¤i

elçilerine gayb bilgilerini verece¤ini bildirmifltir:

O, gayb› bilendir. Kendi gayb›n› (görülmez

bilgi hazinesini) kimseye aç›k tutmaz (ona

muttali k›lmaz.) Ancak elçileri (peygamberle-

ri) içinde raz› oldu¤u (seçtikleri kimseler)

baflka. Çünkü O, bunun önüne ve arkas›na iz-

leyici (gözetleyici)ler dizer. (Cin Suresi, 26-27) 

Rabbimiz Fetih Suresi'nde de Peygamberimiz

Hz. Muhammed (sav)'e rüyalar arac›l›¤› ile bilgi

verdi¤ini haber vermifltir: 

Andolsun Allah, elçisinin gördü¤ü rüyan›n

hak oldu¤unu do¤rulad›. E¤er Allah dilerse,

mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde,

saçlar›n›z› t›rafl etmifl, (kiminiz de) k›saltm›fl

olarak (ve) korkusuzca gireceksiniz. Fakat

Allah, sizin bilmedi¤inizi bildi, böylece



bundan önce size yak›n bir fetih (nasib) k›ld›. (Fetih Su-

resi, 27)

Ayette görüldü¤ü gibi, Rabbimiz, Peygamberimiz (sav)'e

çeflitli gayb haberleri vermifltir. Bu haberler, Peygamberimiz

(sav)'e ve onunla birlikte olan salih müminlere Allah'›n bü-

yük bir deste¤idir, yard›m›d›r. 

Peygamberimiz (sav), Allah'›n bildirmesiyle, k›yamet

alametleri ile ilgili birçok haber vermifltir. Hz. ‹sa'n›n ahir za-

manda yeryüzüne ikinci kez gelifli Peygamber Efendimiz

(sav)'in gelecekle ilgili verdi¤i haberler aras›nda önemli bir

yere sahiptir. Ahir zamanla ilgili rivayetler sahih hadis kayna-

¤› olan Kütüb-ü Sitte'nin tamam›na ve ard›ndan ‹mam Malik'in

Muvattas›, ‹bn Huzeyme ile ‹bn Hibban'›n Sahih'leri, ‹bn Hanbel

ve Tayalisi'nin Müsnedleri gibi en muteber hadis kaynaklar›na

girmifltir. Bu kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre Peygamberi-

miz (sav), Hz. ‹sa ile ilgili çok özel aç›klamalarda bulunmufl-

tur. Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifli konusu, "tevatür" (kuvvetli haber)

derecesinde bilinen bir konu olarak hadis ilmi içinde yerini

alm›flt›r. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hadislerinde, ahir

zamanda din ahlak›n›n tüm dünya üzerinde hakim olaca¤›n›,

yeryüzüne bar›fl, adalet ve refah›n hakim olaca¤›n› bildirmek-

tedir. Peygamberimiz (sav) bu hakimiyeti H›ristiyan dünyas›

ile ‹slam dünyas›n› birlefltirecek olan Hz. ‹sa'n›n gerçekleflti-

rece¤ini bizlere müjdelemektedir. Günümüzde yeryüzünde

mevcut bulunan din karfl›t› felsefelerin uygulamalar› sonucu

toplumlar›n içine sürüklendi¤i durum ortadad›r. Ahlaks›zl›k,

uyuflturucu, terör, k›tl›k ve di¤er birçok sorun H›ristiyan ve
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‹slam dünyas›n›n bunlarla fikri olarak mücadele için birlefl-

mesini gerektirmektedir. Dünyan›n flu anki sosyal yap›s› H›-

ristiyan ve ‹slam ittifak›n› adeta zorunlu hale getirmifltir. H›-

ristiyanl›¤›n dünya üzerindeki geliflmifl ülkelerde, liderler se-

viyesindeki etkisi de göz önünde bulundurulursa önümüzde-

ki y›llarda oluflabilecek bir ‹slam-H›ristiyan ittifak›n›n ne de-

rece etkili olabilece¤i aç›kça görülmektedir. 

Hz. ‹sa hakk›ndaki hadisler tevatür
derecesindedir

Daha önce de belirtti¤imiz gibi Hz. ‹sa'n›n gelifli konusun-

da nakledilen hadisler tevatür derecesindedir. Birçok araflt›rma-

c› da alimlerimizin görüfllerinin bu yönde oldu¤unu aktarmak-

tad›r. Tevatürün tan›m› Büyük Lugat'te flöyle yap›lmaktad›r: 

"Tevatür: Kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve

bir cemaate dayanan kuvvetli haber."8

Hz. ‹sa'n›n geliflinin tevatür derecesinde hadislerle bildi-

rildi¤ine dair özel olarak bir eser kaleme alan büyük hadis

alimi fieyh Muhammed Enver el Keflmiri Et Tasrih bi-ma teva-

tera fi nuzuli'l Mesih isimli çal›flmas›nda 75 tane hadise ve 25

tane sahabeye ve sahabeyi görenlere ait esere yer vermifltir.

Hz. ‹sa'n›n tekrar gelece¤ini nakleden alimlerin bafl›nda

mezhep imam›m›z ‹mam-› Azam Ebu Hanife gelmektedir.

Ebu Hanife, F›kh-› Ekber adl› eserinin son bölümünde flunlar›

bildirmektedir:

"Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cücün ç›kmas›, Güneflin bat›dan
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do¤mas›, ‹sa (as)'›n gökten inmesi ve di¤er k›yamet ala-

metleri, sahih haberlerde varid oldu¤u vech ile, hakt›r, ola-

cakt›r."9

Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne tekrar gelifli konusu k›yametin on

büyük alametinden biridir ve birçok ‹slam alimi eserlerinde

bu konuyu detayl› olarak ele alm›fllard›r. Bu konudaki izahlar

topluca de¤erlendirildi¤inde Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifli hakk›n-

da ‹slam alimleri aras›nda bir söz birli¤i oldu¤u aç›kça görü-

lür. Hadislerin tevatür oldu¤u konusunda yap›lan baz› izah-

lar flöyledir:

"fievkani de ‹sa (as)'›n inece¤ine dair hadislerin say›s›n›n

29'a ulaflt›¤›n› söyleyerek, bunlar› bir bir nakletmifl ve so-

nunda: "Bizim nakletti¤imiz hadisler görüldü¤ü gibi teva-

tür haddine ulaflt›. Bu beyan›m›zla flu sonuca var›l›yor ki,

beklenen Mehdi hakk›ndaki hadisler, Deccal hakk›nda ha-

disler ve ‹sa (as)'›n inmesine dair hadisler mütevatirdir" de-

mifltir."10

Tirmizi, Ebu Davud, Bezzaz, ‹bni Mace, Hakim, Tabara-

ni ve Ebu Ya'la Musuli bu konu hakk›nda çeflitli sahabelerden

rivayetler nakletmifller; Ali, ‹bni Abbas, ‹bni Ömer, Talha, ‹b-

ni Mes'ut Ebu Hureyre, Enes, Ebu Sa'id Hudri, Ümmi Habi-

be, Ümmi Seleme, Sevban, Kurre bin ‹yas, Ali Hilali ve Ab-

dullah bin Haris bin Cüz'e birtak›m senetlerle isnad etmifller-

dir.11 Örne¤in ‹bn-i Hacer-i Haysemi "Es-Sevaik-ul Muhrika"

kitab›nda, fieblenci "Nur-ul Ebsar" kitab›nda, ‹bn-i Sabba¤

"El-Fusul-ul Muhimme", Muhammed Es-Sabban "‹s'af-ür Ra-

¤ibin, Genci-i fiafiî El-Beyan kitab›nda, fieyh Mansur Ali "⁄a-

yet-ul Me'mul" kitab›nda, Suveydi "Sebaik-uz Zeheb" adl› ki-
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tapta Hz. ‹sa'n›n gelifliyle ilgili hadislerin mütevatir oldu¤u-

nu yazm›fllard›r.12

Bu hadisleri Ehl-i Sünnet muhaddis ve alimleri kendi ki-

taplar›nda yazm›fllard›r. Örne¤in: Ebu Davud, Ahmed Tirmi-

zi, ‹bn-i Mace, Hakim, Nesai, Taberani, Ravyani, Ebu Nuaym-

i ‹sfahanî, Deylemi, Beyhaki, Sa'lebi, Hameveyni, Menavi,

‹bn-i Me¤azili, ‹bn-i Cevzi, Muhammed-us Sabban, Maverdi,

Genci-i fiafii, Sem'âni, Harezmi, fia'rani, Darakutni, ‹bn-i Seb-

ba¤-i Maliki, fieblenci, Muhibbuddin Taberi, ‹bn-i Hacer-i

Haysemi, fieyh Mansur Ali Nas›f, Muhammed b. Talha, Cela-

luddin Suyuti, fieyh Süleyman-i Hanefi, Kurtubi, Ba¤avi ve

di¤er alimler bu konuya eserlerinde yer vermifllerdir.

‹bni Kesir Tefsiri'nde, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetinde ge-

çen "‹sa (as)'›n k›yamet alameti oluflu" hakikatini aç›klarken,

Hz. ‹sa'n›n k›yamet kopmadan önce inece¤ini bildiren riva-

yetlerin tevatür derecesine geldi¤ini bildirmektedir. fieyh Ab-

dülfettah Ebu Gudde de, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne inip Deccal'i

öldürece¤ine dair rivayetlerin tevatür derecesini buldu¤unu

belirtir.13 Allame muhaddis Kittani'nin de Nazmü'l-Mütenas›r

isimli eserinde14 ayn› görüflleri savundu¤u görülür. 

Konu hakk›nda eserleri bulunan yazarlar›n nakillerin-

den de anlafl›lmaktad›r ki hadis kaynaklar› çok zengindir. Da-

has›, Hz. ‹sa'n›n geliflinin ahir zamanda gerçekleflecek olan

k›yamet alametlerinden oldu¤unu bildiren hadisler de Buha-

ri, Müslim gibi ana hadis kaynaklar›nda yer almaktad›r. Bu

hadislerden baz›lar› flöyledir:

Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman K›yamet kop-

maz... Biri de ‹sa (as)'›n inmesi... (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39) 
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VAllahi Meryem o¤lu (Hz. ‹sa aleyhisselam), Feccu'r-Rav-

ha nam mevkide, hacc yapmak veya umre yapmak yahut

da her ikisini de yapmak için icabet edecektir. (Müslim,

Hacc 216, 1252) 

K›yamet on alamet görülmedikçe kopmaz: Duman, Deccal,

Dabbetu'l arz, Günefl'in bat›dan do¤mas›, ‹sa'n›n yeryüzü-

ne inmesi... (Huzeyfe bin Esid el-Gifari r.a., Büyük Hadis
Külliyat›, Rudani, 5. cilt, s. 362)

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Mer-

yem o¤lu ‹sa'n›n adalet sahibi olarak inmesi yak›nd›r...

[Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49;

Müslim, ‹man 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tir-

mizi, Fiten 54 (2234)] 

‹sa inecek; emirleri: 'Haydi gel, bize namaz k›ld›r!' diyecek.

Buna karfl›l›k: 'Kiminiz kiminizin emiridir. Bu, Allah'›n bu

ümmete bir lütfu keremidir' diyecek. (Müslim, Büyük Hadis
Külliyat›, Rudani, 5. cilt, s. 380)

Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o¤lu ‹sa inecek,

hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek...

(Sahih-i Müslim bi fierhin-Nevevi, cilt 2, s.192. Kitabul-‹man,

Babu Nuzuli ‹sa ‹bn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332) 

‹mam›n›z kendinizden oldu¤u halde, Meryem o¤lu sizin

içinize indi¤i zaman sizler nas›l olursunuz?" (Ebu Hureyre,

r.a./ Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; Müslim, ‹man
71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve S›fat 3265, 2/166)

(K›yamet Alametleri konusuyla ilgili detayl› bilgi için Bkz.

K›yamet Alametleri, Harun Yahya, Kültür Yay›nc›l›k, 2001)
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Peygamberimiz (sav) insanlar›
Hz. ‹sa'n›n gelifliyle müjdelemifltir

Benli¤ime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in o¤-

lunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yak›nd›r. O,

Haç'› k›racak, domuzu öldürecek, cizyeyi kald›racak; mal

ço¤alacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir. (Sünen-i Tirmi-
zi, 4/93)

Onunla (‹sa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O

flüphesiz inecektir. Onu gördü¤ünüz zaman tan›y›n! O, or-

ta boylu, beyaza çalar k›rm›z› renktedir. Sar›ya boyal› iki el-

bise içinde olacak. Ya¤mur ya¤masa da saç›ndan su damla-

yacakt›r. ‹nsanlarla ‹slam için savaflacakt›r. Deccal'i öldüre-

cek, sonra yeryüzünde tam k›rk sene kalacak. Sonra ölecek

ve namaz›n› Müslümanlar k›lacaklard›r. (Buhari, Müslim,

Ebu Davud ve T›rmizi, Büyük Hadis Külliyat›, Rudani, 5. cilt,

s. 380)

Hayat›m elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o¤-

lu (‹sa aleyhisselam)'›n adil bir hakim olarak sizin içinize

inmesi muhakkak yak›nd›r. O, salibi (haç›) k›racak, domu-

zu öldürecek, cizyeyi kald›racakt›r, mal o kadar ço¤al›p ta-

flacak ki, hiç kimse mal kabul etmez olacakt›r. (Sahih-i Müs-
lim, 6/532)

‹sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak

inmedikçe k›yamet kopmayacakt›r. O, haç› k›racak, domu-

zu öldürecek, cizyeyi kald›racakt›r. Mal da o kadar ço¤ala-

cakt›r ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir. (Sünen-i ‹bni

Mace, 10/340)
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‹sa bin Meryem (a.s.) benim ümmetim içinde;

1- Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak,

2- Haç› k›r›p ezecek ve domuzu öldürecektir.

3- (Zimmilerden) Cizyeyi kald›racak,

4- Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›flla dolacakt›r.

5- Din birli¤i de olacak, art›k Allah'tan baflkas›na tap›lma-

yacakt›r. (Sünen-i ‹bni Mace, 10/334)

Yeryüzü sanki aya¤›n›n alt›na serilecek... Gözü uzaklar› da

görecek... Kafirlerin kalelerini ve köylerini görecek... (K›ya-
met Alametleri, s. 244)

Deccal, Hz. ‹sa'y› görünce su içinde tuzun erimesi gibi erir

ve koflarak kaç›p gider. Hazreti ‹sa (Deccal'in arkas›ndan):

-Benim sana indirece¤im bir darbe var, sen bu darbeden hiç

kurtulamazs›n, der ona (Filistin'deki Bab-ü Lüdd denilen

mevkide yani) Bab-ü Lüdd'ün flark taraf›ndaki bab-ü Rem-

le yan›nda yetiflerek Deccal'i öldürür. (Ölüm-K›yamet-Ahiret,
s. 496)

Hz. ‹sa döneminde yeryüzü bar›flla dolacak
Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›flla dolacakt›r. Hiçbir

kimse aras›nda bir düflmanl›k kalmayacakt›r. Ve bütün düfl-

manl›klar, bo¤uflmalar, hasetleflmeler muhakkak kaybolup

gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)

Savafl (erbab›) da a¤›rl›klar›n› (silah ve malzemelerini) b›ra-

cak. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/334)

Harp (erbab›) a¤›rl›klar›n› (yani silah ve saireyi) b›rak›r.

(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 496)

Düflmanl›k, küsüflme ve k›skançl›k ortadan kalkacakt›r. (Ebu
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Hureyre r.a, Büyük Hadis Külliyat›, Rudani, 5. cilt, s. 379)

‹slamdan baflka (hiçbir dini) kabul etmeyecek... Din mutte-

hid olacak... Allah'tan baflka hiçbir kimseye ve hiçbir fleye

ibadet edilmeyecek... Zekat kabul edecek kimse bulunma-

yaca¤›ndan zekat ve sadakay› terk edecek... Zaman›nda ha-

zineler ve defineler meydana ç›kacak. K›yamet yaklaflt›¤›n›

bildi¤i için, fazla mal kazanmaya ra¤bet etmeyecek... ‹nsan-

lar aras›nda sebebleri ortadan kalkt›¤› için kin ve husumete

yer vermeyecek... 

Zehirli haflarat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek, ço-

cuklar y›lan ve akreplerle oynaflacak... Onlar›n çocuklara

bir zarar› dokunmayacak. Kurt koyunla otlayacak da koyu-

na bir zarar› dokunmayacak... Yeryüzü sulh ve selametle

dolacak, mücadele ve dövüflmek, harb ve sald›r›lar ortadan

kalkacak... yeryüzü nebatat›n› ayn› Adem (as) zaman›nda

oldu¤u gibi bitirecek. Bir salk›m üzümle bir güruh insan

doyacak. Atlar serbest b›rak›lacak, öküzlere lüzum görül-

meyecek... Çünkü yeryüzü kendi kendine ekilecek... (K›ya-
met Alametleri, s. 242-243)

‹sa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir

imam -hükümdar- olarak bulunur. (H›ristiyanlar›n) haç›n›

k›rar, domuzu öldürür, cizye vergisini kald›r›r, sadakay›

terk eder de ne koyuna ne de deveye karfl› itibar edil-

mez. Bütün düflmanl›klar, bu¤uzlaflmalar zail olur

kalkar... Yeryüzü gümüfl tabak gibi olur ve Hazre-

ti Adem zaman›ndaki gibi (bol) bit-

kilerini bitirir... (Ölüm-K›ya-

met-Ahiret, s. 496)
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Hz. ‹sa döneminde çok büyük bolluk olacakt›r
... Mal da o kadar ço¤alacakt›r ki, hiçbir kimse mal kabul et-

meyecektir. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/340)

Meryem o¤lu (‹sa) iner ve Deccal'i öldürür. Ondan sonra

k›rk y›l bol nimet içinde yaflars›n›z. (Kitab ul Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 90)

Her tarafta  yemek kazanlar› kaynayacak, misli görülmemifl

bir bolluk yaflanacak, mala ra¤bet olmayacak. (El-Kavlul
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 66)

‹sa (as)'›n zekat› terk etmesi de mal›n bollu¤u ve zekata

muhtaç fakirin kalmamas› sebebiyledir. (Sünen-i ‹bn-i Mace,

10/339)

Sonra ‹sa, ümmetimin içinde adaletle hükmedecek; haç› k›-

racak, domuzu öldürecek, cizyeyi kald›racak, zekat› b›raka-

cak. Ne koyuna ve ne de deveye zekat memuru gönderil-

meyecek. ‹nsanlar aras›ndaki düflmanl›klar ve kin kalka-

cak. Akrep ve y›lanlar›n zehirleri olmayacak, hatta bir ço-

cuk eliyle y›lanla oynayacak da y›lan onu sokmayacak. K›z

çocu¤u arslan› kaç›rmaya zorlayacak da arslan ona iliflme-

yecek. Kurt, koyunlar aras›nda sanki bir çoban köpe¤i imifl

gibi bekleyip duracak. Kab›n su ile doldu¤u gibi yeryüzü

din birli¤i ile dolacak. Allah'tan baflka kimseye tap›lmaya-

cak. Harp, kavga nam›na hiçbir fley kalmayacak. Kureyfl ka-

bilesinden hükümdarl›¤› al›nacak. Yeryüzü gümüfl sofras›

gibi olacak. Bitkisini Adem'in zaman›ndaki gibi bitirecek.

Bir salk›m üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek nar-

la doyacak. Bir öküzün fiyat› flu kadar olacak, bir kaç dir-

hemle bir at sat›n al›nacak."

173Harun Yahya



174 Mesih Müjdesi



175Harun Yahya



Denildi ki:

"Ey Allah'›n Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak? "

"Harp olmayaca¤› için ona pek lüzum kalmayacak."

"Neden öküz o kadar pahal› olacak? " 

"Yeryüzünün tamam› ekilece¤i için o, çok gerekli olacak.

(Ibn Mace benzerini Ebu Ümame'den nakletti, Büyük Hadis
Külliyat›, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)

Sonra k›rk sene ömür sürecek. Onun zaman›nda kimse öl-

meyecek. Kifli, koyun ve hayvanlar›na (haydi gidin, otla-

y›n) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortas›ndan geçtikleri

halde bir baflak bile a¤›zlar›na almayacaklar. Y›lan ve ak-

repler kimseye eza etmeyecekler. Y›rt›c› hayvanlar kap›lar›-

n›n önünde duracak da kimseye zararlar› dokunmayacak.

Kifli bir ölçek bu¤day› al›p öküzsüz ve sapans›z ekecek, kar-

fl›l›¤›nda yedi yüz ölçek bu¤day alacak. (‹mam Suyuti, K›-
yamet Alametleri, Ölüm ve Dirilifl, s. 184)

Art›k o gün (öyle bolluk olur ki on ile k›rk kifli aras›nda) bir

cemaat bir tek nar meyvesinden ye(yip doya)rlar ve o nar

kabu¤unun çana¤› ile de gölgelenirler. Sütlere de  Allah Te-

ala taraf›ndan o derece bereket ihsan edilir ki bir tek sa¤mal

devenin sütü büyük bir insan toplulu¤una muhakkak kafi

gelir. Bir sa¤mal s›¤›r›n sütü insanlardan bir kabileye mu-

hakkak yeterli gelir. Bir sa¤mal koyunun sütü akrabalardan

meydana gelen bir soy toplulu¤una muhakkak kafi gelir.

(Ölüm-K›yamet-Ahiret, s. 493)
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Hz. ‹sa yeni bir din getirmeyecektir
K›rk (40) y›l Allah'›n kitab› ve benim sünnetimle hükmeder,

vefat eder. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Za-
man, s. 92)

Hz. ‹sa Ümmeti Muhammed'e peygamber olarak de¤il; fie-

riat-› Muhammediyyeyi tatbik etmek için gelecektir, de-

mektedir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Munta-
zar, s. 68)

Hz. ‹sa (as) inecek ve Resulullah Efendimiz (sav)'in fleriat›-

na tabi olacakt›r. (Mektubat-› Rabbani, 2/1309)

Hazreti Muhammed (sav)'in fleriat› üzerine hüküm verecek,

kendisi Peygamber oldu¤u halde Peygamber'e tabi olacak

ve Muhammed (as)'in ümmetinden olacak. Peygamberin

ümmeti ve sahabisi olacak… Öyleyse o, sahabelerin en ef-

dali olacak… (K›yamet Alametleri, s. 243)

"Onunla (‹sa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O

flüphesiz inecektir. Onu gördü¤ünüz zaman tan›y›n! O, or-

ta boylu, beyaza çalar k›rm›z› renktedir. Sar›ya boyal› iki el-

bise içinde olacak. Ya¤mur ya¤masa da saç›ndan su damla-

yacakt›r. ‹nsanlarla ‹slam için savaflacakt›r. Mesihu'd-Dec-

cal'i öldürecek, sonra yeryüzünde tam k›rk sene kalacak.

Sonra ölecek ve namaz›n› Müslümanlar k›lacaklard›r." (Bu-

hari, Müslim, Ebu Davud ve T›rmizi, Büyük Hadis Külliyat›,
Rudani, 5.cilt, s. 380)
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Hz. ‹sa'n›n hilyesi
1.Uzuna yak›n orta boylu

2.Rengi k›rm›z› ile beyaza yak›n

3.Üzerinde boyanm›fl iki elbise vard›r. 

4.O derece temiz ki kendisine ›slak dokunmad›¤› halde ba-

fl› su damlat›r gibidir. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahirzaman
Alametleri, s.499)

O k›z›l, k›v›rc›k saçl› ve genifl gö¤üslüdür. O, salibi (haç›) k›-

racak, cizye usulünü kald›racak, ‹slam'dan baflka hiçbir di-

ni kabul etmeyecek... Allah'tan baflka hiçbir kimseye ve hiç-

bir fleye ibadet edilmeyecek. Hazret-i Muhammed'in

sAllallahu aleyhi ve sellem'in fleriat› üzere hüküm verecek,

kendisi Peygamber oldu¤u halde Peygamber'e tabi olacak

ve Muhammed (as)'›n ümmetinden olacak, Peygamber'in

ümmeti ve sahabisi olacak. Çünkü o, onu mi'rac gecesi gör-

müfltür. Öyleyse sahabilerin en faziletlisi olacak. (‹mam Su-

yuti, K›yamet Alametleri, Ölüm ve Dirilifl, s. 182)

Geceleyin yürütüldü¤üm zaman Musa (as)'›n kavufltum.

(Peygamber onu tavsif ederek:) Bir de gördüm ki, O fienüe

kabilesi erkeklerinden biri gibi kara ya¤›z, uzun boylu, ba-

l›k etli, düz saçl› bir zatt›r. ‹sa'ya da kavufltum (Peygamber

onu da tavsif ederek: ‹sa, orta yap›l›, sanki hamamdan ç›k-

m›fl gibi al çehreliydi. (Sahih-i Müslim, 2/1053)

Ben bu gece kendimi rüyamda Kabe'de buldum. Ans›z›n

esmer bir kifli gördüm. Sanki o esmer insanlardan en güze-

li, bafl›n›n saç› iki omuzu aras›nda sark›yordu, (yeni) taran-

m›fl ve ar›nm›flt› da bafl›n›n saç› su damlat›yordu. ‹ki elini

iki kiflinin iki omuzuna koyarak Beyt'i tavaf ediyordu. (Ora-
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da bulunanlara) bu kimdir? diye sordum. Onlar : bu Mer-

yem'in o¤lu Mesih (‹sa)'d›r dediler. (Sahih-i Buhari, 9/177)

Hz. ‹sa, Peygamberimiz (sav)'in kabri yan›na
defnedilecektir

"‹sa (as) yeryüzüne inecek, evlenecek çoluk çocuk sahibi

olup, k›rk befl sene yaflayacak, sonra ölecek, benimle ayn›

kabire gömülecek, sonra ben ve ‹sa ayn› kabirden Ebu Be-

kir ile Ömer aras›ndan kalkaca¤›z!" (K›yamet Alametleri, s.

246-247)

Hz. ‹sa, yeryüzünde iken evlenecek ve bir çocu¤u olacakt›r.

Ölünce, Müslümanlar onun namaz›n› k›ld›ktan sonra Rav-

za-i Mutahhare'ye defnedeceklerdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 65)

Muhakkak ki, Meryem o¤lu ‹sa yeryüzüne indi¤i zaman

evlenecek, çocu¤u olacak, yeryüzünde 45 y›l kalacakt›r.

(Miskatü-l Meflabih, 3/47)

Hazreti ‹sa yeryüzünde k›rk sene yaflad›ktan sonra vefat

edecektir. Müslümanlar onun cenaze namaz›n› k›larak def-

nedecekler. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.

498-499) 

‹bn-i Cevzi'nin Abdullah bin Ömer (r.a.)'dan merfu'an nak-

letti¤i bir rivayette flöyle buyurulmaktad›r: "‹sa (as) yeryü-

züne inecek, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olup k›rk befl se-

ne yaflayacak sonra ölecek, benimle ayn› kabire gömülecek,

sonra ben ve ‹sa ayn› kabirden Ebu Bekr ile Ömer aras›ndan

kalkaca¤›z." (‹mam Suyuti, K›yamet Alametleri, Ölüm ve Di-
rilifl, s. 1699, s. 185)
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aha önceki bölümlerde Hz.

‹sa'n›n gelifli konusunun H›risti-

yanl›k için çok önemli oldu¤unu

belirtmifltik. Bunun sebebi Kitab-

› Mukaddes'i oluflturan Eski Ahit

(Tevrat ve Musevilerin di¤er kutsal

yaz›lar›) ve Yeni Ahit'te (dört ‹ncil ve di¤er risale-

ler) ahir zaman ile ilgili aç›klamalar›n olmas›d›r.

Özellikle Hz. ‹sa'n›n gelifli konusu ‹ncil metinlerin-

de önemli yer tutar. 

Tevrat ve ‹ncil'de gelecekte olacak olaylarla il-

gili olarak çeflitli izahlar yap›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi

günümüzdeki Tevrat'ta Hz. ‹sa'n›n ad› geçmemek-

te, ancak Hz. Davut soyundan kurtar›c› bir Me-

sih'in gelece¤i bildirilmektedir. Ayr›ca Tevrat'›n ba-

z› bölümlerinde az da olsa son zamanlarda olacak

olan olaylardan bahsedilmektedir. ‹ncil'de ise bu

konularda özellikle de Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifli, bu-

nun iflaretleri ve son zamanlar hakk›nda çok say›-

da aç›klamaya rastlamak mümkündür. 

Kuran ayetlerinde bizlere Tevrat ve ‹ncil'in za-

man içinde tahrif edildikleri ve bu nedenle de içle-

rinde çeflitli yanl›fl inan›fllar bar›nd›rd›klar› haber



verilmektedir. Yani bu kitaplarda hak bölümler olabilece¤i gi-

bi insanlar taraf›ndan eklenmifl, hatal› bilgiler de bulunmak-

tad›r. Bu nedenle de Tevrat ve ‹ncil'de yer alan aç›klamalar›

Kuran ayetleriyle ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisle-

riyle uyumlu olduklar› ölçüde de¤erlendirmeye almak gerek-

mektedir. Ancak afla¤›daki örneklerde de görülece¤i gibi ahir

zaman ve Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifliyle ilgili ha-

berlerin büyük bir k›sm›, ‹slami kaynaklarla büyük bir para-

lellik göstermektedir. Tevrat'ta Hz. ‹sa'n›n insanlara peygam-

ber olarak gönderilifline dair iflaretler bulundu¤u gibi, ahir

zamandaki ikinci kez gelifline dair belirtiler de mevcuttur.

Ancak Yahudilerin büyük bir k›sm› Hz. ‹sa'y› gönderilen Me-

sih olarak kabul etmemifl, ona di¤er peygamberlerden baz›la-

r›na yapt›klar› gibi olmad›k eziyetler uygulam›fllard›r. 

Allah Bakara Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

Andolsun, Biz Musa'ya kitab› verdik ve ard›ndan peflpe-

fle elçiler gönderdik. Meryem o¤lu ‹sa'ya da apaç›k bel-

geler verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le teyid ettik. Demek,

size ne zaman bir elçi nefsinizin hofllanmayaca¤› bir

fleyle gelse, büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalan-

layacak, bir k›sm›n›z da onu öldürecek misiniz? (Bakara

Suresi, 87)

Mesih olarak Hz. ‹sa'y› kabul etmeyen Yahudiler, gelece-

¤ini umduklar› "gerçek Mesih"i halen beklemektedirler.

H›ristiyanlar hem Tevrat'›, hem de ‹ncil'i kendilerine

kaynak kutsal kitap olarak gördüklerinden son zamanlarla il-

gili konular› bu iki kitab› birlikte yorumlayarak aç›klamakta-

d›rlar. ‹ncil incelendi¤inde, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne
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geliflinin temel konulardan birisi oldu¤u görülmektedir. Bu

aç›klamalarda Hz. ‹sa'n›n geliflinden önce ve sonra belirecek

do¤a olaylar›, toplumsal hadiseler anlat›lmaktad›r. Günü-

müzde Peygamber Efendimiz (sav)'in de hadislerinde detay-

l› olarak bildirdi¤i bu alametlerin ço¤unun önceki zamanlara

k›yasla dikkat çekici tarzda ortaya ç›kt›¤›na flahit olunmakta-

d›r. (Detayl› bilgi için Bkz: K›yamet Alametleri, Harun Yahya,

Kültür Yay›nc›l›k, 2001) ‹lginç olan söz konusu iflaretlerin bi-

ri veya ikisinin de¤il, hemen hepsinin birbiri pefli s›ra günü-

müzde ortaya ç›k›yor olmas›d›r. Böylece içinde yaflad›¤›m›z

zaman›n söz konusu ahir zaman oldu¤unu, baflta ‹slami kay-

naklara göre, hem de Tevrat ve ‹ncil'e dayanarak söylemek

mümkündür.

Tevrat'ta vaat edilen Mesih
Tevrat'ta gelece¤i vaat edilen, gelifli ve yapacaklar› hak-

k›nda birçok bilgi verilen "Mesih", Kuran'da da belirtildi¤i gi-

bi, Hz. ‹sa'd›r. Beklenen kifli için, "Mesih" kelimesi d›fl›nda,

Melik, Rab (efendi-e¤itmen), Menahem gibi farkl› s›fatlar kul-

lan›lm›flt›r. 

Tevrat'ta Mesih'in geliflinden bahsedilirken onun dünya-

da kuraca¤› hakimiyete s›kça de¤inilir. Milletlere hükmetme-

si, Hz. Davud'un soyundan olmas› ve ona benzemesi (Hz. Da-

vud da kendi zaman›nda ulaflabildi¤i tüm bölgelerde hakimiyet kur-

mufltu) Mesih'in temel özelliklerindendir. Fakat Hz. ‹sa ilk ge-

liflinde savafllar yapmam›fl, yaln›zca peygamberli¤ini insanla-

ra aç›klam›fl, mucizeler göstermifl ve Allah'›n kendisine vah-
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yetti¤i mesajlar› tebli¤ etmifltir. Bu durumda Tevrat izahlar›-

n›n bir k›sm›n›n Mesih ‹sa'n›n ikinci gelifline bakt›¤›n› söyle-

mek mümkündür. 

Mesih ile ilgili Eski Ahit'te (Tevrat ve di¤er kutsal yaz›-

lar) çok say›da izah vard›r. Tamam›na burada yer verilmemifl,

fakat fikir vermesi amac›yla birkaç örnek aktar›lm›flt›r: 

... Rab dünyan›n uçlar›na hükmedecektir; ve kral›na kuvvet

verecek, ve Mesihinin kuvvetini yükseltecektir. (1. Samuel

2:10)

Ve krallar›n günlerinde göklerin Allah'› ebediyyen harap ol-

mayacak bir krall›k kuracak ve onun hakimiyeti baflka bir kav-

me b›rak›lamayacak ve bu krall›klar›n hepsini O parçalayacak

ve bitirecek, ve Kendisi ebediyyen duracak. (Daniel, 2: 44)

‹flte, kendisine destek oldu¤um kulum... Ruhumu onun

üzerine koydum; milletler için hakk› meydana ç›karacakt›r.

Ba¤›rmayacak ve sesini yükseltmeyecek ve onu sokakta

iflittirmeyecek. Ezilmifl kam›fl› k›rmayacak, ve tüten fitili

söndürmeyecek, hakk› hakikate erdirecek. Ve dünyada

hakk› pekifltirinceye kadar zay›flamayacak ve cesareti k›r›l-

mayacak ve adalar onun fleriatini bekleyecekler... Ben, Rab,

seni do¤rulukla ça¤›rd›m, ve elini tutaca¤›m, ve seni koru-

yaca¤›m, ve kör gözleri aças›n, mahpuslar› zindandan, ve

karanl›kta oturanlar› hapishaneden ç›karas›n diye seni kav-

me ahit, milletlere ›fl›k olarak verece¤im. (‹flaya, 42: 1-7)

Tevrat izahlar›ndan, gelecek olan Mesih'in, kendisiyle

mücadele edecek bütün yönetimlere karfl› üstün gelece¤i an-

lafl›lmaktad›r. Bu mücadelesinin sonucunda ezilmifl, kör, ka-

ranl›klarda, zindanda olarak tasvir edilmifl insanl›k alemine

hakikatlari göstererek onlar› ›fl›¤a kavuflturacakt›r. 
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Di¤er vas›flar› da flöyle anlat›lm›flt›r:

Ve onun zevki Rab korkusunda olacak; Ve gözlerinin gör-

dü¤üne göre hükmetmeyecek, ve kulaklar›n›n iflitti¤ine gö-

re karar vermeyecek; fakat fakirlere adaletle hükmedecek,

ve memleketin hakirleri için do¤rulukla karar verecek...

(‹flaya, 11: 3-4) 

Hz. ‹sa'n›n ikinci geliflindeki hakimiyeti s›ras›nda nas›l

hükmedece¤ine iliflkin bu Tevrat izahlar› Kuran'da tarifi yap›-

lan peygamber vas›flar›yla da büyük uyum göstermektedir:

Hz. ‹sa adaletli, do¤ru karar veren, sözleri çok etkili ve hik-

metli, Allah'a sad›k bir yönetici olacakt›r. Bu vas›flara sahip

üstün bir hükümdar›n eliyle Allah yeryüzünde huzur ve ba-

r›fl›n yaflanmas›n› nasip edecektir. 

Tevrat'ta Allah'›n varl›¤› ve birli¤ine olan iman›n hakim

olaca¤›na dair flunlar anlat›lmaktad›r:

"Ve o gün vaki olacak ki ›fl›k olmayacak, ›fl›ldayanlar kara-

racak; fakat Rabbin bildi¤i bir gün olacak; gündüz de olma-

yacak; gece de olamayacak ve vaki olacak ki akflamlay›n

›fl›k olacak ve o günde vaki olacak ki, Yeruflalim'den (Ku-

düs) diri sular ç›kacak onlar›n yar›s› flark denizine, yar›s›

garp denizine akacak; yaz›n da k›fl›n da böyle olacak. Ve bü-

tün dünya üzerinde Rab kral olacak; o gün Rab bir, ve ismi

bir olacak." (Zekeriya, 14: 6-9)

Deccal'in Hz. ‹sa taraf›ndan öldürülmesinden sonra

Allah'a flirk koflan fikir sistemleri de tamamen son bulacakt›r.

Tevrat izahlar›nda da bu aç›kça görülmektedir. Tevhid inanc›

tüm dünyaya hakim olacakt›r. 

Tevrat'ta bu dönemin di¤er özelliklerini anlatan birçok

benzetmeler yap›lm›flt›r:
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"Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan o¤lakla bera-

ber yatacak; ve buza¤› ve genç aslan ve besili s›¤›r bir ara-

da olacak; ve onlar› küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ay›

otlanacak; onlar›n yavrular› birlikte yatacak; ve aslan s›¤›r

gibi saman yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara y›lan›n deli¤i

üzerinde oynayacak, ve sütten kesilmifl çocuk elini engerek

kovu¤u üzerine koyacak. Bütün mukaddes da¤›mda zarar

vermeyecekler ve helak etmeyecekler; çünkü sular denizi

nas›l kapl›yorsa, dünya da Rab bilgisi ile dolu olacak." (‹fla-

ya, 11: 6-9)

Bu tasvirler Hz. ‹sa'n›n ikinci geliflinden sonra hadisler-

de tarifi yap›lan Alt›nça¤'›n özellikleri ile de çok büyük bir

benzerlik göstermektedir. (Detayl› bilgi için Bkz. Alt›nça¤, Ha-

run Yahya, Vural Yay›nc›l›k)

Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci gelifli ile ilgili ‹ncil
aç›klamalar›

Hz. ‹sa'n›n dönüflüne iliflkin ‹ncil'in 210 bölümünde 318

farkl› aç›klama vard›r. Afla¤›da baz›lar›na yer verece¤imiz bu

aç›klamalarda Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl› ve yeryüzüne

geri gelece¤ine dair çok aç›k ifadeler bulunmaktad›r:

"... Çünkü size yer haz›rlamaya gidiyorum. Gider ve size

yer haz›rlarsam, siz de benim bulundu¤um yerde olas›n›z

diye gelip sizi yan›ma alaca¤›m." (Yuhanna, 14: 2-3)

... Sizden gö¤e al›nan bu ‹sa, gö¤e ç›kt›¤›n› nas›l gördünüz-

se, ayn› flekilde geri gelecektir. (Elçilerin ‹flleri, 1: 11)

Bunun için size, `‹flte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. 'Bak›n,
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iç odalarda' derlerse inanmay›n. Çünkü ‹nsano¤lu'nun ge-

lifli, do¤uda çak›p bat›ya kadar her taraftan görülen flimflek

gibi olacakt›r. (Matta, 24: 26-27)

Bunun için siz de haz›r olun! Çünkü ‹nsano¤lu, ummad›¤›-

n›z bir saatte gelecektir. (Matta, 24: 44)

Mübarek ve tek Hükümdar, krallar›n Kral›, Rablerin Rabbi,

ölümsüzlü¤ün tek sahibi, yaklafl›lmaz ›fl›kta yaflayan, hiçbir

insan›n görmedi¤i ve göremeyece¤i Tanr›, Mesih'i belirle-

nen zamanda ortaya ç›karacakt›r. Onur ve kudret sonsuza

dek O'nun olsun. Amin. (Timoteusa 1. Mektup, 6: 15-16)

Bundan böyle, do¤ruluk tac› benim için haz›r duruyor. Adil

yarg›ç olan Rab, o gün bu tac› bana, ve yaln›z bana de¤il,

O'nun geliflini özlemle beklemifl olanlar›n hepsine verecek-

tir. (Timoteos'a 2. Mektup, 4: 8)

Göksel Egemenli¤in bu müjdesi tüm uluslara bir tan›kl›k

olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman

gelecektir. (Matta, 24: 14)

"O zaman ‹nsano¤lu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryü-

zündeki bütün halklar a¤lay›p dövünecek. ‹nsano¤lu'nun

gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldi¤ini

görecekler." (Matta, 24: 30) 

"Melekler 'Ey Celileliler, neden gö¤e bak›p duruyorsunuz?'

diye sordular. Sizden gö¤e al›nan bu ‹sa, gö¤e gitti¤ini na-

s›l gördünüzse, ayn› flekilde geri gelecektir." (Elçilerin ‹flle-

ri, .1: 11). 

"Oysa bizim vatan›m›z göklerdedir. Ve oradan Kurtar›c›

olan ... ‹sa Mesih'i bekliyoruz." (Filipililere Mektup, 3: 20).

"‹flte, bulutlarla geliyor! Her göz onu görecek...." (Vahiy, 1: 7)

Kardefller, bilgiçli¤e kap›lman›z› önleyecek flu s›rdan haber-

siz kalman›z› istemem: ‹sraillilerden bir bölümünün yüre¤i,



di¤er uluslardan kurtulacaklar›n sa-

y›s› tamamlan›ncaya dek nas›rlaflm›fl-

t›r. Sonunda bütün ‹srail kurtulacak-

t›r. Yaz›lm›fl oldu¤u gibi: "Kurtar›c›, Si-

yon'dan gelecek ve Yakup'un soyundan

tanr›s›zl›¤› uzaklaflt›racakt›r. (Romal›la-

ra Mektup, 11: 25-26)

‹ncir a¤ac›ndan ders al›n! Dallar› filiz-

lenip yapraklar›n› sürünce, yaz mev-

siminin yak›n oldu¤unu anlars›n›z.

Ayn› flekilde, bütün bunlar›n gerçek-

leflti¤ini gördü¤ünüzde bilin ki, ‹nsa-

no¤lu (‹sa) yak›nd›r, kap›dad›r. (Mat-

ta, 24: 32-33)

‹nsano¤lu kendi görkemi içinde

bütün melekleriyle birlikte gelin-

ce, görkemli taht›na oturacak.

(Matta, 25: 31)

Daha önce de vurgulad›¤›m›z

gibi Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifliyle mey-

dana gelecek bu hakimiyet, adaletin,

zenginli¤in, güzel ahlak›n hakim ol-

du¤u bir dönem olacakt›r. Bu konuda

‹ncil'in çeflitli bölümlerinde verilen bilgi-

lerden baz›lar› flunlard›r:
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"Ne mutlu halim olanlara; çünkü

onlar yeri miras alacaklar. (Matta,

5: 5)

Bunun için siz flöyle dua edin:

...Egemenli¤in gelsin. (Matta, 6: 9-10)

‹nsanlar do¤udan bat›dan, kuzeyden

güneyden gelecek ve Tanr›'n›n Ege-

menli¤inde sofraya oturacaklar. Ve

iflte, sonuncu olan baz›lar› birinci

olacak, birinci olan baz›lar› da so-

nuncu olacak." (Luka, 13: 29-30)

Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifli ve bu

dönemde meydana gelecek olan

din ahlak›n›n dünya hakimiyeti ile

ilgili aç›klamalarda ‹slam dini ile

H›ristiyanl›k ve Yahudilik aras›nda

büyük bir uyum oldu¤u aç›kt›r. Bu

uyum, üç dinin mensuplar›n›n da bü-

yük bir bekleyifl içinde olmalar›na vesile

olmufltur. ‹flte içinde bulundu¤umuz dö-

nem, bu mucizenin gerçekleflmesinin en

çok beklendi¤i ve belki de en yak›n oldu-

¤u dönemdir. Bu ise bütün inananlar›

flevklendirecek büyük bir müjdedir.
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icri 13. asr›n en büyük ‹slam

alimlerinden biri olan Bediüz-

zaman Said Nursi, 1960 y›l›nda

Hakk'›n rahmetine kavuflana ka-

dar, bütün ömrünü insanlar› Allah'a

iman etmeye ve Kuran ahlak›n› yaflamaya davet

ederek geçirmifltir. Bu u¤urda çok fazla eziyet gör-

müfl, ancak o, yaflad›¤› hayattan her zaman raz› ol-

mufl ve bafl›na gelen her zorlu¤u büyük bir tevek-

külle, sab›rla, nefleyle karfl›lam›flt›r. Bir Kuran tefsi-

ri olan Risale-i Nur Külliyat›, Bediüzzaman'›n

Allah'a olan coflkulu sevgisini, derin iman›n› ve

Allah'›n dinine olan ba¤l›l›¤›n› aç›kça ortaya koyan

çok hikmetli ö¤ütlerle doludur. Bu nedenle bu k›y-

metli insan›n yapt›¤› aç›klamalar ve verdi¤i örnek-

ler, tüm Müslümanlar için çok önemli bir rehber

hükmündedir. 

Bediüzzaman eserlerinde, ahir zaman ve Hz.

‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifli konular›na çok

genifl yer ay›rm›flt›r. Özellikle vurgulad›¤› konula-

r›n bafl›nda ise Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne geldi¤i s›rada

dünya üzerindeki dinsiz fikir sistemlerini temsil



eden "Deccal" isimli flahs-› manevi ile çok büyük bir mücade-

le yürütüp, onu yenece¤idir. Hz. ‹sa dinsizli¤i ortadan kald›-

racak, Allah'›n hak dininin ahlak›n› dünya üzerinde hakim k›-

lacak, bunu yaparken de Müslümanlarla birlikte hareket ede-

cektir. 

Kitab›n bu bölümünde Bediüzzaman Said Nursi'nin

eserlerinin çeflitli bölümlerinde yer alan Hz. ‹sa ile ilgili izah-

lar ele al›nacakt›r. 

Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›
Bediüzzaman, Mektubat isimli eserinin giriflinde 3 hayat

tabakas›ndan bahseder: Bunlardan birincisi tüm insanlar›n flu

an yaflad›¤› hayat tabakas›d›r. ‹kincisi ise Hz. H›z›r'›n yaflad›¤›

hayatt›r. Bediüzzaman bu hayat›  "... bir vakitte pek çok yerler-

de bulunabilirler. Bizim gibi befleriyet levaz›mat›yla daimî mu-

kayyed de¤illerdir. Bazan istedikleri vakit bizim gibi yerler,

içerler; fakat bizim gibi mecbur de¤illerdir..." fleklinde aç›klar.

Üçüncüsü ise Hz. ‹sa'n›n bulundu¤u hayat tabakas›d›r. 

Üstad Bediüzzaman bu hayatla ilgili flu önemli aç›klama-

lar› yapm›flt›r:

(1) Üçüncü Tabaka-i Hayat: Hazret-i ‹dris ve ‹sa (as)'›n taba-

ka-i hayatlar›d›r ki, befleriyet levaz›mat›ndan (gerekli olan-

lar) tecerrüd (ayr›lma, temizlenme) ile, melek hayat› gibi bir

hayata girerek nuranî bir letafet kesbeder (güzellik kaza-

n›r). Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî nura-

niyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.

(Mektubat, s. 6)
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Bediüzzaman bu sözünde Hz. ‹sa'n›n insanlar›n hayatla-

r›n› devam ettirmek için gerek duyduklar› herfleyden uzak-

laflt›¤›n›, meleklerinkine benzer bir hayata kavuflup nurani

bir güzellik kazand›¤›n› ifade etmektedir. Hz. ‹sa'n›n bir y›l-

d›z gibi parlayan ve eflsiz güzellikte olan dünyadaki bedeniy-

le gökyüzünde bulundu¤unu aç›klamaktad›r. 

Bediüzzaman Said Nursi'nin dikkat çekti¤i bir di¤er

önemli konu ise Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya gelifli hakk›n-

da flüphe içinde olan çevrelerdir. Bediüzzaman aç›klamalar›n-

da tüm kainat› yoktan var eden, herfleye kadir olan Rabbi-

miz'in Hz. ‹sa'y› ikinci kez dünyaya getirmeye muktedir ol-

du¤unu hat›rlatmaktad›r. 

(2) Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve

baz› vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i Cibril'in "D›h-

ye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan

(ruhlar aleminden) gönderip befler suretine temessül etti-

ren, hattâ ölmüfl evliyalar›n çoklar›n›n ervahlar›n› (ruhlar›-

n›) cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülce-

lal, Hazret-i ‹sa aleyhisselâm'›, ‹sa dinine ait en mühim bir

hüsn-ü hâtimesi (güzel netice) için, de¤il sema-i dünyada

cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i ‹sa, belki âlem-i

âhiretin en uzak köflesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yi-

ne flöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip

dünyaya göndermek, o Hakîm'in hikmetinden uzak de¤il...

belki onun hikmeti öyle iktiza etti¤i için (gerekti¤i için)

va'detmifl ve va'detti¤i için elbette gönderecek. (Mektubat,
15. Mektup, s. 56-57)

Bediüzzaman bu sözünde melekleri insan suretinde yer-

yüzüne gönderen, kainattaki bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz tüm
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boyutlar›n tek sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'›n Hz.

‹sa'y› da istedi¤i surette yeniden dünyaya geri getirebilece¤i-

ni söyler.  Hz. ‹sa'n›n böyle önemli bir dönemde ve böyle fle-

refli bir görev için yeniden dünyaya gelece¤ini vaat eden

Rabbimiz, mutlaka vaadini yerine getirecektir. 

Hz. ‹sa geldi¤inde iman›n nuru ile tan›n›r
(1) Kitab›n önceki bölümlerinde de vurgulad›¤›m›z gibi,

Hz. ‹sa'n›n dünyaya ikinci kez geldi¤inde nas›l tan›naca¤› ko-

nusu her zaman merak konusu olmufltur. Bediüzzaman eser-

lerinde bu konuyu da aç›klamakta, Hz. ‹sa'n›n iman›n nuru

ile tan›naca¤›n› söylemektedir. Üstad'›n üzerinde durdu¤u

bir di¤er konu ise, Hz. ‹sa'y› herkesin tan›yamayaca¤›, sadece

ona yak›n olan kiflilerin ve imanda derinleflmifl olanlar›n onu

tan›yabilecekleridir. 

Hazret-i ‹sa aleyhisselâm geldi¤i vakit, herkes onun hakikî

‹sa oldu¤unu bilmek lâz›m de¤ildir. Onun mukarreb (ya-

k›nlar›) ve havass› (dindarlar ve manevi derecesinde yük-

sekler), nur-u iman ile onu tan›r. Yoksa bedahet (aflikarl›k)

derecesinde herkes onu tan›mayacakt›r. (Mektubat, 15. Mek-

tup, s. 56-57)

(2) Bediüzzaman bir di¤er aç›klamas›nda Hz. ‹sa'y› tan›-

yanlar›n say›ca çok az olacaklar›ndan, dünya üzerindeki din-

siz güçlerin çok daha güçlü olaca¤›ndan bahsetmektedir:

Rivayette var ki: -‹sa aleyhisselâm Deccal'› öldürdü¤ü mü-

nasebetiyle- "Deccal'›n fevkalâde büyük ve minareden daha
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yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i ‹sa aleyhisselâm

ona nisbeten çok küçük bulundu¤unu" gösterir. Bunun bir

tevili flu olmak gerektir ki: ‹sa aleyhisselâm'› nur-u iman ile

tan›yan ve tâbi' olan cemaat-› ruhaniye-i mücahidînin kem-

miyeti (miktar›), Deccal'›n mektebce ve askerce ilmî ve

maddî ordular›na nisbeten çok az ve küçük olmas›na iflaret

ve kinayedir. (fiualar, s. 588-589)

Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. ‹sa'ya tabi olacak olan ce-

maatin ilk bafllarda say›ca az olaca¤›na dikkat çekmektedir. 

"...Deccal'›n mektebce ve askerce ilmî ve maddî ordula-

r›na...": Bediüzzaman bu ifadeyle Hz. ‹sa'n›n karfl›s›nda yer

alacak olan dinsiz güçlerin hem e¤itim kadrolar›, hem askeri

güç, hem de maddi aç›dan çok güçlü olacaklar›n› belirtmek-

tedir. "...cemaat-› ruhaniye-i mücahidînin...": Bu ifadeyle Hz.

‹sa'ya tabi olan toplulu¤u tarif etmektedir. "Cemaat" ifadesiy-

le bu kiflilerin birarada olduklar›na, birlikte hareket ettikleri-

ne iflaret edilmektedir. Bu "cemaat" dinsiz güçlerin hakim ol-

du¤u yerlerde din ahlak›n› hakim etmek için büyük bir çaba

sarf edecek, ihlasla Allah yolunda çal›flacak, büyük bir fikri

mücadele yürütecektir. "Ruhani" ifa-

desi ise bu cemaattekilerin sami-

mi iman etmifl, olaylar›n gö-

rünen yönlerinin yan›s›-

ra bat›ni yönlerini de

yaflayan bir toplu-

luk oldu¤una dik-

kat çekmektedir.

"Mücahidin" ke-

203Harun Yahya



limesi ise bu cemaatin Allah yolunda çaba sarf eden, Allah'›n

dinini yaymak için dünya çap›nda büyük bir tebli¤ faaliyeti

yürüten bir topluluk oldu¤una iflarettir. 

Hz. ‹sa ‹slam diniyle hükmedecek,
Kuran'a tabi olacak

Bediüzzaman Said Nursi, dinsiz ideolojilerin hakim ol-

du¤u böyle bir dönemde Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya döne-

ce¤ini müjdelemektedir. Üstad'›n afla¤›daki sözlerinde haber

verdi¤i gibi, Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci kez geliflinde Kuran'la

hükmedecek, Kuran'a tabi olacakt›r. H›ristiyanl›k ile Müslü-

manl›k birleflerek dinsizlik ak›m›na karfl› Kuran ahlak›n› ya-

flayarak üstün geleceklerdir. Risale-i Nur'da bu konuyla ilgili

aktar›lanlar flöyledir:

(1) Ahir zamanda Hazret-i ‹sa (as) gelecek, fieriat-› Muham-

mediye (ASM) ile amel edecek mealindeki hadîsin s›rr› flu-

dur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi)

verdi¤i cereyan-› küfrîye (inkarc› hareket) ve inkâr-› uluhi-

yete (Allah'› inkar) karfl› ‹sevîlik dini tasaffi ederek (ar›na-

rak) ve hurafattan tecerrüd edip (hurafelerden temizlenip)

‹slâmiyete ink›lab edece¤i bir s›rada, nas›l ki ‹sevîlik flahs-›

manevîsi, vahy-i semavî k›l›nc›yla o müdhifl dinsizli¤in

flahs-› manevîsini öldürür; öyle de Hazret-i ‹sa (as), ‹sevîlik

flahs-› manevîsini temsil ederek, dinsizli¤in flahs-› manevî-

sini temsil eden Deccal'› öldürür.. yani inkâr-› uluhiyet fik-

rini öldürecek. (Mektubat, s. 6)
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"...felsefe-i tabiiyenin verdi¤i cereyan-› küfrîye ve

inkâr-› uluhiyete (Allah'› inkar) karfl›...": Bediüzzaman Hz.

‹sa'n›n Darwinizm'in meydana getirdi¤i inkarc› harekete ve

Allah'›n varl›¤›n› inkar edenlere karfl› büyük bir mücadele

yürütece¤ini belirtmektedir.

"...‹sevîlik dini tasaffi ederek (ar›narak) ve hurafattan

tecerrüd edip ‹slâmiyete ink›lab edece¤i..." Bediüzzaman bu

hikmetli aç›klamas›nda Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda tekrar dün-

yaya geldi¤inde ‹slam dininin gereklerine göre hareket edece-

¤i yönündeki hadisi tefsir etmektedir. Hz. ‹sa'n›n mücadelesi

çeflitli hurafeler ve geleneklerle özünden uzaklaflan H›risti-

yanl›¤›n özüne dönmesi ile bafllayacakt›r. Hz. ‹sa H›ristiyan-

l›¤› tüm bat›l hurafelerden temizleyecek ve daha sonra da ‹s-

lamiyete dönecektir.

Böylece H›ristiyanlar ve Müslümanlar birlik olup, dünya

üzerinde çok büyük bir güç oluflturacaklard›r. Hz. ‹sa bu din-

siz sistemin bütününü ifade eden Deccal'i öldürecek, inkarc›

sistemleri tamamen yeryüzünden kald›racakt›r. 

(2) ‹flte böyle bir s›rada, o cereyan pek kuvvetli göründü¤ü

bir zamanda, Hazreti ‹sa (as)'›n flahsiyet-i maneviyesinden

ibaret olan hakiki ‹sevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i

ilahiyetinin semas›ndan nuzul edecek; hal-i haz›r H›risti-

yanl›k dini o hakikata karfl› tasaffi (saflaflacak) edecek, hu-

rafattan ve tahrifattan s›yr›lacak, hakaik-i ‹slamiye ile birle-

flecek; manen H›ristiyanl›k bir nevi ‹slamiyet'e inkilab ede-

cektir... (Mektubat, s. 53)

Bediüzzaman yukar›daki sözünde dinsizli¤i temsil eden

Deccal'in görünürde çok kuvvetli oldu¤una dikkat çekmekte-
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dir. ‹flte bu dönemde Hz. ‹sa Allah'›n rahmeti sayesinde tek-

rar yeryüzüne gelecek ve böylece gerçek H›ristiyanl›k ortaya

ç›kacakt›r. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, Hz. ‹sa'n›n ilk

yapaca¤› fley, vahyedilmesinden sonra çeflitli tahrifata u¤ra-

yan H›ristiyanl›k dinini asl›na döndürmek, tüm bat›l uygula-

malar›, sapk›n inan›fllar›, asl› olmayan uygulamalar›, gereksiz

gelenek ve kurallar› ortadan kald›rmak olacakt›r. ‹ki bin y›l-

dan bu yana özünden uzaklaflma süreci yaflam›fl olan H›risti-

yanl›¤› özüne döndürebilecek olan tek kifli Hz. ‹sa'd›r. Böyle

bir de¤iflim de bugüne kadar gerçekleflmemifltir. 

"...hakaik-i ‹slamiye ile birleflecek; manen H›ristiyan-

l›k bir nevi ‹slamiyet'e inkilab edecektir...": H›ristiyanl›¤›n

saf haline dönerek vahyedildi¤i özüne geri dönüflünden son-

ra, Allah'›n son hak dini ve Allah Kat›nda tek geçerli din olan

‹slam'›n gerçekleriyle birleflecek ve ‹slam'a dönüflüme baflla-

yacakt›r. 

(3) Ve Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o ‹sevilik

flahs› manevisi tabi; ve ‹slamiyet, metbu (tabi olunan) ma-

kam›nda kalacak. Din-i Hak, bu iltihak neticesinde azim bir

kuvvet bulacakt›r. Dinsizlik cereyan›na karfl› ayr› ayr› iken

ma¤lub olan ‹sevîlik ve ‹slâmiyet ittihad neticesinde, din-

sizlik cereyan›na galebe edip da¤›tacak istidad›nda iken;

âlem-i semavatta cism-i beflerîsiyle bulunan flahs-› ‹sa (as),

o din-i hak cereyan›n›n bafl›na geçece¤ini, bir Muhbir-i Sa-

d›k (Hz. Muhammed (sav)), bir Kadir-i Külli fiey'in va'dine

istinad ederek haber vermifltir. Madem haber vermifl, hak-

t›r; madem Kadir-i Külli fiey' va'detmifl, elbette yapacakt›r.

(Mektubat, s. 54)
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"...Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o ‹sevi-

lik flahs› manevisi tabi; ve ‹slamiyet, metbu makam›nda

kalacak..": H›ristiyanl›¤›n Hz. ‹sa ile bafllayacak olan bu dö-

nüflümü, son kitap olan ve herkesin uymakla mükellef oldu-

¤u Kuran'a tabi olmakla neticelenecek. Hz. ‹sa'n›n flahs› ve

ona tabi olan H›ristiyanl›k ‹slam'a tabi olacak. 

"...Dinsizlik cereyan›na karfl› ayr› ayr› iken ma¤lub

olan ‹sevîlik ve ‹slâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik ce-

reyan›na galebe edip da¤›tacak...": Hz. ‹sa öncülü¤ündeki

H›ristiyanl›k Kuran'a tabi oldu¤unda çok büyük bir güç olu-

flacak. Çünkü günümüzde dünyan›n en büyük iki dini olan

H›ristiyanl›k ve Müslümanl›k hem siyasi, hem ekonomik

hem de manevi yönden çok büyük iki kuvvettirler. Bu neden-

le de dinsiz ideolojiler karfl›s›nda birlefltiklerinde çok büyük

bir güç kazanarak dinsizlik ak›mlar›n› fikren yok edip, da¤›-

tacaklard›r. ‹nsanlar› hayatlar›n›n gerçek amac›ndan uzaklafl-

t›ran, bencil, sevgisiz, çat›flmac› bir hayata iten materyalist

felsefe ve dinsizli¤in dünya üzerindeki etkileri iki dinin bir-

leflmesiyle ortadan kalkacakt›r. 

"...cism-i beflerîsiyle bulunan flahs-› ‹sa (as), o din-i hak

cereyan›n›n bafl›na geçece¤ini...": ‹ki dinin ittifak› ve H›risti-

yanlar›n Kuran'a tabi olmas› ile dünyada nüfus ço¤unlu¤una

sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut gibi hareket

edecek,. bu hak dinin bafl›na ise Hz. ‹sa geçecektir. Bediüzza-

man bu sözünde Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne gelip, bu hareketin

bafl›na geçece¤ini Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber

verdi¤ini hat›rlatm›fl ve bu nedenle de bu haberin mutlak ger-

çekleflecek olan hak bir bilgi oldu¤unu söylemifltir. 
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Hz. ‹sa'n›n dinsiz ak›mlarla olan mücadelesi
Bediüzzaman Said Nursi ahir zamanla ilgili olan aç›kla-

malar›nda, iki felsefi ak›m›n yeryüzünde bozgunculuk ç›ka-

raca¤›n› ve bu ak›mlar›n dinsizli¤i hakim k›lmak için çaba

sarf edeceklerini vurgular. Bu ak›mlardan birincisi ‹slam ah-

lak›n› içten tahrip etmeye çal›flacakt›r. ‹kincisi ise Allah'› aç›k-

ça inkar eden, maddenin ezelden beri var oldu¤unu, sonsuza

kadar da var olaca¤›n› öne süren ve canl›l›¤›n cans›zl›ktan te-

sadüfen ortaya ç›kt›¤›n› savunan maddeci ve tabiatç› anlay›fl,

yani materyalizm ve natüralizmdir. (Natüralizm, Darwin'in

evrim teorisinin felsefi boyutu olarak da bilinir.)

Bu tan›mlama elbette Allah'›n varl›¤›n› inkar eden bütün

fikir ak›mlar›na da temel teflkil etmifltir. Materyalistler tarihin

en eski ça¤lar›ndan beri bütün hak dinlere karfl› cephe alm›fl-

lar, bu yolda karfl›lar›na ç›kanlarla mücadele etmifl, halklara

zulmetmifl, savafllar ç›karm›fl, her türlü yozlaflman›n en ön

safhalar›nda yer alm›fllard›r. Hz. ‹sa da yeryüzüne tekrar

döndü¤ünde bu materyalist ve Darwinist anlay›flla mücadele

edecek ve Allah'›n izniyle onlara karfl› galip gelecektir. 

(1) Bediüzzaman, külliyat›nda bu materyalist ak›ma flöy-

le dikkat çekmektedir:

Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cere-

yan-› Nemrudane, gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye

vas›tas›yla intiflar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr ede-

cek bir dereceye gelir... Allah'› inkâr eden o cereyan efradla-

r›, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububi-

yet (‹lahl›k) verir. Ve onlar›n bafl›na geçen en büyükleri, is-
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pirtizma (ölülerle haberleflmenin mümkün oldu¤una ina-

nan görüfl) ve manyetizman›n (baz› hareketlerle baflkas›n›

etkileme-hipnotizma) hâdisat› nev'inden müdhifl hârikala-

ra mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî

(d›fl görünüfle ait) hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur

edip uluhiyetini ilân eder. (Mektubat, 15. Mektup, 56)

Bediüzzaman bu sözünde tabiiyyun ve maddiyyun fel-

sefelerinin toplum üzerindeki y›k›c› etkileri üzerinde dur-

maktad›r. Üstad'›n "tabiatç›l›k yani tabiata tapma ve madde-

cilik yani sadece maddenin varl›¤›n› kabul etme hastal›¤›"

olarak tan›mlayabilece¤imiz bu ifadesi, dinsizli¤in temelini

oluflturan materyalizm ve Darwinizm'e dikkat çekmektedir.

Ahir zamanda bu iki felsefe maddeci felsefe vas›tas›yla tüm

dünyada yay›lacak, Allah'›n varl›¤›n› aç›kça inkar eder bir hal

alacakt›r. Bu ak›mlar›n mensuplar› Allah'›n sonsuz güç ve

kudretini inkar edip, kendilerinin müstakil güçlere sahip ol-

duklar› vehmine kap›l›rlar. 

(2) Bediüzzaman Deccal ve oluflturdu¤u dinsiz kuvvet

ile ilgili flu tariflerde bulunmaktad›r:

Hem âlem-i insaniyette inkâr-› uluhiyet niyetiyle medeni-

yet ve mukaddesat-› befleriyeyi zîr ü zeber (karma kar›fl›k)

eden Deccal komitesini, Hazret-i ‹sa (as)'›n din-i hakikîsini

‹slâmiyet'in hakikat›yla birlefltirmeye çal›flan hamiyetkâr ve

fedakâr bir ‹sevî cemaat› nam› alt›nda ve "Müslüman ‹sevî-

leri" ünvan›na lây›k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Haz-

ret-i ‹sa (as)'›n riyaseti alt›nda öldürecek ve da¤›tacak; befle-

ri, inkâr-› uluhiyetten kurtaracak. (Mektubat s. 441)

"... inkâr-› uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukadde-

sat-› befleriyeyi zîr ü zeber...": Bediüzzaman, Deccal ve onun

211Harun Yahya



212 Mesih Müjdesi



temsil etti¤i dinsiz ak›mlar› "Allah'›n varl›¤›n› inkar amac›yla

medeniyeti ve insanlar›n mukaddesatlar›n› kar›flt›ran" bir bir-

lik olarak tan›mlamaktad›r.

"... Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm'›n din-i hakikîsini ‹slâ-

miyet'in hakikat›yla birlefltirmeye çal›flan hamiyetkâr ve fe-

dakâr bir ‹sevî cemaat› nam› alt›nda ve "Müslüman ‹sevîle-

ri" ünvan›na lây›k bir cem'iyet...": Tüm bozulmalardan ar›n-

d›r›lan gerçek H›ristiyanl›¤›n ‹slam dini ile birleflmesi için sa-

mimiyetle, fedakarane çaba sarf eden Hz. ‹sa ve samimi ‹se-

vileri Bediüzzaman "Müslüman ‹seviler" olarak tan›mlamak-

tad›r. Hz. ‹sa önderli¤indeki bu Müslüman ‹seviler cemaati,

Üstad'›n Deccal flahs-› manevisinde tan›mlad›¤› dinsiz fikir

sistemlerini ortadan kald›racakt›r.

(3) "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yaln›z Hazret-i ‹sa

(A.S.) onu öldürebilir, baflka çare olamaz." rivayet edilmifl.

Yani, onun mesle¤ini ve y›rt›c› rejimini bozacak, öldürecek;

ancak semavî ve ulvî, hâlis bir din ‹sevîlerde zuhur edecek

ve hakikat-› Kur'aniyeye iktida ve ittihad eden bu ‹sevî di-

nidir ki, Hazret-i ‹sa (as)'›n nüzulü ile o dinsiz meslek mah-

volur ölür. Yoksa onun flahs› bir mikrop, bir nezle ile öldü-

rülebilir. (fiualar, s. 581)

Bediüzzaman bu hikmetli sözünde Deccal'i ancak Hz.

‹sa'n›n yok edebilece¤ine iflaret eden hadislere dikkat çekmifl-

tir. Deccal'in yerleflik düzenini, sald›rgan rejimini ortadan kal-

d›racak olan, dinsizli¤i insanlar aras›nda yaymak ve mukad-

desat› bozmak olarak tarif edilen mesle¤ini bozacak olan Hz.

‹sa, ona tabi olan samimi ‹seviler ve hurafelerden s›yr›l›p Ku-

ran'a teslim olan H›ristiyanlard›r. Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikin-
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ci kez gelifli ile Deccal'in dinsiz

mesle¤i ölecektir. 

"o dinsiz meslek mahvolur

ölür. Yoksa onun flahs› bir mikrop,

bir nezle ile öldürülebilir": Bedi-

üzzaman burada çok önemli bir

konuya dikkat çekmektedir. Önem-

li olan dinsizli¤i insanlar aras›nda

yaymak için çaba sarf eden insanla-

r› teker teker fikren etkisiz hale ge-

tirmek de¤il, dinsiz ak›mlar›n yafla-

mas›na imkan veren, olara sözde

dayanak sa¤layan tüm fikri sistem-

lerin ortadan kald›r›lmas›d›r. Yoksa

kiflilerin teker teker fikren etkisiz

hale getirilmesi çok kolayd›r.

(4) Sihir ve manyetizma ve is-

pirtizma gibi istidracî (inkarc›-

lar›n inkarlar›n› art›ran olay)

hârikalar›yla kendini muhafaza

eden ve herkesi teshir eden o

dehfletli Deccal'› öldürebilecek,

mesle¤ini de¤ifltirecek; ancak

hârika ve mu'cizatl› ve umu-

mun makbulü bir zât olabilir ki:

O zât, en ziyade alâkadar ve ek-

ser insanlar›n peygamberi olan

Hazret-i ‹sa (as)'d›r. (fiualar,
s.587)
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Bediüzzaman bu sözünde de çeflitli kand›rmacalarla, al-

datmacalarla insanlar›n inkarlar›n› daha da art›rmak için ça-

ba sarf eden dinsiz ak›mlar› ortadan kald›rabilecek, kendisine

meslek edindi¤i bu çabas›ndan Deccal'i döndürebilecek tek

kiflinin Hz. ‹sa oldu¤unu belirtmektedir. 

(5) Büyük Deccal, fleytan›n i¤vas› (aldatma) ve hükmü ile

fleriat-› ‹seviye'nin ahkâm›n› kald›r›p H›ristiyanlar›n hayat-

› içtimaiyelerini (sosyal hayat) idare eden rab›talar› boza-

rak, anarflistli¤e ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin haz›r eder.

(fiualar, s. 593)

Bediüzzaman dünya üzerindeki dinsiz fikir sistemleri-

nin tümünü birden tan›mlamak için kulland›¤› Deccal'in, ‹se-

vili¤in tüm dini hükümlerini ortadan kald›rmay›, sosyal ha-

yat› düzenleyen tüm manevi ba¤lar›n› bozarak bu kiflileri

bozgunculu¤a, isyankarl›¤a ve anarflizme teflvik eden bir

ak›m oldu¤unu belirtmektedir. 

(6) Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve onunla birlikte olan ‹seviler'in

dinsiz ak›mlar› yokediflini ise flu flekilde tan›mlamaktad›r:

fiahs-› ‹sa (as)'›n k›l›nc› ve maktul olan flahs-› Deccal'in, tefl-

kil etti¤i dehfletli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heyke-

li ve flahs-› manevisini mahvedecek ancak ‹sevi ruhanileri-

dir ki; o ruhaniler, din-i ‹sevi'nin hakikatini hakikat-i ‹sla-

miye ile mezcederek (kar›flt›rarak) o kuvvetle onu da¤›ta-

cak, manen öldürecek... (fiualar, s. 493)

"dehfletli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli:

Bediüzzaman bu sözleriyle dünyan›n dört bir yan›n› etkisi al-

t›na alm›fl olan maddeci ak›mlar› çok  büyük bir heykele ben-

zetmektedir. Bu heykel söz konusu ak›mlar›n yerleflik ve kuv-
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vetli olduklar›na bir iflaret olabilir. Büyük bir heykeli y›kmak,

yerinden sökmek oldukça zordur. Ancak bu heykelin y›k›l-

mas›yla maddiyunluk ve dinsizlik hem maddi hem de mane-

vi olarak ortadan kalkacakt›r.

"din-i ‹sevinin hakikatini hakikat-i ‹slamiye ile mezce-

derek": Hz. ‹sa ikinci kez dünyaya geldi¤inde Allah'›n son ki-

tab› olan Kuran'a tabi olacak, bozulmufl olan H›ristiyanl›¤›

gerçek haline döndürüp gerçek ‹slam'la birlefltirecektir.

"o kuvvetle onu da¤›tacak, manen öldürecek": Allah'›n

iki hak dini birleflti¤inde genifl anlamda çok büyük bir güç

kazanacakt›r. Dünyan›n dört bir yan›nda hakim ideoloji olan

materyalizmi fikren ma¤lup edecekler ve insanlar üzerindeki

bütün etkisini yok edecekler.

Bediüzzaman Said Nursi, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci

kez dönüflünü anlatt›¤› tüm aç›klamalar›nda onun o dönem-

deki tüm inkarc› sistemleri ortadan kald›raca¤›na ve bunu

yaparken de Müslümanlarla birlikte hareket edece¤ine ifla-

ret etmektedir. Hz. ‹sa, ‹slam dünyas›ndaki samimi Müslü-

manlarla birlik olup, inkarc› sistemin zulmünü ortadan kal-

d›racakt›r.
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itab›n buraya kadar olan bölüm-

lerinde Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne

ikinci kez geliflini hem Kuran

ayetleri ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in hadis-i flerifleri, hem de Tevrat

ve ‹ncil'den çeflitli izahlarla detayl› olarak aç›kla-

d›k. Kuran ayetlerinde Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›-

n›fl› haber verilmekte ve yeryüzüne ikinci kez geli-

fli çeflitli alametlerle bizlere bildirilmektedir. Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in de "...Vallahi muhak-

kak ve muhakkak Meryem o¤lu ‹sa inecek, hem

adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak ine-

cek..."15 gibi birçok hadisinde Hz. ‹sa'n›n geldi¤in-

de yapacaklar› ve o dönemin özellikleri çeflitli ör-

neklerle anlat›lmaktad›r. Bu aç›klamalar hiçbir flüp-

heye yer b›rakmayacak kadar aç›k, detayl› ve için-

de bulundu¤umuz dönemde yaflanan geliflmelerle

uyumludur. Nitekim as›rlar boyunca ‹slam alimle-

ri de eserlerinde Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez

gelifli ile ilgili çok önemli yorumlarda bulunmufl,

ahir zamanda nas›l bir ortam oluflaca¤›n› insanlara

aktarm›fllard›r. Tevrat ve ‹ncil'de de Hz. ‹sa'n›n yer-



yüzüne gelifline dair çok aç›k izahlar bulunmaktad›r. Tev-

rat'ta Mesih'in yeryüzüne hakim olaca¤› "... göklerin Allah'›

ebediyyen harap olmayacak bir krall›k kuracak ve onun ha-

kimiyeti baflka bir kavme b›rak›lamayacak" (Daniel, 2: 44)

gibi sözlerle, ‹ncil'de ise "... Sizden gö¤e al›nan bu ‹sa, gö¤e

gitti¤ini nas›l gördünüzse, ayn› flekilde geri gelecektir." (El-

çilerin ‹flleri, 1: 11) fleklinde haber verilmektedir. 

Allah'›n iman edenlere hidayet rehberi olarak gönderdi-

¤i bu üç ‹lahi kitab›n Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifli

konusunda bu kadar uyumlu olmalar› çok dikkat çekicidir.

(Tevrat ve ‹ncil vahyedilmelerinin ard›ndan tahrif edilmifl ol-

makla birlikte, içlerinde Kuran ayetleri ile uyumlu birçok

aç›klama bulunmaktad›r. Bu aç›klamalar›n ilk vahyedildikle-

ri dönemden kalma izahlar olmalar› muhtemeldir. (En do¤ru-

sunu Allah bilir.) 

‹flte kitap boyunca detayl› olarak inceledi¤imiz tüm bu

deliller ve dünya üzerindeki yaflanan geliflmeler dikkatle bi-

raraya getirildi¤inde Hz. ‹sa'n›n gelifline en fazla 15-20 sene

kald›¤›, belki de Hz. ‹sa'n›n gelmifl bile olabilece¤i ortaya ç›k-

maktad›r. Bu yeryüzündeki tüm insanlar için çok büyük bir

müjdedir, sevinç ve flevk kayna¤›d›r.

Hz. ‹sa için flevkle, heyecanla ve
coflkuyla haz›rl›k yapman›n önemi

Hz. ‹sa, Allah'›n, do¤umundan itibaren mucizevi bir ya-

flamla nimette bulundu¤u ve peygamberlik makam›yla fleref-
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lendirdi¤i kutlu bir elçisidir. Allah bu mübarek  peygamberin,

"dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a)

yak›n k›l›nanlardan" (Al-i ‹mran Suresi, 45) oldu¤unu bildi-

rerek onu cennetle müjdelemifltir . ‹flte bu nedenle de yeryü-

züne ikinci kez gelecek olan bu mübarek peygamberi, tüm in-

sanl›¤›n olabilecek en güzel flekilde karfl›lamas› gerekmekte-

dir. ‹mkanlar› k›s›tl› olan bir kifli dahi, evine s›radan bir misa-

fir gelece¤i zaman, günler öncesinden haz›rl›k yapar, bu mi-

safiri en temiz ve en güzel flekilde a¤›rlamaya, ikramda kusur

yapmamaya özen gösterir. Oysa Hz. ‹sa tüm dünya insanlar›

için, hiçbir misafirle karfl›laflt›r›lmayacak kadar üstün özellik-

lere sahip, çok k›ymetli bir misafirdir. O nedenle de tüm in-

sanl›¤›n yak›n zamanda yeryüzünü flereflendirecek olan bu

Ulu'l Azm peygamberi en güzel flekilde karfl›lamas› gerek-

mektedir. 

Hz. ‹sa'n›n gelifli tüm insanl›k için çok büyük bir nimet,

Allah'tan çok büyük bir lütuftur. Bu k›ymetli peygamberle

karfl›laflmak Rabbimizden çok büyük bir nimettir. Hz. ‹sa gel-

di¤inde masum, tertemiz ve nurlu yüzüyle, hikmetli, ak›ll› ve

isabetli konuflmalar›yla hemen dikkati çekecek, dünya üze-

rindeki tüm insanlar hayatlar›nda ilk kez en yüksek insani

vas›flara sahip mübarek bir peygamber göreceklerdir. Onun

do¤umu, hayat›, Allah Kat›na al›n›fl› ve yeryüzüne ikinci kez

gelifli gibi, bu geliflten sonraki hayat› da Allah'›n izniyle mu-

cizelerle dolu olacakt›r. Tüm insanlar onun üstün ahlak›na ve

benzersiz akl›na hayran olacaklard›r. Onun söyledi¤i her söz,

her hareket hikmetli, ald›¤› her karar isabetli ve Allah'›n ilha-

m› ile olacakt›r. 
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Tüm insanlar›n, özellikle de ‹ncil'e iman eden ‹seviler'in

ve Kuran ayetlerine iman eden Müslümanlar›n Hz. ‹sa'n›n

gelifli için heyecanla, flevkle ve çok büyük bir coflkuyla haz›r-

l›k yapmalar› gerekmektedir. Bu kiflilerin içinde, Allah'›n cen-

netle müjdeledi¤i bu k›ymetli peygamberin gelifli için haz›rl›k

yapmayanlar ise çok büyük bir hata içindedirler. Çünkü geli-

fli ‹lahi kitaplarla ve elçilerin sözleriyle haber verilmifl böyle-

sine önemli bir misafiri karfl›lama konusunda yap›lacak gev-

fleklik ve tembellik çok büyük bir vicdans›zl›kt›r. Allah'›n

ayetlerine iman eden, dünya üzerindeki geliflmeleri ve ahir

zaman›n iflaretlerini akl› ve vicdan›yla de¤erlendiren hiçbir

insan bu mübarek misafiri haz›rl›k yapmadan bekleyemez.

Ya da "Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelece¤ine iman edi-

yorum" dedikten sonra, "ama flimdi haz›rl›k yapmayay›m,

daha sonra telafi ederim" fleklinde bir düflünce içine de gire-

mez. Hangi vicdan sahibi, samimi H›ristiyan o müjdeli dö-

nem geldi¤inde "Biz Hz. ‹sa'y› bekliyorduk, ama bunun için

haz›rl›k yapmay› gerekli görmedik" fleklinde bir aç›klamada

bulunabilecektir? E¤er bu kifliler hala bir haz›rl›k içinde olma-

malar›n›, 15-20 y›l› uzun bir zaman gibi görmeleriyle aç›kl›-

yorlarsa bu çok yanl›fl bir düflüncedir. Çünkü onlar da 15-20

y›l›n, 15-20 gün gibi h›zla geçip gidece¤ini görecek, Hz.

‹sa'n›n gelifline kay›ts›z kald›klar› için çok büyük bir piflman-

l›k yaflayacaklard›r. Hiçkimse unutmamal›d›r ki, 1970'li y›l-

larda yaflayan insanlar da 1980'leri 90'lar› çok uzak görmek-

teydiler. Ama zaman h›zla ak›p geçti ve 2000'li y›llar bir anda

geldi. Ayn› bu flekilde, Hz. ‹sa ile karfl›laflaca¤›m›z gün de

Allah'›n izniyle çok h›zla gelecektir. 
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Sahte mesihlerin ortaya ç›k›fl›
Hz. ‹sa'n›n geliflinin habercisidir

Allah'›n flerefli elçisinin gelifli için haz›rl›k yapmak iste-

yen iman sahiplerini gevflekli¤e sürüklemek isteyenler olabi-

lir. Bu insanlar çeflitli bahanelerle Hz. ‹sa için haz›rl›k yapma-

y› gereksiz göstermeye çal›flabilirler. Bunun için kullanacakla-

r› bahanelerden biri de sahte mesihlerin ortaya ç›kmas› ola-

cakt›r. Zaman zaman ak›l sa¤l›¤› yerinde olmayan veya çeflit-

li ç›karlar peflinde olan kimi insanlar Hz. ‹sa olduklar›n› iddia

etmifllerdir. Baz› çevrelerse bu cehalet içindeki insanlar›n yap-

t›klar›n› kendi menfaatleri için kullanmaya çal›flm›fl, "Hz. ‹sa

gelecek fleklindeki yorumlar, sahte mesihlerin ortaya ç›kmas›-

na neden oluyor" fleklinde aç›klamalarda bulunmufllard›r. Bu

aç›klamalarla Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden gelifli için yap›-

lacak haz›rl›klar› yavafllatmak ve hatta durdurmak istemifl-

lerdir.  Ancak Allah'›n vaat etti¤i bu kutlu dönemin geliflini

kimse geciktiremeyecektir. Çünkü onlar çok önemli bir gerçe-

¤i fark edememektedirler: "Sahte mesihlerin ortaya ç›k›fl› Hz.

‹sa'n›n geliflinin bir alametidir, müjdesidir". ‹ncil'de bu ko-

nuyla ilgili birçok aç›klama bulunmaktad›r:

‹sa Zeytinlik Da¤›'nda otururken, flakirtleri gelip, bir kenar-

da ona sordular: "Söyle bize, bu olaylar ne zaman olacak ve

senin geliflinin ve dünyan›n sonunun belirtisi ne olacak?" ‹sa

onlara flu cevab› verdi: "Sak›n, sizi kimse yan›ltmas›n. Çün-

kü birçoklar› benim ad›mla gelip: Mesih benim, diyecekler-

dir ve birçok kimseleri yan›ltacaklard›r..." (Matta, 24: 3-5) 
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E¤er o s›rada size biri: "‹flte Mesih burada, ya da flurada

derse, ona inanmay›n. Çünkü yalanc› Mesihler ve yalanc›

peygamberler ortaya ç›kacak ve mümkün olursa, seçilmifl

olanlar› bile yan›ltacak harikalar ve fevkalade fleyler yapa-

caklard›r. ‹flte size önceden söyleyeyim. (Matta, 24: 15-23) 

Hz. ‹sa'y› gerçek iman sahipleri alametlerinden hemen

tan›yacaklard›r. Yapt›¤› her hareket hikmetli ve benzersiz ola-

cak, bu alametlerle di¤er insanlardan ayr›lacak ve hiçbir ispa-

ta gerek duymadan hemen tan›nabilecektir. Sahte mesihlerin

kendilerini ispata çal›flmalar› ise onlar›n sahteliklerinin en

aç›k delilidir. 

Hz. ‹sa'n›n delilleri yapt›klar› olacakt›r. O, dinsiz ak›mla-

r›, inkar›n ve ahlaks›zl›¤›n insanlar aras›nda yay›lmas› için ça-

ba sarf edenlerin sistemleri çok büyük bir bozguna

u¤ratacakt›r. Allah'›n vahyiyle hareket etti¤i

için inkar edenlerin tuzaklar›n› bozmas›,

Allah'›n dinini insanlar aras›nda yaymas›,

küfrün çabalar›n› etkisiz hale getirmesi onun

için çok kolay olacakt›r. Mucizeleriyle Allah'›n

dininin hak oldu¤unu ve iman edenlerin mut-

laka üstün geleceklerini ispat edecektir. Rabbi-

miz inananlar› Kuran'da flöyle müjdeler:

Onlar, Allah'›n nurunu a¤›zlar›yla söndür-

mek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu

tamamlay›c›d›r; kafirler hofl görmese bile.

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönde-

ren O'dur. Öyle ki onu (hak din olan ‹s-

lam'›) bütün dinlere karfl› üstün k›lacakt›r;

müflrikler hofl görmese bile. (Saff Suresi, 8-9)
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Hz. ‹sa, yeryüzünde hiçbir akrabas› ve tan›yan›
olmamas›yla tan›nacakt›r

Hz. ‹sa'yı sahte mesihlerden ayıran en önemli farklılık-

lardan biri ise dünya üzerinde annesi, babası, herhangi bir ak-

rabası, arkadaflı, tanıyanı olmamasıdır.

Kitabın önceki bölümlerinde de açıkladı¤ımız gibi Hz.

‹sa Allah'ın "Ol" emriyle babasız olarak dünyaya gelmifltir.

Allah, Hz. ‹sa'nın bu durumunu Kuran'da Hz. Adem'in yara-

tılıflına benzetmekte ve flöyle buyurmaktadır:

fiüphesiz, Allah Katında ‹sa'nın durumu Adem'in duru-

mu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "Ol" deme-

siyle o da hemen oluverdi. (Al-i ‹mran Suresi, 59) 

Ayette de belirtildi¤i gibi Allah Hz. Adem'e "Ol" demifl-

tir ve Hz. Adem yaratılmıfltır. ‹flte Hz. ‹sa'nın ilk yaratılıflı da

Allah'ın "Ol" demesiyle gerçekleflmifltir. Hz. Adem'in anne ve

babası yoktur, Hz. ‹sa'nın ilk dünyaya geliflinde ise sadece an-

nesi Hz. Meryem vardır; fakat yeryüzüne yeniden gelece¤i

ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacaktır. Aradan

yüzyıllar geçtikten sonra bilinen hiçbir akrabası olmadan yer-

yüzünde bulunacaktır. Kuflkusuz bu sayede Hz. ‹sa’nın yer-

yüzüne yeniden geliflinde, onun Hz. ‹sa oldu¤undan flüphe

edilebilecek bir durum oluflmayacaktır. Sahte mesihlik iddi-

asında bulunan kimselerin ise yalanları kolayca anlaflılabile-

cektir. Çünkü tüm çocuklu¤u insanlar arasında geçmifl, çok

sayıda çocukluk resmine sahip, kendisini küçüklü¤ünden iti-

baren tanıyan sayısız kifliye sahip bir insanın Hz.‹sa oldu¤u-

nu iddia etmesi son derece mantıksızdır.
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Tüm dünya Hz. ‹sa'n›n çevresinde birleflecektir
Hz. ‹sa gelmeden önce yap›lmas› gereken haz›rl›¤›n na-

s›l olmas› gerekti¤ini hem Kuran ayetlerinden, hem Peygam-

ber Efendimiz (sav)'in hadislerinden, hem de Bediüzzaman

Said Nursi gibi büyük ‹slam alimlerinin hikmetli yorumlar›n-

dan anlamaktay›z. Bu haz›rl›¤›n en önemli aflamas› ise yeryü-

zündeki din karfl›t› sistemlerle yap›lacak olan fikri mücadele-

dir. Bediüzzaman'›n da dikkat çekti¤i gibi tüm iman sahiple-

ri Darwinizm ve materyalizm gibi insanlar› din ahlak›ndan

uzaklaflt›ran ateist ideolojilerle fikri mücadelede ittifak etme-

li; bu gibi ak›mlar›n dünya üzerinden silinmelerinde birlik ol-

mal›d›rlar. Bunun için tüm imkanlar›yla Hz. ‹sa'n›n dinsizlik-

le yapaca¤› mücadele öncesinde dünya çap›nda büyük bir ha-

z›rl›k yapmal›d›rlar. Nitekim hadislerde bildirildi¤i gibi Hz.

‹sa geldi¤inde söz konusu dinsiz ak›mlarla mücadele edecek-

tir. Bediüzzaman Said Nursi'nin de bir sözünde belirtti¤i gibi

elinde "semavi k›l›ç" ile yani Allah'›n vahyi ile hareket edecek,

bu sayede her karar› isabetli olacak ve tüm dinsiz sistemleri

ortadan kald›racakt›r. (Mektubat, s. 6) 

‹sevilerle Müslümanlar aras›ndaki bu birli¤i flimdiden

oluflturmaya bafllamak Hz. ‹sa gelmeden önce yap›labilecek

çok güzel bir haz›rl›kt›r. Ancak öncelikle H›ristiyanlar›n ken-

di aralar›ndaki ayr›l›klar› ortadan kald›rmalar›, Hz. ‹sa'n›n

sözünde birleflmeleri ve "kenetlenmifl bir bina" (Saf Suresi,

4) halini almalar› gerekmektedir. Müslümanlar da aralar›nda-

ki tüm ayr›mlar› giderip, birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›

için çaba göstermelidirler. Tüm Müslümanlar Allah'a daha
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çok yak›nlaflmak, Allah'›n dinine daha fazla hizmet etmek

için elbirli¤i yapmal›, Hz. ‹sa'n›n gelifli öncesinde ‹slam birli-

¤ini oluflturmal›d›rlar. Bu iki birli¤in sa¤lanmas›n›n ard›ndan

oluflacak ‹sevi-Müslüman ittifak›n›n dünya üzerinde çok bü-

yük bir güç meydana getirece¤i ve Allah'› inkar eden tüm fler

ak›mlar›n›n önünde afl›lamaz bir engel haline gelece¤i aç›kt›r.

‹flte bu haz›rl›k Hz. ‹sa geldi¤inde zaten oluflacak olan ittifa-

k›n da temeli olacakt›r.

Ancak günümüzde gerek H›ristiyan dünyas›nda gerekse

Müslüman topluluklar›n büyük bir bölümünde Hz. ‹sa'n›n

gelifliyle ilgili genifl çapl› bir haz›rl›k görülmemekte, insanlar

bu k›ymetli konu¤a karfl› kay›ts›z kalmaktad›rlar. Oysa bu-

gün bu mübarek peygamberin gelifli için haz›rl›k yapmayan-

lar, kay›ts›z kal›p gevfleklik gösterenler, bu büyük müjdeye

gereken ehemmiyeti göstermeyenler Hz. ‹sa geldi¤inde çok

utanacak, ancak yapt›klar›n› telafi etmek için çok geç kald›k-

lar›n› anlayacaklard›r. 

H›ristiyan alemi için bir di¤er tehlike ise, Hz. ‹sa'n›n ge-

liflinden rahats›zl›k duyan çevrelerin etkisi alt›nda kalmalar›-

d›r. Gururlar›ndan, imani zay›fl›klar›ndan, cahilliklerinden,

gerekli kavray›fl gücüne sahip olmad›klar›ndan dolay› Hz.

‹sa'n›n gelifli için haz›rl›k yapmayan baz› çevreler, vicdan sa-

hibi H›ristiyanlar üzerinde olumsuz bir etki oluflturmak iste-

yebilirler. Ama bilinmelidir ki, Hz. ‹sa'y› seven ve ‹ncil'e

iman eden H›ristiyanlar›n bu büyük gerçe¤i görmezlikten

gelmeleri kesinlikle aç›klanabilecek bir durum de¤ildir. Bu

utanc› yaflamamak için dünya üzerindeki tüm H›ristiyanlar›n

güzel ahlakta, Hz. ‹sa'n›n yolunu izlemekte kararl› olmalar›-
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n›n zaman› gelmifltir. Tüm H›ristiyanlar, ‹ncil'de tarif edilen

Allah'a gönülden ba¤l›, hoflgörülü, bar›flsever, sevgi dolu, fe-

dakar ve Allah'›n dinini yayma konusunda samimi kimseler

olduklar›n› ortaya koymal›d›rlar. ‹ncil'deki Hz. ‹sa'n›n geli-

fliyle ilgili aç›k izahlar›n tüm H›ristiyanlar›n vicdanlar›n› bir

an önce harekete geçirmesi gerekmektedir. Aksi bir tav›r, ya-

ni gereken haz›rl›klar›n yap›lmamas›, H›ristiyan alemi içinde-

ki bu çevreler aç›s›ndan son derece utanç verici bir durum

oluflturabilir. Hz. ‹sa tüm H›ristiyan toplumlar› ikinci kez ge-

lifliyle müjdelemifl, ‹ncil'de yer alan birçok sözünde aç›kça

"ben mutlaka gelece¤im" demifltir. 

Ayn› durum Müslümanlar için de geçerlidir. Müslüman-

lar da Allah'›n Kuran ayetlerinde bildirdi¤i ve Peygamber

Efendimiz (sav)'in de hadisleriyle haber verdi¤i güzel ahlaka

uymal› ve Hz. ‹sa'n›n gelifli için flevkle, heyecanla ve büyük

bir sevinçle çal›flmal›d›rlar. Aksi takdirde Allah'›n ayetleri ile

bildirdi¤i bu kesin gerçe¤e iman etmemifl olurlar. 

Hiç unutmamak gerekir ki, Hz. ‹sa'n›n gelifli dünyan›n

sadece belli bölgelerini etkileyecek bir olay de¤ildir. Onun ge-

lifli tüm dünyay› etkileyecek güçte, mucizevi ve metafizik bir

olayd›r. Bu kutlu peygamberin gelifliyle dünya çap›nda sos-

yal ve siyasi alanlarda köklü de¤iflikler olacak, tüm dünya

Hz. ‹sa'n›n etraf›nda toplan›p birleflecektir. ‹flte bu nedenle

tüm H›ristiyanlar›n ve Müslümanlar›n bir an önce harekete

geçmeleri ve birlik içinde Hz. ‹sa'y› en güzel flekilde karfl›la-

mak için ellerindeki tüm imkanlar› seferber etmeleri gerek-

mektedir. Tek bir  Allah'a iman eden, O'nun be¤enisini kazan-

maya çal›flan, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmufl, O'na yü-

rekten ba¤l›, O'nu yücelten, temelde ayn› de¤erleri savunan
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H›ristiyan ve Müslümanlar›n ortak hareket etmeleri en do¤-

rusudur. Hem H›ristiyanlar›n hem de Müslümanlar›n birbir-

lerine hoflgörüyle, sevgiyle, anlay›flla, bar›flla yaklaflmalar›

gerekti¤i aç›kt›r. As›rlard›r süren çekiflmelere, önyarg›lara,

yanl›fl anlamalara art›k bir son verilmelidir. Çünkü kaybedi-

lecek zaman yoktur. 

Bu kitapta Kuran ayetlerinde yer alan çok önemli haber-

lerle, Peygamber Efendimiz (sav)'in mübarek hadisleriyle,

Bediüzzaman Said Nursi'nin hikmetli yorumlar›yla ve ‹ncil

ve Tevrat'ta yer alan aç›k izahlarla Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikin-

ci kez gelece¤i müjdesini tüm insanlarla paylaflt›k ve insanla-

ra gereken haz›rl›klar› yapmalar› için çok önemli bir ça¤r›da

bulunduk. Amac›m›z ise, Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci kez geldi-

¤inde insanlar›n "bilseydik, haz›rl›k yapard›k" diyememeleri

ve öne sürebilecekleri hiçbir bahanelerinin kalmamas›d›r. Ki-

tap boyunca da üzerinde durdu¤umuz gibi alametler tüm

aç›kl›¤›yla ortaya ç›km›flt›r, as›rlard›r baz› çevrelerin ortaya

att›klar› tüm flüphe bulutlar› ortadan kalkm›flt›r. Hz. ‹sa'n›n

gelifli çok yak›nd›r. Rabbimiz bizleri Nur Suresi'nde flu flekil-

de müjdelemifltir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulu-

nanlara va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri

nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzün-

de 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be-

¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›-

racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevire-

cektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir

fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, ifl-

te onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
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ALLAH B‹RD‹R

Sizin ‹lah›n›z tek bir ‹lah't›r; O'ndan baflka ‹lah

yoktur... (Bakara Suresi, 163)

... O Allah, birdir. (‹hlas Suresi, 1)

‹ncil
...Tanr›m›z olan Rab tek Rab'dir. Tanr›n olan Rab'bi

bütün yüre¤inle, bütün can›nla, bütün akl›nla ve bü-

tün gücünle sev... 'Tanr› tektir ve O'ndan baflkas›

yoktur' demekle do¤ruyu söyledin. (Markos, 12: 29-

32)

Tevrat
Ya RAB, bir benzerin yok, Sen'den baflka Tanr› da

yok!.. (1. Tarihler, 17: 20)

RAB, kendisi Allah't›r, O'ndan baflkas› yoktur bilesin

diye sana bu gösterildi. (Tesniye, 4: 35)



ALLAH HERfiEY‹N RABB‹'D‹R

Tart›flmas›z, sizin ‹lah›n›z gerçekten birdir. Göklerin,

yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbi'dir,

do¤ular›n da Rabbi'dir. (Saffat Suresi, 4-5)

‹ncil
… Ey Efendimiz! Yeri gö¤ü, denizi ve onlar›n içindekilerin

tümünü yaratan Sensin. (Elçilerin ‹flleri, 4: 24) 

YALNIZCA ALLAH'A KULLUK ETMEK

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek

(olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan baflkas›na

kulluk etmeyelim, O'na hiçbir fleyi ortak koflmayal›m

ve Allah'› b›rak›p bir k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›m›z›

Rabler edinmeyelim..." (Al-i ‹mran Suresi, 64)

‹ncil
... 'Tanr›n olan Rab'be tap, yaln›z O'na kulluk et' diye yaz›l-

m›flt›r. (Matta, 4: 10)

Tevrat
Ama siz yollar›mdan sapar, kurallar›m›, buyruklar›m› b›ra-

k›r, gidip baflka ilahlara kulluk eder, taparsan›z, size verdi-

¤im ülkeden sizi söküp ataca¤›m… (II. Tarihler, 7: 19-20)
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ALLAH'I YÜCELTMEK

... fiüphesiz 'izzet ve gücün' tümü

Allah'›nd›r... (Yunus Suresi,  65)

Arfl›n sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.

(Buruc Suresi, 15)

Rabbinin yüce ismini tesbih et.

(A'la Suresi, 1)

‹ncil
Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm ça¤la-

r›n Kral› olan ölümsüz, görünmez tek Tan-

r›'n›n olsun... (Pavlus'un Timoteos'a 1.

Mektubu, 1: 17)

Tevrat
Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve

görkem Senin'dir. Gökte ve yerde olan her-

fley Senin'dir. Egemenlik Senin'dir, ya

RAB! Sen herfleyden yücesin. Zenginlik ve

onur Sen'den gelir. Herfleye egemensin.

Güç ve yetki Senin elindedir. Birini yük-
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seltmek ve güçlendirmek Senin elinde-

dir. fiimdi, ey Tanr›m›z, Sana flükrederiz,

görkemli ad›n› överiz" (I. Tarihler, 29:

11-13)

Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin

gücünü, yüceli¤ini övün. (I. Tarihler, 16:

28)

ALLAH'A fiÜKRETMEK

Hamd, göklerde ve yerde olanlar›n tümü

Kendisi'ne ait olan Allah'›nd›r; ahirette

de hamd O'nundur... (Sebe Suresi, 1)

Tevrat
Kap›lar›na flükranla, Avlular›na hamd

ile girin; O'na flükredin, ismini takdis

edin. (Mezmurlar, 100: 4)

RABBE ismine hamdedin... (Mezmurlar,

113: 1)

... Ben Sana flükrederim ve hamdede-

rim... (Daniel, 2: 23)

Sana flükrederiz, ey Allah; flükrederiz...

(Mezmurlar, 75: 1)
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ALLAH'IN ‹S‹MLER‹

O Allah ki, O'ndan baflka ‹lah yoktur. Gayb› da,

müflahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan

O'dur. O Allah ki, O'ndan baflka ‹lah yoktur. Melik'tir;

Kuddûs'tur; Selam'd›r; Mü'min'dir; Müheymin'dir;

Aziz'dir; Cebbar'd›r; Mütekebbir'dir. Allah, (müflriklerin)

flirk kofltuklar›ndan çok yücedir. O Allah ki, yaratand›r,

(en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,

'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir.

O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür.

O, herfleye güç yetirendir. O, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir,

Bat›n'd›r. O, herfleyi bilendir. Gökleri ve yeri alt› günde

yaratan, sonra arfla istiva eden O'dur. Yere gireni, on-

dan ç›kan›, gökten ineni ve ona ç›kan› bilir. Her ne-

rede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yapt›klar›-

n›z› görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur.

(Sonunda bütün) ifller Allah'a döndürülür. Geceyi

gündüze ba¤lay›p-katar, gündüzü de geceye ba¤la-

y›p-katar. O, gö¤üslerin özünde (sakl›) olan›

bilendir. (Hadid Suresi, 2-6)
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Tevrat
O Allah ki, gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki herfleyi ya-

ratan... (Mezmurlar, 146: 6)

RAB büyüktür, ve çok hamde lay›kt›r; Ve O'nun büyüklü-

¤üne ak›l ermez. (Mezmurlar, 145: 3)

RAB Rauf'tur ve Rahim'dir; Çok sab›rl›d›r ve inayeti bü-

yüktür. RAB herkese iyidir... (Mezmurlar, 145: 8-9)

RAB bütün yollar›nda adildir, Ve bütün ifllerinde

inayetlidir. (Mezmurlar, 145: 17)

RAB Kendisi'ni sevenlerin hepsini korur; Ve bü-

tün kötüleri helak eder. (Mezmurlar,

145: 20)

RAB Rahim'dir ve Rauf'tur. Çok sab›r-

l›d›r ve inayeti çoktur. (Mezmurlar, 103:

8)

... Allah'›n ismi ezelden ebede kadar

mübarek olsun; çünkü hikmet ve ce-

berrut O'nundur.  Ve vakitleri ve za-

manlar› de¤ifltiren O'dur; k›rallar kald›r›r,

ve krallar diker: hikmetlilere hikmet, ve

anlay›fll›lara bilgi verir;  derin ve gizli fley-

leri O açar; karanl›¤›n içinde ne vard›r bi-

lir, ve ›fl›k O'nun yan›nda yer tutmufltur."

(Daniel, 2: 20-22)

Bilin ki, RAB, O Allah't›r; Bizi yara-

tan O'dur, biz O'nunuz; O'nun

kavmiyiz ... (Mezmurlar, 100: 3)

237Harun Yahya



ALLAH VAAD‹NDEN DÖNMEZ 

... Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan

kimdir?.. (Tevbe Suresi, 111)

Tevrat
... Bütün varl›¤›n›zla ve yüre¤inizle biliyorsunuz ki,

Tanr›n›z RAB'bin size verdi¤i sözlerden hiçbiri bofl

ç›kmad›; hepsi gerçekleflti... (Yeflu, 23: 14)

ALLAH HER YER‹ SARIP KUfiATANDIR

... Dikkatli olun; gerçekten O, herfleyi

sar›p-kuflatand›r. (Fussilet Suresi, 54)

Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz

Allah'›n yüzü (k›blesi) oras›d›r. fiüphesiz ki Allah,

kuflatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Tevrat
E¤er göklere ç›ksam, Sen oradas›n...  Seherin kanatlar›-

n› alsam, denizin sonlar›na konsam; orada da

Senin elin bana yol gösterir...

(Mezmurlar, 139: 8-10)
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ALLAH G‹ZL‹N‹N G‹ZL‹S‹N‹ B‹L‹R

Göklerde, yerde, bu ikisinin aras›nda ve nemli

topra¤›n alt›nda olanlar›n tümü O'nundur. Sözü aç›¤a

vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü flüphesiz O,

gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.

(Taha Suresi, 6-7)

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun

hakk›nda Kur'an'dan okudu¤un herhangi bir fley ve

sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki, ona (iyice)

dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl

olmayal›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley

Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü

de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta

(kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Tevrat
Oturuflumu ve kalk›fl›m› Sen bilirsin; Düflüncemi uzak-

tan anlars›n, Yolumu ve yatt›¤›m yeri ay›rt edersin, Ve

bütün yollar›m› iyi bilirsin. Çünkü dilimde bir söz yok-

ken, ‹flte, ya RAB, Sen onu tamamen bilirsin. (Mezmur-

lar, 139: 2-4)
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ALLAH'I BIRAKIP PUTLAR ED‹NENLER 

(‹brahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'› b›rak›p

dünya hayat›nda aran›zda bir sevgi-ba¤› olarak putlar›

(ilahlar) edindiniz. Sonra k›yamet günü, kiminiz kiminizi

inkar edip-tan›mayacak ve kiminiz kiminize lanet

edeceksiniz. Sizin bar›nma yeriniz atefltir ve hiçbir

yard›mc›n›z yoktur." (Ankebut Suresi, 25)

Rabbin, diledi¤ini yarat›r ve seçer; seçim onlara ait

de¤ildir. Allah, onlar›n ortak kofltuklar›ndan münezzehtir,

yücedir. (Kasas Suresi, 68)

Allah'tan baflka tapt›klar›n›z sizler gibi kullard›r. E¤er

do¤ru iseniz, hemen onlar› ça¤›r›n da size icabet etsinler.

(Araf Suresi, 194)

‹ncil
Onlar Tanr›'yla ilgili gerçe¤in yerine yalan› koydular. Yara-

dan'›n yerine yarat›¤a tap›p kulluk ettiler. Oysa Tanr› sonsuza

dek övülmeye lay›kt›r... (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 1: 25)

Tevrat
Siz ise Beni b›rakt›n›z, ve baflka ilâhlara kulluk ettiniz... Gi-

din ve seçti¤iniz ilâhlara feryat edin; s›k›nt› vaktinizde on-

lar sizi kurtars›nlar. (Hakimler, 10: 13-14)

‹srailliler RAB'bin gözünde kötü olan› yapt›lar, Baallar'a

tapt›lar. Kendilerini M›s›r'dan ç›karan atalar›n›n Tanr›s›
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RAB'bi terk ettiler… Çünkü RAB'bi terk edip Baal'a ve Afl-

toretler'e tapt›lar. (Hakimler, 2: 11-13)

‹NSANLARIN DE⁄‹L
ALLAH'IN HOfiNUTLU⁄UNU D‹LEMEK 

Sizi hoflnut k›lmak için Allah'a yemin ederler;

oysa mü'min iseler, hoflnut k›l›nmaya Allah ve

elçisi daha lay›kt›r. (Tevbe Suresi, 62)

‹ncil
Tersine, Tanr› taraf›ndan Müjde'yi emanet almaya lay›k gö-

rüldü¤ümüz için, biz insanlar› de¤il, yüreklerimizi s›nayan

Tanr›'y› hoflnut edecek flekilde konufluyoruz. (Pavlus'un Se-

laniklilere 1. Mektubu, 2: 4)

ALLAH'IN ‹ND‹RD‹⁄‹ SÖZE TESL‹M
OLMAK

Rabbinizden, size indirilenin en güzeline uyun;

siz hiç fluurunda de¤ilken, azab apans›z size gelip

çatmadan evvel. (Zümer Suresi, 55)

Sana Rabbinden vahyedilene uy. fiüphesiz Allah,

yapt›klar›n›zdan haberdard›r. (Ahzab Suresi, 2)
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‹ncil
Bunun için her türlü pisli¤i ve her tarafa yay›lm›fl olan kö-

tülü¤ü üstünüzden s›y›r›p atarak, içinize ekilmifl ve canla-

r›n›z› kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul

edin. (Yakub'un Mektubu, 1: 21) 

Tevrat
Ve ümitlerini Allah'a ba¤las›nlar, Ve Allah'›n ifllerini unut-

mas›nlar, Ancak O'nun emirlerini tutsunlar. (Mezmurlar,

78: 7)

Allah'›n ahdini tutmad›lar, Ve O'nun fleriatinde yürümek is-

temediler. (Mezmurlar, 78: 10)

Benim kanunlar›mda yürür, ve hakk› yapmak için hüküm-

lerimi tutar; salih olan odur... (Hezekiel, 18: 9)

ALLAH'A YÖNELMEK

Rabbinin ismini zikret ve herfleyden kendini çekerek

yaln›zca O'na yönel. (Müzzemmil Suresi, 8)

Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek

sabrederler... (Ra'd Suresi, 22)

Tevrat
"RAB'be ve O'nun gücüne bak›n, durmadan O'nun yüzünü

aray›n!" (I. Tarihler, 16: 11)  
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‹fi‹T‹P-UYGULAMAK

Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar,

Allah'›n kendilerini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve

onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zümer Suresi, 18)

Aralar›nda hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine

ça¤›r›ld›klar› zaman mü'min olanlar›n sözü:

"‹flittik ve itaat ettik" demeleridir. ‹flte felaha

kavuflanlar bunlard›r. (Nur Suresi, 51)

‹ncil
Çünkü Tanr› Kat›nda aklanacak olanlar Yasa'y› iflitenler de-

¤il, Yasa'y› yerine getirenlerdir. (Pavlus'un Romal›lara Mek-

tubu, 2: 13)

Tevrat
Ve ümitlerini Allah'a ba¤las›nlar, Ve Allah'›n ifllerini unutma-

s›nlar, Ancak O'nun emirlerini tutsunlar. (Mezmurlar, 78: 7)

ALLAH HERfiEY‹ B‹R KADER ‹LE
YARATMIfiTIR

Hiç flüphesiz, Biz herfleyi kader ile yaratt›k.

Bizim emrimiz, bir göz k›rpma gibi yaln›zca 'bir keredir.'

(Kamer Suresi, 49-50)
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Kendi nefisleri konusunda düflünmüyorlar m›? Allah,

gökleri, yeri ve bu ikisi aras›nda olanlar› ancak hak ile ve

belirlenmifl bir süre (ecel) olarak yaratm›flt›r. Gerçekten,

insanlardan ço¤u Rablerine kavuflmay› inkar ediyorlar.

(Rum Suresi, 8)

Tevrat
Herfleyin zaman›, ve gökler alt›nda her iflin vakti var;" (Va-

iz, 3: 1)

Biliyorum ki, Allah'›n yapt›¤› herfley ebediyen olacakt›r;

ona bir fley kat›lamaz, ve ondan bir fley eksiltilemez... (Vaiz,

3: 14)

HERfiEY B‹R K‹TAPTA YAZILIDIR

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun

hakk›nda Kur'an'dan okudu¤un herhangi bir fley ve

sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki, ona (iyice)

dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl

olmayal›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley

Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bunun daha

küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki,

apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Tevrat
Gözlerin beni cenin iken gördü; Ve daha onlardan hiçbiri

yokken, benim için tayin olunan günlerin hepsi Senin kita-

b›nda yaz›lm›flt›lar. (Mezmurlar, 139: 16)
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HAKSIZ YERE ‹NSAN ÖLDÜRMEMEK

... Allah'›n haram k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmezler

ve zina etmezler. Kim bunlar› yaparsa 'a¤›r bir ceza ile'

karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

‹ncil
... Adam öldürme, zina etme, h›rs›zl›k yapma, yalan yere ta-

n›kl›k etme, kimsenin hakk›n› yeme, annene babana sayg›

göster. (Markos, 10: 19)

Tevrat
Katletmeyeceksin! (Ç›k›fl, 20: 13)

... Vakti gelsin diye kendi içinde kan döken flehir, ve kendi-

sini murdar etmek için kendi aleyhine putlar yapan flehir!

Sen döktü¤ün kan›nla suçlu oldun... (Hezekiel, 22: 3)

... Memlekette hakikat, ve iyilik, ve Allah bilgisi yok. Lanet

ve yalan, ve adam öldürme ve h›rs›zl›k, ve zinadan baflka

bir fley yok; zorbal›k ediyorlar, ve kan üzerine kan dökülü-

yor. Bundan ötürü memleket yas tutacak. (Hoflea, 4: 1-3)

Z‹NA YAPMAMAK

Zinaya yaklaflmay›n gerçekten o çirkin bir hayas›zl›k ve

kötü bir yoldur. (‹sra Suresi, 32)

Tevrat
Zina etmeyeceksin. (Ç›k›fl, 20: 14)



‹ncil
‹sa flöyle devam etti: "‹nsan› kirleten, insan›n içinden ç›kan-

d›r. Çünkü kötü düflünceler, cinsel ahlaks›zl›k, h›rs›zl›k, ci-

nayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, k›skançl›k, if-

tira, kibir ve ak›ls›zl›k içten, insan›n yüre¤inden kaynakla-

n›r. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklan›r ve insan› kir-

letir." (Markos, 7: 20-23)

HIRSIZLIK YAPMAMAK

Ey Peygamber, mü'min kad›nlar, Allah'a

hiçbir fleyi ortak koflmamak, h›rs›zl›k

yapmamak, zina etmemek, çocuklar›n›

öldürmemek,elleri ve ayaklar› aras›nda bir

iftira düzüp-uydurmamak (gayri meflru olan

bir çocu¤u kocalar›na dayand›rmamak), ma'ruf

(iyi, güzel ve yararl› bir ifl) konusunda isyan

etmemek üzere, sana biat etmek amac›yla

geldikleri zaman,onlar›n biatlar›n› kabul

et ve onlar için Allah'tan ma¤firet iste.

fiüphesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok

esirgeyendir.   (Mümtehine Suresi, 12)

Tevrat
... Çalmayacaks›n›z; ve hile ile davran-

mayacaks›n›z... (Levililer, 19: 11)
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YALAN TANIKLIK YAPMAMAK

Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve

yarars›z sözle karfl›laflt›klar› zaman onurlu olarak

geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve

yak›nlar›n›z aleyhine bile olsa, Allah için flahidler olarak

adaleti ayakta tutun... (Nisa Suresi, 135)

Tevrat
Yalan haber tafl›mayacaks›n; haks›z flahit olmak için kötüye

el vermeyeceksin. Kötülük için çoklu¤un peflinde olmaya-

caks›n; ve bir davada adaleti bozmak için çoklu¤un ard›nca

saparak söylemeyeceksin; ve fakiri davas›nda kay›rmaya-

caks›n. (Ç›k›fl, 23: 1-3) 

Kötüyü suçsuz ç›karan ve salihi kötüleyen... (Süleyman'›n

Meselleri, 17: 15)

Onun için RAB'den korkun, dikkatle yarg›lay›n. Çünkü Tan-

r›m›z RAB kimsenin haks›zl›k yapmas›na, kimseyi kay›rma-

s›na, rüflvet almas›na göz yummaz. (II. Tarihler, 19: 7)

K‹MSEN‹N HAKKINI YEMEMEK

Öyleyse yak›nlara hakk›n› ver, yoksula da, yolcuya da.

Allah'›n yüzünü (r›zas›n›) isteyenler için bu daha

hay›rl›d›r ve felaha erenler onlard›r. (Rum Suresi, 38)

253Harun Yahya



Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da...

(‹sra Suresi, 26)

Tevrat
"Sa¤›ra lanet etmieyeceksin, ve körün önüne tökez koyma-

yacaks›n; ve Allah'›ndan korkacaks›n; Ben RAB'B‹M. Hü-

kümde haks›zl›k etmeyeceksiniz; fakirin hat›r›n› saymaya-

caks›n, ve kudretlinin hat›r›na itibar etmeyeceksin; ve kom-

fluna adaletle hükmedeceksin" (Levililer, 19: 14-15)

Kimseye haks›zl›k etmez, ancak borçlunun rehinini geri ve-

rir, ve soygunculuk etmez, aç olana ekme¤ini verir, ve ç›p-

lak olana esvap giydirir; faizle para vermez, ve murabaha

kar› almaz, elini kötülükten al›kor, iki adam aras›nda haki-

kate göre adaleti yapar. (Hezekiel, 18: 7-8)

ANNE-BABAYA SAYGI

Rabbin, O'ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve

anne-babaya iyilikle-davranmay› emretti. fiayet onlardan

biri veya ikisi senin yan›nda yafll›l›¤a ulafl›rsa, onlara:

"Öf" bile deme ve onlar› azarlama; onlara güzel söz söyle.

Onlara ac›yarak alçak gönüllülük kanad›n› ger ve de ki:

"Rabbim, onlar beni küçükken nas›l terbiye ettilerse

Sen de onlar› esirge." (‹sra Suresi, 23-24)

Tevrat
Babana ve anana hürmet et... (Ç›k›fl, 20: 12)
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MUHTAÇLARIN KORUNMASI

... "Hay›r olarak infak edece¤iniz fley, anne-babaya,

yak›nlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalm›flad›r.

Hay›r olarak her ne yaparsan›z, Allah onu flüphesiz bilir."

(Bakara Suresi, 215)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi

halk› zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli

(koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden

yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f

b›rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75) 

Tevrat
Garibe haks›zl›k etmeyeceksin, ve ona gadretmeyeceksin;

çünkü siz M›s›r diyar›nda gariptiniz, hiçbir dul kad›n›, ve

öksüzü incitmeyeceksiniz. E¤er onlar› incitirsen, ve bir yol-

la Bana feryat ederlerse, onlar›n feryad›n› mutlaka iflitece-

¤im... (Ç›k›fl, 22: 21-23) 

Zaifin ve yetimin davas›n› görün; Düflküne ve yoksula ada-

let edin. Zaifi ve fakiri çekip kurtar›n; onlar› kötüler elinden

azat edin. (Mezmurlar, 82: 3-4))

Çünkü kendi kardeflinden sebepsiz rehin ald›n, ç›plaklar›n

bile esvab›n› soydun. Yorguna su içirmedin, Ve aç olandan

ekme¤i esirgedin. Ve kuvvetli adama gelince, toprak onun

oldu; Ve orada itibarl› adam oturdu. Dul kad›nlar› eli bofl

gönderdin, Ve öksüzlerin kollar› k›r›ld›... (Eyüb, 22, 6-9)
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‹NFAK ETMEK 

Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e

eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, flüphesiz

Allah onu bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 92)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler

içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaflmaya güç yetiremezler.

‹ffetlerinden dolay› bilmeyen onlar› zengin san›r.

(Ama) Sen onlar› yüzlerinden tan›rs›n. Yüzsüzlük

ederek insanlardan istemezler. Hay›rdan her ne infak

ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir.

(Bakara Suresi, 273)

..."Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar.

De ki: "‹htiyaçtan artakalan›."... (Bakara Suresi, 219)

‹ncil
... ‹ki mintan› olan, birini hiç mintan› olmayana versin; yi-

yece¤i olan da bunu hiç yiyece¤i olmayanla paylafls›n...

(Luka, 3: 11)

‹htiyaç içinde olan kutsallara yard›m edin. Konuksever ol-

maya bak›n. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 12: 13)

Aralar›nda yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahi-

bi olanlar bunlar› satar, satt›klar›n›n bedelini getirip elçile-

rin buyru¤una verirlerdi. Bu da herkese ihtiyac›na göre da-

¤›t›l›rd›. (Elçilerin ‹flleri, 4: 34-35) 
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‹NFAKTA GÖSTER‹fiTEN SAKINMAK 

Ve onlar, mallar›n› insanlara gösterifl olsun diye infak

ederler… (Nisa Suresi, 38)

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmay›p,

insanlara karfl› gösterifl olsun diye mal›n› infak eden

gibi minnet ve eziyet ederek sadakalar›n›z› geçersiz

k›lmay›n… (Bakara Suresi, 264)

Sadakalar› aç›kta verirseniz ne iyi; fakat

gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için

daha hay›rl›d›r... (Bakara Suresi, 271)

‹ncil
Dikkat edin! Yapman›z gereken do¤ru iflleri göste-

rifl için insanlar›n gözü önünde yapmay›n...

(Matta, 6: 1 )

Bu nedenle, birisine sadaka verece¤iniz zaman

bunu ilan etmek için önünüzde borazan çald›r-

may›n. ‹kiyüzlü kifliler, insanlar›n övgüsünü ka-

zanmak için havralarda ve sokaklarda böy-

le yaparlar. Size do¤rusunu söyleyeyim,

onlar ödüllerini alm›fllard›r! Siz sada-

ka verdi¤iniz zaman, sol eliniz sa¤

elinizin ne yapt›¤›n› bilmesin. Öyle

ki, verdi¤iniz sadaka gizli kals›n...

(Matta, 6: 2-4)
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‹Y‹L‹KTE BULUNANLARIN ALACA⁄I
KARfiILIK

Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin; önceden kendiniz

için hay›r olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Kat›n-

da bulacaks›n›z. fiüphesiz Allah, yapt›klar›n›z› görendir.

(Bakara Suresi, 110)

‹ncil
Onlara, iyilik yapmalar›n›, iyilikten yana zengin olmalar›n›,

cömert ve paylaflmaya istekli olmalar›n› buyur. Böylelikle

gerçek yaflama kavuflmak üzere gelecek için kendilerine

sa¤lam temel olacak bir hazine biriktirmifl olurlar. (Pav-

lus'un Timoteos'a 1. Mektubu, 6: 18-19)

RIZKI VEREN ALLAH'TIR 

Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a ait

olmas›n. Onun karar (yerleflik) yerini de ve geçici

bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n) Tümü apaç›k bir

kitapta (yaz›l›)d›r. (Hud Suresi, 6)

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar

ise dünya hayat›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›,

ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk yan›nda geçici)

bir meta'dan baflkas› de¤ildir. (Ra'd Suresi, 26)
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‹ncil
Bu nedenle size flunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içece¤iz?'

diye can›n›z için, ya da `Ne giyece¤iz?' diye bedeniniz için

kayg›lanmay›n. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha

önemli de¤il mi? Gökte uçan kufllara bak›n! Ne eker, ne bi-

çer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler… Siz onlardan

çok daha de¤erli de¤il misiniz? Hangi biriniz kayg›lanmak-

la ömrünü bir anl›k uzatabilir?.. Öyleyse, 'Ne yiyece¤iz ?'

`Ne içece¤iz?' ya da `Ne giyece¤iz?' diyerek kayg›lanmay›n.

Uluslar hep bu fleylerin peflinden giderler... Siz önce O'nun

egemenli¤inin ve O'ndaki do¤rulu¤un ard›ndan gidin, o

zaman size tüm bunlar da verilecektir. (Matta, 6: 25-27,  31-

33)

Tevrat
Hepsinin gözleri Seni bekler; Ve zaman›nda yiyeceklerini

onlara Sen verirsin. Elini açars›n; Ve her yaflayan› dile¤ine

göre doyurursun. RAB bütün yollar›nda adildir, Ve bütün

ifllerinde inayetlidir. (Mezmurlar, 145: 15-17)

‹BADETTE GÖSTER‹fiTEN SAKINMAK 

‹flte (flu) namaz k›lanlar›n vay haline, Ki onlar,

namazlar›nda yan›lg›dad›rlar, Onlar gösterifl

yapmaktad›rlar. (Ma'un Suresi, 4-5-6)

‹ncil
Dua etti¤iniz zaman ikiyüzlüler gibi olmay›n. Onlar, herkes
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kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köfle bafl-

lar›nda dikilip dua etmekten zevk al›rlar. Size do¤rusunu

söyleyeyim, onlar ödüllerini alm›fllard›r. Siz ise, dua edece-

¤iniz zaman odan›za girip kap›y› örtün... dua edin... (Matta

6: 5-6 )

‹sa ders verirken flöyle dedi: "Uzun kaftanlar içinde dolafl-

maktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seç-

kin yerlere ve flölenlerde baflköflelere kurulmaktan hoflla-

nan din bilginlerinden sak›n›n. Dul kad›nlar›n mal›n› mül-

künü sömüren, gösterifl için uzun uzun dua eden bu kiflile-

rin cezas› daha da a¤›r olacakt›r." (Markos, 12: 38-40)

Tevrat
... A¤›zlar›nda Sen yak›ns›n, fakat gönüllerinden uzaks›n.

(Yeremya, 12: 2)

SAM‹M‹ DUA

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin.

fiüphesiz O, haddi aflanlar› sevmez." (Araf Suresi, 55)

Rabbini, sabah akflam, yüksek olmayan bir sesle, kendi

kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret.

Gaflete kap›lanlardan olma.  (Araf Suresi, 205)

O, Hayy (diri) oland›r. O'ndan baflka ‹lah yoktur; öyleyse

dini yaln›zca Kendisi'ne halis k›lanlar olarak O'na dua

edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. (Mümin Suresi, 65)
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Ey iman edenler, sab›rla ve namazla yard›m dileyin.

Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Bakara Suresi, 153)

... "Rabbimiz, unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan

dolay› bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden

öncekilere yükledi¤in gibi a¤›r yük yükleme. Rabbimiz,

kendisine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›tma. Bizi

affet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim Mevlam›z's›n.

Kafirler toplulu¤una karfl› bize yard›m et."

(Bakara Suresi, 286)

‹ncil
Her türlü dua ve yalvar›flla, her zaman Ruh'un yönetimin-

de dua edin... (Pavlos'un Efeslilere Mektubu 6:18)

Kendinizi duaya verin. Duada uyan›k kal›n ve flükredin.

(Pavlos'un Koloselilere Mektubu 4:2)

Biz ise kendimizi duaya ve Tanr› sözünü yaymaya adaya-

l›m. (Elçilerin ‹flleri, 6: 4)

Dua etti¤inizde, putperestler gibi bofl sözler tekrarlay›p

durmay›n. Onlar, söz kalabal›¤›yla seslerini duyurabilecek-

lerini san›rlar. Siz onlara benzemeyin!.. Bunun için siz flöy-

le dua edin: '... Ad›n kutsal k›l›ns›n. Egemenli¤in gelsin.

Gökte oldu¤u gibi, yeryüzünde de Senin istedi¤in olsun.

Bugün bize gündelik ekme¤imizi ver. Bize karfl› suç iflle-

yenleri ba¤›fllad›¤›m›z gibi, Sen de bizim suçlar›m›z› ba¤›fl-

la. Ayart›lmam›za izin verme. Kötü olandan bizi kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir.

(Matta, 6: 7-13 )
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Tevrat
YA RAB, duam› iflit; yalvar›fllar›ma kulak ver; s›dk›n ile,

adaletin ile bana cevap ver. (Mezmurlar, 143: 1)

Ellerimi Sana aç›yorum; Can›m kurak yer gibi, sana susa-

m›flt›r. Bana tez cevap ver... Sabahleyin inayetini bana iflit-

tir; Çünkü ben Sana güveniyorum; Gidece¤im yolu bana

bildir; Çünkü can›m› Sana yükseltiyorum. Düflmanlar›m-

dan beni azat et, ya RAB; Sana s›¤›n›yorum. R›zan› iflleme-

yi bana ö¤ret; Çünkü Sen benim Allah'›ms›n... Do¤ruluk di-

yar›nda bana yol göster... Adaletin ile can›m› s›k›nt›dan ç›-

kar. Ve inayetin ile düflmanlar›m› helak et... (Mezmurlar,

143: 6-12)

ALLAH DUA EDENLER‹N DUASINA
‹CABET EDER

"Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben

onlara pek yak›n›m. Bana dua etti¤i zaman dua edenin

duas›na cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim ça¤r›ma

cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irflad

olurlar." (Bakara Suresi, 186)

Ya da s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua

etti¤i zaman icabet eden, kötülü¤ü aç›p gideren ve sizi

yeryüzünün halifeleri k›lan m›? Allah ile beraber baflka

bir ‹lah m›? Ne az ö¤üt-al›p düflünüyorsunuz.

(Neml Suresi, 62)
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‹ncil
Dileyin, size verilecek; aray›n, bulacaks›n›z; kap›y› çal›n, si-

ze aç›lacakt›r. Çünkü her dileyen al›r, arayan bulur, kap›y›

çalana kap› aç›l›r. (Matta, 7: 7-8)

Bunun için size diyorum ki, duayla diledi¤iniz herfleyi da-

ha flimdiden alm›fl oldu¤unuza inan›n, dile¤iniz yerine ge-

lecektir. (Markos, 11: 24)

Tevrat
S›k›nt›da ça¤›rd›n ve seni kurtard›m; Gök gürlemesi örtü-

sünde sana cevap verdim... (Mezmurlar, 81: 7)

ALLAH KORKUSU

Ki onlar (o peygamberler) Allah'›n risaletini tebli¤

edenler, O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'›n

d›fl›nda hiç kimseden korkmayanlard›r. Hesap görücü

olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)

Ve onlar Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi ulaflt›r›rlar.

Rablerinden içleri sayg› ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

(Rad Suresi, 21)

Onlar›n yanlar› (gece namaz›na kalkmak için)

yataklar›ndan uzaklafl›r. Rablerine korku ve umutla

dua ederler ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden

infak ederler. (Secde Suresi, 16)
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Tevrat
Ad› Eyub idi; ... kâmil ve do¤ru idi, Allah'tan korkar ve kö-

tülükten çekinirdi. (Eyüp, 1: 1) 

RAB korkusu temizdir; ebediyen durur; RABBIN hükümle-

ri hakt›r: hepsi do¤rudur. Alt›ndan. Çok saf alt›ndan da zi-

yade özlenir; Baldan ve süzme gümeç bal›ndan tatl›d›r.

(Mezmurlar, 19: 9-10)

RAB'be korkuyla hizmet edin, Titreyerek sevinin. (Mez-

murlar, 2: 11)

Ne mutlu RAB'den korkana, O'nun yolunda yürüyene!

(Mezmurlar, 128: 1-2)

ALLAH KEND‹S‹'NDEN KORKANA
ANLAYIfi VER‹R

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›n›rsan›z,

size do¤ruyu yanl›fltan ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan)

verir, kötülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fllar. Allah

büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Tevrat
Hikmetin bafllang›c› RAB korkusudur; Emirlerini

yapan her adam›n iyi anlay›fl› vard›r; Onun hamd›

ebediyen durur. (Mezmurlar, 111: 10)
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MAL YI⁄IP B‹R‹KT‹RMEMEK

.... Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda

harcamayanlar... Onlara ac› bir azab› müjdele. Bunlar›n

üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤› gün, onlar›n

al›nlar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:)

"‹flte bu, kendiniz için y›¤›p-saklad›klar›n›zd›r;

y›¤›p-saklad›klar›n›z› tad›n" (denilecek).

(Tevbe Suresi, 34-35)

Ki o, mal y›¤›p biriktiren ve onu sayd›kça sayand›r.

Gerçekten mal›n›n kendisini ebedi k›laca¤›n› san›yor.

Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r. "Hutame"nin

ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuflturulmufl

ateflidir. Ki o, yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar. O,

onlar›n üzerine kilitlenecektir; (Kendileri de)

Dikilip-yükseltilmifl sütunlarda (ba¤lanacaklard›r).

(Hümeze Suresi, 2-9)

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da.

Onlar ise dünya hayat›na sevindiler. Oysaki dünya

hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk yan›nda

geçici) bir meta'dan baflkas› de¤ildir.

(Ra'd Suresi, 26)
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Allah'›n, bol ihsan›ndan kendilerine verdi¤i fleylerde

cimrilik edenler, bunun kendileri için hay›rl› oldu¤unu

sanmas›nlar. Hay›r; bu, onlar için flerdir; k›yamet günü,

cimrilik ettikleriyle tasmaland›r›lacaklard›r. Göklerin ve

yerin miras› Allah'›nd›r. Allah yapt›klar›n›zdan haberi

oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 180)

‹ncil
(Ey zenginler) Alt›nlar›n›z, gümüflleriniz pas tutmufltur.

Bunlar›n pas› size karfl› tan›kl›k edecek, etinizi atefl gibi yi-

yecektir. Son günlerde servetinize servet katt›n›z. (Ya-

kub'un Mektubu, 5: 3)

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada gü-

ve ve pas onlar› yiyip bitirir, h›rs›zlar da girip çalarlar. Bu-

nun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne

güve ne pas onlar› yiyip bitirir, ne de h›rs›zlar girip çalar.

Hazineniz neredeyse, yüre¤iniz de orada olacak. (Matta, 6:

19-21)

fiimdiki ça¤da zengin olanlara gururlanmamalar›n›, gelip

geçici zenginli¤e ümit ba¤lamamalar›n› buyur. Zevk alma-

m›z için bize herfleyi bol bol veren Tanr›'ya ümit ba¤las›n-

lar. (Pavlus'un Timoteos'a 1. Mektubu, 6: 17) 

Tevrat
Gümüflü seven gümüfle, ve bollu¤u seven

mahsule doymaz; bu da bofl. Mal ço¤al›nca

onu yiyenler de ço¤al›r; ve gözler ile onlar›

görmekten baflka sahibi için ne faide var?

(Vaiz, 5: 10-11)
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RAB'B‹N gazap gününde gümüflleri de alt›nlar› da onlar›

kurtaramayacak..." (Tsefanya, 1: 18)

Do¤rular›n kemali  kendilerine yol  gösterir; Fakat hainlerin

sap›kl›¤› kendilerini helâk eder. Gazap gününde mal ifle ya-

ramaz; Fakat salâh ölümden kurtar›r. (Süleyman'›n Mesel-

leri, 11: 3-4)

RAB flöyle diyor: Hikmetli adam hikmeti ile övünmesin, ve

yi¤it kendi gücü ile övünmesin, zengin adam zenginli¤i ile

övünmesin; ancak övünen flununla, anlay›fll› olmakla, ve

dünyada inayet, adalet, ve salâh iflleyen RAB'bi bilmekle

övünsün; çünkü Ben bunlardan hofllan›r›m, RAB diyor. (Ye-

remya, 9: 23-24)

MAL SEVG‹S‹N‹ ALLAH'A fi‹RK
KOfiMAMAK

Allah (ortak koflanlar için) bir örnek verdi: Kendisi

hakk›nda uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de

çok ortakl› olan (köle) bir adam ile yaln›zca bir kifliye

teslim olmufl bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu?

Hamd, Allah'›nd›r. Hay›r onlar›n ço¤u bilmiyorlar.

(Zümer Suresi, 29)

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve

gümüfle, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere

duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süslü ve çekici' k›l›nd›.

Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel

yer Allah Kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)
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‹ncil
Hiçkimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret

edip öbürünü sever, ya da birine ba¤lan›p öbürünü hor gö-

rür. Siz hem Tanr›'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.

(Matta, 6: 24)

Çünkü her türlü kötülü¤ün bir kökü de para sevgisi-

dir. Baz›lar› zengin olmak hevesiyle imandan

sapt›lar ve kendi kendilerine çok ac› çektirdiler.

Ama sen, ey Tanr› adam›, bu fleylerden kaç.

Do¤rulu¤un, Tanr› yolunun, iman›n, sevgi-

nin, sabr›n ve uysall›¤›n ard›ndan kofl. (Pav-

lus'un Timoteos'a 1. Mektubu, 6: 10-11)

ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK 

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri

döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin

onlar› sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi¤i

mü'minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl›

ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve

k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir

topluluk getirir. Bu, Allah'›n bir fazl›d›r, onu

diledi¤ine verir. Allah (rahmetiyle) genifl

oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

... ‹flte sizin ‹lah›n›z bir tek ‹lah't›r, art›k

yaln›zca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü

olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)
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‹ncil
Her zaman alçak gönüllü, yumuflak huylu ve sab›rl› olun.

Birbirinize sevgiyle, hoflgörüyle davran›n. (Pavlus'un Efes-

lilere Mektubu, 4: 2)

Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yaz› flöyle diyor:

"Tanr› kibirlilere karfl›d›r, ama alçak gönüllülere lütfeder."

(Yakub'un Mektubu, 4: 6)

Tevrat
Dinleyin, ve kulak verin; kibirli olmay›n; çünkü RAB söyle-

di. (Yeremya, 13: 15)

...RAB'B‹N hükümlerini yapm›fl olan dünyan›n bütün alçak

gönüllüleri, RAB'B‹ aray›n; salâh› aray›n, alçak gönüllülü-

¤ü aray›n... (Tsefanya, 2: 3)

DÜNYADA K‹B‹RLENENLER‹N ALLAH
KATINDA KÜÇÜK DÜfiECE⁄‹

(Allah:) "Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen senin

(hakk›n) olmaz. Hemen ç›k. Gerçekten sen, küçük

düflenlerdensin." (Araf Suresi, 13)

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri

yarabilirsin, ne da¤lara boyca ulaflabilirsin."

(‹sra Suresi, 37)
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"‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve

böbürlenmifl  olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah,

büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez."

(Lokman Suresi, 18)

‹ncil
Aran›zda en üstün olan, di¤erlerinin hizmetkar› olsun.

Kendini yücelten alçalt›lacak, kendini alçaltan yüceltilecek-

tir. (Matta, 23: 11-12)

Tevrat
Övünen adamlara dedim: Övünmeyin; Ve kötülere: Boynu-

nuzu kald›rmay›n; Boynuzunuzu yukar› kald›rmay›n; Dik

baflla söylemeyin. Çünkü ne Güneflin do¤du¤u yerden, ne

batt›¤› yerden, Ne de da¤lar çölünden yükselme gelir. An-

cak hâkim olan Allah't›r. Birini alçalt›r ve birini yükseltir.

(Mezmurlar, 75: 4-7)

Kavminin aras›nda çekifltiricilik edip gezmeyeceksin... (Le-

vililer, 19: 16)

BOfi KONUfiMALARDAN YÜZ ÇEV‹RMEK 

'Bofl ve yarars›z olan sözü' iflittikleri zaman ondan yüz

çevirirler ve: "Bizim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin

yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam olsun, biz cahilleri

benimsemeyiz" derler. (Kasas Suresi, 55)
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Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve yarars›z

sözle karfl›laflt›klar› zaman onurlu olarak geçenlerdir.

(Furkan Suresi, 72)

‹ncil
Bu buyru¤un amac›, pak yürekten, temiz vicdandan ve iç-

ten imandan do¤an sevgiyi uyand›rmakt›r. Baz› kifliler bun-

lardan sapm›fl ve bofl konuflmalara dalm›fllard›r. (Pavlus'un

Timoteos'a 1. Mektubu, 1: 5-6)

Ak›ls›zca tart›flmalar ve soy a¤ac› didiflmelerinden, Kutsal

Yasa ile ilgili çekiflme ve kavgalardan sak›n. Bunlar yarars›z

ve bofl fleylerdir. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 3: 9)

Baya¤› ve bofl sözlerden sak›n. Çünkü bunlara dalanlar

Tanr›s›zl›kta daha da ileri gidecekler. (Pavlus'un Timoteos'a

2. Mektubu, 2: 16)

Tevrat
Hikmetli adam›n a¤z›n›n sözleri lâtiftir; fakat ak›ls›-

z›n dudaklar› kendini yutar. A¤z›n›n sözlerinin

bafllang›c› ak›ls›zl›kt›r; ve sözünün sonu kötü de-

liliktir. Ve ak›ls›z adam sözü ço¤alt›r; fakat ne ola-

ca¤›n› kimse bilmez... (Vaiz, 10: 12-14)

TARTIfiMADAN KAÇINMAK 

Ayetlerimiz konusunda 'alayl› tart›flmalara da-

lanlar, onlar bir baflka söze geçinceye kadar on-

lardan yüz çevir… (Enam Suresi, 68)
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... ‹nsan, herfleyden çok tart›flmac›d›r. (Kehf Suresi, 54)

Dediler ki: "Bizim ilahlar›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o

mu?" Onu yaln›zca bir tart›flma-konusu olsun diye (örnek)

verdiler. Hay›r, onlar 'tart›flmac› ve düflman' bir kavimdir.

(Zuhruf Suresi, 58)

‹ncil
Saçma ve cahilce tart›flmalara girmeyi reddet. Bunlar›n kav-

ga do¤urdu¤unu bilirsin. (Pavlus'un Timoteos'a 2. Mektu-

bu, 2: 23)

Ak›ls›zca tart›flmalar ve soy a¤ac› didiflmelerinden, Kutsal

Yasa ile ilgili çekiflme ve kavgalardan sak›n. Bunlar yarar-

s›z ve bofl fleylerdir. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 3: 9)

Rab'bin kulu kavgac› olmamal›. Tersine, herkese karfl›

sevecen ve ö¤retmeye yetenekli olmal›, haks›zl›klara sa-

b›rla dayanmal›. Kendisine karfl› olanlar› yumuflak huyla

yola getirmeli. Gerçe¤i anlamalar› için Tanr› belki de onla-

ra bir tevbe yolu açar. (Pavlus'un Timoteos'a 2.. Mektubu,

2: 24-25)

‹NSANLARI EN GÜZEL fiEK‹LDE SABIRLA
UYARMAK, YUMUfiAK DAVRANMAK 

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla

en güzel bir biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin

yolundan sapan› bilendir ve hidayete ereni de bilendir.

(Nahl Suresi, 125)
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Allah'tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak

davrand›n. E¤er kaba, kat› yürekli olsayd›n onlar

çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse onlar› ba¤›flla, onlar

için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müflavere et.

E¤er azmedersen art›k Allah'a tevekkül et. fiüphesiz

Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt

verici-bir hat›rlat›c›s›n. Onlara 'zor ve bask›' kullanacak

de¤ilsin. (⁄afliye Suresi, 21-22)

‹ncil
... Tanr› sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmas›n, bu gö-

revi sürdür. ‹nsanlar› tam bir sab›rla e¤iterek ikna et, uyar,

isteklendir. (Pavlus'un Timoteos'a 2. Mektubu, 4: 1-2)

Yafll› adama ç›k›flma, böylesine babanm›fl gibi ö¤üt ver.

Genç erkeklere kardefllerinmifl gibi, yafll› kad›nlara annen-

mifl gibi, genç kad›nlara da tam bir yürek temizli¤iyle k›z-

kardefllerinmifl gibi ö¤üt ver. (Pavlus'un Timoteos'a 1. Mek-

tubu, 5: 1-2)

‹manl›lara, yöneticilerle yönetimlere ba¤l› olmalar›, söz

dinlemeleri ve iyi olan herfleyi yapmaya haz›r olmalar› ge-

rekti¤ini hat›rlat. Kimseyi kötülemesinler. Kavgac› de¤il,

uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuflak davran-

s›nlar. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 3: 1-2)

Kardefller, e¤er biri suç ifllerken yakalan›rsa... böyle birini

yumuflak ruhla yola getirin. Siz de ayart›lmamak için ken-

dinizi kollay›n. (Pavlus'un Galatyal›lara Mektubu, 6: 1)
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A¤z›n›zdan hiç kötü söz ç›kmas›n. ‹flitenler yararlans›n di-

ye, ihtiyaca göre, baflkalar›n›n geliflmesine yarayacak olan›

söyleyin. (Pavlus'un Efeslilere Mektubu 4:29) 

KÖTÜLÜ⁄Ü ‹Y‹L‹KLE UZAKLAfiTIRMAK

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda

(kötülü¤ü) uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun

aras›nda düflmanl›k bulunan kimse, sanki s›cak bir

dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek

sabrederler, namaz› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k

olarak verdiklerimizden gizli ve aç›k infak ederler ve

kötülü¤ü iyilikle savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n

güzel) sonucu (ahiret mutlulu¤u) onlar içindir.

(Ra'd Suresi, 22)

‹ncil
Kötülü¤e kötülükle, sövgüye sövgüyle de¤il, tersine kutsa-

mayla karfl›l›k verin. Çünkü kutsanmay› miras almak üzere

ça¤r›ld›n›z. (Petrus'un 1. Mektubu, 3: 9)

... Bofl gezenleri uyar›n, yüreksizleri cesaretlendirin, güç-

süzlere destek olun, herkese karfl› sab›rl› olun. Sak›n kimse

kötülü¤e kötülükle karfl›l›k vermesin. Birbiriniz ve tüm in-

sanlar için her zaman iyili¤i amaç edinin." (Pavlus'un Sela-

niklilere 1. Mektubu, 5: 14-15)





AFFETMEK, HOfiGÖRÜLÜ OLMAK

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara

ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme

yapmas›nlar, affetsinler ve hoflgörsünler. Allah'›n sizi

ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fllayand›r,

esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini

yenenler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile

(vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever.

(Al-i ‹mran Suresi, 134)

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle.

Çünkü fleytan aralar›n› aç›p bozmaktad›r. fiüphesiz fleytan

insan›n aç›kça bir düflman›d›r. (‹sra Suresi, 53)

‹ncil
Böylece Tanr›'n›n kutsal ve sevgili  seçilmiflleri olarak yü-

rekten sevecenli¤i, iyili¤i, alçak gönüllülü¤ü, sab›r ve yu-

muflakl›¤› giyinin. Birbirinize hoflgörülü davran›n. E¤er bi-

rinizin ötekinden bir flikayeti varsa, Rab'bin sizi ba¤›fllad›¤›

gibi, siz de birbirinizi ba¤›fllay›n. (Pavlus'un Koloselilere

Mektubu, 3: 12-13)

Tevrat
Sefihin öfkesi hemen belli olur; Fakat basiretli adam utanc›

örter. (Süleyman'›n Meselleri, 12: 16)
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Çabuk öfkelenen ak›l-

s›zl›k eder... (Süleyman'›n Me-

selleri,  14: 17)

Geç öfkelenen adam›n anlay›fl›

çoktur; fakat dar ruhlu adam se-

faheti üstün tutar. (Süleyman'›n

Meselleri, 14: 29)

‹Y‹L‹⁄‹ EMREDERKEN
KEND‹N‹ UNUTMAMAK 

Siz, insanlara iyili¤i emrederken,

kendinizi unutuyor musunuz? Oysa

siz Kitab'› okuyorsunuz. Yine de

ak›llanmayacak m›s›n›z?

(Bakara Suresi, 44)

‹ncil
Sen neden kardeflinin gözündeki çö-

pü görürsün de kendi gözündeki

merte¤i fark etmezsin? Senin gözün-

de mertek varken nas›l olur da karde-

fline '‹zin ver de gözündeki çöpü ç›ka-

ray›m' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce

kendi gözündeki merte¤i ç›kar, o za-

man kardeflinin gözündeki çöpü ç›-

karmak için daha iyi görürsün. (Mat-

ta, 7: 3-5)



Bu gibi fleyleri ya-

panlar› yarg›layan, ama

ayn›s›n› yapan ey adam,

Tanr›'n›n yarg›s›ndan kaça-

bilece¤ini mi san›yorsun?

(Pavlus'un Romal›lara Mektu-

bu, 2: 3)

"ALLAH D‹LERSE
YAPACA⁄IM" DEMEK 

Hiçbir fley hakk›nda: "Ben bunu yar›n

mutlaka yapaca¤›m" deme. Ancak: "Allah

dilerse" (inflaAllah yapaca¤›m de).

Unuttu¤un zaman Rabbini zikret ve de ki:

"Umulur ki, Rabbim beni bundan daha

yak›n bir baflar›ya yöneltip-iletir."

(Kehf Suresi, 23-24)

‹ncil
Dinleyin flimdi, "Bugün ya da yar›n filan

kente gidece¤iz, orada bir y›l kal›p ticaret

yapaca¤›z ve para kazanaca¤›z" diyen

sizler, yar›n ne olaca¤›n› bilmiyorsunuz.

Yaflam›n›z nedir ki? K›sa bir süre görünen

ve sonra kaybolan bir bu¤u gibisiniz. Bu-

nun yerine, "Rab dilerse yaflayaca¤›z, flu-

nu flunu yapaca¤›z" demelisiniz. (Ya-



kub'un Mektubu, 4: 13-15)

SELAM VERMEK

... Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu,

güzel bir yaflama dile¤i olarak birbirinize selam verin...

(Nur Suresi, 61)

‹ncil
O'nun evine girerken, evdekilere esenlik dileyin. (Matta, 10: 12)

KORKMAMAK VE
HÜZNE KAPILMAMAK

Ki onlar (o peygamberler) Allah'›n risaletini tebli¤

edenler, O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve

Allah'›n d›fl›nda hiç kimseden korkmayanlard›r.

Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)

Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun bize  karfl› 'taflk›n

bir tutum tak›nmas›ndan' ya da 'azg›n davranmas›ndan'

korkuyoruz." Dedi ki: "Korkmay›n, çünkü Ben sizinle

birlikteyim;  iflitiyorum ve görüyorum."

(Taha Suresi, 45-46)
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Onlar, kendilerine insanlar: "Size karfl› insanlar

topla(n)d›lar, art›k onlardan  korkun" dedikleri halde

imanlar› artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel Vekil'dir"

diyenlerdir. Bundan dolay›, kendilerine hiçbir kötülük

dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri

döndüler. Onlar, Allah'›n r›zas›na uydular. Allah, büyük

fazl (ve ihsan) sahibidir. ‹flte bu fleytan, ancak kendi

dostlar›n› korkutur. Siz onlardan korkmay›n, e¤er

mü'minlerseniz, Ben'den korkun. (Al-i ‹mran Suresi, 173-175)

‹ncil
Do¤ruluk u¤runa ac› çekseniz bile, size ne mutlu! ‹nsanlar›n

"korktuklar›ndan korkmay›n ve telafllanmay›n." (Petrus'un

Birinci Mektubu, 3: 14)

Tevrat
Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmay›n ve onlar›n yüzlerin-

den y›lmay›n, çünkü seninle beraber yürüyen Allah'›n Rab'-

dir, seni bofla ç›karmaz ve seni b›rakmaz. (Tesniye, 31: 6)

Ve senin önünde yürüyen Rab'dir. O seninle olacak, seni bo-

fla ç›karmaz ve seni b›rakmaz, korkma ve y›lg›nl›¤a düflme.

(Tesniye, 31: 8)

Güçlü ve yürekli olun! Asur Kral›'ndan ve yan›ndaki büyük

ordudan korkmay›n, y›lmay›n. Çünkü bizimle olan onunla

olandan daha üstündür. (II. Tarihler, 32: 7)
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ALLAH KORKUSUNUN,
GÜZEL AHLAKIN ÖNEM‹

Ey Ademo¤ullar›, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir

elbise ve size 'süs kazand›racak bir giyim' indirdik

(var ettik). Takva ile kuflan›p-donanmak ise, bu daha

hay›rl›d›r. Bu, Allah'›n ayetlerindendir. Umulur ki

ö¤üt al›p-düflünürler. (Araf Suresi, 26)

‹ncil
(Ey kad›nlar) Süsünüz, örgülü saçlar, alt›n tak›lar ve güzel

giysiler gibi, d›fltan olmas›n. Gizli olan iç varl›¤›n›z, sakin

ve yumuflak bir ruhun solmayan güzelli¤iyle sizin süsünüz

olsun. Bu, Tanr›'n›n gözünde çok de¤erlidir. (Petrus'un Bi-

rinci Mektubu, 3: 3-4).

Tevrat
... Allah'tan kork, ve O'nun emirlerini tut; çünkü insan›n

bütün vazifesi budur. Çünkü iyi olsun kötü olsun, her giz-

li fleyle beraber her ifli Allah hükme götürecektir. (Vaiz, 12:

13-14)

YALANDAN KAÇINMAK 

... Öyleyse i¤renç bir pislik olan putlardan kaç›n›n, yalan

söz söylemekten de kaç›n›n. (Hac Suresi, 30)
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‹ncil
Bunun için yalan› üzerinizden s›y›r›p at›n... (Pavlus'un Efes-

lilere Mektubu, 4: 25)

Tevrat
Çalmayacaks›n›z; ve hile ile davranmayacaks›n›z ve birbiri-

nize yalan söylemeyeceksiniz." (Levililer, 19: 11)

Yalan haber tafl›mayacaks›n; haks›z flahit olmak için kötüye

el vermeyeceksin. Kötülük için çoklu¤un peflinde olmaya-

caks›n; ve bir davada adaleti bozmak için çoklu¤un ard›nca

saparak söylemeyeceksin. (Ç›k›fl, 23: 1-2)

GÖNDER‹LEN PEYGAMBER‹
KISKANMALARI

"Zikir (Kur'an), içimizden ona m› indirildi?" Hay›r, onlar

Benim zikrimden bir kuflku içindedirler. Hay›r, onlar

henüz Benim azab›m› tatmam›fllard›r. (Sad Suresi, 8)

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik

olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a,  ona göre

daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bollu¤u

verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere) hükümdarl›k

(mülk) onun olabilir?" dediler. O (flöyle) demiflti: "Do¤rusu

Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›.

Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü)

genifl oland›r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)
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... "Bu Kur'an, iki flehirden

birinin büyük bir adam›na

indirilmeli de¤il miydi?"

(Zuhruf Suresi, 31)

‹ncil
Sept günü olunca ‹sa havrada

ders vermeye bafllad›. Söyledikle-

rini ifliten birçok kifli flafl›p kald›.

"Bu adam bunlar› nereden ö¤ren-

di?" diye soruyorlard›. "Kendisine

verilen bu bilgelik nedir? Nas›l

böyle mucizeler yapabiliyor?

Meryem'in o¤lu, Yakup, Yose, Ya-

huda ve Simun'un kardefli olan

marangoz de¤il mi bu? K›zkar-

deflleri burada, aram›zda yaflam›-

yor mu?" Ve gücenip onu reddet-

tiler. (Markos, 6: 2-3)

‹MAN ETMEK ‹Ç‹N
MUC‹ZE ‹STEMELER‹

‹nkar edenler derler ki: "Ona

Rabbinden bir ayet (mucize)

indirilseydi ya." Sen, yaln›zca bir

uyar›c›s›n ve her topluluk için bir

hidayet önderisin. (Ra'd Suresi, 7)
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Dediler ki: "Bize yerden p›narlar f›flk›rtmad›kça sana ke-

sinlikle inanmay›z." "Ya da sana ait hurmal›klardan ve

üzümlerden bir bahçe olup aralar›ndan flar›l flar›l akan

›rmaklar f›flk›rtmal›s›n. Veya öne sürdü¤ün gibi,

gökyüzünü üstümüze parça parça düflürmeli ya da Allah'›

ve melekleri karfl›m›za (flahid olarak) getirmelisin."

"Yahut alt›ndan bir evin olmal› veya gökyüzüne

yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabilece¤imiz bir

kitap indirinceye kadar senin yükselifline de inanmay›z."

De ki: "Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan bir beflerden

baflkas› m›y›m?" (‹sra Suresi, 90-93)

‹ncil
O zaman ‹sa adama, "Sizler, belirtiler ve harikalar görme-

dikçe iman etmeyeceksiniz" dedi (Yuhanna, 4: 48).

Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nas›l bir mu-

cize yaratacaks›n? Ne yapacaks›n?" dediler. (Yuhanna, 6: 30)

PEYGAMBERLERE ATILAN BÜYÜCÜLÜK
‹FT‹RASI

‹flte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin,

mutlaka: "Büyücü ve cinlenmifl" demifllerdir. Onlar bunu

(tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hay›r;

onlar, 'azg›n ve taflk›n (ta¤iy)' bir kavimdirler.

(Zariyat Suresi, 52-53)



‹ncil
Yak›nlar› bunu duyunca, "Akl›n› kaç›rm›fl" diyerek onu al-

maya geldiler. Kudüs'ten gelen din bilginleri ise, "Beelze-

bub onun içine girmifl" ve "Cinleri, cinlerin reisinin gücüy-

le kovuyor" diyorlard›. (Markos, 3: 21-22)

PEYGAMBERLER HEVADAN
KONUfiMAZLAR

Sahibiniz (arkadafl›n›z olan peygamber) sapmad› ve

azmad›. O, hevadan (kendi istek, düflünce ve

tutkular›na göre) konuflmaz. O (söyledikleri), yaln›zca

vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kur'an'›)

üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmifltir.

(Necm Suresi, 2-5)

"... Bunlar› ben, kendi iflim (özel görüflüm) olarak

yapmad›m...." (Kehf Suresi, 82)

‹ncil
Ben kendili¤imden hiçbir fley yapamam. ‹flitti¤im gibi yar-

g›lar›m ve benim yarg›m adildir. Çünkü amac›m kendi iste-

di¤imi de¤il, beni gönderenin istedi¤ini yapmakt›r. (Yuhan-

na, 5: 30)

Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük

kesinlik kazand›. Gün a¤ar›p sabah y›ld›z› yüreklerinizde

do¤uncaya dek, karanl›k yerde ›fl›k saçan ç›raya benzeyen
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bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz. Öncelikle flunu bi-

lin ki, Kutsal Yaz›larda bulunan hiçbir peygamberlik sözü

kimsenin özel yorumu de¤ildir. Çünkü hiçbir peygamber-

lik sözü insan›n iste¤inden kaynaklanmad›. ‹nsanlar Kutsal

Ruh taraf›ndan yöneltilerek Tanr›'n›n sözlerini ilettiler. (Pet-

rus'un ‹kinci Mektubu, 1: 19-21)

Tevrat
... 0nlar için kardeflleri aras›ndan senin gibi bir peygamber

ç›karaca¤›m; ve sözlerimi onun a¤z›na koyaca¤›m, ve ona

emredece¤im herfleyi onlara söyleyecek. (Tesniye, 18: 18)

DÜNYA HAYATININ GEÇ‹C‹L‹⁄‹ 

Bu dünya hayat›, yaln›zca bir oyun ve '(e¤lence türünden)

tutkulu bir oyalanmad›r'. Gerçekten ahiret yurdu ise,

as›l hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)

Tevrat
Senin önünde garibiz, yabanc›y›z atalar›m›z gibi. Yer-

yüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kal›c› de-

¤ildir. (I. Tarihler, 29: 15)



‹NKAR EDENLER‹N KIYAMET GÜNÜ
KÖR OLARAK HAfiRED‹LMES‹

Kim bunda (dünyada) kör ise, o, ahirette de kördür ve yol

bak›m›ndan daha 'flaflk›n bir sap›kt›r.' (‹sra Suresi, 72)

... Art›k onun için s›k›nt›l› bir geçim vard›r ve Biz onu

k›yamet günü kör olarak haflredece¤iz." (Taha Suresi, 124)

Tevrat
... Ve insanlar üzerine s›k›nt› getirece¤im ve körler gibi yürü-

yecekler, çünkü RAB'be karfl› suç ifllediler... (Tsefanya, 1:  17)

HESAP VERME

Gerçek flu ki, k›yamet-saati yaklaflarak gelmektedir,

onda flüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanlar›

diriltecektir. (Hac Suresi, 7)

Yer, düzlendi¤i, ‹çinde olanlar› d›fla at›p boflald›¤›,

Ve 'kendi yarat›l›fl›na uygun Rabbine boyun e¤di¤i

zaman. Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaks›z›n

Rabbine do¤ru bir çaba harcay›p durmaktas›n; sonunda

O'na varacaks›n. Art›k kimin kitab› sa¤ yan›ndan

verilirse, o, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

Ve kendi yak›nlar›na sevinç içinde dönmüfl olacakt›r.
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Kimin de

kitab› ard›ndan

verilirse, o da,

helak (yok olmay)›

ça¤›racak, ç›lg›n alevli

atefle girecek.

(‹nflikak Suresi, 3-12)

Sur'a üfürüldü; böylece Allah'›n

diledikleri d›fl›nda, göklerde ve yerde

olanlar çarp›l›p-y›k›l›verdi. Sonra bir daha

ona üfürüldü, art›k onlar aya¤a kalkm›fl

durumda gözetliyorlar. Yer, Rabbinin nuruyla

par›ldad›; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve

flahidler getirildi ve aralar›nda hak ile hüküm verildi,

onlar haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. Her bir nefse yapt›¤›n›n

tam karfl›l›¤› verildi. O, onlar›n ifllediklerini daha iyi

bilendir. (Zümer Suresi, 68-70)

‹ncil
Ve onlar mezarlar›ndan ç›kacaklar. ‹yilik yapm›fl olanlar

yaflamak, kötülük yapm›fl olanlar yarg›lanmak üzere di-

rilecekler. (Yuhanna, 5: 29)

Tevrat
Çünkü bütün milletler için RAB'B‹N günü yak›nd›r; ...

sen nas›l ettinse, sana öyle edilecek; iflledi¤inin karfl›-

l›¤› kendi bafl›na dönecek. (Obadya, 1: 15)
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‹NSAN TEK BAfiINA HESAP VERECEKT‹R

Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de) 'teker

teker, yapayaln›z ve yal›n (bir tarzda)' Bize geldiniz ve size

lütfettiklerimizi arkan›zda b›rakt›n›z. ‹çinizden, gerçekten

ortaklar olduklar›n› sand›¤›n›z flefaatçilerinizi flimdi

yan›n›zda görmüyoruz. Andolsun, aran›zdaki (ba¤lar)

parçalan›p-kopar›lm›flt›r ve haklar›nda zanlar

besledikleriniz sizlerden uzaklaflm›flt›r. (Enam Suresi, 94)

‹ncil
Böylece her birimiz kendi ad›na Tanr›'ya hesap verecektir.

(Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 14: 12)

ALLAH HERKESE YAPTI⁄ININ
KARfiILI⁄INI VERECEKT‹R 

O gün sen, her ümmeti diz üstü çökmüfl (veya toplanm›fl)

olarak görürsün. Her ümmet, kendi kitab›na ça¤r›l›r.

"Bugün yapt›klar›n›zla karfl›l›k göreceksiniz."

(Casiye Suresi, 28)

Allah'a dönece¤iniz günden sak›n›n. Sonra herkese

kazand›¤› eksiksizce ödenecek ve onlara haks›zl›k

yap›lmayacakt›r. (Bakara Suresi, 281)
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‹ncil
Tanr›, "herkese, yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› verecektir." Dur-

madan iyilik ederek yücelik, sayg›nl›k ve ölümsüzlü¤ü ara-

yanlara sonsuz yaflam› verecek. Ama bencil olanlar›n, ger-

çe¤e uymay›p haks›zl›¤›n peflinden gidenlerin üzerine ga-

zap ve öfke ya¤d›racak. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 2:

6-8)

Tevrat
Çünkü bütün milletler için RAB'B‹N günü yak›nd›r; ... sen

nas›l ettinse, sana öyle edilecek; iflledi¤inin karfl›l›¤› kendi

bafl›na dönecek. (Obadya, 1: 15)

DÜNYEV‹ ZENG‹NL‹K AH‹RETTE ‹NSANA
B‹R FAYDA SA⁄LAMAYACAKTIR

fiüphesiz inkar edenler, onlar›n mallar› da, çocuklar›

da kendilerine Allah'tan (gelecek azaba karfl›) hiçbir fley

kazand›rmaz. Ve onlar ateflin yak›t›d›rlar.

(Al-i ‹mran Suresi, 10)

Tevrat
RAB'B‹N gazap gününde gümüflleri de alt›nlar› da onlar›

kurtaramayacak... (Tsefanya, 1: 18)



ALLAH'IN ‹NSANLARA SÜRE TANIMASI,
BEL‹RL‹ B‹R VAKTE KADAR ERTELEMES‹

E¤er Allah, insanlar› zulümleri nedeniyle sorguya

çekecek olsayd›, onun üstünde (yeryüzünde) canl›lardan

hiçbir fley b›rakmazd›; ancak onlar› ad› konulmufl bir

süreye kadar ertelemektedir. Onlar›n ecelleri gelince ne

bir saat ertelenebilirler, ne de öne al›nabilirler.

(Nahl Suresi, 61)

Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) ba¤›fllay›c›d›r. E¤er,

kazand›klar›ndan dolay› onlar› (azabla) yakalasayd›,

flüphesiz onlara azab› (bir an önce) çabuklaflt›r›rd›. Hay›r,

onlar için bir buluflma zaman› vard›r, onun d›fl›nda asla

baflka bir s›¤›nak bulamayacaklard›r. (Kehf Suresi, 58)

‹ncil
Baz›lar›n›n gecikmifl sayd›¤› gibi Rab, vaadini yerine getir-

mekte gecikmez; ama size karfl› sabrediyor. Çünkü hiç kim-

senin mahvolmas›n› istemiyor, herkesin tevbe etmesini isti-

yor. (Petrus'un ‹kinci Mektubu, 3: 9)

GÖNDER‹LEN ELÇ‹LERE VE ‹NANANLARA
ZULÜM ED‹LMES‹

Andolsun, senden önce geçmifl topluluklara da elçiler
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gönderdik. Onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün,

mutlaka onunla alay ederlerdi. (Hicr Suresi, 10-11)

"E¤er yalanlarsan›z, sizden önceki ümmetler de (elçilerin

ça¤r›s›n›) yalanlam›fllard›r. Elçiye düflen ise, yaln›zca aç›k

bir tebli¤dir." (Ankebut Suresi, 18)

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek

veya sürgün etmek amac›yla, tuzak kuruyorlard›. Onlar

bu tuza¤› tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir

karfl›l›k) kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n

(tuzaklar›na  karfl›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r.

(Enfal Suresi, 30)

Mü'minler (düflman) birliklerini gördükleri zaman

ise (korkuya kap›lmadan) dediler ki: "Bu, Allah'›n ve

Resûlü'nün bize vadetti¤i fleydir; Allah ve Resûlü do¤ru

söylemifltir." Ve (bu,) yaln›zca onlar›n imanlar›n› ve

teslimiyetlerini art›rd›. (Ahzab Suresi, 22)

‹ncil
Ne mutlu do¤ruluk u¤runa zulüm görenlere! Göklerin Ege-

menli¤i onlar›nd›r. Bana olan ba¤l›l›¤›n›zdan ötürü insanlar

size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karfl› her türlü kötü

sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle co-

flun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yafla-

m›fl olan peygamberlere de böyle zulmettiler. (Matta, 5: 10-12) 
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‹nsanlardan sak›n›n. Sizi mahkemelere verecekler, havrala-

r›nda kamç›layacaklar. Hatta Ben'den ötürü valilerin ve

krallar›n önüne ç›kar›lacaks›n›z. Böylece onlara ve uluslara

tan›kl›k edeceksiniz. (Matta,  10: 17-18)

Elçileri içeri ça¤›rt›p kamç›latt›lar ve ‹sa'n›n ad›ndan söz et-

memelerini buyurduktan sonra sal›verdiler. Elçiler, ‹sa'n›n

ad› u¤runa hakarete lay›k görüldükleri için, Yüksek Ku-

rul'un huzurundan sevinç içinde ayr›ld›lar. Her gün tap›-

nakta ve evlerde ders vermekten ve Mesih ‹sa'yla ilgili müj-

deyi yaymaktan geri kalmad›lar. (Elçilerin ‹flleri, 5: 40-42)

Tevrat
Senden nefret edenleri utanç kaplayacakt›r; Ve kötülerin ça-

d›r› yok olacak. (Eyüb, 8: 22)

ALLAH YOLUNDA H‹CRET ED‹P ZULÜM
GÖRENLER‹N MÜKAFATI

Zulme u¤rat›ld›ktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri

dünyada flüphesiz güzel bir biçimde yerlefltirece¤iz;

ahiret karfl›l›¤› ise daha büyüktür. Bilmifl olsalard›.

(Nahl Suresi, 41)

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cehd

edenler (çaba harcayanlar) ile (hicret edenleri) bar›nd›ran-

lar ve yard›m edenler, iflte gerçek mü'min olanlar bunlar-

d›r. Onlar için bir ba¤›fllanma ve üstün bir r›z›k vard›r.

(Enfal Suresi, 74)
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Nitekim Rableri onlara (dualar›n› kabul ederek) cevap

verdi: "fiüphesiz Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden

bir iflte bulunan›n iflini bofla ç›karmam. Sizin kiminiz

kiminizdendir. ‹flte, hicret edenlerin, yurtlar›ndan

sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iflkence görenlerin,

çarp›fl›p öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örtece¤im

ve onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokaca¤›m.

(Bu,) Allah Kat›ndan bir karfl›l›k (sevap)t›r. (O) Allah,

karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun Kat›ndad›r."

(Al-i ‹mran Suresi, 195)

‹ncil
"Size do¤rusunu söyleyeyim" dedi ‹sa, "benim ve Müj-

de'nin u¤runa evini, kardefllerini, anne ya da babas›n›, ço-

cuklar›n› ya da topraklar›n› b›rak›p da flimdi, bu ça¤da çe-

kece¤i zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardefle,

anneye, çocu¤a, topra¤a ve gelecek ça¤da sonsuz yaflama

kavuflmayacak hiç kimse yoktur. (Markos, 10: 29-30)

Bütün bunlar, Tanr›'n›n adil yarg›s›n›n bir belirtisidir. Sonuç

olarak, u¤runda ac› çekti¤iniz Tanr›'n›n Egemenli¤ine lay›k

say›lacaks›n›z. Tanr› adil olan› yapacak; size s›k›nt› verenle-

re s›k›nt› ile karfl›l›k vere-

cek, s›k›nt› çeken sizleri

ise bizimle birlikte ra-

hatlatacakt›r... (Pav-

lus'un Selaniklilere 2.

Mektubu, 1: 5-8)



‹MAN EDENLER‹N SAYISININ
AZ OLMASI

Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek

de¤ildir. (Yusuf Suresi, 103)

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab'›n ayetleridir.

Ve sana Rabbinden indirilen hakt›r. Ancak insanlar›n

ço¤u iman etmezler. (Ra'd Suresi, 1)

Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni

Allah'›n yolundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna

uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.'

(Enam Suresi, 116)

‹ncil
Dar kap›dan girin. Çünkü kifliyi y›k›ma götüren kap› genifl ve

yol enlidir. Bu kap›dan girenler çoktur. Yaflama götüren kap›

ise dar, yol da çetindir Bu yolu bulanlar azd›r. (Matta, 7: 13-14)

ALLAH'IN ‹MAN EDENLER‹ ÖZEL
OLARAK SEÇMES‹

Dedi ki: "Hamd Allah'›nd›r ve selam O'nun seçti¤i

kullar›n›n üzerinedir. Allah m› daha hay›rl› yoksa

onlar›n ortak kofltuklar› m›?" (Neml Suresi, 59)
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‹ncil 
Ama biz, ey Rab'bin sevdi¤i kardefller, sizler için her zaman

Tanr›'ya flükran borçluyuz. Çünkü Tanr› sizi, Ruh'un arac›-

l›¤›yla kutsal k›l›n›p gerçe¤e inanarak kurtulman›z için bafl-

lang›çtan seçti.  (Pavlus'un Selaniklilere 2. Mektubu, 2: 13)

Tevrat
... Allah'›n RAB Kendisi'ne hizmet etmek için, ve RAB'B‹N

ismi ile mübarek k›lmak için onlar› seçti… (Tesniye, 21: 5)

ALLAH'IN ‹MAN EDENLERE LÜTFU 

.... "Sen mü'min de¤ilsin" demeyin. As›l çok ganimet,

Allah Kat›ndad›r, bundan önce siz de böyle idiniz; Allah

size lütufta bulundu... (Nisa Suresi, 94)

‹ncil 
‹man yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baflar›n›z de¤il,

Tanr›'n›n arma¤an›d›r. Kimsenin övünmemesi için iyi iflle-

rin ödülü de¤ildir. (Pavlus'un Efeslilere Mektubu, 2: 8-9)

Tevrat
Sen s›k›nt›da iken, ve bütün bu fleyler bafl›na geldi¤i zaman,

son günlerde Allah'›n RAB'BE döneceksin, ve O'nun sözü-

nü dinleyeceksin; çünkü Allah'›n RAB çok ac›yan Allah't›r;

seni b›rakmaz, ve seni helâk etmez, ve atalar›na and etti¤i

onlarla olan ahdini unutmaz. (Tesniye, 4: 30-31)
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DÜNYEV‹ H‹ÇB‹R ‹fi
‹NANANLARIN ALLAH'IN
RIZASINI ARAMALARINI

ENGELLEMEZ 

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne

al›fl-verifl onlar› Allah'› zikretmekten,

dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat›

vermekten 'tutkuya kapt›r›p

al›koymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin

ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten allak

bullak olaca¤›) günden korkarlar.

(Nur Suresi, 37)

‹ncil  
... Tanr›'n›n sözünü yayma iflini b›rak›p

maddi ifllerle u¤raflmam›z, do¤ru ol-

maz. (Elçilerin ‹flleri, 6: 2)

‹MAN EDENLERLE
B‹RL‹KTE OLMAK 

Sen de sabah akflam O'nun r›zas›n›

isteyerek Rablerine dua edenlerle

birlikte sabret. Dünya hayat›n›n

(aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
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onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete

düflürdü¤ümüz, kendi 'istek ve tutkular›na (hevas›na)'

uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

‹ncil
... Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte do¤rulu¤un,

iman›n, sevginin ve esenli¤in ard›nca kofl. (Pavlus'un Timo-

teos'a 2. Mektubu, 2: 22)

‹MAN EDENLER‹N KARDEfiL‹⁄‹

Allah'›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n.

Ve Allah'›n sizin üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani

siz düflmanlar idiniz. O, kalplerinizin aras›n› uzlaflt›r›p-

›s›nd›rd› ve siz O'nun nimetiyle kardefller olarak

sabahlad›n›z. Yine siz, tam atefl çukurunun k›y›s›ndayken,

oradan sizi kurtard›. Umulur ki hidayete erersiniz diye,

Allah, size ayetlerini böyle aç›klar. (Al-i ‹mran Suresi, 103)

Mü'min erkekler ve mü'min kad›nlar birbirlerinin

velileridirler. ‹yili¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar,

namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve Allah'a ve

Resûlü'ne itaat ederler... (Tevbe Suresi, 71)

‹ncil
Birbirinizi kardefllik sevgisiyle, flefkatle sevin. Birbirinize say-

g› göstermekte yar›fl›n. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 12:

10)
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Tanr›'n›n iste¤ini kim yerine getirirse, kardeflim, k›zkarde-

flim ve annem odur. (Markos, 3: 35)

ALLAH'IN D‹N‹NE SIMSIKI SARILMAK 

Kitab'a s›ms›k› sar›lanlar ve namaz› dosdo¤ru k›lanlar,

flüphesiz Biz salih olanlar›n ecrini kaybetmeyiz.

(Araf Suresi, 170)

fiu halde, sana vahyedilene s›ms›k›-tutun; çünkü sen

dosdo¤ru bir yol üzerindesin. (Zuhruf Suresi, 43)

Allah'›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n.

Ve Allah'›n sizin üzenizdeki nimetini hat›rlay›n...

(Al-i ‹mran Suresi, 103)

‹ncil
O halde kardefllerim, dayan›n! ‹ster söz-

le, ister mektupla olsun, size iletti-

¤imiz ö¤retilere s›ms›k› tutunun.

(Pavlus'un Selaniklilere 2. Mek-

tubu, 2: 15)

Hem baflkalar›n› sa¤lam ö¤re-

tiyle yüreklendirmek, hem de

karfl› ç›kanlar› ikna edebilmek

için imanl›lara ö¤retilen güveni-

lir söze s›ms›k› sar›lmal›d›r.

(Pavlus'un Titus'a Mektubu, 1: 9)

309Harun Yahya



‹MAN EDENLER‹N YAfiAMI VE ÖLÜMÜ
ALLAH ‹Ç‹ND‹R 

De ki: "fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim

ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'›nd›r."

(Enam Suresi, 162)

Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz

Allah'a ait (kullar)›z ve flüphesiz O'na dönücüleriz."

(Bakara Suresi, 156)

‹ncil
Hiçbirimiz kendimiz için yaflamay›z, hiçbirimiz de kendi-

miz için ölmeyiz. Yaflarsak, Rab için yaflar›z; ölürsek, Rab

için ölürüz. Böylece yaflasak da, ölsek de Rabbin'iz. (Pav-

lus'un Romal›lara Mektubu, 14: 7-8)

ATALARININ D‹N‹NE UYMALARI 

Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine uyun"

denilse, onlar: "Hay›r, biz, atalar›m›z› üzerinde

buldu¤umuz fleye (gelene¤e) uyar›z" derler. (Peki) Ya

atalar›n›n akl› bir fleye ermez ve do¤ru yolu da

bulamam›fl idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

‹ncil
Siz Tanr› buyru¤unu bir yana b›rakm›fl, insan gelene¤ine
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uyuyorsunuz. ‹sa onlara ayr›ca flunu söyledi: "Kendi gele-

ne¤inizi sürdürmek için Tanr› buyru¤unu bir kenara itmeyi

ne de güzel beceriyorsunuz! (Markos, 7: 8-9)

Tevrat
Sözlerimi dinlemek istemeyen atalar›n›n fesatlar›na döndü-

ler; ve baflka ilâhlara kulluk etmek için onlar›n ard›nca git-

tiler... (Yeremya, 11: 10)

D‹NDE FIRKALARA AYRILMAMAK

O: "Dini dosdo¤ru ayakta tutun ve onda ayr›l›¤a

düflmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti¤ini ve sana

vahyetti¤imizi, ‹brahim'e, Musa'ya ve ‹sa'ya vasiyet

etti¤imizi sizin için de teflri' etti (bir fleriat k›ld›)...

(fiura Suresi, 13)

(O müflrikler ki,) Kendi dinlerini f›rkalara ay›rm›fl ve

kendileri de parça parça olmufllard›r; ki her grup kendi

elindekiyle övünüp sevinç duymaktad›r. (Rum Suresi, 32)

Kitap Ehlinden olanlar, ancak kendilerine apaç›k belgeler

geldikten sonra f›rkalara ayr›ld›lar. (Beyyine Suresi, 4)

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekiflip birbirinize

düflmeyin, çözülüp y›lg›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider.

Sabredin. fiüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Enfal Suresi, 46)



‹ncil
... Hepiniz uyum içinde olun, aran›zda

bölünmeler olmadan ayn› düflüncede ve

ayn› yarg›da birleflin. (Pavlus'un Korint-

lilere Birinci Mektubu, 1: 10)

‹NSANIN YARATILIfiI

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamur-

dan yaratt›k. Sonra onu bir su damlas›

olarak, savunmas› sa¤lam bir karar

yerine yerlefltirdik. Sonra o su damlas›n›

bir alak (embriyo) olarak yaratt›k;

ard›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir

çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha

sonra o çi¤nem et parças›n› kemik olarak

yaratt›k; böylece kemiklere de et

giydirdik; sonra bir baflka yarat›flla

onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli

olan Allah, ne yücedir.

(Mü'minun Suresi, 12-14)

Tevrat
Senin ellerin her yan›mdan bana flekil

verdi, beni yaratt›...   Sen balç›k gibi bana

flekil verdin... Bana deri ve et giydirdin,

ve kemiklerle ve sinirlerle beni ördün.

(Eyüb, 10: 8-11)



Allah'›n Ruhu beni yaratt›, Ve Kadir'in

solu¤u beni diriltti. (Eyüp, 33: 4)

‹flte, ben de senin gibi Allah'›n kuluyum;

Ben de balç›ktan teflkil olundum. (Eyüp,

33: 6)

NEF‹S DA‹MA KÖTÜLÜ⁄Ü
EMREDER

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim

verene', Sonra ona fücurunu (s›n›r

tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan

sak›nmay› ilham edene (andolsun). Onu

ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah

bulmufltur. (fiems Suresi, 7-9)

... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil

tutkulara' haz›r (elveriflli) k›l›nm›flt›r.

E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z,

flüphesiz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi

oland›r. (Nisa Suresi, 128)

Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü

gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini

esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüyle kötülü¤ü

emredendir... (Yusuf Suresi, 53)
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‹ncil
Bu nedenle bedenin tutkular›na uymamak için günah›n

ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin verme-

yin. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 6: 12)

Benli¤in iflleri aç›kt›r. Bunlar cinsel ahlaks›zl›k, pislik, sefa-

hat, putperestlik, büyücülük, düflmanl›k, çekiflme, k›skanç-

l›k, öfke, bencil tutkular, ayr›l›klar, bölünmeler, çekeme-

mezlik, sarhoflluk, ç›lg›nca e¤lenceler ve benzeri fleylerdir.

Sizi daha önce uyard›¤›m gibi yine uyar›yorum, böyle dav-

rananlar Tanr›'n›n Egemenli¤ini miras alamayacaklar."

(Pavlus'un Galatyal›lara Mektubu, 5: 19-21)

‹sa flöyle devam etti: "‹nsan› kirleten, insan›n içinden ç›kan-

d›r. Çünkü kötü düflünceler, cinsel ahlaks›zl›k, h›rs›zl›k, ci-

nayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, k›skançl›k, if-

tira, kibir ve ak›ls›zl›k içten, insan›n yüre¤inden kaynakla-

n›r. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklan›r ve insan› kirle-

tir." (Markos, 7: 20-22)

KÖTÜ AHLAK ÖZELL‹KLER‹ 

fiunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, afla¤›l›k,

Alabildi¤ine ay›play›p kötüleyen, söz getirip götüren

(gizlilik içinde söz ve haber tafl›yan),  Hayr› engelleyip

sürdüren, sald›rgan, olabildi¤ince günahkar, Zorba

-sayg›s›z, sonra da kula¤› kesik; Mal (servet) ve çocuklar

sahibi oldu diye, kendisine ayetlerimiz okundu¤u zaman:

"(Bunlar) Eskilerin uydurma masallar›d›r" diyen.

(Kalem Suresi, 10-15)
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Sonra onlar›n arkas›ndan öyle nesiller türedi ki, namaz

(k›lma duyarl›l›¤›n)› kaybettiler ve flehvetlerine

kap›l›p-uydular. Böylece bunlar azg›nl›klar›n›n cezas›yla

karfl›laflacaklard›r. (Meryem Suresi, 59)

‹ncil
Her türlü haks›zl›k, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular.

K›skançl›k, öldürme h›rs›, çekiflme, hile ve kötü niyetle do-

ludurlar. Dedikoducu, yerici... küstah, kibirli, övüngen, kö-

tülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlay›fls›z, sözün-

de durmaz, sevgiden yoksun ve ac›mas›z insanlard›r. (Pav-

lus'un Romal›lara Mektubu, 1: 29-31)

Tevrat
Ve atalar› gibi inatç› ve âsi, yüre¤ini pekifltirmemifl, ve ruhu

Allah'a sadakatsiz bir nesil olmas›nlar. (Mezmurlar, 78: 8)

Fakat bu adam, zorbal›k eden, kan döken, ve bunlardan bi-

rini iflleyip o vazifelerden hiçbirini yapmayan,  ancak da¤-

lar›n üzerinde yiyen, ve komflusunun kar›s›n› murdar eden,

düflküne ve yoksula haks›zl›k eden, soygunculuk eden,

rehini geri vermeyen, ve gözlerini putlara kald›-

ran, mekruh fleyi yapan. (Hezikiel, 18: 10-12)

Hilekârlar›n düflüncelerini bo-

zar, ve düzenlerini elleri

yapamaz. Hikmetlileri

kendi hilelerinde yaka-

lar; Ve e¤rilerin ö¤üdü

hemen y›k›l›r. (Eyüb, 5:

12, 13)
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GÖZ, KALP VE KULAKLARIN
DUYARSIZLAfiMASI  

Dediler ki: "Bizi kendisine ça¤›rd›¤›n fleye karfl›

kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklar›m›zda bir a¤›rl›k,

bizimle senin aranda bir perde vard›r. Art›k sen,

(yapabilece¤ini) yap, biz de gerçekten yap›yoruz."

(Fussilet Suresi, 5)

Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir;

gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab

onlarad›r. (Bakara Suresi, 7)

Onlardan seni dinleyenler vard›r; oysa Biz, onu kavray›p

anlamalar›na (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat

örtüler ve kulaklar›nda bir a¤›rl›k k›ld›k. Onlar, hangi

'apaç›k-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki,

o inkar etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle

tart›flmaya girerek: "Bu, öncekilerin uydurma

masallar›ndan baflka bir fley de¤ildir" derler.

(Enam Suresi, 25)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok

say›da kifli yaratt›k (haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bununla

kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler,

kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar

gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil

olanlard›r. (Araf Suresi, 179)



‹ncil
Çünkü bu halk›n yüre¤i duygusuzlaflt›, kulaklar› a¤›r iflitir

oldu. Gözlerini de kapad›lar. Öyle ki, gözleri görmesin, ku-

laklar› iflitmesin, yürekleri anlamas›n ve Bana dönmesinler.

Dönselerdi, onlar› iyilefltirirdim. (Matta, 13: 15)

Gözleriniz oldu¤u halde görmüyor musunuz? Kulaklar›n›z

oldu¤u halde iflitmiyor musunuz?.. (Markos, 8: 18-19)

Bu halka gidip flunu söyle: Duyacak duyacak, ama hiç anla-

mayacaks›n›z, bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz.

Çünkü bu halk›n yüre¤i duygusuzlaflt›, kulaklar› a¤›r iflitir

oldu. Gözlerini de kapad›lar. Öyle ki, gözleri görmesin, ku-

laklar› iflitmesin, yürekleri anlamas›n, ve Bana dönmesin-

ler... (Elçilerin ‹flleri, 28: 26-27)

‹NKARCILARIN KEND‹LER‹N‹
AKILLI SANMALARI

Ve (yine) kendilerine: "‹nsanlar›n iman etti¤i gibi

siz de iman edin" denildi¤inde: "Düflük ak›ll›lar›n

iman etti¤i gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki,

gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama

bilmezler. (Bakara Suresi, 13)

‹ncil 
Ak›ll› olduklar›n› iddia ederken

ak›ls›z olup ç›kt›lar. (Pavlus'un

Romal›lara Mektubu, 1: 22)
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‹MAN ETMEYENLER‹N ÜZER‹NDEK‹
AfiA⁄ILANMA 

Allah'›n izni olmaks›z›n, hiçkimse için iman etme

(imkan›) yoktur. O, ak›l erdiremeyenlerin üzerine i¤renç

bir pislik k›lar. (Yunus Suresi, 100)
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‹ncil
Bunun için Allah kendi aralar›nda bedenleri rezil olsun di-

ye, yüreklerinin flehvetleri içinde onlar› pisli¤e teslim etti...

(Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 1: 24)
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GÜZEL AHLAKA UYMAYANLARI DOST
ED‹NMEME

Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim

(topluluk) bulamazs›n ki, Allah'a ve elçisine baflkald›ran

kimselerle bir sevgi (ve dostluk) ba¤› kurmufl olsunlar;

bunlar, ister babalar›, ister çocuklar›, ister kardeflleri,

isterse kendi afliretleri (soylar›) olsun. Onlar, öyle

kimselerdir ki, (Allah) kalplerine iman› yazm›fl ve onlar›

Kendi'nden bir ruh ile desteklemifltir. Onlar›, altlar›ndan

›rmaklar akan cennetlere sokacakt›r; orda süresiz olarak

kalacaklard›r. Allah, onlardan raz› olmufl, onlar da O'ndan

raz› olmufllard›r. ‹flte onlar, Allah'›n f›rkas›d›r. Dikkat

edin; flüphesiz Allah'›n f›rkas› olanlar, felah (umutlar›n›

gerçeklefltirip kurtulufl) bulanlar›n ta kendileridir.

(Mücadele Suresi, 22)

Allah, ancak din konusunda sizinle savaflanlar›, sizi

yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karanlar› ve sürülüp-ç›kar›lman›z

için arka ç›kanlar› dost edinmenizden sak›nd›r›r. Kim

onlar› dost edinirse, art›k onlar zalimlerin ta kendileridir.

(Mümtehine Suresi, 9)

‹ncil
Ama kardefl olarak tan›nan biri ahlaks›z, açgözlü, putpe-

rest, sövücü, ayyafl ya da soyguncu ise onunla arkadafll›k

etmemenizi, böylesiyle yemek bile yememenizi flimdi size
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yaz›yorum. (Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu, 5: 11)

Aran›zda hiçbir cinsel ahlaks›zl›k, pislik ya da açgözlülük

an›lmas›n bile. Kutsallara yaraflmaz bu... Hiç kimse sizi bofl

sözlerle aldatmas›n. Bu fleylerden ötürü Tanr›'n›n gazab›

söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle

oturup kalkmay›n. (Pavlus'un Efeslilere Mektubu, 5: 3, 6-7)

ALLAH KATINDA B‹R GÜN SAYMAKTA
OLDU⁄UMUZ B‹N YIL G‹B‹D‹R

Onlar senden, azab›n çarçabuk getirilmesini istiyorlar;

Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten,

senin Rabbinin Kat›nda bir gün, sizin saymakta

olduklar›n›zdan bin y›l gibidir. (Hac Suresi, 47)

‹ncil
... Rab'bin gözünde bir gün bin y›l ve bin y›l bir gün gibidir.

Baz›lar›n›n gecikmifl sayd›¤› gibi Rab, vaadini yerine getir-

mekte gecikmez; ama size karfl› sabrediyor. Çünkü hiç kim-

senin mahvolmas›n› istemiyor, herkesin tövbe etmesini isti-

yor. (Petrus'un ‹kinci Mektubu 3:8-9)

H‹Ç K‹MSE BAfiKASININ GÜNAH
YÜKÜNÜ YÜKLENMEZ

Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim

de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar, bir
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baflkas›n›n günah yükünü yüklenmez. Biz,

bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma)

azap edecek de¤iliz. (‹sra Suresi, 15)

Tevrat
Suç iflleyen can, ölecek olan odur; baban›n fesad›n›

o¤ul tafl›maz, ve o¤lun fesad›n› baba tafl›maz; salihin

salâh› kendi üzerinde olur, kötünün kötülü¤ü de

kendi üzerinde olur. (Hezekiel, 18: 20)

‹NSANLARIN KEND‹ ELLER‹YLE
YAPTIKLARI NEDEN‹YLE

CEZALANDIRILMALARI

Size isabet eden her musibet, (ancak)

ellerinizin kazand›¤› dolay›s›ylad›r. (Allah,)

Ço¤unu da affeder. (fiura Suresi, 30)

Tevrat
Bafl›m›za gelenlere yapt›¤›m›z kötü-

lükler ve büyük suçumuz neden ol-

du. Sen, ey Tanr›m›z, bizi hak etti¤i-

mizden daha az cezaland›rd›n ve

bize sürgünden kurtulan böyle

bir az›nl›k b›rakt›n. (Ezra, 9: 13)
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TEVEKKÜL

E¤er Allah size yard›m ederse, art›k sizi

yenilgiye u¤ratacak yoktur ve e¤er sizi

'yapayaln›z ve yard›ms›z' b›rakacak

olursa, O'ndan sonra size yard›m

edecek kimdir? Öyleyse mü'minler,

yaln›zca Allah'a tevekkül etsinler.

(Al-i ‹mran Suresi, 160)

Ey iman edenler, Allah'›n üzerinizdeki

nimetini hat›rlay›n; hani bir topluluk,

size ellerini uzatmaya yeltenmiflti de,

(Allah,) onlar›n ellerini sizlerden geri

püskürtmüfltü. Allah'tan korkup-sak›n›n.

Mü'minler yaln›zca Allah'a tevekkül

etmelidirler. (Maide Suresi, 11)

Tevrat
Kendisine Tanr› korkusunu ö¤reten Ze-

keriya'n›n günlerinde Tanr›'ya yöneldi.

RAB'be yöneldi¤i sürece Tanr› onu bafla-

r›l› k›ld›. (II. Tarihler, 26: 5)

Bütün yüre¤inle RAB'BE güven, Ve kendi

anlay›fl›na dayanma... (Süleyman›n Me-

selleri, 3: 5)

Ey ordular›n RAB'B‹, Sana güvenen

adam ne mutludur! (Mezmurlar, 84: 12)
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YOLLARI DO⁄RULTMAK
ALLAH'A A‹TT‹R

Yolu do¤rultmak Allah'a aittir,  kimi

(yollar) ise e¤ridir. E¤er o  dileseydi,

sizin tümünüzü elbette  hidayete

erdirirdi. (Nahl Suresi, 9)

Tevrat
Bütün yollar›nda O'nu tan›, O da

senin yollar›n› do¤rultur. (Süley-

man›n Meselleri, 3: 6)
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KIYAMET GÜNÜ 

"K›yamet günü ne zamanm›fl" diye

sorar. Ama göz ' kamafl›p da kayd›¤›,'

Ay karard›¤›, Günefl ve Ay

birlefltirildi¤i zaman;  ‹nsan o gün:

"Kaç›fl nereye?" der. Hay›r, s›¤›nacak

herhangi bir yer yok.

(K›yamet Suresi, 6-11)

Y›ld›zlar 'örtülüp (›fl›klar›) silindi¤i'

zaman, gök yar›ld›¤› zaman, da¤lar

kökünden sökülüp savuruldu¤u

zaman, Ve resuller de (flahitlik için)

belli bir vakitte getirildi¤i zaman

(Mürselat Suresi, 8-11)
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"fiüphesiz, k›yamet-saati yaklaflarak

gelmektedir. Herkesin harcad›¤›

çaban›n karfl›l›¤›n› almas› için,

onun (koflup haberini)

neredeyse gizleyece¤im."

(Taha Suresi, 15)

Saatin (k›yametin) ne zaman demir

ataca¤›n› (gerçekleflece¤ini) sorarlar.

De ki: "Onun ilmi yaln›zca

Rabbimin Kat›ndad›r. Onun

süresini O'ndan baflkas›

aç›klayamaz. O, göklerde ve yerde

a¤›rlaflt›. O, size apans›z bir geliflten

baflkas› de¤ildir." Sanki sen, ondan

tümüyle haberdarm›fls›n gibi sana

sorarlar. De ki: "Onun ilmi yaln›zca

Allah'›n Kat›ndad›r. Ancak

insanlar›n ço¤u bilmezler."

(Araf Suresi, 187)

Gökyüzünün erimifl maden gibi

olaca¤› gün; Da¤lar da (etrafa

uçuflmufl) rengarenk yün gibi

olacak.  (Böyle bir günde) Hiçbir

yak›n dost bir yak›n dostu sormaz.

(Mearic Suresi, 8-10)
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Sonra gök yar›l›p ya¤ gibi erimifl olarak k›pk›rm›z› bir

gül oldu¤u zaman... (Rahman Suresi, 37)

‹ncil
Ama o günlerde, o s›k›nt›dan sonra, Günefl kararacak, Ay

›fl›¤›n› vermez olacak, y›ld›zlar gökten düflecek... (Markos,

13: 24-25)

Dikkat edin, uyan›k durun, dua edin. Çünkü o an›n ne za-

man gelece¤ini bilemezsiniz. (Markos, 13: 33)

Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoflluk ve

bu yaflam›n kayg›lar›yla a¤›rlaflmas›n. O gün, üzerinize bir

tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzün-

de yaflayan herkesin üzerine gelecektir. (Luka, 21: 34-35)

... O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak,

maddesel ö¤eler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde

yap›lm›fl olan herfley yan›p bitecek. Herfley bu flekilde yok

olaca¤›na göre, sizin nas›l kifliler olman›z gerekir? Tanr›'n›n

gününü bekleyip o günün geliflini çabuklaflt›rarak kutsall›k

içinde yaflamal› ve Tanr› yolunu izlemelisiniz. O gün gökler

yanarak yok olacak, maddesel ö¤eler fliddetli ateflte eriye-

cektir. (Petrus'un ‹kinci Mektubu, 3: 10-12)



Tevrat
... RAB'B‹N günü yak›nd›r. Günefl ile Ay karar›-

yor, ve y›ld›zlar ›fl›klar›n› gizliyorlar... (Yoel, 3: 14-15)

... RAB'B‹N günü yak›nd›r; herfleye Kadir olan taraf›ndan

bir y›k›m gibi geliyor. Bundan ötürü bütün eller gevfleyecek

ve her insan yüre¤i eriyecek; ve flafl›racaklar; onlar› a¤r›lar

ve elemler tutacak; do¤uran kad›n gibi a¤r› çekecekler; flafl-

k›n flaflk›n birbirlerine bakacaklar; yüzleri alev yüzü. Mem-

leketi çöl etmek için, ve onun içinden suçlu olanlar›n› helâk

etmek için, iflte, RAB'B‹N günü, ac›mayan gün, gazapla ve

k›zg›n öfke ile geliyor. Çünkü göklerin y›ld›zlar›, ve onlar›n

y›ld›z kümeleri ›fl›klar›n› vermeyecekler; Günefl; do¤unca

kararacak, ve Ay parlak ›fl›¤›n› vermeyecek. (‹flaya, 13: 6-10)

Ah o gün! çünkü RAB'B‹N günü yak›n, ve herfleye Kadir

olan taraf›ndan bir y›k›m gibi geliyor. (Yoel, 1: 15)

RAB'B‹N büyük günü yak›nd›r, yak›nd›r ve çok çabuk geli-

yor, RAB gününün sesi! Yi¤it orada ac› ac› ba¤›r›r. O gün

gazap günüdür, s›k›nt› ve darl›k günü, harabiyet ve viran-

l›k günü, karanl›k ve karalt› günü, bulutlar ve koyu karan-

l›k günü. (Tsefanya, 1: 14-15)





arwinizm, yani evrim teorisi, ya-

rat›l›fl gerçe¤ini reddetmek ama-

c›yla ortaya at›lm›fl, ancak bafla-

r›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsa-

tadan baflka bir fley de¤ildir. Can-

l›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadü-

fen olufltu¤unu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canl›larda çok aç›k bir "düzen" bulundu-

¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfl-

tür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yarat-

m›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bi-

limsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlan-

mas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanla-

ra ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememek-

tedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük

yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda

giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar,

Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu or-

taya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyo-
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loji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok sa-

y›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›-

lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. 

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er

pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük

önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤re-

ti olmas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›.

Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli gelifl-

me, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Köke-

ni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl›

canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›-

yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlar-

d› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayan-

m›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k

yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluk-

lar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok

önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim ta-

raf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlen-

direce¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. An-

cak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin

temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 
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Darwinizm'in bilim karfl›s›nda-

ki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde

ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim

mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu

gösteren hiçbir bilimsel bulgu yok-

tur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam ak-

sine bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleye-

ce¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8

milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup

da milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er

gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izle-

rinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›-

¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen ev-

rim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü

edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Charles Darwin
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü mü-

dahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m,

plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›-

sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre,

cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›-

karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanun-

lar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz et-

memiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›-

lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre,

cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k

oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin ye-

mek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir

düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›fl-

t›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz

beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türe-

yebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›la-

cakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmu-

yorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larva-

lardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde

ise, bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim

dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 
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Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlan-

mas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z

biyolog Louis Pasteur, evrime te-

mel oluflturan bu inanc› kesin ola-

rak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun

çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti:

"Cans›z maddelerin hayat olufl-

turabilece¤i iddias› art›k kesin

olarak tarihe gömülmüfltür." 16

Evrim teorisinin savunucular›,

Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karma-

fl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabi-

lece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrim-

ci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu

y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesa-

düfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu

çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf›

yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni,

evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay›

oluflturmaktad›r." 17

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni ko-

Louis Pasteur



nusunu çözüme kavuflturacak deney-

ler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin

en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley

Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzen-

lendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›-

ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›-

s›nda kullan›lan birkaç organik mole-

kül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu

deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin

gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›l-

larda ortaya ç›kacakt›. 18

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kul-

land›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 19

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l bo-

yunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla so-

nuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac›

Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nla-

nan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi-

¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problem-

le karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? 20

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli bü-

yük bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan
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Alexander Oparin



canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sa-

hip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün tek-

nolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünya-

n›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bira-

raya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla

rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en te-

mel yap› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme

ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de

1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pra-

tik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan

ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir

bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›-

da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir

kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yal-

n›z birtak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile

efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki

bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› oldukla-

r›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn›

anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufl-

tu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Califor-

nia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scienti-

fic American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i

flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zaman-

da rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›-
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d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de

mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yol-

larla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna

varmak zorunda kalmaktad›r. 21

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas›

imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçim-

de "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu ger-

çek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek

olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›l-

maktad›r. 

Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan

DNA molekülü, evrim teorisinin çöküflünü

belgeleyen delillerden biridir. DNA, dört ay-

r› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir

tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda

canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flif-

releri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü-

¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansik-

lopedi ç›kaca¤› hesaplanmakta-

d›r. Elbette böylesine

ola¤anüstü bir bilgi,

tesadüf kavram›n› kesin

biçimde geçersiz k›l-

maktad›r. Allah üstün

güç sahibi

Yarat›c›m›z'd›r.



Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, te-

orinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavra-

m›n da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n

anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al se-

leksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya ver-

di¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türle-

rin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki ya-

flam mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›-

lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c›

hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha

h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sü-
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Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabi-

len canl›lar hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al

seleksiyonun canl›lar› evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini

öne sürerler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu id-

diay› do¤rulayan tek bir delil de bulunmamaktad›r.
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rüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl›

türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrim-

lefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›n-

dayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler

oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz"

demek zorunda kalm›flt›. 22

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu La-

marck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce

yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflam-

lar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle

aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda

yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafa-

lar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n›

yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›la-

r›n zamanla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 23

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik

bilimiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin

sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›.

Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle

etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha

yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwi-

nizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi"

olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gi-

bi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koru-

yan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er,

kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", ya-

ni genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤u-

nu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bi-

Lamarck zürafalar›n ceylan

benzeri hayvanlardan türe-

diklerine inan›yordu. Ona

göre otlara uzanmaya çal›-

flan bu canl›lar›n zaman

içinde boyunlar› uzam›fl ve

zürafalara dönüflüvermifller-

di. Mendel'in 1865 y›l›nda

keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›,

yaflam s›ras›nda kazan›lan

özelliklerin sonraki nesillere

aktar›lmas›n›n mümkün ol-

mad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böy-

lece Lamarck'›n zürafa ma-

sal› da tarihe kar›flm›flt›r.
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limsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düze-

ne sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir

etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan

bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender ola-

rak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç

özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana geti-

remeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl

bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤i-

flim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde mey-

dana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona

y›k›m getirir. 24

Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm canl›lara her

zaman için zarar verirler. Resimlerde görülen çocuklar

Çernobil kazas›n›n sonucunda sakat kalm›fllard›r. 



Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgi-

yi gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutas-

yonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisi-

nin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, ger-

çekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olay-

lard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

mas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i

gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤a-

da hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir.

Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali

süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan  Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl ol-

du¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türe-

mifllerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤e-

rine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r.

Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir

zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde

say›s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤-

men, bir    yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan

yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sü-

rüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikle-
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100-150 mil-
yon y›ll›k
denizy›ld›z›
fosili (L.Cre-
taceous dö-
nem)

100-150 mil-
yon y›ll›k
karides fo-
sili (L.Creta-
ceous dö-
nem)

Ordovikyen
devrine ait 450
milyon y›ll›k "at
t›rna¤› yen-
geci" fosili 

150-200 mil-
yon y›ll›k yu-
sufçuk fosili
(Jurassic-Re-
cent dönem)

Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
tüm fosil örnekleri, günümüzde yaflayan örneklerinden farks›zd›r.

YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹
ÇÜRÜTÜYOR



ri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar,

bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu can-

l›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inan-

d›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa

bunlar›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyar-

larca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mut-

laka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z

ara-geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n ya-

flam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› ara-

s›nda bulunabilir. 25

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir

yan›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara

geçifl formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve arafl-

t›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekledik-

lerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve

kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager,

bir evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi-

¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli ola-

rak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de-

349Harun Yahya



¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. 26

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir

geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›k-

maktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,

bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir

atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n

tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü

evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda ya-

p›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde

ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›k-

m›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir

de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›

canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›r-

lar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›k-

m›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir. 27

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükem-

mel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "tür-

lerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il ya-

rat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikle-

ri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist

iddia, bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m
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yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›-

¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda ba-

z› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle ha-

yali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na

"güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini

verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun tü-

ründen baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.

Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok

genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tüken-

mifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.28

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "ho-

mo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo se-

risindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir.

Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek

hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çün-

kü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki ol-

du¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki

en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul

eder. 29

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erec-
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tus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her bi-

rinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa pa-

leoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habi-

lis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dö-

nemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 30

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bö-

lümü çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapi-

ens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan)

ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r. 31

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar›

iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Harvard Üniversitesi paleontolog-

lar›ndan Stephen Jay Gould,

kendisi de bir evrimci olma-

s›na karfl›n, Darwinist teori-

nin içine girdi¤i bu ç›kma-

z› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir

biçimde yaflayan üç farkl›

hominid (insan›ms›) çizgisi

varsa, o halde bizim soy

Evrimciler, fosiller

üzerindeki yorumla-

r›n› genelde ideolojik

beklentileri do¤rultu-

sunda yaparlar. Bu

nedenle vard›klar› so-

nuçlar ço¤unlukla

güvenilir de¤ildir. 



a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gel-

mifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. 32

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali

birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani

s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evri-

mi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan iba-

rettir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithe-

cus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ün-

lü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir ev-

rimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bi-

limsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur.

Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut ve-

rilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bun-
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SAHTE Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde

ç›kan haberlerde yandakine ben-

zer hayali "ilkel" insanlar›n resim-

leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali re-

simlere dayanarak oluflturulan

haberlerdeki tek kaynak, yazan ki-

flilerin hayal gücüdür. Ancak ev-

rim bilim karfl›s›nda o kadar çok

yenilgi alm›flt›r ki art›k bilimsel

dergilerde evrimle ilgili haberlere

daha az rastlan›r olmufltur.
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lardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi

alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuc-

kerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim ola-

rak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve

insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, ev-

rim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu-

¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile

mümkündür. 33

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne

inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l›

bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›n-

da, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip ol-

duklar›n› bir de  çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir

örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia et-

mektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz

atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve

sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan›

meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl›

olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya
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getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllem-

den geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda

savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay›

onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›-

s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnez-

yum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal

flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n›

gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Ka-

r›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar (do¤al flartlarda oluflumu

mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir teki-

nin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-

sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler.

Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin

bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar.

Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nö-

betlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n

var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest

olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle

bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryala-

r›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,

zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hur-

malar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini

oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl›



varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi

oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye

bölüp, sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikrosko-

bunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda

izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n

üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen

ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üze-

rinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu

gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir

di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" soru-

suna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde re-

tinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan

elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki

görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik

sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde gö-

rüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k

beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi de-

nilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç kar-

fl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri

karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.

yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤-

layamam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tu-

tan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize ba-

k›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en ge-

liflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mü-

hendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabri-

kalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, plan-

lar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na ba-

k›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada bü-

yük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,

TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç bo-

yutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yap-

maya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar.

Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu

da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kal-

d› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön ta-

raf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan

mekanizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler.

fiimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonu-

cunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan

aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin
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biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufl-

turan alet  tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü

görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› du-

rum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri ku-

lak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak

ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç ku-

lak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek bey-

ne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k

gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne ka-

dar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤-

men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyniniz-

de bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir orta-

m›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir ci-

hazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin

Gözün çal›flabilmesi için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz çal›fl›yor olmas› gerekir.
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bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l

kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdü-

rülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektro-

nik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan ba-

z›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan bin-

lerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u

netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik

sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün.

Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda

daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. An-

cak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son de-

rece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman mü-

zik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses

ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan ya-

rat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve

ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›-

c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunla-

r›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfo-

nileri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen

uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji
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veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l

olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu

hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z:

Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve

sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin madde-

den ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu

sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur,

Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek

Kafatas› ›fl›¤› içeri geçirmez. Yani
beynin bulundu¤u yer kapkaranl›kt›r,
dolay›s›yla beynin, ›fl›¤›n kendisiyle

muhatap olmas› asla mümkün de-
¤ildir. Ancak siz, mucizevi bir fle-
kilde bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l
p›r›l bir dünyay› seyredersiniz.
Rengarenk bir do¤a, güneflin pa-
r›lt›s›, kalabal›k bir sokaktaki
tüm insanlar bu zifiri karanl›k
yerde oluflur. Kapkaranl›k bey-
nin içinde, elektrik sinyallerinin,
rengarenk, ›fl›lt›l›, ayd›nl›k bir
görüntüye dönüflmesi ola¤anüs-
tü büyük bir mucizedir. Ruhumu-
za, tüm görüntüleri gösteren,

tüm sesleri duyuran, ruhumuzun
zevk almas› için tüm tatlar› ve ko-

kular› yaratan, herfleyin Yarat›c›s›
olan Allah't›r. 
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için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n

da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin için-

deki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm ka-

inat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce

Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

bulgularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir.

Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r,

öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici et-

kisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yafla-

mad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas›

gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli

gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r.

Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r.

Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›"

olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olu-

fludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›-

d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane ma-

teryalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir ev-
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rimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim

adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden

kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünya-

ya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin

yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›k-

lama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurgu-

luyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹la-

hi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 34

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k

u¤runa yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar.

Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na

inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, ba-

l›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etki-

leflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z mad-

denin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi

deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için,

bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakma-

yan insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar,

üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridir-

ler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçim-

de düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r
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Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir

ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›-

n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumla-

r›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z

bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar,

büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z mad-

deyi dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflü-

nen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤ren-

cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra cey-

lanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmak-

tad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,

profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim

teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde

insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla

düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan

bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› ka-

bilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz.

‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Mu-

sa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan

çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu du-

rum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, ba-
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z› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmek-

tedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve

kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler

vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar.

‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah bir baflka ayetinde ise, bu insanlar›n mucizeler gör-

seler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildir-

mektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan

yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü,

belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr

Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili

olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve

150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›la-

mayacak kadar hayret   verici bir durumdur. Çünkü, bir veya

birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›z-

l›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomla-

r›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizas-

yon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflle-

yen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip
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olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›l-

m›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den

baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu

olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkiledik-

lerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere

bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Fi-

ravun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n

topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücü-

lerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini ser-

gilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece ga-
rip ve ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› dere-
cede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve cans›z fluursuz atomla-
r› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r
gibi ba¤lan›rlar.
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Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldat-

macalar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n

hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na kar-

fl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsü-

nü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz

k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da

f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n›

derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu,

onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada

yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyü-

leyerek etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k ol-

du¤unun anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfl-

lerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f›

alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savun-

maya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmez-

lerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bo-

zuldu¤unda" küçük durumadüfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k

60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, an-

cak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim

teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamak-

tad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alan-

larda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malze-

melerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu

kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla ka-

bul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 35



Bu gelecek,

uzakta de¤ildir aksi-

ne çok yak›n bir gele-

cekte insanlar "tesadüf-

ler"in ilah olamayacaklar›n›

anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmaca-

s› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mla-

nacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla

dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden

kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›-

n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l

kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

Harun Yahya
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