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Her edebiyatta oldugu gibi Divan edebiyatmda da duygu, fikir
ve muhayyile dunyasi vardir.Iste boyle bir edebiyat,Baki ve Seyh Galib
gibi iki biiyiik deger yetlstirmistir.

Saki ve Jeyh Galib, Divan edebiyati'nm en biiyiik ve en
kutsi sanat~Ilarmdandir.Ozellikle kendi donemleri itibariyle §iir
diinvasma damzasrm vurun ses !!etirmislerdir.Baki 16.vv. Sevh Galib
ise 18.yy klasik edebiyatI'nm en biiyiik isimleridir.
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Bugiine kadar Divan edebtyan ~airJeri ve eserleri ile ilgiJi

olarak bircok arasnrmalarda bulunulmus
fakat bu §airlerin
eserlerinde peygamberleri nasil ele aldiklarr iizerinde durulmamI§tir.

Iste bu cahsma Baki ve Seyh Galib Divam'nda Hz.

isa

ile
Hz. Meryem'in nasil ele ahnd1g1 incelenmi§tir.<;:ah§maiki boliim
halinde sunulmus ohm. 1. boliimde Hz. isa ve Hz. Mervem 'in havatlart
degi§ik kaynaklardan faydalamlarak ortaya konutmus, 2. boliimde ise
beyitlerde nelere benzetildikleri acsklannnsur.,
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Gene) olarak baklldigmda Bald Divam'nda isa ve Meryem Ile
ilgili sadece yirmi beyitte deginilmi§ken, Seyh Galib Divam'nda ise
onlarla ilgili beyitlerde daha eok yer vertlmistir.
Bald ve Seyh Galib Divam'na bakdd1g1zarnan, ozellikle Hz.
isa'mn gokyiiziine eekilsi, nefesi, besikte konu§ma mucizesi ve diinyaya
babasiz zclme zibl mucizelerinden babsedilmistir. Bald. Hz.
Meryem'den daha eok oglu Hz. isa (Mesih) ile ilgilenmi§ ve Hz.
Mervem
'le -ihrili
sadece
iki bevitte
bahsetmistir.Sevh
Galib
ise
.,
a ., -, , .,
yukandaki ozeUiklerinden bahsetmekle beraber Baki'nin iizerinde
durmadrgr birkae benzetme tizerfnde durmu~tur.(Padi~ah, Meryem 'in
bakireligi.. vs). Baki'de Hz. isa'nm diinyaya gelme mucizesinden
bahsedilmezken. Sevh Galib de ise bu mucizeden birkac bevitte sdz
ettigi goriilmektedir.
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Bu iki sair arasmdaki belirgin farkm ortaya ~1kl~mmnedeni
olarak, Baki'nin
daha eok din dismda siir yazmasma
baglamlabilir.Bald, her ne kadar ~eyh'iil-islamhk mertebesine
ulasmak istemisse de bona muvaffak olamanus, Seyh Galib ise
tasavvufi yonii gii~lii oldugundan bu mertebeye ula§IDI§tlr ve

.
kendisinden
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edebivatmda
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bir deger

biiviik
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yeti~memi~tir.
Bu eahsmada Hz. isa ve Hz. Meryem ile ilgili ciddi
kaynaklardan faydalamlarak elimden gelenin en iyisini yapmaya
cahstnn. Hz. isa ve Hz. Mervem Ile il2:ili
bilmedHttm bircok bilaive
c:,
ulasmakla beraber boyle bir ~ah~manm daha onceden yapilnus
olmamasr ve ilk cahsma olmasi benim kin avrrca bilviik bir imrnr
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kaynagrdir.

Boyle bir ~ah~may1 mezuniyet konusu olarak bana veren
sevgili hocam Do~. Dr. Nihat OZTOPRAK' a katkllarmdan dolayi
eok tesekknr ederim, Ayrica bu cahsmada emegi ge~en yine cok degerl]
hocam Tahsin Selvi' ye, yaznnmda biiyiik katkisi olan Halil
·Ozdemir'e ve can dostum Uysal Kii~iikozer' e tesekkiirf] bir
bore bilirim.
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1. B0L0M

BAKi ve JEYH GALiB DiVANl'NDA

HZ. iSA iLE HZ.MERYEM
HZ. isA iLE iLGiLi GENEL aiLGiLER:
Kelime An/am, 0/arak:
Hz. lsa Kur'an-i Kerim'de adi gecen ve kutsal kitap olan incil'in
verildigi peygamberdir.
Hz. isa Kur'an-r Kerim'de, Ibn Meryem ve Mesih seklinde zikredilen,
kendisine Incil'in verildigi, Hz. Muhammed'i (S.A.V) mujdeledigi
bildirilen, " Allah'tan bir ruh ve kelime" olarak tavsif edilen, kul oldugu
vurgulanan peygamberdir. Hiristiyanlik'ta ise isa, (Mesih) Tann'nm oglu
"Tann" kabul edilmektedir.
Hz. isa, gerek Hiristiyanhk'ta gerekse islamiyet'te Mesih olarak
kabul edilir. inciller'de isa ismi ona melegin Yusuf'a (Matta, 1/21) ve
Meryem'e (Luka, 1/31) talimati dogrultusunda verilmistir. Bah dillerinde,
isa karsihgmda Jesus ismi ash " Yahve kurtulustur, Yahve kurtanr"
anlammdaki ibranice kisaltilrms sekli olan Yesua'dir. lsa'nm ismi
inciller'de Ve Pavlus'un mektuplarmda Lesous olarak gccmektedir.
Ahd-i Atik'in Yunanca tercumesinde Yosva olarak kaydedilmistir.
Kur'an-i Kerim'de ve Islami literaturde isa ismi kullarulmaktadir. Bazi
batih yazarlar, kelimenin isa seklinde Hz. Muhammed'e bizzat Yahudiler
tarafmdan empoze edildigini ileri surerler.
isa kelimesinin Arapca oldugunu kabul edenler ise "donuk beyaz
renkte olmak" anlammda ayes kokunden geldigini ve rengi beyaz oldugu
icin bu adi aldignu ileri surerler. Buna gore Hz. isa, nefsini itaatle, kalbini
muhabbetle ve ummetini Allah'a davet ettigi icin kendisine bu ad
verilmistir.

HZ. iSA'NIN HAYATI
Hiristiyanhk'm en belirgin ozelligi Hz.Isa ile ilgili inane ve telakkiler
uzerine temellendirilmis bir din olmasidir. Bundan dolayi Isa'nm kimligi,
tabiati ve mesaji Hiristiyanhk tarihi boyunca 90k tarnsilnus, onun hakkmda
pek 90k eser kaleme almrrustir. Ancak hayatma, ozellikle de cocukluk ve
genclik yillanna <lair birinci dereceden kaynaklar oldukca smirhdir; 9unku
Hiristiyanhk teolojisinde Isa'nm dunyevi hayatmdan 90k olumtl, dirilmesi
ve semaya urucu onem tasimaktadir. Bundan dolayi sahih sayilan bugunku
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inciller' de dtmyevi hayatma fazla onem verilmemis inc iller ise sahih kabul
edilmistir,
inciller'de Isa'nm Beytlehem'de dogdugu bildirilmekle beraber
Nasirah diye takdim edilmektedir, cunku Nasira hem yerlesirn merkezinin
hem de bir dini hareketin adidrr. Ote yandan kelime "Allah'a adanmis,
Allah'm elcisi mukaddesi" anlamlarma da gelmektedir. Hz. Isa'run degum
tarihi kesin sekilde bilinmekteyse de miladi baslangic olarak kullamlan
tarihin yanhs oldugu kabul edilmektedir. Bugun kullamlan tarih, VI.
yuzyilda yasarms bir papaz olan Dionysius Exiguus tarafmdan ortaya
konulmustur. inciller'de verilen bilgilere gore isa, Kral Hirodes gunlerinde
Beytlehem'de dogmustur (Matta 2/1). Hirodes'in Isa'y; oldtirme plam
uzerine melegin uyansiyla Yusuf, Isa'yt Misir'a goturmus ve Hirodes'in
olumunden sonra geri donmuslerdir (Matta, 2/19-22). Astronomik hesaplar
ay tutulmasmm Roma takvimine gore 750 yilmm 12-13 Mart gecesi vuku
buldugunu gostermektedir. Paskalya ise 12 Nlsan 750'de baslarmstir. Buna
gore Hirodes'in olumu arasmda cereyan eden olaylar iki-uc ayhk bir sureyi
gerektirdiginden Isa'run dogumunu M.0. 5. yrhrun sonu veya 4. yihrun
bast olarak kabul etmek uygun olur.
Batt kiliselerince kabul edilen 25 Arahk ilk defa IV. yy'da degum
gunu olarak kutlanmistir. inciller'de verilen bilgiye gore Hz. Isa'nm annesi
Meryem, Isa'yi dunyaya babasiz getirmistir. inciller'de Meryem'in anne ve
babasmdan bahsedilmemekte, sadece Isa'nm dogumundan once Galile'de
Nasira sehrinde oturdugu Davud evinden Yusuf adh bir dulgerle nisanh
oldugu belirtilmektedir (Matta, 13/55). Meryem'in teyzesi Elizabeth'in
Hartin soyundan olduguna gore (Luka, 1/5) Meryem de aym soydan
gelmelidir.
Dort incil'den sadece (Matta, 1/1-16) ve (Luka, 3/23-28) Isa'nm
seceresi verilmektidir. Matta incil'i lsa'run seceresini aynca Yahudilik'te
beklenen Mesihin Davut soyundan olacagma <lair inancm Isa'da
gerceklestigini ortaya koymaya calismaktadir. Luka'da Hz. Isa'mn
beklenen Mesih oldugunu vurgulamak amactyla seceresini vermektedir.
Ancak bu iki incil'deki §ecere listeleri birbirinden farkhdrr. Matta'nm
listesinde Davud'dan Isa'ya kadar 28 ismi yer alirken Luka'nm listesinde
bu sayi 41 'e cikmaktadrr. Isa'nm babasiz dunyaya geldigi kabul edildigi
halde iki listede de Meryem'in nisanlisi Yusuf ile son bulmaktadir. Listeler
arasi celiskiyi gidermek icin Matta'daki listenin dulger Yusuf'a, Luka'daki
listenin de Meryem'e ait oldugu ileri stlrulmektedir.
Luka incili'ne gore Cebrail, Yusuf ile nisanh olan Meryem'e bir
oglan doguracagmi rnujdeler ve admm isa oldugunu bildirir. Ona yuce
Allah'm oglu denecek. Rab Allah ona babasi Davud'un tahtmi verecek,
Y akub 'un evi iizerinde ebediyen saltanat siirecek ve onun melekutuna hie
son olmayacaknr (Luka, 1/26-34). Meryem, kendisinin evli olmadignu,
dolayisiyla boyle bir dogumun olamayacagnu belirtince melek Allah'tan
2

olan bir sozun hukumsuz kalamayacagnu
belirtir (Luka, 1/34-38).
Meryem'in hamileligi anlasilmca Yusuf nisam bozmak ister, ancak Rabb'in
melegi riiyasmda ona gorunerek cocugun Ruh'iil-Kudiis'ten
oldugunu
soyleyip onu ikna eder (Matta, 1/18-21, 24-25).
Yine Luka incili'ne gore Yusuf ile Meryem, M.6. 29-M.S. 14 yillan
arasmda imparator olan Kayser Augustus'un buyrugu iizerine nufusa
yazrlmak icin Beytlehem'e giderler ve bir ahirda kahrlar. Meryem isa'y1
burada dogurur (Luka, 2/1- 7). Cok eski bir gelenege gore ise ahirda degil
Beytlehem'e yakm bir magarada diinyaya gelmistir. Dogumunun sekizinci
gununde ona isa adim koyup, sunnet ettirilir (Luka, 2/21 ). Kirk gun sonra
seriata uygun olarak (Levililer, 12). Yerusalim'e mabede gotiiriirler
vegerekli takdimlerde bulunduktan sonra Nasira'ya donerler. Kudus'te
Simeon adh salih ve dindar bir adamla mabede adamis Anna admdaki yash
bir kadm onun beklenen Mesih oldugunu anlarlar (Luka, 2/25-38). Bu
arada Hirodes, Beytlehem ile cevresinde iki yasm altmdaki butun erkek
cocuklann oldurulrnesini emreder (Matt, 2/16).
Hz. Isa'nm cocukluk ve genclik yillan ile ilgili olarak inciller'de
sadece F1s1h (Paskalya) bayrami miinasebetiyle on iki yasmda Kudus'e
goturulmesi olayi zikredilmistir (Luka, 1/80; 2/52). Bayram sonunda Isa'y;
kaybeden Yusuf ve Meryem onu mabedde din adamlanyla sorulu cevaph
konusma yaparken bulurlar. Dinleyenler onun anlayisma ve cevaplarma
sasmrlar.
Isa'nm cocuklugu ve gencligi ile ilgili su hususlar tesbit edilebilir.
Isa'run Ya'kub Yahuda, Yoses ve Simon admda dort erkek kardesi aynca
kiz kardesleri vardir. Bazi yorumcular Isa'run kardeslerinin Yusuf'un ilk
evliliginden oldugunu kabul etmekte, bazilan bunlarm Isa'run kuzenleri
oldugunu kabul etmekte, bir kisrru ise Meryem ile Yusuf'un cocuklan olup
Isa'dan sonra dogduklanm
ileri siirmektedirler
(NDB, s.389). isa
Ibranice'nin yerine gecen Arami dilini konusuyordu.
Matta lncil'i Aziz Yusuf'u on plana cikarmakta Meryem ise hep geri
planda kalmaktadir. Mesihi mujdelerin Hz. Isa'run sahsmda gerceklesmesi
Yahudilik'te Hiristiyanhk'a gecen insanlara hitap eden Matta lncil'i icin
dikkat cekici bir husustur. Luka incili'nde ise biitiin dikkat, cocuk, isa ve
annesi Mery em iizerinde yogunlasmisur.
isa Beytlehem' de bir ahirda diinyaya gelmis, kirk gun sonra Rabb' e
takdim edilmek uzere mabede gotnrulmus, daha sonra muneccimler gelmis
ve Isa'yr dogdugu ahirda degil bir evde bulmuslardir (Matt, 2/11 ).
Mtmeccimlerin ziyaretinden hemen sonra da Misir'a kacma olayi vuku
bulmustur. Luka incili'ne gore aile Isa'nm Kudus'te Rabb'e takdim
edilmesinden hemen sonra Nasira'ya donmustur. Cunku bu incil'de
Hirodes2in zulmtinden ne de M1s1r ikametinden bahsedilmektedir.
inciller' e gore Hz. lsa'nm teblig faaliyeti, Yahya tarafmdan vaftiz

edilmesi ve seytan tarafmdan denenmesinin ardmdan baslarmsnr. Isa'dan
3

alti ay biiyiik olan Y ahya, ondan once teblig faaliyetine baslayarak insanlan
goklerin melekutunun 90k yakm oldugunu haber verip tovbeye davet eder.
Gelenler giinahlanm itiraf edip Y ahya tarafmdan vaftiz edilir. Otuz
yaslanndaki isa da (Luka, 3/23) vaftizden sonra Ruh'ul-Kudus onu cole
goturur ve colde kirk gun, kirk gece oruc tutar. iblis onu igvaya cahsir,
fakat basanh olamaymca pesini birakir. Seytarun Isa'yi denemesi hadisesi
sadece sinoptik inciller'de yer almaktadir ( Matta, 3/13, 17,4), (Markos,
1/12-13), (Luka, 4/1-13).
lsa'rnn bir veya ii9 yil suren teblig faaliyetinin inciller'den hareketle
tam bir kronolojisi yoktur, bazilan farkh tarihlerde verilmektedir . Buna
ragmen teblig doneminin olaylan soyle siralanabilir: Hz. isa Erden
civarmda ve Galile'de teblig faaliyetine baslar. 27 veya 28 yih Nisan
aymda Paskalyamn yaklastigi giinlerde Kudiis'e gelir. Paskalya'dan sonra
Kudus 'ten aynhp Y ahudiye diyarma gidr ve burada Hz. Y ahya ile aym
bolgede teblig faaliyetinde bulunur, ardmdan Galile'ye <loner. Sinoptik
inciller'in verdigi bilgiye gore Isa'rnn asil teblig hayati Galile'de gecer. Bu
bolgedeki faaliyetlerini dort safhaya ayirmak mumktmdur.
Birinci safha kendi memleketi olan Nasira'dan ilk cikanhsi ile baslar
(Luka, 4/16-30) ve muhtemelen dort ay devam eder. Mu'cizeler gosterip
hastalan iyilestiren Isa'run bu ilk donemdeki mesaji Rabb'in ruhunun
kendisiyle birlikte oldugunu fakirlere Incil'i vazetmek icin Allah'm
kendisine meshedip gonderdigi fikri iizerine yogunlasmaktadir.
Bu
donemde isa Allah'm melekutunun yakm oldugunu bildirmekte ve
insanlan tovbeye, Incil'e, iman etmeye cagrrmaktadir. lsa'nm mesaji
Yazicilar ve Ferisiler'in dusmanhgnu celbeder, Ferisiler'Ie Hirodesiler onu
ortadan kaldirmak uzere anlasirlar (Markos, 3/6).
ikinici safhada Isa, Paskalya icin Kudus'e gelir. Bu sirada Ferisiler'Ie
iyice arasi acihr (Yuhanna, 5/1-47). Galile'ye donene Isa'nm cumartesi
gunuyle ilgili kural d1~1 davrarnslan Yahudi otoritelerince tepkiyle
karsilarur. Ferisiler Isa'yi yok etme planlan kurarken halk buyuk bir
coskuyla onu takip eder.
Ucuncu safhada on iki Havarisini secen isa, dagda yapngi meshur
vaazla pek 90k hakikati dile getirir.
Dorduncu safhada vaazi sonrasmda baslamakta ve Hirodes' in ise
karsi tavir almasma kadar devam etmektedir. Bu donemde isa hastalar
iyilestirip, cesitli mu'cizeler gosterir, meseller gostererek gercekleri anlatir.
Nasira'dan ikinci defa cikanlir, on iki Havari'yi lncil'i teblig goreviyle
cevreye gonderir.
Y ahya sehid edildi. isa bes bin kisiyi doyurdu. Kendisine inanan
Galilleliler onu kral yapmak isterler (Yuhanna, 6/15). Isa, bolgeden
aynlarak Su ve Sayda taraflanna, oradan Dekapol'a gider ve nihayet
Kefemahum'a <loner. Alti ay suren bu donem boyunca Isa mu'cizeler
gostermeye ve tebligde bulunmaya devam eder. Olumunu ve dirilisini
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onceden haber verir, kendi sureti degisir ve Kudiis'e gider. Yahuda ve
Pere'yi dolasir, oleli dort gun olan Lazar'r diriltir (Yuhanna, 11/1-46).
Kudiis'e yakm bir yerde ortaya cikan bu mu'cizevi olay sarsar. Kudus'te
baskahin
Kayafa'nm
tesebbusuyle
toplana
Sanhedrin'de
Isa'nm
yaptiklanru kendisi icin tehlike olusturdugu belirtilir, oldurulmesi icin
planlar yapihr (Yuhanna, 11/47-53). Durumu sezen Isa oradan aynlarak
Efraim sehrine, oradan da Pere'ye gider. Kudiis'e giderek "Korkma ey Sion
kizi, iste kralm bir e~ek sipasma binmis gidiyor" (Zekarya, 9/9) ifadesindki
Mesih'in kendisi oldugunu belirtmek icin bir sipa iizerinde sehre gider. Bu
arada on iki Havari' den biri olan Yahuda Iskariyot, baskahinlere giderek
otuz giimii§ karsihgi Isa'y: ele vermeyi vaad eder. Ancak F1s1h bayrammm
birinci gununde F1s1h yemegi sirasmda isa, Petrus'un surcecegini kendisini
ele verecegini bildirir, Havariler' den uyamk durup dua etmelerini ister.
Biraz uzaklasarak secdeye kapamr ve dua eder Havariler ise dinlemeyip
Isa'ya uyarlar.
Kisa bir sure sonra Isa tutuklarur. Isa Baskahin Kayafa Sanhedrin
tarafmdan sorgulamrsa da yapnklannda sue; unsuru bulunmaz. Sonunda
baskahinin Mesih olup olmadtgi hususundaki sorusuna karsilik Isa'nm
acikca Mesih oldugunu soylemesi iizerine oliimti hak ettigine karar verilir.
Yahudiler Isa'nm milleti kandirdigrm, Kayser'e vergi verilmesine engel

oldugu ve kendisine Mesih kral oldugunu iddia ettirdigini ileri surerek
(Luka, 23/2) Roma valisi Pilatus'tan oldurulmesi icin onay isterler. Pilatus
Isa'y1 ozel olarak sorguya ceker, iddialarmm siyasi ve tehditkar olmadigmr
gorur (Yuhanna, 18/33-38); sucsuz oldugunu aciklayip serbest birakmak
isterse de halk ile karsi karsrya gelmeye goze alamaz; Yahudilik'in israrla
Isa'nm carrmha gerilmesini istemeleri uzerine sorumluluktan kurtulmak
icin care arar. Isa'nm Galile'den oldugunu ogrenince Hirodes'e gonderir.
Hirodes Isa'yi sorgulayip Pilatus' a iade eder (Luka, 23/7-11 ).
Gonlu Isa'y1 affetmekten yana olan Pilatus Yahudiler'in baskilan
karsisinda onun carnuha gerilerek oldnrulmesini onaylar. Bunun uzerine
Yahudiler Isa'y1 Golgota denilen yere goturerek carnuha gererler. Isa'mn
basirun iizerine "Nasirah Isa, Yahudiler'in krah" diye bir yaz1 yazilir
(Yahunna, 19/19). Isa, Cuma giinii saat sabah 9'da carmiha gelir (Markos,
15/37). Arimateali Yusuf Isa'run cesedini "hac"a gerildigi yerdeki bahcede
bulunan hazir bir kabre veya kendisi icinde oldugu bir kabre koyar. Ancak
Pazar gunu kabre ziyarete gelenler mezarm bos oldugunu gorurler, Bu
arada Isa dirilmis olarak onlara gorunur (Matta, 28/9-10).
Yeni Ahid Hz. Isa'nm dirildikten sonra on defa Havarilerine ve
sakirdlerine goriindiigiinti kaydetmektedir. Resullerin islerine gore Isa
dirildikten sonra kirk gun daha yasamis, havarilerine telkin ve tavsiyelerde
bulunmus, daha sonra havarilerini Zeytinlik dagma gotiirmii§ ve oradan
semaya almnustir (Matta, 1/3, 9/11).
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Hz. Isa'nm hayatryla ilgili olarak sinoptik inciller'le Yuhanna
incili'nin bakis a91s1 farkli oldugundan naklettikleri olaylardan kronolojik
sirasr da birbirinden farkhdir, aynca zaman ve mekanla ilgili isaretler
genellikle 90k kansiktir. Sadece sinoptikler dikkate almdigmda Isa'run
teblig hayati oldukca kisadir ve bu surede yalmzca bir fisih yasarrustir.
Bununla beraber bazi ifade ve isaretler Kudus'e birden fazla gittigini
dusundurmektedir.
Yuhanna incili ise hem cografi planda, hem de
kronolojik anlamda geleneksel ve bakis acilanndan farkhdir. Ona gore Hz.
Isa teblig faaliyeti doneminde bir degil tic; fisih yasarmsur (Yuhanna, 2/13).
Diger taraftan Hz. Isa'nm tarihi bir sahsiyeti olup olmadigi dahi
Ban' da ozellikle 19. yy. baslannda tartrsilrms bazilan gercekte boy le bir
kisinin yasamadigmi ileri surmuslerdir, Onu tarihi bir sahsiyet olarak
tammakla birlikte hayati ile ilgili rivayetleri mitolojik unsurlarla dolu
oldugunu soyleyenler de vardir. Isa'nm yasadigi donem bu sartlarla ilgili az
da olsa tarihi bilgiler bulunmaktadir. Bununla birlikte incil yazarlarmm
anlattiklan olaylan disandaki olaylarla vakialara baglanma endiseleri pek
yoktur. Sadece Roma Valisi Pilatus dort incil'de de zikredilir. Matta ve
Luka Isa'mn dogumunu
Hirodes'in
saltanatmm
son zamanlarma
yerlestirmektedir. Luka iki yerde anlattigi olaylarm tarihini verir. Yuhanna
ise, Isa'run mabedden satrcilann kovma hadisesinin mabedin insasmdan
kirk alti yil sonra vuku buldugunu belirtmektedir. Isa'm teblig faaaliyetine
baslamasiyla ilgili en acik tarihi bilgiyi veren pasaj Luka incili'ndedir, en
acik tarih ise "Kayser Tiberius" saltanatmm on besinci yih ifadesidir. Luka,
Isa'nm otuz yaslannda vaftiz oldugunu belirtmektedir (3/23).
inciller'in dordunde de Hz. Isa'nm Cuma gunu carmiha gerildigi
bildirilmektedir.
Fakat hadisenin
aym hangi gunu gerceklestigi
bilinmemektedir. Yuhanna incili'ndeki bir ifadeye gore Paskalya'nm
yeneccgi gun carmiha gerilmis olmahdir (18/28). Isa'nm olumu kissasiyla
da teyit edilmektedir. Isa'mn oldiigti gunun ertesi buyuk bayram gunu yani
15 Nlsandir.
Isa Yahudi dini takvimine gore 14 Nisan Cuma giinti olmustur.
Yahudi dini takvimindeki 14 Nisan Cuma gunune rastlamasi miladi
takvimle ya 11 Nlsan 27'de ya 7 Nisan 30'da ya da 3 Nisan 33'te olmustur.
Bunlar arasmda gercege en yakm olam 30 yihdir. 28 yih Nisan ayi
Kudus'te Paskalya bayramma kanlmasi 7 Nlsan Isa'nm olumu, 9 Nlsan
dirilisi.
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HZ. iSA'NIN TEOLOJiK fAHSiYETi
Hiristiyanhk'ta Isa tarihi oldugu kadar hatta ondan daha fazla teolojik
yonden onem tasimaktadir, zira bu dinin temel esaslan Isa ile ilgilidir.
Hiristiyan inancma gore Isa, Allah'm bedenlesmis kelanudir, dolayisiyla
Tanri'drr.
Tann'nm yaratilmarms olan ebedi mesaji bedcnlesmis olup Isa olarak
insanlar arasmda yasamaktadir. Bu sebeple Hiristiyanlar Isa'ya "Tann
oglu, Rab, Mesih" unvanlanm vermektedir. inciller'de Tann'nm ondan
"oglum" onun da Tann'dan "babam" diye bahsettigi cesitli pasajlar Isa'run
uluhiyetine delil olarak gosterilmektedir. Buna karsihk onun ilah
olmadiguu savunanlar da inciller' e dayamrlar (Markos, 10/17-18). iznik
Konsili'nin toplanmasma sebep olan Arius da konsilde inciller'den
~etirdigi karsi delillerle onun ilah olrnadigim gostermeye cahsrmstir.
Isa'nm tabiati yani insan rm yoksa ilah rm veya hem insan hem ilah nu
oldugu husus asrrlar boyu tarnsilmis, 325 iznik, 431 Efes ve 451 Kadikoy
konsillerinde alman kararlarla insani ve ilahi olmak uzere iki tabiati fakat
bir tek sahsiyeti oldugun Tann'nm oglu olmasi hasebiyle teslisinin bir
uknurnunu teskil ettigi resmen tasdik ve ilan edilmistir.
inciller'e gore Hz. Isa'mn mesajmm ozii Allah'm melekutudur, Isa
teblig faaliyetine Allah'm melekutunun cok yakm oldugunu insanlarm
tovbe ederek ona hazirlanmalan gerektigini vurgulayarak baslamisttr.
Melekutun gelisiyle seytarun gunahm ve olumun insanlar iizerindeki
hakimiyeti sona erecektir. Isa Mesih yer yuzune ilahi emirleri (seriat-tevrat)
kaldirmak degil tamamlamak icin gelmistir (Matta, 5/17).
Hz. Isa'nm inciller'de yer alan cok sayida mu'cizesi vardir. Dunyaya
gelisi, vaftiz esnasmdaki olaylar, sulan saraba cevirmesi, ruzgara
emrederek firtmayi dindirmesi, hastalan iyilestirmesi, oluleri diriltmesi ve
az yiyecekle cok kisiyidoyurmasi v.b. bunlardandir.
Hiristiyan inancma gore havarilerin gozleri onunde sernaya uruc ve
babasmm sag tarafma Isa dtmyanm sonuna dogru ikinci defa gelecektir.
iciller'de cesitli alametlerle gelecegi anlatilmaktadir. ilk Hiristiyanlar,
Mesih'in gelisinin cok yakm olduguna inamyor ve gelmesini
beklemektedirler. Insanoglu meleklerle beraber gelip izzet tahtma oturunca
deccalin hakimiyetine son verecek, iyileri mukafatlandtracak, kotuleri
cezalandiracaktir (Matta, 25/31-46).
Hiristiyan dtmyasmda Isa'nm ikinci gelisiyle baslayacak ve bin yil
surecek olan bir hukumranhk inanci da vardir. Bu inanca gore bin yilhk
sure ilk dirilis arasmda gerceklesecektir. Deccal'in hakimiyeti ve deccal
taraftarlanyla Mesih taraftarlarmm savasmasmdan sonra bu sonunculann
zaferleriyle Mesihin bin yilhk yeryuzu saltanati baslayacak bin yilm
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sonunda kottilerle yeni bir savas olacak ve bu savas iyilerin mutlak
zaferiyle sonuclanacaktir. Fakat Katolik kilisesi bin yilhk Mesihi kralhk
inancim reddetmektedir.

Hz. iSA'NIN GENEL NiTELiKLERi
Bir Hadis-i Serif'te soye buyrulur: "Onu gordugunuzde taruyuuz:
K1rm1z1 beyaz arasi bir adamdtr. Uzerinde iki san elbisesi vardir. Ona bir
islakhk Isabet etmedigi halde basmdan su damlar gibidir. Dogu Dimask' da
iki elbise icinde beyaz minarenin yanma ellerini iki melegin kanatlarma
koymus olarak inecektir. Basini egdigi zaman basmdan su damlayacak,
kaldirdigmda ise ondan inci taneleri dokulecektir. O'nun nefesnin
kokusunu bulup da olmeyen kafir kalmayacaktir."
"Mi'rac'a cikanldigim gece Musa ile bulustum.Baktim kine garib bir
adamdir.Basi fazla krvircik degildir.Sanki uzak yerlerin insanlanndan
gibidir.
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HIRiSTiYANLIK VE iSLAM DiNiNE GORE
HZ. isA
HIRISTIYANLIK DININE GORE HZ. ISA :
Hiristiyanlar Yuce Allah'm Hz. Adem'e bugday agacmdan yemesini
emrettigi halde seytanm kandirmasiyla Adem peygamberin bundan
yedigini, Hz. Adem'in isledigi bu gunah yiiziinden onun ve soyunun azaba
mustehak oldugunu kabul eder.
Hiristiyanlara gore Yuce Allah kullara acidigmdan ezeli oglunun
zahiri bir beden icerisine girerek diinyaya gondermis ve "hac"a gerilerek
oldurulmesine riza gostermistir. Aslmda Hz. Isa'nm haca gerilmesini
gerektiren bir sucu yoktur. Fakat Actem'in isledigi sucun kurbam olarak
haca gerilmistir. Bu fedailigi ancak Allah'm ve insamn oglu olan bir
kisiden baska kimsenin yapabilmesi mumkun degildir. Iste bu ogul ve fedai
bakire Meryem'in oglu Isa Mesih'tir.
Allah melegi Meryem'e gondererek onu dunyayi kurtaracak Mesih'in
kendisinden dogacaguu mujdelemistir. Ruh'ul-Kudus'un Meryem'e
girecegini ve ondan ezeli sozun (kelam-logos) dogacagmi boylece
Meryem'in Tanrr'run anasi olacaguu haber vermistir.
Hz. Meryem Bety Lahm'de Hz. Isa'yi dunyaya getirir. Meryem'in
nisanhsi olan dulger Yusuf ru'yasmda gordiigii bir buyruk uzerine Romah
yoneticinin umumi nufus sayirm yapnracagmi duyarak oraya ismini
yazdirmak uzere Meryem ile birlikte gider. Cunku dulger Yusilf'un asil
memleketi Beyt Lahm'dir.
Isa Mesih Yusuf ve Meryem'in indigi halde "han"da dunyaya gelir.
Dulger Yusuf fakir oldugundan handa hayvanlarm kaldigi yerden baska
sigmacak yer bulamaz. Isa peygamberin dogdugu gece Beyt Lahm
cevresindeki tarlalarda surulerini otlatan cobanlar melekler gorurler,
hepsinin birlikte Allah': tesbih ederek ~oyle dediklerini duyarlar:
" Yucelik ve ovgu yucelerin yucesindeki Allah'adir. Yeryuzune selamet
insanlara sevinc vardir" .Bu melekler kervanm soyledigi izlere katilan
cobanlar onlarm pesine duserek giderler ve handa cocugun bulundugu yere
gelirler. Melekler gibi yuce sozler soyleyerek Allah'! tesbih ve terncid
ederler. Meleklerin mujde verirken Jesu ismini kullandiklan cobanlar
tarafmdan duyuldugu soylenir. Bu ad "kurtanci" anlamma gelir.
Hz. Isa'nm dogumundan birkac gun sonra Orselim (Kudtis)'e mecusi
hakimlerinden ve bilginlerinden bir heyet gelirler ve derler ki bugunlerde
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kendisine peygamberlik ve buyuk bir mulk verilen yeni bir cocugun
dunyaya geldigini gosteren gokte bir yildiz parlamistir. Gelecegi bildirilen
Yahudi hukurndan budur. Mecusi bilginler beraberlerinde altm ve
gumusler getirerek bu yolcuya sunmak istediklerini ve ona secde etmeyi
istediklerini soylerler. Kendilerine gokyuzunde gortinen yildizm onderlik
ettigini beraberindeki kisilerle birlikte surukleyerek buralara kadar
getirdigini ifade ederler. Kente geldiklerinde dogan hukumdann yerini
sorarlar. 0 zamanki Kudus valisi Hirodes Mecusileri cagirarak der ki:
"Beyt Lahm' e gidin ve cocugu bulursamz bana verin ki gelip ona secde
edeyim". Mecusiler kendilerine kilavuzluk eden yildizla birlikte Beyt
Lahm'e giderler ve orada cocuk Jesu'yu gorurler. Ona secde edip hediye
sunarlar. Aym anda Rabb'in melekleri ru'yada dulger Yusuf'a gortmurler
ve ona: "Kalk cocugu ve anasmi al M1s1r'a kac, cunku Hirodes cocugu
oldurmek istiyor" derler.
Dulger Yusuf da riiyasmda soylenenleri yapar. Kutsal aile Misir'a
tasirnr. Aym melekler Mecusi heyetine de gorunur ve rti'yada kendi
memleketlerine donmelerini ve Hirodes'e cocugun yerini soylememelerini
bildirirler. Bunun uzerine Hirodes kizar, heyecanlanarak Beyt Lahm ve
civarmdaki memleketlerde yasayan iki yasma kadar olan cocuklann
tumunun oldurulrnesini emreder.
Kutsal aile Musul' a gider ve inandiklan gibi yamk mabedin onune
konaklarlar. Birkac ay burada kaldiktan sonra tekrar seyahat ederler. Ctmku
cocugu da anasiru da ahp Yahudiye'ye donmesini emretmistir. Zira cocugu
oldurtmek isteyen Hirodes olmustur. Bunun uzerine diilger Yusuf ve ailesi
Filistin'e dogru yonelirler. Matariye yolunu takip ederler ve bakire agacr
denilen o bolgede yetisen bir agacm altmda golgelenirler. Bazi
kaynaklardaysa Misir'a geldiklerinde buttm putlar yikilmis ve kmlrrustir.
Filistin'e donduklerinde Nasira'da yurt edinirler. Mesih otuz yasma
basmca Yuhanna onu Urdun irmagi dolaylarma goturur. Kirk gun oruc
tuttuktan sonra dinini mujdelemeye baslar. Bu esnada seytan onu tecriibe
eder ve der ki: "Eger bana boyun eger ve secde edersen sana turn dtmyayi
veririm". Mesih ona der ki: "Git ey seytan". Seytan gider ve melekler gelir.
Kendisinin yamna gelip ona hizmet ederler. Bu mujdelemeden sonra Isa
dinini yaymaya baslar. On iki Havarisi onun cevresine girer ve onlarla
birlikte yetmis kisiyi daha secerek Yahudi ve Celil koylerine elci ve
mujdeleyici olarak gonderir. Hiristiyanlara gore ilahhgim gosteren
mucizeler gosterir,
Yahudiler islerin kotu gittigini, Hz. Isa'mn ellerinden cikacagim
farkedince musavere ederek onu yakalamak icin kendisin tuzak haztrlarlar
ve haksrz yere iftira ederler. Onu nihayet yakalayarak Roma Valisi olan
Platus'a teslim ederler. Hakkmda "hac"a gerilerek oldurulmesine karar
verilir ve yine onlara gore Hz. Isa hacdan cikanlarak topraga gomulur.
Kabrinde ii<; gun kaldiktan sonra kirk gun boyunca Hiritiyanhk't yaymaya
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cahsir ve ogrencilerin arasmda yasayarak goge yukselir. Ogrencilerine:
"Gidin dunyayi dolasm, incil'i butun mahlukata yaym". Baba, ogul, Ruh'ul
Kudus adma onlan vaftiz eder.
Hz Isa'dan sonra ona inanan Hiristiyanlar, Trianus, Dicius ve
Dioecletianus donemlerinde buyuk eziyetler gorurler. Neron, Hrristiyanlera
karsi olmadik iskencelerde bulunur. Roma'yi onlarm yakngim soyleyerek
bunun actsnu Hrristiyanlardan
cikanr. Neron'un son dort senesi,
Hmsttyenlann iskencelere maruz kaldigi donemdir. Zalim Neron devrinde
Htristiyanlarm stadyumlarda diri diri, vahsi hayvanlarm ontme, ac kalmis
kopeklerin agzma atildtklan, asildiklan, haca gerildikleri, ziftli elbiseler
giydirildikleri, atesler -Uzerinde yakildiklan olmustur.
Trianus doneminde Htristiyanlar unutulmaz acilar cekerler. Onun
korkusundan gizli yerlere kacarak ibadetlerini icra etmeye cahstrlar.
Roma'mn putperest dinine inanmayan ve Hiristiyan olan bu zavalhlarm
gizli toplantilar yapmasmi yasaklar.
Dicius'tan sonra Hrristiyanlenn basma daha agtr felaketler ve
rnusibetler gelir. Dioecletianus
basa gecince Htristiyanlara
yaptlan
i§kencenin azalacagim limit etmislerdir. Arn.a Diocletianusdiger kurallarda
daha 90k iskence yapmaya baslar ve Misrrh Hrristryanlara daha agir
iskencelerde bulunur. Dioecletianus ne kadar Hiristiyan papazi ve
piskoposu varsa hepsini yakalatip hapse attmr. Y-Uz kirk bin kisiden fazla
K1pt1 Hiristiyan olduruldu,

HIRiSTiYANLIK'TA iMAN ESASLARI
Hiristiyanhk'ta

imamn esaslan 3 'ttir.
1-TESLiS (Trinity): D9 esast kabullenmek.
2-Hz. Isa'mn insanhgi kurtarmak icin haca gerilmesi ve kabrinden kalkrp
gage cikmasr.
s-oio ve dirileri hesaba cekmesi.

TESLiS AKIDESi (Trinity): Dr. Poust "Kutsal Kitabm Tarihi" adh
eserinde diyor ki: "Allah'm tabiati esit i.i9 unsurdan ibarettir.
a- Baba Allah
b- Ogul Allah
c- Ruh'til-Kudlis Allah
insanlar ogul vasitasiyla babaya baglamrlar. Kendilerini feda ederek ogula
ve temizleyerek de Ruh'-Ul-Kudtis'e intlsab ederler.
Bu ifadeden anlasihyor ki, il9 unsur birbiriyle i9 icedir ve yaraticmtn
zan uclu esasi zarurl ktlar.
Papaz Peatre ~oyle diyor: "Yuce Allah evreni yarattiktan ve onu
insan ile si.isledikten sonra birligine ait unsurlarm dismda hicbir seyi
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acrklamarmsnr. Nitekim Tevrat'm satirlan arasmda bu konuda bazi
isaretlere rastlamak mumkundur. Tevrat'ta Allah'm kelimesi, Allah'm
hikmeti, Ruh'ul-Kudus gibi ifadelere rastlamhr. Ancak Tevrat'tn
kendilerine indirildigi kimseler bu kelimelerin anlamlanni kavrayacak
gucte degildirler. Bununla beraber Tevrat'r lncil ile birlikte okuyanlar
kastolunan manay: kavrarlar. Neden sonra Mesih dunyaya gelince Yuce
Allah kendi prensiplerini ve derli toplu hi.iki.imlerini Incil'de bize
gostermistir. lncll'in Yahudi kitaplarmda "Allah'm Kelimesi" diye
adlandinldigi gorulmektedir. Ahd-i Atik'in ilk bes kitabmda bu ifadelere
rastlamhr. Yuce Tann goge 91k1p yukselince inanlar arasmda oturmak
uzere bir ruh gondermistir. Bu ruhun da ogul gibi, Allah ile 90k ustun ve
ezeli bir munasebeti verdir. Bu, Ruh'ul-Kudus admi ahr ki Tevrat'ta
aciklanan ifadenin aymsidir. Goruluyor ki Tevrat'm telmih yolu ile
gosterildigi seyi incil butunuy le aciklanustir".
Allah'm kutsal kitabi anlamakta zihnini aydmlattigi, kalbini herkese
actigr herkes sozn (kelime-logos) Allah'm mucerred emri ve bir tek sozn
olarak aciklama yapilamaz, Bu il9 uknum ilahi kemal baktrmndan birbime
esittir. Bunlardan ikisi soz (kelime-logos) ile Ruh'ul-Kudus'tur.
Birinci i.iknfim "Baba'ldir. Buradan anlasihyor ki herseyin kaynagi ve
menbai babadir. Babanm soze nisbeti sekil nisbeti degil, hakikidir.
ikinci uknum "soz"dtir. Cunku 0, Tanrr'nm iradesini ustun ifadelerle
aciklarnaktadir ve Allah ile insanlar arasmdaki haberlesmenin aracisidtr.
"Soz"tin diger bir adi da oguldur.
Cunku ogul zihninde muhabbet baghhgrm ve kisiyle baba arasmdaki
birligi temsil eder. 0, kendisiyle babasi arasmdaki munasebeti ve esyamn
kendisi ile olan munasebetini tefrik yetkisini haizdir.
Ucuncu uknum Rfih'i.il-Kudi.is'ti.ir.insan ruhlarmm aydmlatilmasmda
ve itaata sevkinde etkisi olup baba ile ogul arasmdaki munasebeti dile
getirir.
Bu aeiklamalardan anlasilacagi uzere bazilanrun yanhs olarak
scyledikleri gibi ogul beseri degum ile degil bir tek Tanrr'da mevcut olan
ustun sirn uknumlar arasi nitelemeyi ifade eder. Ogulu babadan beseri
dogumla dogmasi hususuna gelince Allah bundan mi.inezzehtir. Hiristiyan
dininin hizmetcileri ve ilahiyatcilan Tann'nm ii<; uknumdan ibaret
oldugunu kabul etmislerdir. Her birinin insanlarla ilgili ayn bir vazifesi
vardir. Buna gore teslis akidesi acikca olmasa da telmih yoluyla Tevrat'ta
mevcuttur. Bu uknumlar, ozi.i itibanyla birbirinden ayn olmasa da bolum
itibany la birbirinin aymdir. Baba ile ogul arasmdaki munasebet beseri bir
degum munasebeti degil, oz bakimmdan birlik ve muhabbet mi.inasebetidir.
Ogul ile babanm sahsiyetleri farkhdir. Ruh'ul-Kudus'un ki tamamen
ayndir. Ancak Ruh'ul-Kudus ikinci uknuma ruh ve cesaret olarak girmis
mi, girmemis mi? Bu hususta Kipti Hiristiyanlar soyle diyorlar:
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"Allah ii~ uknumdan meydana gelmis bir varhktir, Baba; ogul ve Ruh 'iilKudus uknumlarmdan mutesekkildir. Oglun uknumu Ruh'til-Kudus ve
bakire Meryem'den beden haline donusmustur. Boylece beden sekline
girmis olan ogul ile babanm birligi iki tabiattan meydana gelen bir irade
birligidir.
Yunan (Rum) Ortadoks kilisesiyle Katolik kilisesi ise ogulun iki
tabiata ve iradeye sahip oldugunu kabul etmektedir. Butun kiliseler teslis
inancmda mnttefiktirler. Sadece Meslh'in Tannhk unsuru tasryip
tasimadigi konusunda farkh gorusler vardtr. Hz. Isa'm bakire Meryem'den
meydana gelerek tecessud etmeside ilahi unsurla icice girerek tek bir tabiat
ve irade haline gelmis olmasiyla ikinci uknumun (ogulun) kendine has iki
tabiat ve iradeye sahip olmasi konusunda ayrihklar soz konusudur.
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iSLAM DiNINE GORE
HZ. isA
KUR'AN-1 KERiM'DE GECEN HZ. iSA iLE iLGiLi
AYETLER

HZ. iSA'NIN HAVARiLERJNE GOKTEN SOFRA INMESI
Maide hadisesinde; Allah'm kulu ve Raso.Hi Isa (A.S)'a lutfettigi
nimetlerden birisidir. Hz. Isa, uzerlerine bir sofra indirilmesi icin dua
ettiginde, Allah onun duasmi kabul etmis ve kesin bir huccet, apacik bir
mu'cize, ayet ve delil olmak uzere onu kendisine indirmistir.
Maide; uzerinde yemek bulunan sofradir. Havariler muhtac ve fork ii
zaruret icinde bulunduklan icin Isa peygamberden hergun uzerine bir sofra
indirilmesini ve bundan gecinerek guc kazarup Allah'a ibadet etmek
istediklerini bildirmislerdir. Hz. Isa onlara soyle demis: "Eger
inannuslarsamz Allah'tan korkun." Yani Mesih onlarm bu isteklerine soyle
karsihk vermis: "Allah'tan korkun ve bunu istemeyin. Olur ki; bu sofra
sizin icin bir imtihan vasitasi kihrur. Eger inananlarsamz nzik konusunda
Allah'a guvenip dayanm."
"Allah buyurdu ki: "Ben onu Jiiphesiz indirecegim. Ey Isal Her kim
11

bu
nimeti
yalanlarsa
ya1ad191n1z
alemlerden
hi~ir
kimseyi
azabland1rmayacag1m bir azabla onu azabland1r1r1m. Bu ifade, Allah'm
su kavilleri gibidir: "K1yamet gunu de; ey Firawn hanedan,1 Azab1n en
11

;iddetlisine girin. (Gafir Suresi, Ayet No: 46)
11

"Dogrusu mmaf,kla.r,

cahennamin en a.It ka.t1nda.d1rla.r.

11

(Nisa

Suresi, Ayet No: 145)
Bu konuyla ilgili olarak Rasulullah (S.A.V) soyle buyurur: "Gokten
inen sofrada et ve ekmek vardi. Hz.Isa onlara ihanet etmemelerini ve ertesi
gune hicbir sey saklamamalanm emretmisti. Onlar ihanet ettiler ve bir
kisnuru kaldirarak sakladilar. Bunun tizerine domuzlar ve maymunlar
sekline dondurulduler."
Isa (A.S) dedi ki: "Gordugtmuz yemeklerden hicbirisi dunya ve
cermet yemegi degil, sadece Allah'm gokyuzunde yuce ve ezici kudretiyle
meydana getirdigi bir seydir. Allah o seye; "OL" demis ve o da bir goz
kirpma suresinden daha cabuk bir zaman dilimi icerisinde olmustur.
lstediginiz seyi, Allah'm adiyla baslayarak yeyin, Rabb'rmza hamd edin ki;
size daha 90k verip desteklesin.
-r
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Y emek bittikten sonra gozleri onunde sofranm goge yuksedigini
musahede ediyorlardi. Sofradan yemis olan her fakir zenginlesiyor, her
duskun iyilesiyordu ve dunyadan gocunceye kadar zengin ve saghkh kisiler
oluyorlardi.
Butun bu haberler, Meryem oglu Isa zamanmda Allah'm Hz. Isa'nm
duasmi kabul etmesi neticesi israilogullarma sofranm indirilmis oldugunu
gostermektedir.
Gokten sofra indirilmesiyle ilgili olarak Yiice Allah Maide
sftresinde soyle buyurur:
110-Hani Allah: "Ey Meryem oglu Isa! Senin ve ananm
uzerindeki nimetimi hat,rla demi;ti. Hani seni Ruh'ul-Kudus ile
desteklemi;tik.
Be;ikte iken de, yeti;kin iken de insanlarla
konu;uyordun. Hani sana; kitab,, hikmeti, Tevrat', ve ±ncil'i ogretmi;tik.
Hani sen; benim iznimle ,amurdan ku; gibi bir;ey yap,yordun da i,ine
ufluyordun ve Benim iznimle ku; oluyordu. Hani sen; anadan dogma koru
ve abra;, Benim iznimle iyi ediyordun. Hani oluleri Benim iznimle
diriltiyordun. Ve hani ±srailogullar,ni senden ,ekmi;tim, kendilerini
apa,,k bir buyudur, demisti.
111-Hani Ben, Havarilere: "Sana ve peygamberime iman edin, diye
vahyetmi;tim de; inand,k, ;ahid ol ki biz, muslumanlar,z, demislerdi.
Allah Teala Kasas Suresinde bu anlamda soyle buyurur: "Musa'nm
annesine de; onu emzir diye vahyettik." (Kasas, 3)
Nahl Suresinde ise; "Rabb'in bal ar1s1na; daglarda, aga,larda ve
haz1rlanm1; kovanlarda yuva edin, sonra her ,e;it urunden ye, sonra da
Rabb1n'1n i;lemen i,in gosterdigi yollardan yuru" diye vahyetti. (Nahl, 6869)
112-Hani Havariler: "Ey Meryem oglu Isa; Rabb'in bize gokten
bir sofra indirebilir mi? demi;lerdi de; 0, eger inanm1;larsan1zAllah'tan
korkun, demi;ti.
113-Demi;lerdi ki: "Istiyoruz ki; ondan yiyelim kalblerimiz
yat,;sm ve Senin bize hakikaten dogru soyledigini bilelim de biz de ona
,ahidlerden olah."
114-Meryem oglu Isa da: "Allah',m; Rabb'imiz, ustumuze gokten
bir sofra indir ki; bizim hem oncekilerimiz hem sonrakilerimiz i,in bir
bayram ve Sen'den bir ayet olsun. Bizi r1z1kland1r. Sen, r1z1k verenlerin
en hay1rhs1sm"diye dua emi;ti.
115-Allah buyurdu ki: "Ben, onu ;uphesiz indirecegim. Bundan
sonra da art,k her kim i,inizden kufrederse; dunyada hi, kimseyi
azabland1rmayaca91mbir azabla azabland1r1r1m."
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Hz.iSA'NIN SADAKATI
Allah Teala; kulu ve Rasulu Meryem oglu Isa'yi munkir ve mulhid
Hiristiyanlardan uzaklastmdiktan, Allah't ve Rasulu'nu yalanlayanlardan
ettikten ve butun idareyi Allah Azze ve Celle'ye havale ettikten sonra
cevab vererek soyle buyuruyor: "Bu; dogru soyleyenlerin dogruluklanm
fayda verdigi gundttr."
"Onlara altmdan irmaklar akan, icinde temelli kalacaklan cennetler
vardir." Orada surekli kahrlar. "Alah onlardan hosnud olmustur, onlar da
hosnud olmuslardir."
"Alleh'm ho;nudlugu ise daha biiyuktur." (Tevbe, 72)
"Biiyuk kurtulu3 i3te budur. ilte ~h3anlar bu gibi 3eyler i,in
~ah;s1nlar." (Soff at, 61) ve "Yar11anlar bunun i~in yar11sinlar."
(Mutoffi'fin, 26)

Hersey Allah'm saltanati altmdadir, kudret ve idaresine gore cereyan
eder. O'nun benzeri ve dengi yoktur.
Hz.

isa'n1n

sadakati

Maide

Suresinde

1oyle

geqmektedir:
116-Allah buyurmu~tu ki "Ey Meryem oglu Isa; Sen mi insanlara: Beni ve
annemi Allah'tan ba1ka iki nah edinin, dedin? Demifti ki:Tenzih ederim
Seni , hak olmayan bir sozu soylemek bana yara3maz. Eger ben, onu
soylemi3sem; Sen onu elbette bilirsin. Sen benim i,imde olana bilirsin,
ama ben Seni zat1nda olan1 bilmem. Dogrusu gorulmeyeni en iyi bilen
Sen'sin, Sen.
117-Ben; onlara Sen'in bana buyurdugunda ba3kas1n1 soylemedim. Rabb'im
ve Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Ben, aralaranda bulundugum
surece uzerlerine ,ahid idim. Beni oldurdugunde onlar,n murok1b1 Sen'sin,
Sen her3eye 3ohidsin.
118-Eger onlara azob edersen; ;uphesiz onlar Sen'in kullar1nd1r. Soyet
bag13larsanmuhakkak ki Sen'in, Sen Aziz, Hakim."
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PEYGAMBERLER

VE KiTAPLAR

Allah Teala; israilogullanm,
isyan, inad, muhalefet ve
peygamberlerine karsi buyuklenmekle nitelendiriyor. Allah Teala.'nm Hz.
Musa'ya kitabi yani Tevrat'i verdigini ancak onlarm bunu tahrif edip
degistirdiklerini, Tevrat'tn emrine muhalefet edip te'vil yoluna sapnklanm
bildirip Hz. Musa' dan sonra serianyla nebiler gonderdigini hanrlanyor.
Nitekim Allah Teala: "Dogrusu, biz yol gostarici va nOrland1r1c1 olarak
Tevrat·, indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiJ peygamberler, Yahudi
olanlara onunlava Rabb'a kul olan bilginlar da Allah'1n kitab,ndan mahfuz
kalanla hukmedenlerdi.Tevrat'a 1ahid idiler." (Moide, 44)

Nihayet israilogullanmn peygamberleri Meryem oglu Isa ile son
bulmustur. Hz. Isa bazr htikumlerle Tevrat'tan farkh esaslar getirdigi icin
Allah ona mucizeler vermistir. Rasulullah (S.A.V): Kitab ehlini ne
dogrulayin ne de yalanlaym sadece "Allah' a ve bize indirilene iman ettik"
deyiniz, buyurmustur.
"Soyundangelenlere kitab ve peygamberlikverdik." (Ankubet, 27)

"Sonra onlarm izleri uzarinde peygamberlerimizi ard arda gonderdik.
Meryem oglu Isa'yi da arkalarmdan gonderdik. Ona incil'i verdik ve ona
uyanlarm kalblerine bir sevkat ve merhamet koyduk. Onlarm uydurduklan
rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmadik. Fakat kendileri
Allah'm nzasuu kazanmak icin yaptilar. Arna bunu da hakkiyla riayet
etmediler. Biz de onlardan iman etmis olanlardan iman etmis olanlara
ecirlerini verdik. lclerinden cogu ise fas1klardir.
Bu konu ile ilgili

Bakara Siiresinde

ise 1oyle buyrulur:

87-And olsun ki MGsa'ya kitab verdik,
ondan sonra ard arda
,.
prygambarlar gondardik. Maryam oglu Isa'ya balgalar vardik, onu
Ruh'ul-Kudus ile (Cebrail A.S) destekledik. Size bir peygamber
nafsinizin ho1lanmad191 birpy gatirdik~, buyukluk taslayarak, bir
k1sm1n1 yalanc1 say1p, bir k1sm1n1 oldurur musunuz?
129-"Rabbimizl I<;lerinden onlara Senin oyetlerini okuyan, Kitab'1 ve
hikmati ogratan, onlar, har kotuluktan ar1tan bir paygambar gondar.
Dogrusug~lu va Hakim olan ancak Sansin".
136-Biz;
Allah'a, bize indirilmi1 olana :i:brahim'e, :i:smail'e,
ishok'a,Ya'kub'a va torunlar1na indirilmiJ olanlara, Musa·ya, Isa'ya
verilenlare, paygamberlara Rabb'lar, taraf1ndan varilmi1 olanlara iman
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ettik. Onlar,n hi,birinin aras1n1 digerinden ay1rmay1z. Biz ona teslim
olmuilardan1z,deyin.
253-i;te bu peygamberlerden bir k1sm1n1 digerlerinden ustun kald1k.
Onlardan Allah'1n kendilerine hitob ettigi derecelerle yukselttikleri
vard1r. Meryem oglu Isa'ya belgeler verdik, onu RGh'ul-Kudus'le (Cebrail
A.S) destekledik. Allah dileseydi belgeler kendilerine geldikten sonra,
peygamberlerin ard1ndan birbirlerini oldurmezlerdi. Fakat ayr1hga
d0$ti.iler, kimi inand1 kimi inkor etti. Allah dileseydi birbirlerini
oldurmezlerdi, lokin Allah istediginiyapar.

KIYAMET ALAMETLERi
Allah'm Rasulu bir hadislerinde soyle buyurdular: "Mi'rac'a
cikanldigrm gece Ibrahim, Musa, ve Isa (A.S) ile bulustum, Kiyamet
hakkmda muzakerede hulunuyorlardi. Durumu lbrahim'e birakular. 0: Bu
konuda bende bilgi yok, dedi. Musa'ya tevcih ettiler, 0 da: Bu konuda
bilgim yok, diye cevab verdi. Nihayet lsa'ya yoneldiler ve ondan cevab
beklediler. 0 da soyle dedi: Onun vaktine gelince :Onu Allah'tan baska
kimse bilmez. Rabb'imin bana verdigi sozde muhakkak Deccal cikacakur.
Benim elimde iki dal olacak. Beni gortince kursunun eridigi gibi eriyecek.
Allah onu helak edecektir, bu esnada Ye'cuc ve Me'cuc cikacak, yuksek
yerlerden sur'atle inecekler ve onlarm memleketlerini 9igneyecekler. Neye
rastlarlarsa helak edecekler, her suyu icecekler, insanlar sikayet icin bana
gelecekler; ben, onlarm aleyhine Allah'a dua edecegim ve Allah Teala
onlan helak buyurup oldi.irecek. Neticede yeryi.izi.i, onlarm pis kokulanyla
kokacak.
Efendimiz soyle buyurur: "Deccal cikacak ve dogru tarafmdan
gelecek. Onun ilk ugrayacagi memleket iki denizin birlestigi yer olacak.
Meryern oglu Isa (A.S)sabah namazi sirasmda inecek ve onlarm emirleri
(baskanlan) Isa'ya: Ey Allah'm ruhu, one gee, namaz kildir diyecek,
emirleri oe gecip namaz kildiracak. Namazi bitirince Isa kisa mizragi ahp
Deccal' e dogru gidecek. Deccal onu gorunce, kursunun eridigi gibi
eriyecek ve Isa rmzragim onun gogsi.ine saplayarak oldurecek de
etrafmdakiler hezimete ugrayacaklar."
Bir baska hadiste: Meryem oglu Isa ummetinin icinde adaletli bir
hakem ve adaletli bir imam olacakttr. Haci kiracak, domuzu oldi.irecek,
cizye koyacak ve sadakayi terkedecektir. Dusmanhk ve karsihkh ofkeler
kalkacak, yeryuzu bansla doldurulacak. Deccal'm cikismdan once siddetli
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bir achgin Isabet edecegi ii9 kithk senesi olacak. Y eryuzune biitiin
bitkilerini hapsetmesini emredecek de yesil hicbir §CY dikilmeyecek. 0
zamanda insanlan ne yasatacak; tehlil, tekbir, tesbih tahmid. Biitiin bunlar
onlar icin yiyecek yerine gececek. Daha sonra Ey insanlar: Rabb'rruza
geliniz denilecek. Onlan durdurunuz; onlar sorulacaklardir. Sonra soyle
buyrulacak: Atese gonderilecekleri cikanmz. Sorulacak: Kactan (kac
kisiden, ne kadar)? Soyle buyrulacak: Her binden dokuz y-Uz doksan dokuz.
"Gen,ler ihtiyor kilmeeek. Bu, o gun bald1rlar a,1hr... " (Kalem, 42) diye

isaret edilen giindiir.
Bu hadislerde Hz. Isa'nm ne sekilde inecegini ve inis yerini delalet
vardir. Inis yeri Sarri'da hatta Dimask'rn dogusundaki minarenin yanmda
olacaktir. Allah'm kiyamet giiniine kadar devamh laneti onlarm iizerine
olsun, yikilan minarenin yerine, yontma tastan beyaz bir minare insa
edilmistir. Y ikilan minarenin taslannm cogu, Hiristiyanlann mallarmdan
imis. Kuvvetle sarnldigma gore; Meryem oglu Isa bu minarenin iizerine
inecek, domuzu oldurecek, haci kiracak, gectigi iizere sadece Islam": kabul
edecektir.
"$uphesiz ki O, beklenen saati bildirir." (Zuhruf, 61) A.yeti
kiyametin yaklasmasma bir delil ve isarettir. Zira o Mesih, Deccal'in
ciktsmdan sonra inecek ve Allah Teala, sifasnu indirmedigi hicbir hastahk
yaratmarmstir, buyrulmustur. Ye'cuc ve Me'cUc'ii gondercek, onun duasi
bereketiyle onlan helak edecektir. Bir ayet-i kerimede Allah Teala §6yle
buyurmustur: "Ye'cuc ve Mec'uc acilipta her tepeden ve her dereden
bosandiklan vakit. Ve gercek vaad yaklastigi zaman."

YAHUDi VE HIRiSTiYANLAR'IN BO$ iDDiALARI
Allah Teala Meryem oglu Mesih hakkmdaki bos iddialar dolayisiyla
Ihristiyanlar'm kufrune hiikiim veriyor bunu acikca ilan ediyor. Meryem
oglu Isa, Allah'm kurallarmdan bir kul, yarattiklanndan bir yaratik oldugu
halde onlar kendisinin Tann oldugunu iddia ediyorlardi. Allah onlarm
soylediklerinden yuce ve miinezzehtir. O'nun hakimiyetinin ve saltanatmm
aitmda buiundugunu haber vererek buyuruyor ki: "Eger Meryem oglu
Mesih' i anasnu ve yeryiiziinde onlann hepsini halak etmek isterse kim
Allah'a karsi koyabilir. Evet, Allah bunu isterse O'nu engelleyebilecek kim
vardir? Veya o davraruslardan O'nu kim dondurebilir.
"Goklerin, yerin ve aras1ndakilerininmulku Allah't1r. Diledigini yarat1r,
butun mevcudat1n yaratan1, maliki O' dur. 0, kudreti, saltanat1 ve
adoleti sebebiyle yapt1klar1ndan sorumlu degildir." (Moide SGresi, Ayet
no: 17-18)

19

YAKIN

eoeu

ONiVERSiTESi
FEN-EDEBiYAT FAK0LTESi
TORK DiLi ve EDEBiYATI
B0L0M0
ESKi TORK EDEBiYATI ALANI
MEZUNiYET CALl,MASI

"(J3)i1(i ve ~P/YJ{q)l£j(J3 (J)jrcJ)i:NJ':N(J)Jt
Hz. iSJi ile Hz. :MP/l{C'fP,:M"
SEZGiN POYRAZOGLU

980213
DANIJMAN

H®A:

Do~ Dr. Nihat OZTOPRAK
'---Haziran I 2002
LEFKO$A

BA Ki
ve
JEYH GALiB

DiVANl'NDA
Hz. isA
ile
Hz. MERYEM

iCiNDEKiLER
KISAL TMALAR

.

QJ>-QI[
ONSOZ

.

BAKi ve-$E'VH GALiB DiVANl'NDA Hz. isA He Hz. MERYEM
1. BOLOM
•
•
•
•

Hz. isa ile ilgili Genel Bilgiler
Hz. isa'n1n Hayatr
Hz. isa'nm Teolojik $ahsiyeti..
Hz. lsa'run Genel Nitelikleri..

-;--.

1
1
7
8

Hirlstlyanhk ve islam Dinine Gore Hz. isa
• Hulstlyanhk Dinine Gore Hz. isa
• Hrrletlyanlrkta lman Esaslan

9
11

lslam Dinine Gore Hz. isa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kur'an-1 Kerim'de Hz. isa ile ilgili Ge~en Ayetler
Hz. lsa'run Havarilerine Gokten Sofra inmesi.
Hz. lsa'mn Sadakati
Peygamberler ve Kitaplar
K1yamet Alametleri
Yahudi ve H1ristiyanlarm Bo§ lddialan
Peygamber ve Peygamberlik
Helal Yiyecekler
Meryem Oglu isa Mesih'in Sonu

14
14
16
17
18
19
20
23
25

• Hz. Meryem
• Genel Bilgi

26

• isa (A.S)'m Annesi Hz. Meryem'in Soyu,Dogu§u ve Beyt'ul
Makdis Mescid'ine Adamp B1rak1h§1 ve Baz1
Faaliyetleri
28
• Hz. Meryem'in Hamile Olusu.Hz. isa'y1 Doguru§u
29
• Kur'an-1 Kerim'de Hz. Meryem ile ilgili Gecen Ayetler
30
2. BOLOM
•
•
•
•

Baki Divam'nda Hz. isa ile ilgili Beyitler
Baki Divam'nda Hz. Meryem ile ilgili Beyitler
$eyh Galib Divam'nda Hz. isa
$eyh Galib Dlvaru'nda Hz. Meryem

• LCigat
• Bibliyografya

35
40

41
49

51
59

KISAL TMALAR

A.S

ALEYHiSSELAM

Dr

DOKTOR

G

GAZEL

Hz

HAZRET

K

KASiDE

Prof

PROFESOR

R

RUBAi

S

SAYFA

T.B

TERC-i BEND

0NS0Z
Her edebiyatta oldugu gibi Divan edebiyatmda da duygu, fikir
ve muhayyile dunyasi vardir.Iste boyle bir edebiyat,Baki ve Seyh Galib
gibi iki biiyiik deger yetlstirmistir.

Saki ve Jeyh Galib, Divan edebiyati'nm en biiyiik ve en
kutsi sanat~Ilarmdandir.Ozellikle kendi donemleri itibariyle §iir
diinvasma damzasrm vurun ses !!etirmislerdir.Baki 16.vv. Sevh Galib
ise 18.yy klasik edebiyatI'nm en biiyiik isimleridir.
.,

CJ

•.

CJ

>

.,.,,

,

.,

Bugiine kadar Divan edebtyan ~airJeri ve eserleri ile ilgiJi

olarak bircok arasnrmalarda bulunulmus
fakat bu §airlerin
eserlerinde peygamberleri nasil ele aldiklarr iizerinde durulmamI§tir.

Iste bu cahsma Baki ve Seyh Galib Divam'nda Hz.

isa

ile
Hz. Meryem'in nasil ele ahnd1g1 incelenmi§tir.<;:ah§maiki boliim
halinde sunulmus ohm. 1. boliimde Hz. isa ve Hz. Mervem 'in havatlart
degi§ik kaynaklardan faydalamlarak ortaya konutmus, 2. boliimde ise
beyitlerde nelere benzetildikleri acsklannnsur.,

•.

J'

.,

.,

Gene) olarak baklldigmda Bald Divam'nda isa ve Meryem Ile
ilgili sadece yirmi beyitte deginilmi§ken, Seyh Galib Divam'nda ise
onlarla ilgili beyitlerde daha eok yer vertlmistir.
Bald ve Seyh Galib Divam'na bakdd1g1zarnan, ozellikle Hz.
isa'mn gokyiiziine eekilsi, nefesi, besikte konu§ma mucizesi ve diinyaya
babasiz zclme zibl mucizelerinden babsedilmistir. Bald. Hz.
Meryem'den daha eok oglu Hz. isa (Mesih) ile ilgilenmi§ ve Hz.
Mervem
'le -ihrili
sadece
iki bevitte
bahsetmistir.Sevh
Galib
ise
.,
a ., -, , .,
yukandaki ozeUiklerinden bahsetmekle beraber Baki'nin iizerinde
durmadrgr birkae benzetme tizerfnde durmu~tur.(Padi~ah, Meryem 'in
bakireligi.. vs). Baki'de Hz. isa'nm diinyaya gelme mucizesinden
bahsedilmezken. Sevh Galib de ise bu mucizeden birkac bevitte sdz
ettigi goriilmektedir.
0

>

0

,

>

.,

,

>

.,

Bu iki sair arasmdaki belirgin farkm ortaya ~1kl~mmnedeni
olarak, Baki'nin
daha eok din dismda siir yazmasma
baglamlabilir.Bald, her ne kadar ~eyh'iil-islamhk mertebesine
ulasmak istemisse de bona muvaffak olamanus, Seyh Galib ise
tasavvufi yonii gii~lii oldugundan bu mertebeye ula§IDI§tlr ve

.
kendisinden

~

sonra

da

Divan

edebivatmda
_.,

-

--·------

bir deger

biiviik
.,

yeti~memi~tir.
Bu eahsmada Hz. isa ve Hz. Meryem ile ilgili ciddi
kaynaklardan faydalamlarak elimden gelenin en iyisini yapmaya
cahstnn. Hz. isa ve Hz. Mervem Ile il2:ili
bilmedHttm bircok bilaive
c:,
ulasmakla beraber boyle bir ~ah~manm daha onceden yapilnus
olmamasr ve ilk cahsma olmasi benim kin avrrca bilviik bir imrnr
,

>

<;::,

,.,

,Jo

>

,Jo

.,

>

"

CJ'e/

c>

kaynagrdir.

Boyle bir ~ah~may1 mezuniyet konusu olarak bana veren
sevgili hocam Do~. Dr. Nihat OZTOPRAK' a katkllarmdan dolayi
eok tesekknr ederim, Ayrica bu cahsmada emegi ge~en yine cok degerl]
hocam Tahsin Selvi' ye, yaznnmda biiyiik katkisi olan Halil
·Ozdemir'e ve can dostum Uysal Kii~iikozer' e tesekkiirf] bir
bore bilirim.

Sezgin POYRAZOGLU
Haziran I 2002

le flu~

1. B0L0M

BAKi ve JEYH GALiB DiVANl'NDA

HZ. iSA iLE HZ.MERYEM
HZ. isA iLE iLGiLi GENEL aiLGiLER:
Kelime An/am, 0/arak:
Hz. lsa Kur'an-i Kerim'de adi gecen ve kutsal kitap olan incil'in
verildigi peygamberdir.
Hz. isa Kur'an-r Kerim'de, Ibn Meryem ve Mesih seklinde zikredilen,
kendisine Incil'in verildigi, Hz. Muhammed'i (S.A.V) mujdeledigi
bildirilen, " Allah'tan bir ruh ve kelime" olarak tavsif edilen, kul oldugu
vurgulanan peygamberdir. Hiristiyanlik'ta ise isa, (Mesih) Tann'nm oglu
"Tann" kabul edilmektedir.
Hz. isa, gerek Hiristiyanhk'ta gerekse islamiyet'te Mesih olarak
kabul edilir. inciller'de isa ismi ona melegin Yusuf'a (Matta, 1/21) ve
Meryem'e (Luka, 1/31) talimati dogrultusunda verilmistir. Bah dillerinde,
isa karsihgmda Jesus ismi ash " Yahve kurtulustur, Yahve kurtanr"
anlammdaki ibranice kisaltilrms sekli olan Yesua'dir. lsa'nm ismi
inciller'de Ve Pavlus'un mektuplarmda Lesous olarak gccmektedir.
Ahd-i Atik'in Yunanca tercumesinde Yosva olarak kaydedilmistir.
Kur'an-i Kerim'de ve Islami literaturde isa ismi kullarulmaktadir. Bazi
batih yazarlar, kelimenin isa seklinde Hz. Muhammed'e bizzat Yahudiler
tarafmdan empoze edildigini ileri surerler.
isa kelimesinin Arapca oldugunu kabul edenler ise "donuk beyaz
renkte olmak" anlammda ayes kokunden geldigini ve rengi beyaz oldugu
icin bu adi aldignu ileri surerler. Buna gore Hz. isa, nefsini itaatle, kalbini
muhabbetle ve ummetini Allah'a davet ettigi icin kendisine bu ad
verilmistir.

HZ. iSA'NIN HAYATI
Hiristiyanhk'm en belirgin ozelligi Hz.Isa ile ilgili inane ve telakkiler
uzerine temellendirilmis bir din olmasidir. Bundan dolayi Isa'nm kimligi,
tabiati ve mesaji Hiristiyanhk tarihi boyunca 90k tarnsilnus, onun hakkmda
pek 90k eser kaleme almrrustir. Ancak hayatma, ozellikle de cocukluk ve
genclik yillanna <lair birinci dereceden kaynaklar oldukca smirhdir; 9unku
Hiristiyanhk teolojisinde Isa'nm dunyevi hayatmdan 90k olumtl, dirilmesi
ve semaya urucu onem tasimaktadir. Bundan dolayi sahih sayilan bugunku
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inciller' de dtmyevi hayatma fazla onem verilmemis inc iller ise sahih kabul
edilmistir,
inciller'de Isa'nm Beytlehem'de dogdugu bildirilmekle beraber
Nasirah diye takdim edilmektedir, cunku Nasira hem yerlesirn merkezinin
hem de bir dini hareketin adidrr. Ote yandan kelime "Allah'a adanmis,
Allah'm elcisi mukaddesi" anlamlarma da gelmektedir. Hz. Isa'run degum
tarihi kesin sekilde bilinmekteyse de miladi baslangic olarak kullamlan
tarihin yanhs oldugu kabul edilmektedir. Bugun kullamlan tarih, VI.
yuzyilda yasarms bir papaz olan Dionysius Exiguus tarafmdan ortaya
konulmustur. inciller'de verilen bilgilere gore isa, Kral Hirodes gunlerinde
Beytlehem'de dogmustur (Matta 2/1). Hirodes'in Isa'y; oldtirme plam
uzerine melegin uyansiyla Yusuf, Isa'yt Misir'a goturmus ve Hirodes'in
olumunden sonra geri donmuslerdir (Matta, 2/19-22). Astronomik hesaplar
ay tutulmasmm Roma takvimine gore 750 yilmm 12-13 Mart gecesi vuku
buldugunu gostermektedir. Paskalya ise 12 Nlsan 750'de baslarmstir. Buna
gore Hirodes'in olumu arasmda cereyan eden olaylar iki-uc ayhk bir sureyi
gerektirdiginden Isa'run dogumunu M.0. 5. yrhrun sonu veya 4. yihrun
bast olarak kabul etmek uygun olur.
Batt kiliselerince kabul edilen 25 Arahk ilk defa IV. yy'da degum
gunu olarak kutlanmistir. inciller'de verilen bilgiye gore Hz. Isa'nm annesi
Meryem, Isa'yi dunyaya babasiz getirmistir. inciller'de Meryem'in anne ve
babasmdan bahsedilmemekte, sadece Isa'nm dogumundan once Galile'de
Nasira sehrinde oturdugu Davud evinden Yusuf adh bir dulgerle nisanh
oldugu belirtilmektedir (Matta, 13/55). Meryem'in teyzesi Elizabeth'in
Hartin soyundan olduguna gore (Luka, 1/5) Meryem de aym soydan
gelmelidir.
Dort incil'den sadece (Matta, 1/1-16) ve (Luka, 3/23-28) Isa'nm
seceresi verilmektidir. Matta incil'i lsa'run seceresini aynca Yahudilik'te
beklenen Mesihin Davut soyundan olacagma <lair inancm Isa'da
gerceklestigini ortaya koymaya calismaktadir. Luka'da Hz. Isa'mn
beklenen Mesih oldugunu vurgulamak amactyla seceresini vermektedir.
Ancak bu iki incil'deki §ecere listeleri birbirinden farkhdrr. Matta'nm
listesinde Davud'dan Isa'ya kadar 28 ismi yer alirken Luka'nm listesinde
bu sayi 41 'e cikmaktadrr. Isa'nm babasiz dunyaya geldigi kabul edildigi
halde iki listede de Meryem'in nisanlisi Yusuf ile son bulmaktadir. Listeler
arasi celiskiyi gidermek icin Matta'daki listenin dulger Yusuf'a, Luka'daki
listenin de Meryem'e ait oldugu ileri stlrulmektedir.
Luka incili'ne gore Cebrail, Yusuf ile nisanh olan Meryem'e bir
oglan doguracagmi rnujdeler ve admm isa oldugunu bildirir. Ona yuce
Allah'm oglu denecek. Rab Allah ona babasi Davud'un tahtmi verecek,
Y akub 'un evi iizerinde ebediyen saltanat siirecek ve onun melekutuna hie
son olmayacaknr (Luka, 1/26-34). Meryem, kendisinin evli olmadignu,
dolayisiyla boyle bir dogumun olamayacagnu belirtince melek Allah'tan
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olan bir sozun hukumsuz kalamayacagnu
belirtir (Luka, 1/34-38).
Meryem'in hamileligi anlasilmca Yusuf nisam bozmak ister, ancak Rabb'in
melegi riiyasmda ona gorunerek cocugun Ruh'iil-Kudiis'ten
oldugunu
soyleyip onu ikna eder (Matta, 1/18-21, 24-25).
Yine Luka incili'ne gore Yusuf ile Meryem, M.6. 29-M.S. 14 yillan
arasmda imparator olan Kayser Augustus'un buyrugu iizerine nufusa
yazrlmak icin Beytlehem'e giderler ve bir ahirda kahrlar. Meryem isa'y1
burada dogurur (Luka, 2/1- 7). Cok eski bir gelenege gore ise ahirda degil
Beytlehem'e yakm bir magarada diinyaya gelmistir. Dogumunun sekizinci
gununde ona isa adim koyup, sunnet ettirilir (Luka, 2/21 ). Kirk gun sonra
seriata uygun olarak (Levililer, 12). Yerusalim'e mabede gotiiriirler
vegerekli takdimlerde bulunduktan sonra Nasira'ya donerler. Kudus'te
Simeon adh salih ve dindar bir adamla mabede adamis Anna admdaki yash
bir kadm onun beklenen Mesih oldugunu anlarlar (Luka, 2/25-38). Bu
arada Hirodes, Beytlehem ile cevresinde iki yasm altmdaki butun erkek
cocuklann oldurulrnesini emreder (Matt, 2/16).
Hz. Isa'nm cocukluk ve genclik yillan ile ilgili olarak inciller'de
sadece F1s1h (Paskalya) bayrami miinasebetiyle on iki yasmda Kudus'e
goturulmesi olayi zikredilmistir (Luka, 1/80; 2/52). Bayram sonunda Isa'y;
kaybeden Yusuf ve Meryem onu mabedde din adamlanyla sorulu cevaph
konusma yaparken bulurlar. Dinleyenler onun anlayisma ve cevaplarma
sasmrlar.
Isa'nm cocuklugu ve gencligi ile ilgili su hususlar tesbit edilebilir.
Isa'run Ya'kub Yahuda, Yoses ve Simon admda dort erkek kardesi aynca
kiz kardesleri vardir. Bazi yorumcular Isa'run kardeslerinin Yusuf'un ilk
evliliginden oldugunu kabul etmekte, bazilan bunlarm Isa'run kuzenleri
oldugunu kabul etmekte, bir kisrru ise Meryem ile Yusuf'un cocuklan olup
Isa'dan sonra dogduklanm
ileri siirmektedirler
(NDB, s.389). isa
Ibranice'nin yerine gecen Arami dilini konusuyordu.
Matta lncil'i Aziz Yusuf'u on plana cikarmakta Meryem ise hep geri
planda kalmaktadir. Mesihi mujdelerin Hz. Isa'run sahsmda gerceklesmesi
Yahudilik'te Hiristiyanhk'a gecen insanlara hitap eden Matta lncil'i icin
dikkat cekici bir husustur. Luka incili'nde ise biitiin dikkat, cocuk, isa ve
annesi Mery em iizerinde yogunlasmisur.
isa Beytlehem' de bir ahirda diinyaya gelmis, kirk gun sonra Rabb' e
takdim edilmek uzere mabede gotnrulmus, daha sonra muneccimler gelmis
ve Isa'yr dogdugu ahirda degil bir evde bulmuslardir (Matt, 2/11 ).
Mtmeccimlerin ziyaretinden hemen sonra da Misir'a kacma olayi vuku
bulmustur. Luka incili'ne gore aile Isa'nm Kudus'te Rabb'e takdim
edilmesinden hemen sonra Nasira'ya donmustur. Cunku bu incil'de
Hirodes2in zulmtinden ne de M1s1r ikametinden bahsedilmektedir.
inciller' e gore Hz. lsa'nm teblig faaliyeti, Yahya tarafmdan vaftiz

edilmesi ve seytan tarafmdan denenmesinin ardmdan baslarmsnr. Isa'dan
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alti ay biiyiik olan Y ahya, ondan once teblig faaliyetine baslayarak insanlan
goklerin melekutunun 90k yakm oldugunu haber verip tovbeye davet eder.
Gelenler giinahlanm itiraf edip Y ahya tarafmdan vaftiz edilir. Otuz
yaslanndaki isa da (Luka, 3/23) vaftizden sonra Ruh'ul-Kudus onu cole
goturur ve colde kirk gun, kirk gece oruc tutar. iblis onu igvaya cahsir,
fakat basanh olamaymca pesini birakir. Seytarun Isa'yi denemesi hadisesi
sadece sinoptik inciller'de yer almaktadir ( Matta, 3/13, 17,4), (Markos,
1/12-13), (Luka, 4/1-13).
lsa'rnn bir veya ii9 yil suren teblig faaliyetinin inciller'den hareketle
tam bir kronolojisi yoktur, bazilan farkh tarihlerde verilmektedir . Buna
ragmen teblig doneminin olaylan soyle siralanabilir: Hz. isa Erden
civarmda ve Galile'de teblig faaliyetine baslar. 27 veya 28 yih Nisan
aymda Paskalyamn yaklastigi giinlerde Kudiis'e gelir. Paskalya'dan sonra
Kudus 'ten aynhp Y ahudiye diyarma gidr ve burada Hz. Y ahya ile aym
bolgede teblig faaliyetinde bulunur, ardmdan Galile'ye <loner. Sinoptik
inciller'in verdigi bilgiye gore Isa'rnn asil teblig hayati Galile'de gecer. Bu
bolgedeki faaliyetlerini dort safhaya ayirmak mumktmdur.
Birinci safha kendi memleketi olan Nasira'dan ilk cikanhsi ile baslar
(Luka, 4/16-30) ve muhtemelen dort ay devam eder. Mu'cizeler gosterip
hastalan iyilestiren Isa'run bu ilk donemdeki mesaji Rabb'in ruhunun
kendisiyle birlikte oldugunu fakirlere Incil'i vazetmek icin Allah'm
kendisine meshedip gonderdigi fikri iizerine yogunlasmaktadir.
Bu
donemde isa Allah'm melekutunun yakm oldugunu bildirmekte ve
insanlan tovbeye, Incil'e, iman etmeye cagrrmaktadir. lsa'nm mesaji
Yazicilar ve Ferisiler'in dusmanhgnu celbeder, Ferisiler'Ie Hirodesiler onu
ortadan kaldirmak uzere anlasirlar (Markos, 3/6).
ikinici safhada Isa, Paskalya icin Kudus'e gelir. Bu sirada Ferisiler'Ie
iyice arasi acihr (Yuhanna, 5/1-47). Galile'ye donene Isa'nm cumartesi
gunuyle ilgili kural d1~1 davrarnslan Yahudi otoritelerince tepkiyle
karsilarur. Ferisiler Isa'yi yok etme planlan kurarken halk buyuk bir
coskuyla onu takip eder.
Ucuncu safhada on iki Havarisini secen isa, dagda yapngi meshur
vaazla pek 90k hakikati dile getirir.
Dorduncu safhada vaazi sonrasmda baslamakta ve Hirodes' in ise
karsi tavir almasma kadar devam etmektedir. Bu donemde isa hastalar
iyilestirip, cesitli mu'cizeler gosterir, meseller gostererek gercekleri anlatir.
Nasira'dan ikinci defa cikanlir, on iki Havari'yi lncil'i teblig goreviyle
cevreye gonderir.
Y ahya sehid edildi. isa bes bin kisiyi doyurdu. Kendisine inanan
Galilleliler onu kral yapmak isterler (Yuhanna, 6/15). Isa, bolgeden
aynlarak Su ve Sayda taraflanna, oradan Dekapol'a gider ve nihayet
Kefemahum'a <loner. Alti ay suren bu donem boyunca Isa mu'cizeler
gostermeye ve tebligde bulunmaya devam eder. Olumunu ve dirilisini
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onceden haber verir, kendi sureti degisir ve Kudiis'e gider. Yahuda ve
Pere'yi dolasir, oleli dort gun olan Lazar'r diriltir (Yuhanna, 11/1-46).
Kudiis'e yakm bir yerde ortaya cikan bu mu'cizevi olay sarsar. Kudus'te
baskahin
Kayafa'nm
tesebbusuyle
toplana
Sanhedrin'de
Isa'nm
yaptiklanru kendisi icin tehlike olusturdugu belirtilir, oldurulmesi icin
planlar yapihr (Yuhanna, 11/47-53). Durumu sezen Isa oradan aynlarak
Efraim sehrine, oradan da Pere'ye gider. Kudiis'e giderek "Korkma ey Sion
kizi, iste kralm bir e~ek sipasma binmis gidiyor" (Zekarya, 9/9) ifadesindki
Mesih'in kendisi oldugunu belirtmek icin bir sipa iizerinde sehre gider. Bu
arada on iki Havari' den biri olan Yahuda Iskariyot, baskahinlere giderek
otuz giimii§ karsihgi Isa'y: ele vermeyi vaad eder. Ancak F1s1h bayrammm
birinci gununde F1s1h yemegi sirasmda isa, Petrus'un surcecegini kendisini
ele verecegini bildirir, Havariler' den uyamk durup dua etmelerini ister.
Biraz uzaklasarak secdeye kapamr ve dua eder Havariler ise dinlemeyip
Isa'ya uyarlar.
Kisa bir sure sonra Isa tutuklarur. Isa Baskahin Kayafa Sanhedrin
tarafmdan sorgulamrsa da yapnklannda sue; unsuru bulunmaz. Sonunda
baskahinin Mesih olup olmadtgi hususundaki sorusuna karsilik Isa'nm
acikca Mesih oldugunu soylemesi iizerine oliimti hak ettigine karar verilir.
Yahudiler Isa'nm milleti kandirdigrm, Kayser'e vergi verilmesine engel

oldugu ve kendisine Mesih kral oldugunu iddia ettirdigini ileri surerek
(Luka, 23/2) Roma valisi Pilatus'tan oldurulmesi icin onay isterler. Pilatus
Isa'y1 ozel olarak sorguya ceker, iddialarmm siyasi ve tehditkar olmadigmr
gorur (Yuhanna, 18/33-38); sucsuz oldugunu aciklayip serbest birakmak
isterse de halk ile karsi karsrya gelmeye goze alamaz; Yahudilik'in israrla
Isa'nm carrmha gerilmesini istemeleri uzerine sorumluluktan kurtulmak
icin care arar. Isa'nm Galile'den oldugunu ogrenince Hirodes'e gonderir.
Hirodes Isa'yi sorgulayip Pilatus' a iade eder (Luka, 23/7-11 ).
Gonlu Isa'y1 affetmekten yana olan Pilatus Yahudiler'in baskilan
karsisinda onun carnuha gerilerek oldnrulmesini onaylar. Bunun uzerine
Yahudiler Isa'y1 Golgota denilen yere goturerek carnuha gererler. Isa'mn
basirun iizerine "Nasirah Isa, Yahudiler'in krah" diye bir yaz1 yazilir
(Yahunna, 19/19). Isa, Cuma giinii saat sabah 9'da carmiha gelir (Markos,
15/37). Arimateali Yusuf Isa'run cesedini "hac"a gerildigi yerdeki bahcede
bulunan hazir bir kabre veya kendisi icinde oldugu bir kabre koyar. Ancak
Pazar gunu kabre ziyarete gelenler mezarm bos oldugunu gorurler, Bu
arada Isa dirilmis olarak onlara gorunur (Matta, 28/9-10).
Yeni Ahid Hz. Isa'nm dirildikten sonra on defa Havarilerine ve
sakirdlerine goriindiigiinti kaydetmektedir. Resullerin islerine gore Isa
dirildikten sonra kirk gun daha yasamis, havarilerine telkin ve tavsiyelerde
bulunmus, daha sonra havarilerini Zeytinlik dagma gotiirmii§ ve oradan
semaya almnustir (Matta, 1/3, 9/11).
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Hz. Isa'nm hayatryla ilgili olarak sinoptik inciller'le Yuhanna
incili'nin bakis a91s1 farkli oldugundan naklettikleri olaylardan kronolojik
sirasr da birbirinden farkhdir, aynca zaman ve mekanla ilgili isaretler
genellikle 90k kansiktir. Sadece sinoptikler dikkate almdigmda Isa'run
teblig hayati oldukca kisadir ve bu surede yalmzca bir fisih yasarrustir.
Bununla beraber bazi ifade ve isaretler Kudus'e birden fazla gittigini
dusundurmektedir.
Yuhanna incili ise hem cografi planda, hem de
kronolojik anlamda geleneksel ve bakis acilanndan farkhdir. Ona gore Hz.
Isa teblig faaliyeti doneminde bir degil tic; fisih yasarmsur (Yuhanna, 2/13).
Diger taraftan Hz. Isa'nm tarihi bir sahsiyeti olup olmadigi dahi
Ban' da ozellikle 19. yy. baslannda tartrsilrms bazilan gercekte boy le bir
kisinin yasamadigmi ileri surmuslerdir, Onu tarihi bir sahsiyet olarak
tammakla birlikte hayati ile ilgili rivayetleri mitolojik unsurlarla dolu
oldugunu soyleyenler de vardir. Isa'nm yasadigi donem bu sartlarla ilgili az
da olsa tarihi bilgiler bulunmaktadir. Bununla birlikte incil yazarlarmm
anlattiklan olaylan disandaki olaylarla vakialara baglanma endiseleri pek
yoktur. Sadece Roma Valisi Pilatus dort incil'de de zikredilir. Matta ve
Luka Isa'mn dogumunu
Hirodes'in
saltanatmm
son zamanlarma
yerlestirmektedir. Luka iki yerde anlattigi olaylarm tarihini verir. Yuhanna
ise, Isa'run mabedden satrcilann kovma hadisesinin mabedin insasmdan
kirk alti yil sonra vuku buldugunu belirtmektedir. Isa'm teblig faaaliyetine
baslamasiyla ilgili en acik tarihi bilgiyi veren pasaj Luka incili'ndedir, en
acik tarih ise "Kayser Tiberius" saltanatmm on besinci yih ifadesidir. Luka,
Isa'nm otuz yaslannda vaftiz oldugunu belirtmektedir (3/23).
inciller'in dordunde de Hz. Isa'nm Cuma gunu carmiha gerildigi
bildirilmektedir.
Fakat hadisenin
aym hangi gunu gerceklestigi
bilinmemektedir. Yuhanna incili'ndeki bir ifadeye gore Paskalya'nm
yeneccgi gun carmiha gerilmis olmahdir (18/28). Isa'nm olumu kissasiyla
da teyit edilmektedir. Isa'mn oldiigti gunun ertesi buyuk bayram gunu yani
15 Nlsandir.
Isa Yahudi dini takvimine gore 14 Nisan Cuma giinti olmustur.
Yahudi dini takvimindeki 14 Nisan Cuma gunune rastlamasi miladi
takvimle ya 11 Nlsan 27'de ya 7 Nisan 30'da ya da 3 Nisan 33'te olmustur.
Bunlar arasmda gercege en yakm olam 30 yihdir. 28 yih Nisan ayi
Kudus'te Paskalya bayramma kanlmasi 7 Nlsan Isa'nm olumu, 9 Nlsan
dirilisi.
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HZ. iSA'NIN TEOLOJiK fAHSiYETi
Hiristiyanhk'ta Isa tarihi oldugu kadar hatta ondan daha fazla teolojik
yonden onem tasimaktadir, zira bu dinin temel esaslan Isa ile ilgilidir.
Hiristiyan inancma gore Isa, Allah'm bedenlesmis kelanudir, dolayisiyla
Tanri'drr.
Tann'nm yaratilmarms olan ebedi mesaji bedcnlesmis olup Isa olarak
insanlar arasmda yasamaktadir. Bu sebeple Hiristiyanlar Isa'ya "Tann
oglu, Rab, Mesih" unvanlanm vermektedir. inciller'de Tann'nm ondan
"oglum" onun da Tann'dan "babam" diye bahsettigi cesitli pasajlar Isa'run
uluhiyetine delil olarak gosterilmektedir. Buna karsihk onun ilah
olmadiguu savunanlar da inciller' e dayamrlar (Markos, 10/17-18). iznik
Konsili'nin toplanmasma sebep olan Arius da konsilde inciller'den
~etirdigi karsi delillerle onun ilah olrnadigim gostermeye cahsrmstir.
Isa'nm tabiati yani insan rm yoksa ilah rm veya hem insan hem ilah nu
oldugu husus asrrlar boyu tarnsilmis, 325 iznik, 431 Efes ve 451 Kadikoy
konsillerinde alman kararlarla insani ve ilahi olmak uzere iki tabiati fakat
bir tek sahsiyeti oldugun Tann'nm oglu olmasi hasebiyle teslisinin bir
uknurnunu teskil ettigi resmen tasdik ve ilan edilmistir.
inciller'e gore Hz. Isa'mn mesajmm ozii Allah'm melekutudur, Isa
teblig faaliyetine Allah'm melekutunun cok yakm oldugunu insanlarm
tovbe ederek ona hazirlanmalan gerektigini vurgulayarak baslamisttr.
Melekutun gelisiyle seytarun gunahm ve olumun insanlar iizerindeki
hakimiyeti sona erecektir. Isa Mesih yer yuzune ilahi emirleri (seriat-tevrat)
kaldirmak degil tamamlamak icin gelmistir (Matta, 5/17).
Hz. Isa'nm inciller'de yer alan cok sayida mu'cizesi vardir. Dunyaya
gelisi, vaftiz esnasmdaki olaylar, sulan saraba cevirmesi, ruzgara
emrederek firtmayi dindirmesi, hastalan iyilestirmesi, oluleri diriltmesi ve
az yiyecekle cok kisiyidoyurmasi v.b. bunlardandir.
Hiristiyan inancma gore havarilerin gozleri onunde sernaya uruc ve
babasmm sag tarafma Isa dtmyanm sonuna dogru ikinci defa gelecektir.
iciller'de cesitli alametlerle gelecegi anlatilmaktadir. ilk Hiristiyanlar,
Mesih'in gelisinin cok yakm olduguna inamyor ve gelmesini
beklemektedirler. Insanoglu meleklerle beraber gelip izzet tahtma oturunca
deccalin hakimiyetine son verecek, iyileri mukafatlandtracak, kotuleri
cezalandiracaktir (Matta, 25/31-46).
Hiristiyan dtmyasmda Isa'nm ikinci gelisiyle baslayacak ve bin yil
surecek olan bir hukumranhk inanci da vardir. Bu inanca gore bin yilhk
sure ilk dirilis arasmda gerceklesecektir. Deccal'in hakimiyeti ve deccal
taraftarlanyla Mesih taraftarlarmm savasmasmdan sonra bu sonunculann
zaferleriyle Mesihin bin yilhk yeryuzu saltanati baslayacak bin yilm
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sonunda kottilerle yeni bir savas olacak ve bu savas iyilerin mutlak
zaferiyle sonuclanacaktir. Fakat Katolik kilisesi bin yilhk Mesihi kralhk
inancim reddetmektedir.

Hz. iSA'NIN GENEL NiTELiKLERi
Bir Hadis-i Serif'te soye buyrulur: "Onu gordugunuzde taruyuuz:
K1rm1z1 beyaz arasi bir adamdtr. Uzerinde iki san elbisesi vardir. Ona bir
islakhk Isabet etmedigi halde basmdan su damlar gibidir. Dogu Dimask' da
iki elbise icinde beyaz minarenin yanma ellerini iki melegin kanatlarma
koymus olarak inecektir. Basini egdigi zaman basmdan su damlayacak,
kaldirdigmda ise ondan inci taneleri dokulecektir. O'nun nefesnin
kokusunu bulup da olmeyen kafir kalmayacaktir."
"Mi'rac'a cikanldigim gece Musa ile bulustum.Baktim kine garib bir
adamdir.Basi fazla krvircik degildir.Sanki uzak yerlerin insanlanndan
gibidir.
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HIRiSTiYANLIK VE iSLAM DiNiNE GORE
HZ. isA
HIRISTIYANLIK DININE GORE HZ. ISA :
Hiristiyanlar Yuce Allah'm Hz. Adem'e bugday agacmdan yemesini
emrettigi halde seytanm kandirmasiyla Adem peygamberin bundan
yedigini, Hz. Adem'in isledigi bu gunah yiiziinden onun ve soyunun azaba
mustehak oldugunu kabul eder.
Hiristiyanlara gore Yuce Allah kullara acidigmdan ezeli oglunun
zahiri bir beden icerisine girerek diinyaya gondermis ve "hac"a gerilerek
oldurulmesine riza gostermistir. Aslmda Hz. Isa'nm haca gerilmesini
gerektiren bir sucu yoktur. Fakat Actem'in isledigi sucun kurbam olarak
haca gerilmistir. Bu fedailigi ancak Allah'm ve insamn oglu olan bir
kisiden baska kimsenin yapabilmesi mumkun degildir. Iste bu ogul ve fedai
bakire Meryem'in oglu Isa Mesih'tir.
Allah melegi Meryem'e gondererek onu dunyayi kurtaracak Mesih'in
kendisinden dogacaguu mujdelemistir. Ruh'ul-Kudus'un Meryem'e
girecegini ve ondan ezeli sozun (kelam-logos) dogacagmi boylece
Meryem'in Tanrr'run anasi olacaguu haber vermistir.
Hz. Meryem Bety Lahm'de Hz. Isa'yi dunyaya getirir. Meryem'in
nisanhsi olan dulger Yusuf ru'yasmda gordiigii bir buyruk uzerine Romah
yoneticinin umumi nufus sayirm yapnracagmi duyarak oraya ismini
yazdirmak uzere Meryem ile birlikte gider. Cunku dulger Yusilf'un asil
memleketi Beyt Lahm'dir.
Isa Mesih Yusuf ve Meryem'in indigi halde "han"da dunyaya gelir.
Dulger Yusuf fakir oldugundan handa hayvanlarm kaldigi yerden baska
sigmacak yer bulamaz. Isa peygamberin dogdugu gece Beyt Lahm
cevresindeki tarlalarda surulerini otlatan cobanlar melekler gorurler,
hepsinin birlikte Allah': tesbih ederek ~oyle dediklerini duyarlar:
" Yucelik ve ovgu yucelerin yucesindeki Allah'adir. Yeryuzune selamet
insanlara sevinc vardir" .Bu melekler kervanm soyledigi izlere katilan
cobanlar onlarm pesine duserek giderler ve handa cocugun bulundugu yere
gelirler. Melekler gibi yuce sozler soyleyerek Allah'! tesbih ve terncid
ederler. Meleklerin mujde verirken Jesu ismini kullandiklan cobanlar
tarafmdan duyuldugu soylenir. Bu ad "kurtanci" anlamma gelir.
Hz. Isa'nm dogumundan birkac gun sonra Orselim (Kudtis)'e mecusi
hakimlerinden ve bilginlerinden bir heyet gelirler ve derler ki bugunlerde
9
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kendisine peygamberlik ve buyuk bir mulk verilen yeni bir cocugun
dunyaya geldigini gosteren gokte bir yildiz parlamistir. Gelecegi bildirilen
Yahudi hukurndan budur. Mecusi bilginler beraberlerinde altm ve
gumusler getirerek bu yolcuya sunmak istediklerini ve ona secde etmeyi
istediklerini soylerler. Kendilerine gokyuzunde gortinen yildizm onderlik
ettigini beraberindeki kisilerle birlikte surukleyerek buralara kadar
getirdigini ifade ederler. Kente geldiklerinde dogan hukumdann yerini
sorarlar. 0 zamanki Kudus valisi Hirodes Mecusileri cagirarak der ki:
"Beyt Lahm' e gidin ve cocugu bulursamz bana verin ki gelip ona secde
edeyim". Mecusiler kendilerine kilavuzluk eden yildizla birlikte Beyt
Lahm'e giderler ve orada cocuk Jesu'yu gorurler. Ona secde edip hediye
sunarlar. Aym anda Rabb'in melekleri ru'yada dulger Yusuf'a gortmurler
ve ona: "Kalk cocugu ve anasmi al M1s1r'a kac, cunku Hirodes cocugu
oldurmek istiyor" derler.
Dulger Yusuf da riiyasmda soylenenleri yapar. Kutsal aile Misir'a
tasirnr. Aym melekler Mecusi heyetine de gorunur ve rti'yada kendi
memleketlerine donmelerini ve Hirodes'e cocugun yerini soylememelerini
bildirirler. Bunun uzerine Hirodes kizar, heyecanlanarak Beyt Lahm ve
civarmdaki memleketlerde yasayan iki yasma kadar olan cocuklann
tumunun oldurulrnesini emreder.
Kutsal aile Musul' a gider ve inandiklan gibi yamk mabedin onune
konaklarlar. Birkac ay burada kaldiktan sonra tekrar seyahat ederler. Ctmku
cocugu da anasiru da ahp Yahudiye'ye donmesini emretmistir. Zira cocugu
oldurtmek isteyen Hirodes olmustur. Bunun uzerine diilger Yusuf ve ailesi
Filistin'e dogru yonelirler. Matariye yolunu takip ederler ve bakire agacr
denilen o bolgede yetisen bir agacm altmda golgelenirler. Bazi
kaynaklardaysa Misir'a geldiklerinde buttm putlar yikilmis ve kmlrrustir.
Filistin'e donduklerinde Nasira'da yurt edinirler. Mesih otuz yasma
basmca Yuhanna onu Urdun irmagi dolaylarma goturur. Kirk gun oruc
tuttuktan sonra dinini mujdelemeye baslar. Bu esnada seytan onu tecriibe
eder ve der ki: "Eger bana boyun eger ve secde edersen sana turn dtmyayi
veririm". Mesih ona der ki: "Git ey seytan". Seytan gider ve melekler gelir.
Kendisinin yamna gelip ona hizmet ederler. Bu mujdelemeden sonra Isa
dinini yaymaya baslar. On iki Havarisi onun cevresine girer ve onlarla
birlikte yetmis kisiyi daha secerek Yahudi ve Celil koylerine elci ve
mujdeleyici olarak gonderir. Hiristiyanlara gore ilahhgim gosteren
mucizeler gosterir,
Yahudiler islerin kotu gittigini, Hz. Isa'mn ellerinden cikacagim
farkedince musavere ederek onu yakalamak icin kendisin tuzak haztrlarlar
ve haksrz yere iftira ederler. Onu nihayet yakalayarak Roma Valisi olan
Platus'a teslim ederler. Hakkmda "hac"a gerilerek oldurulmesine karar
verilir ve yine onlara gore Hz. Isa hacdan cikanlarak topraga gomulur.
Kabrinde ii<; gun kaldiktan sonra kirk gun boyunca Hiritiyanhk't yaymaya
10
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cahsir ve ogrencilerin arasmda yasayarak goge yukselir. Ogrencilerine:
"Gidin dunyayi dolasm, incil'i butun mahlukata yaym". Baba, ogul, Ruh'ul
Kudus adma onlan vaftiz eder.
Hz Isa'dan sonra ona inanan Hiristiyanlar, Trianus, Dicius ve
Dioecletianus donemlerinde buyuk eziyetler gorurler. Neron, Hrristiyanlera
karsi olmadik iskencelerde bulunur. Roma'yi onlarm yakngim soyleyerek
bunun actsnu Hrristiyanlardan
cikanr. Neron'un son dort senesi,
Hmsttyenlann iskencelere maruz kaldigi donemdir. Zalim Neron devrinde
Htristiyanlarm stadyumlarda diri diri, vahsi hayvanlarm ontme, ac kalmis
kopeklerin agzma atildtklan, asildiklan, haca gerildikleri, ziftli elbiseler
giydirildikleri, atesler -Uzerinde yakildiklan olmustur.
Trianus doneminde Htristiyanlar unutulmaz acilar cekerler. Onun
korkusundan gizli yerlere kacarak ibadetlerini icra etmeye cahstrlar.
Roma'mn putperest dinine inanmayan ve Hiristiyan olan bu zavalhlarm
gizli toplantilar yapmasmi yasaklar.
Dicius'tan sonra Hrristiyanlenn basma daha agtr felaketler ve
rnusibetler gelir. Dioecletianus
basa gecince Htristiyanlara
yaptlan
i§kencenin azalacagim limit etmislerdir. Arn.a Diocletianusdiger kurallarda
daha 90k iskence yapmaya baslar ve Misrrh Hrristryanlara daha agir
iskencelerde bulunur. Dioecletianus ne kadar Hiristiyan papazi ve
piskoposu varsa hepsini yakalatip hapse attmr. Y-Uz kirk bin kisiden fazla
K1pt1 Hiristiyan olduruldu,

HIRiSTiYANLIK'TA iMAN ESASLARI
Hiristiyanhk'ta

imamn esaslan 3 'ttir.
1-TESLiS (Trinity): D9 esast kabullenmek.
2-Hz. Isa'mn insanhgi kurtarmak icin haca gerilmesi ve kabrinden kalkrp
gage cikmasr.
s-oio ve dirileri hesaba cekmesi.

TESLiS AKIDESi (Trinity): Dr. Poust "Kutsal Kitabm Tarihi" adh
eserinde diyor ki: "Allah'm tabiati esit i.i9 unsurdan ibarettir.
a- Baba Allah
b- Ogul Allah
c- Ruh'til-Kudlis Allah
insanlar ogul vasitasiyla babaya baglamrlar. Kendilerini feda ederek ogula
ve temizleyerek de Ruh'-Ul-Kudtis'e intlsab ederler.
Bu ifadeden anlasihyor ki, il9 unsur birbiriyle i9 icedir ve yaraticmtn
zan uclu esasi zarurl ktlar.
Papaz Peatre ~oyle diyor: "Yuce Allah evreni yarattiktan ve onu
insan ile si.isledikten sonra birligine ait unsurlarm dismda hicbir seyi
11
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acrklamarmsnr. Nitekim Tevrat'm satirlan arasmda bu konuda bazi
isaretlere rastlamak mumkundur. Tevrat'ta Allah'm kelimesi, Allah'm
hikmeti, Ruh'ul-Kudus gibi ifadelere rastlamhr. Ancak Tevrat'tn
kendilerine indirildigi kimseler bu kelimelerin anlamlanni kavrayacak
gucte degildirler. Bununla beraber Tevrat'r lncil ile birlikte okuyanlar
kastolunan manay: kavrarlar. Neden sonra Mesih dunyaya gelince Yuce
Allah kendi prensiplerini ve derli toplu hi.iki.imlerini Incil'de bize
gostermistir. lncll'in Yahudi kitaplarmda "Allah'm Kelimesi" diye
adlandinldigi gorulmektedir. Ahd-i Atik'in ilk bes kitabmda bu ifadelere
rastlamhr. Yuce Tann goge 91k1p yukselince inanlar arasmda oturmak
uzere bir ruh gondermistir. Bu ruhun da ogul gibi, Allah ile 90k ustun ve
ezeli bir munasebeti verdir. Bu, Ruh'ul-Kudus admi ahr ki Tevrat'ta
aciklanan ifadenin aymsidir. Goruluyor ki Tevrat'm telmih yolu ile
gosterildigi seyi incil butunuy le aciklanustir".
Allah'm kutsal kitabi anlamakta zihnini aydmlattigi, kalbini herkese
actigr herkes sozn (kelime-logos) Allah'm mucerred emri ve bir tek sozn
olarak aciklama yapilamaz, Bu il9 uknum ilahi kemal baktrmndan birbime
esittir. Bunlardan ikisi soz (kelime-logos) ile Ruh'ul-Kudus'tur.
Birinci i.iknfim "Baba'ldir. Buradan anlasihyor ki herseyin kaynagi ve
menbai babadir. Babanm soze nisbeti sekil nisbeti degil, hakikidir.
ikinci uknum "soz"dtir. Cunku 0, Tanrr'nm iradesini ustun ifadelerle
aciklarnaktadir ve Allah ile insanlar arasmdaki haberlesmenin aracisidtr.
"Soz"tin diger bir adi da oguldur.
Cunku ogul zihninde muhabbet baghhgrm ve kisiyle baba arasmdaki
birligi temsil eder. 0, kendisiyle babasi arasmdaki munasebeti ve esyamn
kendisi ile olan munasebetini tefrik yetkisini haizdir.
Ucuncu uknum Rfih'i.il-Kudi.is'ti.ir.insan ruhlarmm aydmlatilmasmda
ve itaata sevkinde etkisi olup baba ile ogul arasmdaki munasebeti dile
getirir.
Bu aeiklamalardan anlasilacagi uzere bazilanrun yanhs olarak
scyledikleri gibi ogul beseri degum ile degil bir tek Tanrr'da mevcut olan
ustun sirn uknumlar arasi nitelemeyi ifade eder. Ogulu babadan beseri
dogumla dogmasi hususuna gelince Allah bundan mi.inezzehtir. Hiristiyan
dininin hizmetcileri ve ilahiyatcilan Tann'nm ii<; uknumdan ibaret
oldugunu kabul etmislerdir. Her birinin insanlarla ilgili ayn bir vazifesi
vardir. Buna gore teslis akidesi acikca olmasa da telmih yoluyla Tevrat'ta
mevcuttur. Bu uknumlar, ozi.i itibanyla birbirinden ayn olmasa da bolum
itibany la birbirinin aymdir. Baba ile ogul arasmdaki munasebet beseri bir
degum munasebeti degil, oz bakimmdan birlik ve muhabbet mi.inasebetidir.
Ogul ile babanm sahsiyetleri farkhdir. Ruh'ul-Kudus'un ki tamamen
ayndir. Ancak Ruh'ul-Kudus ikinci uknuma ruh ve cesaret olarak girmis
mi, girmemis mi? Bu hususta Kipti Hiristiyanlar soyle diyorlar:

12

"Allah ii~ uknumdan meydana gelmis bir varhktir, Baba; ogul ve Ruh 'iilKudus uknumlarmdan mutesekkildir. Oglun uknumu Ruh'til-Kudus ve
bakire Meryem'den beden haline donusmustur. Boylece beden sekline
girmis olan ogul ile babanm birligi iki tabiattan meydana gelen bir irade
birligidir.
Yunan (Rum) Ortadoks kilisesiyle Katolik kilisesi ise ogulun iki
tabiata ve iradeye sahip oldugunu kabul etmektedir. Butun kiliseler teslis
inancmda mnttefiktirler. Sadece Meslh'in Tannhk unsuru tasryip
tasimadigi konusunda farkh gorusler vardtr. Hz. Isa'm bakire Meryem'den
meydana gelerek tecessud etmeside ilahi unsurla icice girerek tek bir tabiat
ve irade haline gelmis olmasiyla ikinci uknumun (ogulun) kendine has iki
tabiat ve iradeye sahip olmasi konusunda ayrihklar soz konusudur.
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iSLAM DiNINE GORE
HZ. isA
KUR'AN-1 KERiM'DE GECEN HZ. iSA iLE iLGiLi
AYETLER

HZ. iSA'NIN HAVARiLERJNE GOKTEN SOFRA INMESI
Maide hadisesinde; Allah'm kulu ve Raso.Hi Isa (A.S)'a lutfettigi
nimetlerden birisidir. Hz. Isa, uzerlerine bir sofra indirilmesi icin dua
ettiginde, Allah onun duasmi kabul etmis ve kesin bir huccet, apacik bir
mu'cize, ayet ve delil olmak uzere onu kendisine indirmistir.
Maide; uzerinde yemek bulunan sofradir. Havariler muhtac ve fork ii
zaruret icinde bulunduklan icin Isa peygamberden hergun uzerine bir sofra
indirilmesini ve bundan gecinerek guc kazarup Allah'a ibadet etmek
istediklerini bildirmislerdir. Hz. Isa onlara soyle demis: "Eger
inannuslarsamz Allah'tan korkun." Yani Mesih onlarm bu isteklerine soyle
karsihk vermis: "Allah'tan korkun ve bunu istemeyin. Olur ki; bu sofra
sizin icin bir imtihan vasitasi kihrur. Eger inananlarsamz nzik konusunda
Allah'a guvenip dayanm."
"Allah buyurdu ki: "Ben onu Jiiphesiz indirecegim. Ey Isal Her kim
11

bu
nimeti
yalanlarsa
ya1ad191n1z
alemlerden
hi~ir
kimseyi
azabland1rmayacag1m bir azabla onu azabland1r1r1m. Bu ifade, Allah'm
su kavilleri gibidir: "K1yamet gunu de; ey Firawn hanedan,1 Azab1n en
11

;iddetlisine girin. (Gafir Suresi, Ayet No: 46)
11

"Dogrusu mmaf,kla.r,

cahennamin en a.It ka.t1nda.d1rla.r.

11

(Nisa

Suresi, Ayet No: 145)
Bu konuyla ilgili olarak Rasulullah (S.A.V) soyle buyurur: "Gokten
inen sofrada et ve ekmek vardi. Hz.Isa onlara ihanet etmemelerini ve ertesi
gune hicbir sey saklamamalanm emretmisti. Onlar ihanet ettiler ve bir
kisnuru kaldirarak sakladilar. Bunun tizerine domuzlar ve maymunlar
sekline dondurulduler."
Isa (A.S) dedi ki: "Gordugtmuz yemeklerden hicbirisi dunya ve
cermet yemegi degil, sadece Allah'm gokyuzunde yuce ve ezici kudretiyle
meydana getirdigi bir seydir. Allah o seye; "OL" demis ve o da bir goz
kirpma suresinden daha cabuk bir zaman dilimi icerisinde olmustur.
lstediginiz seyi, Allah'm adiyla baslayarak yeyin, Rabb'rmza hamd edin ki;
size daha 90k verip desteklesin.
-r
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Y emek bittikten sonra gozleri onunde sofranm goge yuksedigini
musahede ediyorlardi. Sofradan yemis olan her fakir zenginlesiyor, her
duskun iyilesiyordu ve dunyadan gocunceye kadar zengin ve saghkh kisiler
oluyorlardi.
Butun bu haberler, Meryem oglu Isa zamanmda Allah'm Hz. Isa'nm
duasmi kabul etmesi neticesi israilogullarma sofranm indirilmis oldugunu
gostermektedir.
Gokten sofra indirilmesiyle ilgili olarak Yiice Allah Maide
sftresinde soyle buyurur:
110-Hani Allah: "Ey Meryem oglu Isa! Senin ve ananm
uzerindeki nimetimi hat,rla demi;ti. Hani seni Ruh'ul-Kudus ile
desteklemi;tik.
Be;ikte iken de, yeti;kin iken de insanlarla
konu;uyordun. Hani sana; kitab,, hikmeti, Tevrat', ve ±ncil'i ogretmi;tik.
Hani sen; benim iznimle ,amurdan ku; gibi bir;ey yap,yordun da i,ine
ufluyordun ve Benim iznimle ku; oluyordu. Hani sen; anadan dogma koru
ve abra;, Benim iznimle iyi ediyordun. Hani oluleri Benim iznimle
diriltiyordun. Ve hani ±srailogullar,ni senden ,ekmi;tim, kendilerini
apa,,k bir buyudur, demisti.
111-Hani Ben, Havarilere: "Sana ve peygamberime iman edin, diye
vahyetmi;tim de; inand,k, ;ahid ol ki biz, muslumanlar,z, demislerdi.
Allah Teala Kasas Suresinde bu anlamda soyle buyurur: "Musa'nm
annesine de; onu emzir diye vahyettik." (Kasas, 3)
Nahl Suresinde ise; "Rabb'in bal ar1s1na; daglarda, aga,larda ve
haz1rlanm1; kovanlarda yuva edin, sonra her ,e;it urunden ye, sonra da
Rabb1n'1n i;lemen i,in gosterdigi yollardan yuru" diye vahyetti. (Nahl, 6869)
112-Hani Havariler: "Ey Meryem oglu Isa; Rabb'in bize gokten
bir sofra indirebilir mi? demi;lerdi de; 0, eger inanm1;larsan1zAllah'tan
korkun, demi;ti.
113-Demi;lerdi ki: "Istiyoruz ki; ondan yiyelim kalblerimiz
yat,;sm ve Senin bize hakikaten dogru soyledigini bilelim de biz de ona
,ahidlerden olah."
114-Meryem oglu Isa da: "Allah',m; Rabb'imiz, ustumuze gokten
bir sofra indir ki; bizim hem oncekilerimiz hem sonrakilerimiz i,in bir
bayram ve Sen'den bir ayet olsun. Bizi r1z1kland1r. Sen, r1z1k verenlerin
en hay1rhs1sm"diye dua emi;ti.
115-Allah buyurdu ki: "Ben, onu ;uphesiz indirecegim. Bundan
sonra da art,k her kim i,inizden kufrederse; dunyada hi, kimseyi
azabland1rmayaca91mbir azabla azabland1r1r1m."
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Hz.iSA'NIN SADAKATI
Allah Teala; kulu ve Rasulu Meryem oglu Isa'yi munkir ve mulhid
Hiristiyanlardan uzaklastmdiktan, Allah't ve Rasulu'nu yalanlayanlardan
ettikten ve butun idareyi Allah Azze ve Celle'ye havale ettikten sonra
cevab vererek soyle buyuruyor: "Bu; dogru soyleyenlerin dogruluklanm
fayda verdigi gundttr."
"Onlara altmdan irmaklar akan, icinde temelli kalacaklan cennetler
vardir." Orada surekli kahrlar. "Alah onlardan hosnud olmustur, onlar da
hosnud olmuslardir."
"Alleh'm ho;nudlugu ise daha biiyuktur." (Tevbe, 72)
"Biiyuk kurtulu3 i3te budur. ilte ~h3anlar bu gibi 3eyler i,in
~ah;s1nlar." (Soff at, 61) ve "Yar11anlar bunun i~in yar11sinlar."
(Mutoffi'fin, 26)

Hersey Allah'm saltanati altmdadir, kudret ve idaresine gore cereyan
eder. O'nun benzeri ve dengi yoktur.
Hz.

isa'n1n

sadakati

Maide

Suresinde

1oyle

geqmektedir:
116-Allah buyurmu~tu ki "Ey Meryem oglu Isa; Sen mi insanlara: Beni ve
annemi Allah'tan ba1ka iki nah edinin, dedin? Demifti ki:Tenzih ederim
Seni , hak olmayan bir sozu soylemek bana yara3maz. Eger ben, onu
soylemi3sem; Sen onu elbette bilirsin. Sen benim i,imde olana bilirsin,
ama ben Seni zat1nda olan1 bilmem. Dogrusu gorulmeyeni en iyi bilen
Sen'sin, Sen.
117-Ben; onlara Sen'in bana buyurdugunda ba3kas1n1 soylemedim. Rabb'im
ve Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Ben, aralaranda bulundugum
surece uzerlerine ,ahid idim. Beni oldurdugunde onlar,n murok1b1 Sen'sin,
Sen her3eye 3ohidsin.
118-Eger onlara azob edersen; ;uphesiz onlar Sen'in kullar1nd1r. Soyet
bag13larsanmuhakkak ki Sen'in, Sen Aziz, Hakim."
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PEYGAMBERLER

VE KiTAPLAR

Allah Teala; israilogullanm,
isyan, inad, muhalefet ve
peygamberlerine karsi buyuklenmekle nitelendiriyor. Allah Teala.'nm Hz.
Musa'ya kitabi yani Tevrat'i verdigini ancak onlarm bunu tahrif edip
degistirdiklerini, Tevrat'tn emrine muhalefet edip te'vil yoluna sapnklanm
bildirip Hz. Musa' dan sonra serianyla nebiler gonderdigini hanrlanyor.
Nitekim Allah Teala: "Dogrusu, biz yol gostarici va nOrland1r1c1 olarak
Tevrat·, indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiJ peygamberler, Yahudi
olanlara onunlava Rabb'a kul olan bilginlar da Allah'1n kitab,ndan mahfuz
kalanla hukmedenlerdi.Tevrat'a 1ahid idiler." (Moide, 44)

Nihayet israilogullanmn peygamberleri Meryem oglu Isa ile son
bulmustur. Hz. Isa bazr htikumlerle Tevrat'tan farkh esaslar getirdigi icin
Allah ona mucizeler vermistir. Rasulullah (S.A.V): Kitab ehlini ne
dogrulayin ne de yalanlaym sadece "Allah' a ve bize indirilene iman ettik"
deyiniz, buyurmustur.
"Soyundangelenlere kitab ve peygamberlikverdik." (Ankubet, 27)

"Sonra onlarm izleri uzarinde peygamberlerimizi ard arda gonderdik.
Meryem oglu Isa'yi da arkalarmdan gonderdik. Ona incil'i verdik ve ona
uyanlarm kalblerine bir sevkat ve merhamet koyduk. Onlarm uydurduklan
rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmadik. Fakat kendileri
Allah'm nzasuu kazanmak icin yaptilar. Arna bunu da hakkiyla riayet
etmediler. Biz de onlardan iman etmis olanlardan iman etmis olanlara
ecirlerini verdik. lclerinden cogu ise fas1klardir.
Bu konu ile ilgili

Bakara Siiresinde

ise 1oyle buyrulur:

87-And olsun ki MGsa'ya kitab verdik,
ondan sonra ard arda
,.
prygambarlar gondardik. Maryam oglu Isa'ya balgalar vardik, onu
Ruh'ul-Kudus ile (Cebrail A.S) destekledik. Size bir peygamber
nafsinizin ho1lanmad191 birpy gatirdik~, buyukluk taslayarak, bir
k1sm1n1 yalanc1 say1p, bir k1sm1n1 oldurur musunuz?
129-"Rabbimizl I<;lerinden onlara Senin oyetlerini okuyan, Kitab'1 ve
hikmati ogratan, onlar, har kotuluktan ar1tan bir paygambar gondar.
Dogrusug~lu va Hakim olan ancak Sansin".
136-Biz;
Allah'a, bize indirilmi1 olana :i:brahim'e, :i:smail'e,
ishok'a,Ya'kub'a va torunlar1na indirilmiJ olanlara, Musa·ya, Isa'ya
verilenlare, paygamberlara Rabb'lar, taraf1ndan varilmi1 olanlara iman
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ettik. Onlar,n hi,birinin aras1n1 digerinden ay1rmay1z. Biz ona teslim
olmuilardan1z,deyin.
253-i;te bu peygamberlerden bir k1sm1n1 digerlerinden ustun kald1k.
Onlardan Allah'1n kendilerine hitob ettigi derecelerle yukselttikleri
vard1r. Meryem oglu Isa'ya belgeler verdik, onu RGh'ul-Kudus'le (Cebrail
A.S) destekledik. Allah dileseydi belgeler kendilerine geldikten sonra,
peygamberlerin ard1ndan birbirlerini oldurmezlerdi. Fakat ayr1hga
d0$ti.iler, kimi inand1 kimi inkor etti. Allah dileseydi birbirlerini
oldurmezlerdi, lokin Allah istediginiyapar.

KIYAMET ALAMETLERi
Allah'm Rasulu bir hadislerinde soyle buyurdular: "Mi'rac'a
cikanldigrm gece Ibrahim, Musa, ve Isa (A.S) ile bulustum, Kiyamet
hakkmda muzakerede hulunuyorlardi. Durumu lbrahim'e birakular. 0: Bu
konuda bende bilgi yok, dedi. Musa'ya tevcih ettiler, 0 da: Bu konuda
bilgim yok, diye cevab verdi. Nihayet lsa'ya yoneldiler ve ondan cevab
beklediler. 0 da soyle dedi: Onun vaktine gelince :Onu Allah'tan baska
kimse bilmez. Rabb'imin bana verdigi sozde muhakkak Deccal cikacakur.
Benim elimde iki dal olacak. Beni gortince kursunun eridigi gibi eriyecek.
Allah onu helak edecektir, bu esnada Ye'cuc ve Me'cuc cikacak, yuksek
yerlerden sur'atle inecekler ve onlarm memleketlerini 9igneyecekler. Neye
rastlarlarsa helak edecekler, her suyu icecekler, insanlar sikayet icin bana
gelecekler; ben, onlarm aleyhine Allah'a dua edecegim ve Allah Teala
onlan helak buyurup oldi.irecek. Neticede yeryi.izi.i, onlarm pis kokulanyla
kokacak.
Efendimiz soyle buyurur: "Deccal cikacak ve dogru tarafmdan
gelecek. Onun ilk ugrayacagi memleket iki denizin birlestigi yer olacak.
Meryern oglu Isa (A.S)sabah namazi sirasmda inecek ve onlarm emirleri
(baskanlan) Isa'ya: Ey Allah'm ruhu, one gee, namaz kildir diyecek,
emirleri oe gecip namaz kildiracak. Namazi bitirince Isa kisa mizragi ahp
Deccal' e dogru gidecek. Deccal onu gorunce, kursunun eridigi gibi
eriyecek ve Isa rmzragim onun gogsi.ine saplayarak oldurecek de
etrafmdakiler hezimete ugrayacaklar."
Bir baska hadiste: Meryem oglu Isa ummetinin icinde adaletli bir
hakem ve adaletli bir imam olacakttr. Haci kiracak, domuzu oldi.irecek,
cizye koyacak ve sadakayi terkedecektir. Dusmanhk ve karsihkh ofkeler
kalkacak, yeryuzu bansla doldurulacak. Deccal'm cikismdan once siddetli
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bir achgin Isabet edecegi ii9 kithk senesi olacak. Y eryuzune biitiin
bitkilerini hapsetmesini emredecek de yesil hicbir §CY dikilmeyecek. 0
zamanda insanlan ne yasatacak; tehlil, tekbir, tesbih tahmid. Biitiin bunlar
onlar icin yiyecek yerine gececek. Daha sonra Ey insanlar: Rabb'rruza
geliniz denilecek. Onlan durdurunuz; onlar sorulacaklardir. Sonra soyle
buyrulacak: Atese gonderilecekleri cikanmz. Sorulacak: Kactan (kac
kisiden, ne kadar)? Soyle buyrulacak: Her binden dokuz y-Uz doksan dokuz.
"Gen,ler ihtiyor kilmeeek. Bu, o gun bald1rlar a,1hr... " (Kalem, 42) diye

isaret edilen giindiir.
Bu hadislerde Hz. Isa'nm ne sekilde inecegini ve inis yerini delalet
vardir. Inis yeri Sarri'da hatta Dimask'rn dogusundaki minarenin yanmda
olacaktir. Allah'm kiyamet giiniine kadar devamh laneti onlarm iizerine
olsun, yikilan minarenin yerine, yontma tastan beyaz bir minare insa
edilmistir. Y ikilan minarenin taslannm cogu, Hiristiyanlann mallarmdan
imis. Kuvvetle sarnldigma gore; Meryem oglu Isa bu minarenin iizerine
inecek, domuzu oldurecek, haci kiracak, gectigi iizere sadece Islam": kabul
edecektir.
"$uphesiz ki O, beklenen saati bildirir." (Zuhruf, 61) A.yeti
kiyametin yaklasmasma bir delil ve isarettir. Zira o Mesih, Deccal'in
ciktsmdan sonra inecek ve Allah Teala, sifasnu indirmedigi hicbir hastahk
yaratmarmstir, buyrulmustur. Ye'cuc ve Me'cUc'ii gondercek, onun duasi
bereketiyle onlan helak edecektir. Bir ayet-i kerimede Allah Teala §6yle
buyurmustur: "Ye'cuc ve Mec'uc acilipta her tepeden ve her dereden
bosandiklan vakit. Ve gercek vaad yaklastigi zaman."

YAHUDi VE HIRiSTiYANLAR'IN BO$ iDDiALARI
Allah Teala Meryem oglu Mesih hakkmdaki bos iddialar dolayisiyla
Ihristiyanlar'm kufrune hiikiim veriyor bunu acikca ilan ediyor. Meryem
oglu Isa, Allah'm kurallarmdan bir kul, yarattiklanndan bir yaratik oldugu
halde onlar kendisinin Tann oldugunu iddia ediyorlardi. Allah onlarm
soylediklerinden yuce ve miinezzehtir. O'nun hakimiyetinin ve saltanatmm
aitmda buiundugunu haber vererek buyuruyor ki: "Eger Meryem oglu
Mesih' i anasnu ve yeryiiziinde onlann hepsini halak etmek isterse kim
Allah'a karsi koyabilir. Evet, Allah bunu isterse O'nu engelleyebilecek kim
vardir? Veya o davraruslardan O'nu kim dondurebilir.
"Goklerin, yerin ve aras1ndakilerininmulku Allah't1r. Diledigini yarat1r,
butun mevcudat1n yaratan1, maliki O' dur. 0, kudreti, saltanat1 ve
adoleti sebebiyle yapt1klar1ndan sorumlu degildir." (Moide SGresi, Ayet
no: 17-18)
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Hiristiyanlar, Hz. Isa'nm Tann'nm oglu oldugunu iddia ettikleri
halde, kendilerinin Tanri'nm cocuklan olduklanm soylcmezler.
"Biz Allah'm cocuklan ve dostlanyrz" derler.Allah Teala da onlan
reddederek buyuruyor ki: "Oyle ise gunahmizdan dolayi siz neden azab
ediyor?"

Yiice
Allah
buyurmaktad1r:

Zuhriif

Suresi'nde

1oyle

57-Meryem
oglu Isa rnisal olarak verilince, senin kavmin hemen
bagr11t1.
58-Ve: Bizim Tanr1lar1m1z rm yoksa o mu daha iyidir? Dediler. Sana
boyle demeleri, sadece tart11maya giri1mek i,indir. Hay1r, onlar kavgac1
bir kavimdir.
59-0; kendisine nimet verdigimiz ve israilogullarina ornek k1ld191m1z bir
kuldur.
60-$ayet dileseydik; sizden yeryuzunde sizin yerinizi tutacak melekler
varederdik.
61-$uphesiz ki, 0, saatin bilgisidir. O'ndan hi, 1uphe etmeyin ve bana
tabi olun. i1te dogru yol.
62-Sakin 1eytan sizi ,evirmesin.
$uphesiz ki o size apa,,k bir
du1mand1r.
63-Isa, huccetlerle gelince demiJti kl: Size hikmetle ve ihtilafa
du1tugunuz 1eyleri bir k1sm1n1 a,1klamak i,in geldim. Oyle ise Allah'tan
korkun ve bana itaat edin.
64-Muhakkak ki Allah benim de Rabb'imdir, sizin de Rabb'inizdir. Oyle
ise O'na ibadet edin. i1te dogru yol.
65-Ama aralar,nda hizipler birbirleriyle ihtilafa du1tuler. Ac1kh bir
gunun azab1ndan vay o zulmedenlerin haline.

PEYGAMBERLER VE PEYGAMBERLiK
Allah Teala ·~nd olsun ki biz peygamberlerden bir kismirn bir kismmc Llstun
kildrk. D6v0d'a da ZebOr'u verdik." (Isr6, 55) Ayet-i kerimede isaret
buyurdugu gibi bazi peygamberlerin
digerlerinden
ustun kilmdigi
gorulmektedir.
Peygamber Efendimiz soyle buyurmustur: Peygamberler arasmda
ustunluk iddiasmda bulunmayiz.
Bu hadis-i serif ile ayet arasmi nasil cem edecegiz diye sorulursa
buna muhtelif sekillerde cevaplar verilebilir. Soy le ki:
20

l-Hadis-i serif vurudu ayet-i kerirnenin nuzulunden once oldugu icin bu
gorus suphelidir.
2-Rasulullah (S.A.V) bu sozu tevazu kailinde soylemistir.
3-Rasulullah (S.A.V) dusmanhk ve munakasa hallerinde bu tur ustunluk
iddialanm yasaklama sadedinde soylemistir.
4-Rasulullah (S.A.V) bu sozil ile mucerred gorusler ve asabiyet ve bu tur
ustunluk iddialarmda bulunmayiruz, demek istemistir.
5-Peygamberlerden birini digerinden ustun tutma sizin isiniz degildir, bu
Allah'a ait bir istir. Size dusen O'na boyun egrne, teslim olma ve imandir.
Allah Teala kulu ve Rasulu kerimi Imran oglu Musa'dan
bahsederek onun kavmine soyle dedigini bildiriyor: Ey kavmim! Nicin
bana eziyet verirsiniz? Halbu ki benim size ger9ekten Allah'm Rasulu
oldugurnu biliyorsunuz. Bu ifade de Rasulullah (S.A.V)'nin kavminden ve
diger kafirlerden gordugt; eziyetlere teselli bulundugu gibi sabir, emride
bulunmaktadir. Rasul-i Ekrem buyurmustu ki: Allah Musa'ya merhamet
etsin, o bundan 90k daha fazla eziyete ugradi da sabretti. Aym zamanda bu

ayette mu'minlerin Rasulullaha eziyet etmelerini yasaklayan bir nehiy de
bulunmaktadir. Nitekim Allah Teala Ahzab Siiresi'nde:
"Ey iman edenlerl MOsa'ya eziyet vermii olanlar gibi olmay,n.Hani
Meryem oglu Isa da edmiJti ki Ey ±srailogullar, muhakkakki ben size
Allah',n peygamberiyim. Benden onceki Tevrat·, mujdeleyeniyim.""Yani

Tevrat beni mujdelemistir ve onun haber verdigi seyin dogrulayicisi benim.
Israilogullan peygamberlerinin sonuncusudur. lsrailogullan bir toplulugun
katmda Hz. Muhammed'i mujdelemistir."

En'am Siiresi;
85-0na ±shak',, Ya'kOb'u, ba911lad1k, birbirini dogru yola eriJtirdik.
Daha once NOh'u ve soyundan DavOd'u, Suleyman·,, EyyOb'u, YOsOf'u,
MOsa'y, ve HarOn'u-ki iilerini iyi yapanlara boylece kar11hk veririzZekeriyya·y,, Yahya'y1, ±sa'y1-ki hepsi iyilerdendir-±smail'i,Elyesa'y1,
YunOs'u, LOt'u-ki hepsini dunyadaustun k1ld1k-dogru yola eriJtirdik.

Maide Siiresi;
72-And olsun ki "Allah ancak Meryem oglu Mesih'tir" diyenler kafir
oldular. Oysa Mesih, "Ey ±srailogullar,!Rabb'imve Rabb'inizolan Allah'a
kulluk edin; kim Allah'a ortak koiarsa, muhakkak allah ona cenneti
haram eder, varacag, yer · ateitir, zulmedenlerinyard1mc1lar1 yoktur."
dedi.
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73-And olsun ki "Allah a,ten biridir" diyenler kafir olmuitur. Oysa
Tanr1 ancak bir ve tekdir.
74-Dediklerinden vazge~mezlerse, and olsun onlardan inkar edenler
elem verici bir azaba ugrayacakt1r.
75-Meryem oglu Mesih, sadece peygamberdir-ondan once de
peygamberler ge~miitir-onun annesi dosdogrudur, her ikisi de yemek
yerlerdi. Onlara ayetleri nas1I a~1klad191m1za bir bak ki nas1I yuz
,eviriyorlar.
78-Israilogullari'ndan inkar edenler, Davud'un ve Meryem oglu Isa'n1n
dili ile 1anetlenmi1lerdir. Bu bai kald1rmalar1ve ai1r1 gitmelerindendi.
Nisa Suresi;
171-Ey Kitab ehlil Dininizde taik1nhk etmeyin, Allah hakkinda
ger~gi soyleyin. Meryem oglu Isa Mesih, Allah'in peygamberi,
Meryem'e ulait1rd191 kelimesi ve kendinden bir rOtur. Allah'a ve
peygamberlerine lncnm "O~ur" demeyin, vazge,in, bu hayrin1zad1r.
Allah ancak bir tek Tanr1'd1r, ~ocugu olmaktan munezzehtir, goklerde
olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
172-Mesih de gozde melekler de Allah'a kul olmaktan asla
,ekinmezler. Kim O'na kulluktan ,ekinir ve buyukluk taslarsa, bilsin ki
0, hepsini huzuruna toplayacakt1r.
173-Inananlara, yararh iJ iJleyenlere, ec7rlerini odeyecek ve onlara
olan bol nimetin daha da art1racakt1r. Kulluk etmekten ~ekinenleri ve
buyukluk taslayanlar1 elem verici bir azaba ugratacakt1r. Onlar
kendilerine baika bir dost ve yard1mc1 bulamazlar.
Saff Suresi,
6- "Hani Meryem oglu Isa'da demiJti ki: Ey israilogullaril Muhakkak
ki ben size Allah'in peygamberiyim. Benden onceki Tevrat'1 dogrulayan ve
benden sonra gelecek, ad, "Ahmed" olacak bir peygamperi de
mujdeleyeni ama o kendilerini a~,~ burhanlarla gelince bu apa,,k bir
buyudur." dediler.
14- Ey iman edenler: Sj;z Allah'1n yard1mc1lar1 olun. Nitekim Meryem
oglu Isa Havorilere l}lla~·a 9;f:fen yoldan benj,n yar~1mcilar1mkimlerd(r?
~eyince Havariler d,,rni~l•r~i ki:
Bi;ir;j:;r: ~tlfih'1n yard1mc1Jgr1,
Israilogullar1nin ~{ft<*~"'' :b~ylsce inanJ:l"1,t1r. 1!3irtak1m1 da kufr,tim,t(r.
Nihayet biz o iman e~.-~lfpi d~Jm<1:nl~f!na kar11 d,stddedik 4, ~.oylece
1' . , . , '
usty,,, geJdiler.
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Tevbe

Siiresi;

30-Yahudiler, "Uzeyr Allah',n ogludur dediler; H1ristiyanlar "Mesih
Allah',n ogludur" dediler. Bu daha once inkar edenlerin sozlerine
benzeterek ag1zlar1nda geveledikleri sozdur. Allah onlar, yok etsinl Nas,I
da uyduruyorlar.

Meryem oglu Isa (A.S) Rabb'inin rlsaletini kavmine teblig edince ve
Havarileri ona destek olunca; Israilogullarmm bir kisrm Meryem oglu
Isa'run kendilerin getirdigi gerceklere baglamp dogru yolu buldular. Bir
kisrm da onun peygamberligini inkar edip delalete dustuler. Ona ve
annesine buyuk iftiralarda bulundular. Bunlar Yahudi milletidir. Allah'm
ard arda gelen laneti onlan uzerine olsun.

HELAL YiYECEKLER
Allah Teala kullan olan peygamberlere hepsine helalden yemelerini
emrediyor. Soz, amel, hayra delalet ve nasihattan herbiri bir hayn
kendilerinde toplarmslardir.
Allah Rasulu soyle buyurmustur: "Ey insanlar! Muhakkak Allah
temizdir, ancak temiz elem kabul buyurur. Allah peygamberlerine ~oyle
buyurur: "Ey peygamberlerl Temiz 1eylerden yeyin ve salih amel i1leyin
dogrusu ben yapt191niz1 bilirim." Baska bir ayette: "Ey iman edenlerl Size
r1z1k olarak verdigimiz 1eylerin temiz olanlar,ndan yeyin." (Bakara, 172)
Arna onlar islerini kendi aralarmda boluk boluk ayirdilar. Her boluk
kendi tuttugu yoldan memnundur. Onlar icinde bulunduklan sapikliga
sevinir, kendilerinin hidayet uzere olduklanru sanmaktadirlar. Allah Teala
Kur'an-i Kerim'de soyle buyurur: "Bir sureye kadar onlar, kendi
sap1khklar1 ile ba1ba1a birek." Baska bir ayette: "Onlar, ans1z1n
yakalanacaklar,,
hetak olunacaklar, zamana kadar bu durumda b1rak."
buyurmustur.
Bir baska ayette ise: "Sen, Jimdilik o kafirlere mi.ihlet ver, onlar,
biraz geciktir." (Tdrtk. 17)
"Birak onlar,; yesinler,
eglensinler ve kendilerini oyalaya
dursunlar. Sonra ogreneceklerdir."(Hicr, 3)
"Onlar: Biz, malca ve evladca daha ~oguz. Hem biz azab
edilecekler degiliz." (Sebe, 35)
Allah Teolo: "Art,k onlar,n mallar1 da, ~oeuklar, da seni
imrendirmesin. Dogrusu Allah ancak onlara di.inya hayat,nda azab etmeyi
ve kofirler olaeak eanlar1n1n ~1kmas1n1 ister." (Tevbe, 55)
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"Biz onlara s1rf gunahlar, ~ogals1n diye muhlet veriyoruz." (Al-i

!mron,

178)

"Bu sozu yalanlayanlar1 bana b1rak. Biz onlar, kendilerini
bilmeyecekleri bir yonden derece derece azoba yakla;t1racag1z. Muhlet
veriyorum. Ben onlara ;uphesiz ki, Benim tuzag1m saglamd1r." (Kdlem,
44-45)

"Birak Beni ve yaratt1klar1m1 tek ba;1na kendisine bol bol mal
verdigimi, gorulen ogullar verdigimi ve onun i~in nimetleri yayd1k~a
yayd191m1. Sonra artt1rmam1 umar o. Hay,r, ~unku o oyetlerimize kar;,
inat,, kesildi." (Muddesir, 11-16)
"Ne mallar1n1z ne de ,ocuklar1n1zd1r, sizi bizim kat1m1za
yakla;t1racak olan. Ancak imon edip, salih omel i;leyen kimsenin, i;te
onlarin yapt1klar1na kar;1hk kat kat mukofat vard1r. Ve onlar yuksek
dereceler i,inde emindirler." (Sebe, 37)
Hz. isa'n1n diinyaya babas1z gelmesi
Kur'an-1Kerim'de ge~en ayetler:

ile

ilgili

Al-i imran Siiresi:

.
,.
59-Ger~ekten Allah kat1nda Iso'n,n durumu Adem'in durumu gibidir.
Allah O'nu topraktan yaratt,. Sonra O'na "01" dedi, 0 da oluverdi.
60-Hak, Rabb'1ndand1r.Oyle ise ;uphecilerden olma.
61-Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tart1;1rsa de ki; Gelin
ogullar1m1z1 ve ogullar1n1z1, kad1nlar1m1z1 ve kad1nlar1n1z1, kendinizi ve
kendimizi ~ag1rahm. Sonra lonetle;elim. Allah'in lon.etinin yalanc,larin
ustune olmas1n1 dileyelim.
62-Dogrusu i;te budur. Allah'tan ba;ka ilah yoktur, ;uphesiz ki
Allah Azizdir, Hakimdir.
63-$6yet yuz ~evrilirse ;uphesiz ki Allah bozguncular, bilir.
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MERYEM OGLU isA MESiH'iN

SONU

Onlar kendilerinden Allah'm sozleri ve ahitleri bozmuslar, Allah'm
ayetlerini yani O'nun huccetlerini, burhanlanni peygamberler elinde
gormus olduklan mu'cizeleri inkar etmislerdir. Allah'm peygamberlerine
saldmnalan ve onlara karsi sue islemeleri coktur. Onlar peygamberlerin
buyuk bir cogunlugunu oldurmuslerdir.
"Bizi ,a§1rd191n 1eye kar11 kalblerimiz kapahd1r." (Fussilet, 5)
Allah Teala kufurlerine karsi onlarm kalblerini muhurledi.

Nisa Siiresi;
156-159-Bu bir de inkarlarrndan Meryem'e iftirada bulunmalarrndan
ve: Meryem oglu Isa Mesih'i-Allah'1n el,isi-oldurduk denelerinden
oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadrlar. fakat onlara oyle
gorundu. Ayr1hga dliltukleri 1ey de dogrusu 1uphededirler, bu husustaki
bilgileri ancak sanrya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler,
bilakis Allah onu kendi kat1na yukseltti. Allah, g~ludur, hakimdir.
Not: "Hz. Isa'nrn olduriilmesi konusu, Kur'an-1 Ker7m'in Bakara Suresi
87. ayetinde de ge,mektedir."
A
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Hz. MERYEM

GENEL BiLGI :
Bakire Meryem olarak da bilinir. Hiristiyan ogretisinde ve ibadetinde
cok onemli bir yer tutar. lslam'da da Hz. Meryem'e buyuk saygi gosterilir.
Hz. Meryem'in bakireligi Islam ve Hiristiyan ortak inaruslanndan biridir.
Meryem ana ile ilgili bilgilerin btlytik bir bolumti Yeni Ahit'ten
kaynaklamr, Arna bunlarla bir yasam oykiisli olusturmak yeterli degildir.
Yeni Ahit'te Meryem'den ilk olarak Cebrail'In ona Hz. Isa'ya gebe
kalacaguu bildirmesine iliskin oykuden soz edilir. Meryem daha sonar §U
olaylarla da amhr:
Vaftizci Yahya gebe kalan akrabasi Elizabeth'i ziyareti, Hz. isa'nm
dogumu ve tapmaga goturulusu, muneccimlerin gelisi ve Misir'a gidis, Isa
on iki yasmdayken Kudus' e Pesah ziyareti celile' de ki Kana kentinde
yapilan dugunde bulunmasi, Hz. Isa'nm carmiha gerilmesi sirasmda dul
oldugu Meryem'I Havari Yuhanna'ya emanet etmesi.
Ote yandan, isa'mn saghgt sirasmda Meryem ananm amdigi butun
olaylar onu butunuyle olagan beseri bir kirnlige sunar. Hatta bunlardan,
Meryem ananm Hz. Isanm gercek misyonunu butunuyle kavramadigi
sonucu bile cikanlabilir.
Meryem'in bakireligi ogretisini yadsiyanlar genellikle, insan bir
anneden dogan Hz. isa'nm insan bir babasmm olmasmm onun gercek bir
insan sayilmasiyla celistigini one surerler. Bu ogretiyi savunanlar ise
genellikle, Meryem'in Tann'nm bedenlesmesinin glivencesi olmayi
kabullenmesiyle, Hz. Isa'nm gercek bir insan olarak dunyaya gelmesinin
olanakh krlmdrgim ileri surerler.
Katolik ilahiyatmda Meryem icin kullamlan "Caredemptrix"
(Insanhgm kurtulusunu Hz. Isa ile birlikte saglayan) srfatmm ozgun
kaynagida budur.Yeni Ahit'te Meryem ile ilgili en genis anlatilar Matta ve
Luka lnciller'inden Isa'nm bebekligini konu alan oykulerdir. Bugunku
bicimleriyle her iki anlanda da Hz. isa'nm, Hz. Meryem'in rahmine bir
erkek aracihgr olmaksizm dti§tligli kesin bicimde belirtilir. Havari Paulus
Meryem'in bakireliginden hie; soz etmez. Arna Luka incili'nde melegin
sozleri cocugun kutsalhgi annenin bakireligini baglamayi amaclanns
olabilir. Gorusleri Yeni Ahit'e dayandiran Um kilise babalan Meryem'in
Isa'ya bakireligi bozulmaksizm hamile kaldigi dustmcesini savunmuslardir.
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Adem'in yeryuzune gunahr getiren itaatsizligi ile Hz. isa'mn
giinahtan kurtulusunu saglayan Itaatkarhg; arasmdaki karsitliga dayamr.
Luka Incili'nin ilk bolumunde yer alan Meryern'e mujde oykust; benzer bir

kosutlugu Havva ile Meryem arasmda kurmayi amaclamis olabilir. Kilise
babalarmdan Irenaeus bakire olan Havva'run Tanrr'nm buyruguna karsi
gelmesiyle gene bakire olan Meryem'in Tann'nm buyruguna uyrnasi
arasmdaki karsrthgi vurgulayarak bu kosutlugu daha da gelistirir.
irenaeus'un Meryem ile Havva arasmdaki kosutlugu veri saymasi, bu
inancm daha o donemde geleneklestigini gostermektedir.
Meryem Ana'ya iliskin ilk yaygm ilahiyat tartismasi "Tann Anast"
anlarmna gelen Theotkos srfatuun uygunlugu konusunda ortaya crkrmsnr.
Bu nitelemenin ilk kez III. ya da IV. yy.'da bnyuk olasihkla iskenderiye'de
ibadet amaciyla kullaruldigi sarulmaktadir. IV. yy. sonlarmda bir cok
kilisede yerlesiklik kazamlan bu nitelemenin Isa'nm Tannsal ve insani
dogasi arasmdaki aynmi bulamklasnrdrgnu one suren Konstantinopolis
(Istanbul) patrigi Nestorios'un onerisi, ogretisinin oteki yonleriyle birlikte
431 'deki Ephesos Konsili'nde reddedildi.
Meryem Ana'nm Hz. Isa'ya gebe kahrken bakireligini korudugu
ogretisinin uzantilarmdan biri degum sirasmda da bakireliginin surdugu
(virginitasin parginipas past partum) ogretisidir. Havariler · Amentlisti en
azmdan "Bakire Meryem'den dogmus) ifadesiyle virginitas in partu
ogretisini savunur gibidir. Kilise icinde cilecilik ulkusunun gelismesi ise
Meryem Ana'run hep bakire kaldigi gorii~iinii guclendirmistir.
Bu konu Yeni Ahit metinlerinde aydmlatilrms degildir. Hz.
Meryem' in surekli bakireligi ogretisi bedenin ve ruhun bolunmez
temizligini veri aldigi icin bircok ilahiyatciya gore Hz. Meryem obur
gtmahlanndan da korunmustur. VI. ve V. yy. 'Iarda bazr dogulu ilahiyatcilar
Meryem Ana'nm da gunah i~leyebilecegini Kabul ettigi halde hem Katolik
ham de Ortodoks ilahiyatcilarm cogu sonunda onun hie; bir gunah
islemedigi ogretisini benimsediler. Bu gorii~ XVI.yy. rcformculan arasmda
bile Kabul gordu.Boylece ortaya cikan brr baska sorun, Hz. Meryem'in ilk
gunahdan da annmis olup olmad1g1yd1.Aquinolu Aziz Tammaso, tum
insanlarm oldugu gibi Meryem Ana'nm da ana rahmine dusmesinin bir
lekelenme anlamma geldigini.ama Tann'nm onun ilk gtlnahmi, kuskusuz
dogusundan once ortadan kaldirdigmr savundu.Ama bu goruse karsr
13.yy'da ingiliz Skolastik ilahiyatci Duns Scotus'un sistemlestirdigi
gunahsiz degum ogretisi benimsendi ve 1854'te Papa IX. Pius tarafmdan
Katolik dogmasi olarak tammlandi.
Gunahsrz dogum ogretisinin resmen ilan edilmesi uzerine, Vatikana
Meryem'in Goge Cikisiyla ilgili bir tarumlama isteyen dilekceler gelmeye
basladr.Katolikler uzun suredir bu inaner surduruyor ve Meryemin Goge
<;1k1~1 Yortusu'nu kutluyorlardi.Sonraki yuz yil boyunca sekiz milyonu
askm imza toplandiysada Vatikan.Goge <;1k1~ ogretisinin Kitab-i
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Mukaddes' e ve Hristiyan gelenegine erken don em tamklarma dayanarak
tarumlamasmm zorlugu nedeniyle kararsiz kaldi.Gerci Meryem Ana'nm
nerede ve hangi kosullarda oldilgil konusunda herkesce benimsenen hicbir
anlan yoktur; Kudus'te Meryem Ana'mn yatngi soylenen bir mezar
bulunmakla birlikte bu da resmen kabul edilmiyordu; cok daha az tamnan
azizlerin kalmtilanna bircok mu'cize yakistirmasma karsm Meryem
Ana'nm bedeninden kalanlarm gerc;ekle~tirdigi hicbir mu'cizeden soz
edilmiyordu.

ISA (A.S)'IN ANNESi Hz. MERYEM'iN SOYU
DOGU§U BEYT'UL-MAKDiS MESCiDi'NE ADANIP
BIRAKILlfl va BAZI FAALiYETLERi
Hz. Meryem'in babasi Imran b.Masan olup Hub'um b.Suleyman
(A.S) soyundandir. Zekeriyya (A.S) ile zevcesi Esya' (Isa) bint-i Fakud,
Imran b. Masan'm zevcesi Hanne bint-i Fakud'tur.
Hz. Meryem'in annesi Hanne'dir, Hanne cocuk dogurmaktan aciz
bulundugunu bir agacm golgesinde bir kusun yavrusunun agzma yiyecek
verdigini gorunce, Hanne'nin de bir oglan cocugunun olmasiru istedi ve
Allah'a yalvararak; "Ey Allah'unl Bana bir erkek cocuk verirsen Beyt-iii
Makdise vakfetmek, Sen'in sukrune hizmetinde bulundurmak uzere bore;
olsun!"
diye yalvardi. Hanne'nin bu adagi Kur'an-r Keriru'de soyle
aciklamr:
"Hani {Imran'1n) kar1sa: Rabb'iml Karn1mdaki azadh bir kul olarak

sana adad1m. Benden bu adag1 kabul etl $0phesiz niyoz1m1 hakk1yla
iJiten, niyetimi kemaliyle bilen sensin." demisti,
Adamlan cocuk, mesctd hizmeti gorur ve ergenlik cagma kadar bu
hizmet devam ederdi. Erginlik cagmdan sonra orada kahp ya da gitmek
hususunda serbest brrakihrdi. Mescid hizmetine erkek cocuktan baskasi
adanmazdi. Kizlar hayz gormeleri ve rahatsizliga ugramalan sebebiyle bu
goreve almmazlardi.
Hanne, Hz. Meryem'e gebe olup da bu goreve elverisli olmadigim
gordilklerinde uzuntuye duserler, Imran, Hanne'nin gebeligi sirasmda vefat
eder. Hanne kiz cocugu dunyaya getirir. ismini Meryem koyar. Mescid
hizmetine elverisli olmadigmdanbir beze sararak mescide goturdu ve Harftn
(A.S) ogullanndan olan Beyt-ul Makdes Mescidi'nde sayilan otuzu bulan
din bilginlerinin yanma koydu.
Hanne onlara "adak" oldugunu soyleyince, Imran'rn kizi oldugu icin
hepsi ona bakmak arzusuyla cekistiler. Zekeriyya (A.S) baldizmm kizi
oldugu icin kendine layrk ve mustehak buldu. Mesciddekiler itiraz ettiler ve
kura cektiler.
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Zekeriyya (A.S) Hz. Meryem'in baknrurn uzerine aldi. Her turlu
ihtiyacmi o giderirdi. Odasma ondan baskasi cikmazdi. Zekeriyya odasma
her crkrsmda yaz ve krs rneyvasi bulunurdu. Zekeriyya bunun nereden
geldigini sorunca Meryem: "Bu Allah tarafmdan!" diye cevap verdi.
Peygamberimiz Hz. Meryern ile ilgili bir hadis-i seriflerinde soyle
buyurmuslardir: "Kendi zamanmdaki kadmlarm hayirhsi: lmran kizi
Meryem idi. Bu tnnmetin kadmlarm hayirhsi da Hatice'dir."

Hz. MERYEM'iN HAMiLE OLUfU
ve iSA {A.S)'YI DOGURUfU
Hz. Meryem, mesciddeki odasmda kendisinin bir benzeri dahi
olmayacak bir sekilde ibadete vermisti, Bu duruma Zekeriyya bile
imrenmekteydi. Bu husus Kur'an-i Kerim'de soyle aciklamr:
"Hani melekler: Ey Meryeml demi§ti. $iiphesiz ki Allah sana se~in
bir hususiyet verdi. Seni tertemiz buyuttu. Seni atemlerin kad1nlar1
uzerine mumtaz k1ld1. Ey Meryeml Huiu ile Rabb'1n divantnda dur,
secdeye kapan Allah'a ruku edenlerle birlikte ruku et, cemaotle namaz
ktl. Melekler; Ey Meryeml Allah kendinden bir kelimeyi sana mujdeliyor.
O'nun ad, :tsa, takab, "Mesih", s1fot1 Meryem ogludur. Dunyoda ve
ahirette 1on1 yucedir. Kendisi Allah'a ~ok yak1nlardand1r da, beJiginde
de yetiJkinlik halindc de insanlara soz soylcycccktir. 0, salihlcrdcndirl"
dedigi zaman da (Ey Resuluml Sen onlarm yanmda degildin.
Hz. Meryem yirmi ya da on bes veya on tiy yasinda bulundugunda
Cebrail (A.S.) ile tamsrmstir. Bu tarusmadan sonraki konusmalar ilerdeki
bolnmlerde Kur'an-i Kerim'de Meryem Stlresi'nde gececektir.
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AL-I iMRAN S0RESi, 36-37, 42-51
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36-0nu dogurdugunda-Allah onun ne dogurdugunu bilirken "Ya Rabbi!
K1z dogurdum, erkek k1z gibi degildir, ben ona Meryem ad1n1 verdim,
ben onu da soyunu da kowlmu1 14!ytandansana s19rnd1rd1m dedi.
37-Rabbi onu ne. guzel bir kabulle kar11lad1, guzel bir bitki gibi
yeti3tirdi, onu Zekeriyya'n1n himayesine b1rakd1. Zekeriyya mabedde
onun yan1na her giriJinde, yan1nda bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryeml Bu
sana nerden geldi?" demi3. 0 da: "Bu, Allah'1n kat1ndand1r cevab1n1
vermiJti. Dogrusu Allah diledigini hesabs1z r1z1kland1r1r.
42-Melekler 3oyle demi3ti: Ey Meryem Allah seni se~p temizledi,
dunyadaki kad1nlardan seni ustun tuttu.
43- "Ey Meryeml Rabb'ine gonulden boyun ey. secde et, ruku
11,

11

edenlerle birlikte rilkG et.

11

+1-Ey Muhammedl Bu sana vahyettigimiz gayb haberlerindendir.
Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlar1nda
degildin, '8ki3irlerken de orada bulunmad1n.
45-Melekler demi§ti ki: "Ey Meryeml Allah sana, kendinden bir sozu
ad1 Meryem oglu Isa olan Mesih'i dunya ve ahirette ;erefli bir Allah'a
yak1n k1hnan olarak mujdeler.
46-insanlarla, be3ikte iken de konu3acakt1rve O, iyilerdendir.
47-Meryem: "Rabb'iml Bana bir insan dokunmam11ken nas1I ,ocugum
olabilir? demi3ti. Melekler 3oyle dediler: "Allah, diledigini boylece
yarat1r. Bir iJin olmas1n1 dilerse "OL der ve olur.
48-49-0na Kitab'1, hikmeti, Tevrat'1 ve incil'i ogretecek,
±srailogullar1n1 ioyle diye bir peygamber kalacak. "Ben size Rabb'inizden
bir ayet getirdim. Ben size ~murdan ku1 gibi bir feY yap1p ona
ufleyecegim, Allah'1n izniyle hemen kui olacakd1r; anadan dogma korleri,
alacahlar1 iyi edecegim; Allah'1n izniyle oluleri diriltecegim, yediklerinizi
ve evlerinizde saklad1klar1n1z1 da siza haber verecegim, inanm11san1z
bunda size delil varchr.
50-51-Benden once galen Tevrat' 1 tasdik etmekle birlikte beraber
size yasak edilenlerin bir k1sm1n1 helal kdmak azere Rabb'inizden size bir
ayet getirdim. Allah'tan sak1n1n ve bana itaat edin.
11

11

11

11
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Enbiya Siiresi:
11

1- "Mahrem yerini koruyana da ruhumuzdan Uflemi;tik.
91-Mahrem yerini koruyan Meryem'e rGhumuzdan UflemiJ, onu ve
oglunu a1emler i~in bir mu'cize kalm11t1k.

Hacc Siiresi:
48- "Nice kasabalar var ki zalim olduklar, halde onlara muhlet
vermiJtim. Sonunda onlar1 yakalayaverdim. DoniJI, yalnaz Bana'd1r.
63- "Gormedin mi, Allah gokten su indirdide boylece yeryuzu
yemye1il olmaktad1r.
11

11

Hier Siiresi:
99- "Ve sana yakan gelinceye kadar Rabb'an a ibadet et.

11

Hiid Siiresi:
102- "'unku O'nun yakalamas1 hem Jiddetli hem de ac1khd1r.

Ibrahim

11

Siiresi:

42- "zalimlerin yapt1klar1ndan Allah', habcrsiz sanma. Onlar1 sadece
gozlerin deh3etle belirecegi bir gune kadar tehir etmektedir.
11

Meryem Siiresi'nde
ise Hz. Zekeriyya
Meryem K1ssas1foyle gec;mektedir:
Zekeriyya

ve Hz.

K1ssasu

2-Bu, Rabb'inin Zekeriyya kuluna rahmetinin andmas1d1r.
3-Hani o, gizli bir sesle Rabb'ine niyaz etmi3ti.
4-Rabb'imf dedi, vucudumdan kemiklerim zay1flad1, sa~1m-ba11m
agard1. Ve ben Rabb'im sana ettigim dua sayesinde hi~ bedbaht
olmad1m.
5-Dogrusu ben, arkamdan i3 ba31na ge~ecek olan yak1nlar1mdan
endi3e ediyorum. Karim da k1s1rd1r. Tarafamdan bana bir veli (ogul) ver.
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6-Ki o bana varis olsun; Ya'kub hanedan1na da varis olsun. Rabb'im,
onu r,zana 1ay1k k1I.
7-Allah 3oyle buyurdu; Ey Zekeriyyat Biz sana ogul mujdeleriz ki,
onun ad1 "Yahya"d1r. Doha once onu kimseye ada1 yapmad1k.
8-Zekeriyya:
Rabb'imf dedi. Karam k1s1r oldu, bende ihtiyarhg1n son
s1n1r1na vard191m halde, benim nasal oglum olabilir?
9-Allah: Oyledir, dedi; Rabb'im: 0 bana kolayd1r. l)aha once sen
hi~birJey degilken seni de yaratm11t1m.
10-0: Rabb'imf dedi. ,ocugum olacag1na dair bana bir i1aret ver.
Allah:
"Sana iJaret
sapasaglam oldugu halde ~ gun insanlarla
kou3mamand1r." buyurdu.
11-Bunun i.izerine Zekeriyya,
mabetten kavminin kar11s1na ~1karak
onlara: "Sabah akfam tesbihte bulunun" diye i3aret verdi.
12-Ey Yahyal Kitab'a (Tevrat'a) var gi.icunle sar1II dedi. Ve henuz
sabi iken ona ilim ve hikmet verdik.
13-Taraf1m1zdan ona kalb yumu1akhg1

ve temizlik

de verdik.

0, ~k

dak1nan bir kimseydi.
14-Ana-babasana ~ok iyi davran1rd1; 0 isyankar bir zorba degildi.
15-Dogdugu gun, oleeegi gun ve diri olarak kobirden kald1r1laea91 gun
ona selom olsun.
16-Rasulumf "Kitab'da

Meryem'i de an. Hani 0, ailesinden ayrdarak

dogu taraf 1nda bir yere ~ekilmiJti.
NOT: Buradaki "dogu tcrcft" Mescrd-i Aksa'nm dogu, yani Meryem'in

evinin dogu taraf 1 seklinde mUfessirlerce tefsir edilmi$, bu sebeple
H1ristiyanlarm k'ible olarak doguyayoneldikleri ifade edilmi~tir.
17 -Meryem, onlarla kendi aras1nda bir perde ~ekilmiJti. l)erken biz
ona ruhumuzu gonderdik de O, kendisine tastamam bir insan 1eklinde
gorundu.
18-Meryem dedi ki: Sanden ~k esirgeyici olan Allah'a s191n1r1mf
Eger Allah'tan sak1nan bir kimse isen bona dokunma.
19-Melek: Ben, yaln1zca sana tertemiz bir erkek ~cuk bag13lamam
i~in (gonderilen) Rabb'inin bir el,isiyim, dedi.
20-Meryem: Bana bir insan eli degmedi, iffetsiz de olmad191m halde
benim nasal ~ocogum olabilir? dedi.
21-Melek: "Oyledir" dedi; Zira Rabb'im buyurdu ki: Bu bana
kolayd1r. ,unku biz insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet
kalacag1z. Bu hukum ve karara baglanm11 ezelden olup bitmif bir if idi.
22-Meryem ona hamile kald1. Bunun uzerine karnandaki ,ocukla uzak
bir yerlere ~kildi.
23-Dogum sanc1s1 onu bir hurma agac1na dayanmaya sevketti: Ke3ke,
dedi, bundan once olseydimde unutulup gitseydiml
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24-A;ag,sindan (Isa yahut melek) ona ;oyle seslendi: "Tasalanmal
Rabb'in senin alt yaninda bir su ark, vucuda getirmi;tir."
25- "Hurma dahn1 kendine dogru silkele ki, uzerine taze, olgun
hurma dokulsun."
26- "Ye, i,, gozun ayd,n olsunl Eger insanlardan birini gorursen de
kl: Ben ,ok merhametli olan Allah'a oru, adad1m; art1k bugun hi,bir
insanla konu;mayaca91m."
27 -Nihoyet onu kuca91nda ta;1yarak kavmine getirdi. Dediler kl: Ey
Meryeml Sen, haku<oten igren, bir ;ey yapt1n.
28-Ey HarOn'un k1z karde;il Senin baban kotu bir insan degildi,
annen de iffetsiz degildi.
29-Bunun uzerine Meryem, ,ocugu gosterdi. "Biz, dediler, be;ikteki
bir sabi ile nas1I konu;uruz? (Allah'1n mustakbel el,isi olan ,ocuk, O'nun
verdigi konu;ma kabiliyeti ile dile geldi ve:)
30-,ocuk ;oyle dedi: "Ben, Allah'in kuluyum. 0, bana Kitob'1 verdi
ve beni peygamber yapt1.
31-Nerede olursam olay1m, 0 ,beni muborek k1ld1; ya;ad191m surece
bana namoz1 ve zekot1 emretti.
32-Beni annemi sayg1h kild1; beni bedboht ve zorba yapmad1.
33- "Dogdugum gun, olecegim gun ve diri olarak kobirden
kald1rilaca91m gun, esenlik banad1r.
•

A

34-I;te, hakkinda ;uphe ettikleri Meryem oglu Isa, hak, soz olarak
budur.
35-Allah'in bir evlot edinmesi olur ;ey degildir. 0, bundan
munezzehtir, bir i;e hukmettigi zaman, ona sadece "OL" der ve
oluverir.
36-Isa ;unu da soyledi: "Muhakkok ki Allah, benimde Rabb'im, sizin
de Rabb'inizdir. Oyle ise O'na kulluk ediniz. ±;te dogru yol budur."
37 -Son guruplar kendi aralar1nda ayr1hga duitiler. Buyuk gune ;ohid
olundugu zamanda vay o kofirlerin halinel
38-0nlar, bizim huzurumuza ,,kacaklar1 gun ba;lar1na gelecek
olanlar1 ne iyi duyarlar ve ne de iyi gorurler, bir gorsen. Fakat o
zalimler bugun apa,,k bir sapikhk i,indedirler.
A

Mii'miniin Siiresi:
'

..•.

'

..
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50-Biz Meryem'in ogluna da annesine de bir oyet kild1k. Her ikisini de
sulak, oturmaya elveri;li yuksek bir yere yerle;tirdik.
51-Ey peygamberler! Temiz ;eylerden yeyin ve solih omel i;leyin.
Dogrusu ben yapt19in1z1 bilirim.
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52-$uphesiz bu bir tek ummet olarak,
sizin Rabb'1n1z1m, Ben'den korkun.

sizin ummetinizdir.

Ben de

Ra'd Siiresi:
34- "Sana tobi olanlarin k1yamet gunune kadar kufredenlerden ustun
tutacak da, Bana sonra (k1yamet gununde) donu;unuz yaln1z Bana'd1r.
Ayr1hga d°'tugunuz konularda aran1zda Ben hukmedecegim. Kufredenleri
de dunyo ve ohirette ;iddetli azoba ugrataca91m. Onlar1n hi~bir
yard1mcilar1yoktur. Onlar1n ohiretteki azoblar1 ise elbette daha ;iddetli
eleecknr-." 0 gunden onlar1 Allah'a kar11 koruyacak birisi de yoktur.
Tahrim Siiresi:
12- "Mahrem yerini korumu; olan imron k1z1 Meryem'i de an. Ona
rOhumuzdan uflemi;tik.
Yusuf Siiresi:
101- "Musluman olarak can1m1 al ve beni solihlere kat.
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2.BOLUM

BAKi DiVANl'NDA
Hz. isA iLE iLGiLi BEYiTLER
Asagidaki beyitlerde Hz. Isa'nm gokyuzunde bulunduguna isaret
edilmektedir. O'nun icin gercek mekan gokyuzudur. Yuce Allah'm izniyle
de "Rfihullah" olan Hz. Isa goge yukseltilmistir.

•

Hz. isa - a~Ik

Sevgilinin bulundugu mahalle kutsaldir ve kiymetlidir. 0 kadar
kiymetlidir ki cennet agaci olan Tuba ve Mesiha bile onun mahallini
dilerler. Bu haliyle Mesiha yani Hz. isa a~1k durumundadir.

Cennet-i kuyuna eylese Tuba yiridur
As1tamn dilese giikte Mesfha yiridur.
(S, 140/G.66-1)

•

Hz.

isa - bad

Hz. lsa'mn nefesi ile ruzgar arasmda bir iliski soz konusudur. Hz.
Isa'run en kuvvetli ruzgarlan, firtmalan ve tufanlan durdurabilme
mu' cizesinden bahsedilmektedir.

Yaklasdt ol ki bad ola enflis-t 'lsevf
$ah-, gill ile bahs dirdht-« Kelim ile
(S, 348/G.403-2)

•

Hz isa - dem(nefes):

Hz. Isa'mn nefesi oluleri diriltir. Bu husus, beyitlerde sairler
tarafmdan oldukca sik mevzu edilir. Sadece olii insanlan degil olu tabiati
da diriltigini asagidaki beyitten anlamaktayiz.
Dem-i 'Isa dirilur buy-, bahtlr-: Meryem

Acdt zanbak Yed-i Beyzay, kef-i Musa-var
(S, 41/K.18-19)
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Bu beyitte aynca Yed-i Beyza mu'cizesine de isaret edilmektedir.
Yed-i Beyza; zanbak acan bir cicektir. Hz. Musa Allah'm emriyle elini
koynuna sokup cikanr ve boylece eli gunes gibi parlardi. Tasavvufi olarak
ilahi gucun gerceklesip ortaya cikisnun semboludur.

Hz. lsa asagidaki beyitte Hz. Isa'run nefesiyle ruh bahsetmesi soz
konusudur.

Ruh bahs oldt Mesfha sifat enfiis-t bahar
Acdtlar dtdeleri h'ab-t 'ademden ezhar.
(S, 39/K.18-1)

Hz. Isa'nm can veren nefesiyle gucsuz, takatsiz, yardima muhtac
olanlarm kurtancisi olmustur. Bu beyitte insan cicege benzetilerek ilgi
kurulmustur.
Hezerdn mtirdeye bir demde lutfun tiize ctiv virdi
Mesfha resm a ayfnin muhassal eyledun ihya
(S, 74/K.27-18)

Bu beyitte Hz. Isa'run nefesi, bazi peygamberlerin kendileriyle
ozdeslesmis ozellikleriyle ilgi kurulmaya cahsilrmstrr.
Bu' Ali hikmet a Hatem kef a Nu'mdn mezheb
Mustafa-hulk u Mesfha dem a Yusuf- dfdar
(S, 68/K.25-20)

Bu beyitte Baki, Hz. Isa'nm nefesini icki meclislerindeki kirrmzi
sarabm ruhuna benzetmektedir.
'Aiika ydd-: Leban cdm-t sardb-« dfl-gu§a
Cana ol lti'] musaffiidur mey-i bezm-i safa
Ruh bah§ olmts Mesfha-Ve§ 0 la'l-i ciin-fezd
(S, 92/M. 5-3)
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Bu beyitlerde de Hz. Isa'mn nefesi kmmzi saraba benzetilmistir.

Murde-i derd ii. giima canlar bagt§lar cur'ast
Sakiya bi'llah mey-i hamrii dem-i 'isa mtdur.
(S, 175/G.120-3)
Bus-« lii'lin isteyen ol mutnb-t 'isf demiin
Niiy-ves kendin be/a bezmine dem-siiz eylesun.
(S, 340/G.388-3)
Bu beyitte Hz. Isa'nm nefesiyle eskiden ve gunumuzde care
bulunamayan hastahklann iyilestirmesi ve olulerin diriltilmesi mu' cizesi
vardir. Hz. Lokman ile Hz. isa arasmda benzerlik kurulmustur.

Murdeye ctinlar virur bimdra sthhut lebleri
Hikmet-i Lokmiin u i'cdz-: Mesfha bundadur.
(S, 199/G.157-3)
Isa'run
mu'cizesinden

nefesi, mis kokusuna
benzetilir.
Besikte konusma
bahsedilir. Isa'run sozleri canhya hayat vermektedir.

Ser-verii si'r degul nutk-t Mestbaau« bu
Tutalium gayriler e§ 'tir-« olsa sihr-l mubtn
(S, 72/K.26-28)
Murdeler ihya eder enfiis-t mii.§gtnii.nsenlin
Nutk-t can bahsundur i'ciiz-t Mesihtulan garaz:
(S, 236/G.221-2)
Baki bu beyitte, kendisindeki siir gucunun Isa'nm nefesi kadar gil<;lil
ve guzel oldugunu belirtmektedir. Bu ilgiyi Hz. Muhammedin adaletiyle
guclendirmeye cahsnustir.

Bakfya din-i Muhammed hak icun 'iilemde
Dem-i can bahs ile nazm icre bu gun 'Isiiyem.
(S, 295/G.315-5)
Bu beyitte de yine nih bahsedilmesi mu' cizesi soz konusudur.

Leb-i can bahst ile murdeler ihya itsun
Nie' olur mu'cize-i Hazret-i 'isa giiresin.
(S, 337/G.384-2)
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•

Hz.

Isa - gokyiizii

Hz. Isa'mn oldiiriilii~iinden sonra gokyuzune ciktigma inamlir. Bu
gercek asagidaki beyitte yer almaktad1r.Yeryiiziindeki "buhur-i Meryem"
kokusunun goklere yukselmesi ustelik de Hz. lsa'nm etegine kadar
ulasmasi Hz. Isa'rnn gokyuzunde oldugu inancnu Baki'nin de
kabullendigini gostermektedir.
Irisdi hiikden buy-1 bahtir-t Meryem efldke
Mu'atter eyledi giiklerde diimiin-1 Mesihiiy1
(S, 36/K.15-5)

Hz. Meryem, buhur cicegine benzetilmektedir. Bu cicek eskiden basi
agnyan, gozleri kararan, midesi bulanan insanlara, cicegin kokunu bal ve
sirkeyle kanstmlarak ilac yerine kullaruhrdi. Aym zamanda gunluk ve
tutsu olarak da kullamlrrnsnr.

• Hz.

isa - mucerred,

tecrid

Hz. Isa'run gokyuzune mucerret olarak yani dunya esyalanndan
annrms olarak ciktigma inamhr. Hatta rivayete gore, yakasmda igne
bulundugu icin ancak dorduncii kata kadar cikabilmistir. Asagidaki
beyitlerde onun mucerred olarak ciktigma isaret edilmektedir.
'Alli ikdlin mucerred ol ser-i kuymda mesken bul
Mesiha-Ve$ mekam asmandur ehl-i tecridun.
(S, 255/G.251-4)
Ehl-i tecrid ki kuyunda yiri hiik degid
Piiye-i kadr-i Mesiha gibi ejlak degul.
(S, 290/G.309-1)

• Hz

Isa- Ruh-) piik

Hz. Isa'nm ruhu temizdir.Bircok sair, onu bu ozelligiyle beyitlerinde
anar. Baki de onun gokyuzune yiikselmesini ruhunun temizligine baghyor:
Ruh-, piik ol yirun ejliik ola mdnend-i Mesih
Kalmaga hdk-i mezelletde bu tendur ba 'is.
(S, 117/G.26-4)
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• Hz.

----

isa - Sevgili

Sairler bazan sevgililerinin kendilerine ilgi duymasi icin onu Hz. isa
yerine koyarak konusmak suretiyle kendilerine ilgi duymasmi arzu ederler.
A.~1k, sevgilinin nefesiyle dirilir.
Nefesun ruh virup ta ola milrg-i biimun
Ey Mesihii dem- olursem giltimi tayr eyle

(S, 369/G.433-3)
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BAKi DiVANl'NDA
HZ. MERYEM iLE iLGiLi BEYiTLER
Baki Divaru'nda Hz. Meryem'le ilgili sadece iki beyit
bulunmaktadir. Burdan da anlasilmaktadir ki Baki'yi Hz. Meryem'den cok
onun oglu Hz. isa ilgilendirmektedir.
Bahur-i Meryem cicegi, Hz. Meryem ve Hz. Isa'run konu edildigi
beyitlerde zaman zaman konu edilir. Asagidaki beyitte Meryem ciceginin
kokusu ele ahnmaktadir. Buy-i bahur, eskiden bast agnyan, gozleri kararan,
midesi bulanan insanlara cicegin kokunun bal ve sirkeyle kanstmlarak ilac
yerine kullarulirdi.Aym zamanda gunluk tutsu olarak da kullarnhrdi.
Irisdi hlikden buy-1 bahur-« Meryem efldke
Mu'atter eyledi giiklerde ddmdn-« Mesihay1
(S, 36/K.15-5)
Dem-i isa diridur buy-: bahur-1 Meryem
Acd: zanbak Yed-i Beyzay, kef-i Musa-var
(S, 41/K.18-19)
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fEYH GALiB DiVANl'NDA
Hz. iSA iLE iLGiLi BEYiTLER
• Hz. isa

- a§k

Hz. Isa'mn nefesi, ney-ecdeha ornekleri verilerek olulere can
vermesi mu'cizesinden soz edilmektedir.
<;iinkiMesfh-i askdan aldi nefes asti-y: ney
Miirdeye bahs-t can eder dem cekip ecdehu-y: ney
(S, 415/G.305-1)

• Hz.

isa - bilyilcil

Asagidaki beyitte Hz. isa bir buyucuye benzetiliyor. Buyucu de Hz.
isa gibi olagan ustu isler yapar.
Ben la'l-i lebin gamzene enbaz samrdtm
isli'yi dirfgli kifiisun-sliz samrdtm.
(S, 367/G.210-1)

• Hz. isa

- Can bagi§lama,

Bir 90k basanh devlet adami sairler tarafmdan ovulurken Mesih ile
arasmda iliski kurulur. Onun yaptigi isler Mesih'in can bagislamasi gibi
onemlidir.
Te/sir edip i'cdzuu ke§§lif-1hired der
Guyli dem-i can bahs-t Mesihii-yt zamlindu:
(S, 97/K.1,28-16)

• Hz. isa - Cem
Cem ile Hz. isa(Mehdi) arasmda iliski kurulmaktadir.
$ah-, Cem-cdha eger Mehdi desen olmaz abes
Hiik ,hidiiyet eyledi bu devlete azze ve cell.

(S, 107/K.2,3-13)
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•

• Hz. isi - Cibril
Asagidaki terc-i bendde isa ile Cebrail arasmdaki munasebet soz
konusudur.Cebrail'in (A.S.) bundan dolayi Uzilldiigilgortllmektedir. Aynca
1nctl' in Hiristiyanlar tarafmdan kufurlerine alet edilisinden de
bahsedilmektedir.
Hat gelip percemi tmtma gelir zann etme
Kiifriine diet eder safhu-i Inell gibi
Sidre-i sineme tir-i nigehi gecmedi ah
Yandt ask tuesine seh-per-i Cibril gibi.
(S, 439/T.B-24)

• Hz. isa-Dem
Bu rubaide de yine Hz. Isa'nm daha onceden belirtilen nefes
mu'cizesi tekrar edilmistir.
Fem ntimma bir strr-t hiiveydiid1r bu
Ruh ntimina bir niir-« tectilladir bu
Leb ndnuna bir mu'ciz-i isad1r bu
Dil ntimtna bir mahser-i gavgiid1r bu.
(S, 447/R.29)

• isa -dudak
Mesihle dudak arasmda iliski kurulmustur,
Bakma ey tig-i nigeh la'l-i Mestnu-deme sen
Haste-i hasretin hiili digergun gibidir.
(S, 290/G. 72-5)
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• Hz. isa - Esrar Dede
Turk edebiyatmda kurtanci, koruyucu ve kollayici sifatlanyla bir kisi
ovtilecegi zaman onunla Mehdi arasmda iliski kurulur. Mehdi kurtanci
anlarmndadir. Seyh Galib de Esrar Dede'yi mevlevtligin piri olarak
Mehdi'ye benzetmektedir.
Cellile'd din-i Rumun ayntsu: bi'lllih kendisin
Giiruh-1 evliylimn piidi$lih1 bir efen disin
Hakiklit bagmm lizlide serv-i ser bulendtsin
Tarik-i Mevlevinin Mehdi-i hlit1rpesendisin
0 devr ashlibmm sen Kahramdn-t div bendisin
Bu beyti oku Glilib rahm ederse derdmendsin
(S, 170ff.B, 3-5)

• Hz.

isa - gokyiizii

Yuce Allah, Kur'an-r Kerim'de Hz. lsa'run kesinlikle carrmha
gerilmedigi yakalamp oldurtilmedigi, asrlmadtgmi acikca belirtmistir.
Onlar sadece Hz. lsa'ya benzeyen baska birini oldurmuslerdir. Hz. Isa,
Allah tarafmdan goge yukseltilmistir. Asagidaki beyitte Hz. Isa'rnn
dorduncu kat felekte oldugu vurgulanmaktadir.

Blireke'lllih bi-bedel kasr-t bidend-i dil-ni$in
Var mi misli isde isli isde flirh-1 fliriimin
(S, 141/K.2,37-1)
Sipihr-i ma'ndy: seyr et Mesth-ves Glilib
Zemine mu'cize gularda kim tenezzul eder.
(S, 307/G.102-9)
• Hz. isa - goz (eesm-i hamfls)
Saclar altmda kalmis gozlerle, kilisede Incil okuyan isa arasmda
iliski kurmustur. Divan siirinde sac; rengi, coklugu ve kansrkhgi sebebiyle
kufur ve kilise olarak telakki edilir. A§ag1daki beyitte sacm altmda kalnns
goz, incil okuyan Hz. Isa'ya benzetilmektedir.
Kiifr-i zulf icre nihlin olmus o cesm-i hiimfi$
Deyr-i hiisniinde ne ind/ okur islisma bak.
(S, 341/G.164-3)
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• Hz. isa - Hasta
Hz. Isa'yi gorme ve hasta gonlune sifa bulma arzusu Seyh Galib'i
dorduncu kat goge yani onun katma cikartmis ama emeline nail
olamarmstir.
Gitdik sipihr-i flirume dek flire-hlih olup

Derdii ki isi-dil-i bimiir-t gormedlk.
(S, 353/G.186-2)
Mesih, hastalan iyilestirdigi icin bir doktor gibidir. Doktorlar elbette
kendi saghklanna dikkat eder ve bu yuzden saghkh olurlar. Ancak bakislan
ile guzellik Firengistan 'tnt kanstiran sevgilinin gozleri mavidir ve herkesi
tesiri altma ahp hasta etmektedir. Hatta Mesihler dahi onun mavi
gozlerinden hasta olur.

Niglih-1 cesmi a§ub-1 Firengistan-t husn olmus
Mes,hlilar dah, bfmlirdir cesm-i kebtidundan
(S, 395/G.262-6)

• isa - la'I
Asagidaki beyitte la'l ile Hz. Isa'nm nefesi
kurulmustur. Her ikisi de canlandmcidir.

arasmda

bir ilgi

Bilmem o la'le rtih-: Mesihli muhr desem
Yohsa haytu-: lafzina ma 'nli muhr desem.
(S, 367/G.209-1)
•

Hz.

isa -

mih

Turk edebiyatmda bazi sairler Hz. Isa'nm yuce kisiliginden sik sik soz
etmektedirler.Baki de asagidaki beyitte Hz. Isa'rnn ulu ve yuce kisiliginden
bahsetmektedir.

Athertin olmaga gul-mih-i harimt yarastr
Cesm-i tahsin ile manzur-t Mes1hlid1rbu
(S, 138/K.2, 35-6)
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Her edebiyatta oldugu gibi Divan edebiyatmda da duygu, fikir
ve muhayyile dunyasi vardir.Iste boyle bir edebiyat,Baki ve Seyh Galib
gibi iki biiyiik deger yetlstirmistir.

Saki ve Jeyh Galib, Divan edebiyati'nm en biiyiik ve en
kutsi sanat~Ilarmdandir.Ozellikle kendi donemleri itibariyle §iir
diinvasma damzasrm vurun ses !!etirmislerdir.Baki 16.vv. Sevh Galib
ise 18.yy klasik edebiyatI'nm en biiyiik isimleridir.
.,

CJ

•.

CJ

>

.,.,,

,

.,

Bugiine kadar Divan edebtyan ~airJeri ve eserleri ile ilgiJi

olarak bircok arasnrmalarda bulunulmus
fakat bu §airlerin
eserlerinde peygamberleri nasil ele aldiklarr iizerinde durulmamI§tir.

Iste bu cahsma Baki ve Seyh Galib Divam'nda Hz.

isa

ile
Hz. Meryem'in nasil ele ahnd1g1 incelenmi§tir.<;:ah§maiki boliim
halinde sunulmus ohm. 1. boliimde Hz. isa ve Hz. Mervem 'in havatlart
degi§ik kaynaklardan faydalamlarak ortaya konutmus, 2. boliimde ise
beyitlerde nelere benzetildikleri acsklannnsur.,

•.

J'

.,

.,

Gene) olarak baklldigmda Bald Divam'nda isa ve Meryem Ile
ilgili sadece yirmi beyitte deginilmi§ken, Seyh Galib Divam'nda ise
onlarla ilgili beyitlerde daha eok yer vertlmistir.
Bald ve Seyh Galib Divam'na bakdd1g1zarnan, ozellikle Hz.
isa'mn gokyiiziine eekilsi, nefesi, besikte konu§ma mucizesi ve diinyaya
babasiz zclme zibl mucizelerinden babsedilmistir. Bald. Hz.
Meryem'den daha eok oglu Hz. isa (Mesih) ile ilgilenmi§ ve Hz.
Mervem
'le -ihrili
sadece
iki bevitte
bahsetmistir.Sevh
Galib
ise
.,
a ., -, , .,
yukandaki ozeUiklerinden bahsetmekle beraber Baki'nin iizerinde
durmadrgr birkae benzetme tizerfnde durmu~tur.(Padi~ah, Meryem 'in
bakireligi.. vs). Baki'de Hz. isa'nm diinyaya gelme mucizesinden
bahsedilmezken. Sevh Galib de ise bu mucizeden birkac bevitte sdz
ettigi goriilmektedir.
0

>

0

,

>

.,

,

>

.,

Bu iki sair arasmdaki belirgin farkm ortaya ~1kl~mmnedeni
olarak, Baki'nin
daha eok din dismda siir yazmasma
baglamlabilir.Bald, her ne kadar ~eyh'iil-islamhk mertebesine
ulasmak istemisse de bona muvaffak olamanus, Seyh Galib ise
tasavvufi yonii gii~lii oldugundan bu mertebeye ula§IDI§tlr ve

.
kendisinden

~

sonra

da

Divan

edebivatmda
_.,

-

--·------

bir deger

biiviik
.,

yeti~memi~tir.
Bu eahsmada Hz. isa ve Hz. Meryem ile ilgili ciddi
kaynaklardan faydalamlarak elimden gelenin en iyisini yapmaya
cahstnn. Hz. isa ve Hz. Mervem Ile il2:ili
bilmedHttm bircok bilaive
c:,
ulasmakla beraber boyle bir ~ah~manm daha onceden yapilnus
olmamasr ve ilk cahsma olmasi benim kin avrrca bilviik bir imrnr
,

>

<;::,

,.,

,Jo

>

,Jo

.,

>
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CJ'e/

c>

kaynagrdir.

Boyle bir ~ah~may1 mezuniyet konusu olarak bana veren
sevgili hocam Do~. Dr. Nihat OZTOPRAK' a katkllarmdan dolayi
eok tesekknr ederim, Ayrica bu cahsmada emegi ge~en yine cok degerl]
hocam Tahsin Selvi' ye, yaznnmda biiyiik katkisi olan Halil
·Ozdemir'e ve can dostum Uysal Kii~iikozer' e tesekkiirf] bir
bore bilirim.
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1. B0L0M

BAKi ve JEYH GALiB DiVANl'NDA

HZ. iSA iLE HZ.MERYEM
HZ. isA iLE iLGiLi GENEL aiLGiLER:
Kelime An/am, 0/arak:
Hz. lsa Kur'an-i Kerim'de adi gecen ve kutsal kitap olan incil'in
verildigi peygamberdir.
Hz. isa Kur'an-r Kerim'de, Ibn Meryem ve Mesih seklinde zikredilen,
kendisine Incil'in verildigi, Hz. Muhammed'i (S.A.V) mujdeledigi
bildirilen, " Allah'tan bir ruh ve kelime" olarak tavsif edilen, kul oldugu
vurgulanan peygamberdir. Hiristiyanlik'ta ise isa, (Mesih) Tann'nm oglu
"Tann" kabul edilmektedir.
Hz. isa, gerek Hiristiyanhk'ta gerekse islamiyet'te Mesih olarak
kabul edilir. inciller'de isa ismi ona melegin Yusuf'a (Matta, 1/21) ve
Meryem'e (Luka, 1/31) talimati dogrultusunda verilmistir. Bah dillerinde,
isa karsihgmda Jesus ismi ash " Yahve kurtulustur, Yahve kurtanr"
anlammdaki ibranice kisaltilrms sekli olan Yesua'dir. lsa'nm ismi
inciller'de Ve Pavlus'un mektuplarmda Lesous olarak gccmektedir.
Ahd-i Atik'in Yunanca tercumesinde Yosva olarak kaydedilmistir.
Kur'an-i Kerim'de ve Islami literaturde isa ismi kullarulmaktadir. Bazi
batih yazarlar, kelimenin isa seklinde Hz. Muhammed'e bizzat Yahudiler
tarafmdan empoze edildigini ileri surerler.
isa kelimesinin Arapca oldugunu kabul edenler ise "donuk beyaz
renkte olmak" anlammda ayes kokunden geldigini ve rengi beyaz oldugu
icin bu adi aldignu ileri surerler. Buna gore Hz. isa, nefsini itaatle, kalbini
muhabbetle ve ummetini Allah'a davet ettigi icin kendisine bu ad
verilmistir.

HZ. iSA'NIN HAYATI
Hiristiyanhk'm en belirgin ozelligi Hz.Isa ile ilgili inane ve telakkiler
uzerine temellendirilmis bir din olmasidir. Bundan dolayi Isa'nm kimligi,
tabiati ve mesaji Hiristiyanhk tarihi boyunca 90k tarnsilnus, onun hakkmda
pek 90k eser kaleme almrrustir. Ancak hayatma, ozellikle de cocukluk ve
genclik yillanna <lair birinci dereceden kaynaklar oldukca smirhdir; 9unku
Hiristiyanhk teolojisinde Isa'nm dunyevi hayatmdan 90k olumtl, dirilmesi
ve semaya urucu onem tasimaktadir. Bundan dolayi sahih sayilan bugunku
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inciller' de dtmyevi hayatma fazla onem verilmemis inc iller ise sahih kabul
edilmistir,
inciller'de Isa'nm Beytlehem'de dogdugu bildirilmekle beraber
Nasirah diye takdim edilmektedir, cunku Nasira hem yerlesirn merkezinin
hem de bir dini hareketin adidrr. Ote yandan kelime "Allah'a adanmis,
Allah'm elcisi mukaddesi" anlamlarma da gelmektedir. Hz. Isa'run degum
tarihi kesin sekilde bilinmekteyse de miladi baslangic olarak kullamlan
tarihin yanhs oldugu kabul edilmektedir. Bugun kullamlan tarih, VI.
yuzyilda yasarms bir papaz olan Dionysius Exiguus tarafmdan ortaya
konulmustur. inciller'de verilen bilgilere gore isa, Kral Hirodes gunlerinde
Beytlehem'de dogmustur (Matta 2/1). Hirodes'in Isa'y; oldtirme plam
uzerine melegin uyansiyla Yusuf, Isa'yt Misir'a goturmus ve Hirodes'in
olumunden sonra geri donmuslerdir (Matta, 2/19-22). Astronomik hesaplar
ay tutulmasmm Roma takvimine gore 750 yilmm 12-13 Mart gecesi vuku
buldugunu gostermektedir. Paskalya ise 12 Nlsan 750'de baslarmstir. Buna
gore Hirodes'in olumu arasmda cereyan eden olaylar iki-uc ayhk bir sureyi
gerektirdiginden Isa'run dogumunu M.0. 5. yrhrun sonu veya 4. yihrun
bast olarak kabul etmek uygun olur.
Batt kiliselerince kabul edilen 25 Arahk ilk defa IV. yy'da degum
gunu olarak kutlanmistir. inciller'de verilen bilgiye gore Hz. Isa'nm annesi
Meryem, Isa'yi dunyaya babasiz getirmistir. inciller'de Meryem'in anne ve
babasmdan bahsedilmemekte, sadece Isa'nm dogumundan once Galile'de
Nasira sehrinde oturdugu Davud evinden Yusuf adh bir dulgerle nisanh
oldugu belirtilmektedir (Matta, 13/55). Meryem'in teyzesi Elizabeth'in
Hartin soyundan olduguna gore (Luka, 1/5) Meryem de aym soydan
gelmelidir.
Dort incil'den sadece (Matta, 1/1-16) ve (Luka, 3/23-28) Isa'nm
seceresi verilmektidir. Matta incil'i lsa'run seceresini aynca Yahudilik'te
beklenen Mesihin Davut soyundan olacagma <lair inancm Isa'da
gerceklestigini ortaya koymaya calismaktadir. Luka'da Hz. Isa'mn
beklenen Mesih oldugunu vurgulamak amactyla seceresini vermektedir.
Ancak bu iki incil'deki §ecere listeleri birbirinden farkhdrr. Matta'nm
listesinde Davud'dan Isa'ya kadar 28 ismi yer alirken Luka'nm listesinde
bu sayi 41 'e cikmaktadrr. Isa'nm babasiz dunyaya geldigi kabul edildigi
halde iki listede de Meryem'in nisanlisi Yusuf ile son bulmaktadir. Listeler
arasi celiskiyi gidermek icin Matta'daki listenin dulger Yusuf'a, Luka'daki
listenin de Meryem'e ait oldugu ileri stlrulmektedir.
Luka incili'ne gore Cebrail, Yusuf ile nisanh olan Meryem'e bir
oglan doguracagmi rnujdeler ve admm isa oldugunu bildirir. Ona yuce
Allah'm oglu denecek. Rab Allah ona babasi Davud'un tahtmi verecek,
Y akub 'un evi iizerinde ebediyen saltanat siirecek ve onun melekutuna hie
son olmayacaknr (Luka, 1/26-34). Meryem, kendisinin evli olmadignu,
dolayisiyla boyle bir dogumun olamayacagnu belirtince melek Allah'tan
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olan bir sozun hukumsuz kalamayacagnu
belirtir (Luka, 1/34-38).
Meryem'in hamileligi anlasilmca Yusuf nisam bozmak ister, ancak Rabb'in
melegi riiyasmda ona gorunerek cocugun Ruh'iil-Kudiis'ten
oldugunu
soyleyip onu ikna eder (Matta, 1/18-21, 24-25).
Yine Luka incili'ne gore Yusuf ile Meryem, M.6. 29-M.S. 14 yillan
arasmda imparator olan Kayser Augustus'un buyrugu iizerine nufusa
yazrlmak icin Beytlehem'e giderler ve bir ahirda kahrlar. Meryem isa'y1
burada dogurur (Luka, 2/1- 7). Cok eski bir gelenege gore ise ahirda degil
Beytlehem'e yakm bir magarada diinyaya gelmistir. Dogumunun sekizinci
gununde ona isa adim koyup, sunnet ettirilir (Luka, 2/21 ). Kirk gun sonra
seriata uygun olarak (Levililer, 12). Yerusalim'e mabede gotiiriirler
vegerekli takdimlerde bulunduktan sonra Nasira'ya donerler. Kudus'te
Simeon adh salih ve dindar bir adamla mabede adamis Anna admdaki yash
bir kadm onun beklenen Mesih oldugunu anlarlar (Luka, 2/25-38). Bu
arada Hirodes, Beytlehem ile cevresinde iki yasm altmdaki butun erkek
cocuklann oldurulrnesini emreder (Matt, 2/16).
Hz. Isa'nm cocukluk ve genclik yillan ile ilgili olarak inciller'de
sadece F1s1h (Paskalya) bayrami miinasebetiyle on iki yasmda Kudus'e
goturulmesi olayi zikredilmistir (Luka, 1/80; 2/52). Bayram sonunda Isa'y;
kaybeden Yusuf ve Meryem onu mabedde din adamlanyla sorulu cevaph
konusma yaparken bulurlar. Dinleyenler onun anlayisma ve cevaplarma
sasmrlar.
Isa'nm cocuklugu ve gencligi ile ilgili su hususlar tesbit edilebilir.
Isa'run Ya'kub Yahuda, Yoses ve Simon admda dort erkek kardesi aynca
kiz kardesleri vardir. Bazi yorumcular Isa'run kardeslerinin Yusuf'un ilk
evliliginden oldugunu kabul etmekte, bazilan bunlarm Isa'run kuzenleri
oldugunu kabul etmekte, bir kisrru ise Meryem ile Yusuf'un cocuklan olup
Isa'dan sonra dogduklanm
ileri siirmektedirler
(NDB, s.389). isa
Ibranice'nin yerine gecen Arami dilini konusuyordu.
Matta lncil'i Aziz Yusuf'u on plana cikarmakta Meryem ise hep geri
planda kalmaktadir. Mesihi mujdelerin Hz. Isa'run sahsmda gerceklesmesi
Yahudilik'te Hiristiyanhk'a gecen insanlara hitap eden Matta lncil'i icin
dikkat cekici bir husustur. Luka incili'nde ise biitiin dikkat, cocuk, isa ve
annesi Mery em iizerinde yogunlasmisur.
isa Beytlehem' de bir ahirda diinyaya gelmis, kirk gun sonra Rabb' e
takdim edilmek uzere mabede gotnrulmus, daha sonra muneccimler gelmis
ve Isa'yr dogdugu ahirda degil bir evde bulmuslardir (Matt, 2/11 ).
Mtmeccimlerin ziyaretinden hemen sonra da Misir'a kacma olayi vuku
bulmustur. Luka incili'ne gore aile Isa'nm Kudus'te Rabb'e takdim
edilmesinden hemen sonra Nasira'ya donmustur. Cunku bu incil'de
Hirodes2in zulmtinden ne de M1s1r ikametinden bahsedilmektedir.
inciller' e gore Hz. lsa'nm teblig faaliyeti, Yahya tarafmdan vaftiz

edilmesi ve seytan tarafmdan denenmesinin ardmdan baslarmsnr. Isa'dan
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alti ay biiyiik olan Y ahya, ondan once teblig faaliyetine baslayarak insanlan
goklerin melekutunun 90k yakm oldugunu haber verip tovbeye davet eder.
Gelenler giinahlanm itiraf edip Y ahya tarafmdan vaftiz edilir. Otuz
yaslanndaki isa da (Luka, 3/23) vaftizden sonra Ruh'ul-Kudus onu cole
goturur ve colde kirk gun, kirk gece oruc tutar. iblis onu igvaya cahsir,
fakat basanh olamaymca pesini birakir. Seytarun Isa'yi denemesi hadisesi
sadece sinoptik inciller'de yer almaktadir ( Matta, 3/13, 17,4), (Markos,
1/12-13), (Luka, 4/1-13).
lsa'rnn bir veya ii9 yil suren teblig faaliyetinin inciller'den hareketle
tam bir kronolojisi yoktur, bazilan farkh tarihlerde verilmektedir . Buna
ragmen teblig doneminin olaylan soyle siralanabilir: Hz. isa Erden
civarmda ve Galile'de teblig faaliyetine baslar. 27 veya 28 yih Nisan
aymda Paskalyamn yaklastigi giinlerde Kudiis'e gelir. Paskalya'dan sonra
Kudus 'ten aynhp Y ahudiye diyarma gidr ve burada Hz. Y ahya ile aym
bolgede teblig faaliyetinde bulunur, ardmdan Galile'ye <loner. Sinoptik
inciller'in verdigi bilgiye gore Isa'rnn asil teblig hayati Galile'de gecer. Bu
bolgedeki faaliyetlerini dort safhaya ayirmak mumktmdur.
Birinci safha kendi memleketi olan Nasira'dan ilk cikanhsi ile baslar
(Luka, 4/16-30) ve muhtemelen dort ay devam eder. Mu'cizeler gosterip
hastalan iyilestiren Isa'run bu ilk donemdeki mesaji Rabb'in ruhunun
kendisiyle birlikte oldugunu fakirlere Incil'i vazetmek icin Allah'm
kendisine meshedip gonderdigi fikri iizerine yogunlasmaktadir.
Bu
donemde isa Allah'm melekutunun yakm oldugunu bildirmekte ve
insanlan tovbeye, Incil'e, iman etmeye cagrrmaktadir. lsa'nm mesaji
Yazicilar ve Ferisiler'in dusmanhgnu celbeder, Ferisiler'Ie Hirodesiler onu
ortadan kaldirmak uzere anlasirlar (Markos, 3/6).
ikinici safhada Isa, Paskalya icin Kudus'e gelir. Bu sirada Ferisiler'Ie
iyice arasi acihr (Yuhanna, 5/1-47). Galile'ye donene Isa'nm cumartesi
gunuyle ilgili kural d1~1 davrarnslan Yahudi otoritelerince tepkiyle
karsilarur. Ferisiler Isa'yi yok etme planlan kurarken halk buyuk bir
coskuyla onu takip eder.
Ucuncu safhada on iki Havarisini secen isa, dagda yapngi meshur
vaazla pek 90k hakikati dile getirir.
Dorduncu safhada vaazi sonrasmda baslamakta ve Hirodes' in ise
karsi tavir almasma kadar devam etmektedir. Bu donemde isa hastalar
iyilestirip, cesitli mu'cizeler gosterir, meseller gostererek gercekleri anlatir.
Nasira'dan ikinci defa cikanlir, on iki Havari'yi lncil'i teblig goreviyle
cevreye gonderir.
Y ahya sehid edildi. isa bes bin kisiyi doyurdu. Kendisine inanan
Galilleliler onu kral yapmak isterler (Yuhanna, 6/15). Isa, bolgeden
aynlarak Su ve Sayda taraflanna, oradan Dekapol'a gider ve nihayet
Kefemahum'a <loner. Alti ay suren bu donem boyunca Isa mu'cizeler
gostermeye ve tebligde bulunmaya devam eder. Olumunu ve dirilisini
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onceden haber verir, kendi sureti degisir ve Kudiis'e gider. Yahuda ve
Pere'yi dolasir, oleli dort gun olan Lazar'r diriltir (Yuhanna, 11/1-46).
Kudiis'e yakm bir yerde ortaya cikan bu mu'cizevi olay sarsar. Kudus'te
baskahin
Kayafa'nm
tesebbusuyle
toplana
Sanhedrin'de
Isa'nm
yaptiklanru kendisi icin tehlike olusturdugu belirtilir, oldurulmesi icin
planlar yapihr (Yuhanna, 11/47-53). Durumu sezen Isa oradan aynlarak
Efraim sehrine, oradan da Pere'ye gider. Kudiis'e giderek "Korkma ey Sion
kizi, iste kralm bir e~ek sipasma binmis gidiyor" (Zekarya, 9/9) ifadesindki
Mesih'in kendisi oldugunu belirtmek icin bir sipa iizerinde sehre gider. Bu
arada on iki Havari' den biri olan Yahuda Iskariyot, baskahinlere giderek
otuz giimii§ karsihgi Isa'y: ele vermeyi vaad eder. Ancak F1s1h bayrammm
birinci gununde F1s1h yemegi sirasmda isa, Petrus'un surcecegini kendisini
ele verecegini bildirir, Havariler' den uyamk durup dua etmelerini ister.
Biraz uzaklasarak secdeye kapamr ve dua eder Havariler ise dinlemeyip
Isa'ya uyarlar.
Kisa bir sure sonra Isa tutuklarur. Isa Baskahin Kayafa Sanhedrin
tarafmdan sorgulamrsa da yapnklannda sue; unsuru bulunmaz. Sonunda
baskahinin Mesih olup olmadtgi hususundaki sorusuna karsilik Isa'nm
acikca Mesih oldugunu soylemesi iizerine oliimti hak ettigine karar verilir.
Yahudiler Isa'nm milleti kandirdigrm, Kayser'e vergi verilmesine engel

oldugu ve kendisine Mesih kral oldugunu iddia ettirdigini ileri surerek
(Luka, 23/2) Roma valisi Pilatus'tan oldurulmesi icin onay isterler. Pilatus
Isa'y1 ozel olarak sorguya ceker, iddialarmm siyasi ve tehditkar olmadigmr
gorur (Yuhanna, 18/33-38); sucsuz oldugunu aciklayip serbest birakmak
isterse de halk ile karsi karsrya gelmeye goze alamaz; Yahudilik'in israrla
Isa'nm carrmha gerilmesini istemeleri uzerine sorumluluktan kurtulmak
icin care arar. Isa'nm Galile'den oldugunu ogrenince Hirodes'e gonderir.
Hirodes Isa'yi sorgulayip Pilatus' a iade eder (Luka, 23/7-11 ).
Gonlu Isa'y1 affetmekten yana olan Pilatus Yahudiler'in baskilan
karsisinda onun carnuha gerilerek oldnrulmesini onaylar. Bunun uzerine
Yahudiler Isa'y1 Golgota denilen yere goturerek carnuha gererler. Isa'mn
basirun iizerine "Nasirah Isa, Yahudiler'in krah" diye bir yaz1 yazilir
(Yahunna, 19/19). Isa, Cuma giinii saat sabah 9'da carmiha gelir (Markos,
15/37). Arimateali Yusuf Isa'run cesedini "hac"a gerildigi yerdeki bahcede
bulunan hazir bir kabre veya kendisi icinde oldugu bir kabre koyar. Ancak
Pazar gunu kabre ziyarete gelenler mezarm bos oldugunu gorurler, Bu
arada Isa dirilmis olarak onlara gorunur (Matta, 28/9-10).
Yeni Ahid Hz. Isa'nm dirildikten sonra on defa Havarilerine ve
sakirdlerine goriindiigiinti kaydetmektedir. Resullerin islerine gore Isa
dirildikten sonra kirk gun daha yasamis, havarilerine telkin ve tavsiyelerde
bulunmus, daha sonra havarilerini Zeytinlik dagma gotiirmii§ ve oradan
semaya almnustir (Matta, 1/3, 9/11).
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Hz. Isa'nm hayatryla ilgili olarak sinoptik inciller'le Yuhanna
incili'nin bakis a91s1 farkli oldugundan naklettikleri olaylardan kronolojik
sirasr da birbirinden farkhdir, aynca zaman ve mekanla ilgili isaretler
genellikle 90k kansiktir. Sadece sinoptikler dikkate almdigmda Isa'run
teblig hayati oldukca kisadir ve bu surede yalmzca bir fisih yasarrustir.
Bununla beraber bazi ifade ve isaretler Kudus'e birden fazla gittigini
dusundurmektedir.
Yuhanna incili ise hem cografi planda, hem de
kronolojik anlamda geleneksel ve bakis acilanndan farkhdir. Ona gore Hz.
Isa teblig faaliyeti doneminde bir degil tic; fisih yasarmsur (Yuhanna, 2/13).
Diger taraftan Hz. Isa'nm tarihi bir sahsiyeti olup olmadigi dahi
Ban' da ozellikle 19. yy. baslannda tartrsilrms bazilan gercekte boy le bir
kisinin yasamadigmi ileri surmuslerdir, Onu tarihi bir sahsiyet olarak
tammakla birlikte hayati ile ilgili rivayetleri mitolojik unsurlarla dolu
oldugunu soyleyenler de vardir. Isa'nm yasadigi donem bu sartlarla ilgili az
da olsa tarihi bilgiler bulunmaktadir. Bununla birlikte incil yazarlarmm
anlattiklan olaylan disandaki olaylarla vakialara baglanma endiseleri pek
yoktur. Sadece Roma Valisi Pilatus dort incil'de de zikredilir. Matta ve
Luka Isa'mn dogumunu
Hirodes'in
saltanatmm
son zamanlarma
yerlestirmektedir. Luka iki yerde anlattigi olaylarm tarihini verir. Yuhanna
ise, Isa'run mabedden satrcilann kovma hadisesinin mabedin insasmdan
kirk alti yil sonra vuku buldugunu belirtmektedir. Isa'm teblig faaaliyetine
baslamasiyla ilgili en acik tarihi bilgiyi veren pasaj Luka incili'ndedir, en
acik tarih ise "Kayser Tiberius" saltanatmm on besinci yih ifadesidir. Luka,
Isa'nm otuz yaslannda vaftiz oldugunu belirtmektedir (3/23).
inciller'in dordunde de Hz. Isa'nm Cuma gunu carmiha gerildigi
bildirilmektedir.
Fakat hadisenin
aym hangi gunu gerceklestigi
bilinmemektedir. Yuhanna incili'ndeki bir ifadeye gore Paskalya'nm
yeneccgi gun carmiha gerilmis olmahdir (18/28). Isa'nm olumu kissasiyla
da teyit edilmektedir. Isa'mn oldiigti gunun ertesi buyuk bayram gunu yani
15 Nlsandir.
Isa Yahudi dini takvimine gore 14 Nisan Cuma giinti olmustur.
Yahudi dini takvimindeki 14 Nisan Cuma gunune rastlamasi miladi
takvimle ya 11 Nlsan 27'de ya 7 Nisan 30'da ya da 3 Nisan 33'te olmustur.
Bunlar arasmda gercege en yakm olam 30 yihdir. 28 yih Nisan ayi
Kudus'te Paskalya bayramma kanlmasi 7 Nlsan Isa'nm olumu, 9 Nlsan
dirilisi.
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HZ. iSA'NIN TEOLOJiK fAHSiYETi
Hiristiyanhk'ta Isa tarihi oldugu kadar hatta ondan daha fazla teolojik
yonden onem tasimaktadir, zira bu dinin temel esaslan Isa ile ilgilidir.
Hiristiyan inancma gore Isa, Allah'm bedenlesmis kelanudir, dolayisiyla
Tanri'drr.
Tann'nm yaratilmarms olan ebedi mesaji bedcnlesmis olup Isa olarak
insanlar arasmda yasamaktadir. Bu sebeple Hiristiyanlar Isa'ya "Tann
oglu, Rab, Mesih" unvanlanm vermektedir. inciller'de Tann'nm ondan
"oglum" onun da Tann'dan "babam" diye bahsettigi cesitli pasajlar Isa'run
uluhiyetine delil olarak gosterilmektedir. Buna karsihk onun ilah
olmadiguu savunanlar da inciller' e dayamrlar (Markos, 10/17-18). iznik
Konsili'nin toplanmasma sebep olan Arius da konsilde inciller'den
~etirdigi karsi delillerle onun ilah olrnadigim gostermeye cahsrmstir.
Isa'nm tabiati yani insan rm yoksa ilah rm veya hem insan hem ilah nu
oldugu husus asrrlar boyu tarnsilmis, 325 iznik, 431 Efes ve 451 Kadikoy
konsillerinde alman kararlarla insani ve ilahi olmak uzere iki tabiati fakat
bir tek sahsiyeti oldugun Tann'nm oglu olmasi hasebiyle teslisinin bir
uknurnunu teskil ettigi resmen tasdik ve ilan edilmistir.
inciller'e gore Hz. Isa'mn mesajmm ozii Allah'm melekutudur, Isa
teblig faaliyetine Allah'm melekutunun cok yakm oldugunu insanlarm
tovbe ederek ona hazirlanmalan gerektigini vurgulayarak baslamisttr.
Melekutun gelisiyle seytarun gunahm ve olumun insanlar iizerindeki
hakimiyeti sona erecektir. Isa Mesih yer yuzune ilahi emirleri (seriat-tevrat)
kaldirmak degil tamamlamak icin gelmistir (Matta, 5/17).
Hz. Isa'nm inciller'de yer alan cok sayida mu'cizesi vardir. Dunyaya
gelisi, vaftiz esnasmdaki olaylar, sulan saraba cevirmesi, ruzgara
emrederek firtmayi dindirmesi, hastalan iyilestirmesi, oluleri diriltmesi ve
az yiyecekle cok kisiyidoyurmasi v.b. bunlardandir.
Hiristiyan inancma gore havarilerin gozleri onunde sernaya uruc ve
babasmm sag tarafma Isa dtmyanm sonuna dogru ikinci defa gelecektir.
iciller'de cesitli alametlerle gelecegi anlatilmaktadir. ilk Hiristiyanlar,
Mesih'in gelisinin cok yakm olduguna inamyor ve gelmesini
beklemektedirler. Insanoglu meleklerle beraber gelip izzet tahtma oturunca
deccalin hakimiyetine son verecek, iyileri mukafatlandtracak, kotuleri
cezalandiracaktir (Matta, 25/31-46).
Hiristiyan dtmyasmda Isa'nm ikinci gelisiyle baslayacak ve bin yil
surecek olan bir hukumranhk inanci da vardir. Bu inanca gore bin yilhk
sure ilk dirilis arasmda gerceklesecektir. Deccal'in hakimiyeti ve deccal
taraftarlanyla Mesih taraftarlarmm savasmasmdan sonra bu sonunculann
zaferleriyle Mesihin bin yilhk yeryuzu saltanati baslayacak bin yilm
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sonunda kottilerle yeni bir savas olacak ve bu savas iyilerin mutlak
zaferiyle sonuclanacaktir. Fakat Katolik kilisesi bin yilhk Mesihi kralhk
inancim reddetmektedir.

Hz. iSA'NIN GENEL NiTELiKLERi
Bir Hadis-i Serif'te soye buyrulur: "Onu gordugunuzde taruyuuz:
K1rm1z1 beyaz arasi bir adamdtr. Uzerinde iki san elbisesi vardir. Ona bir
islakhk Isabet etmedigi halde basmdan su damlar gibidir. Dogu Dimask' da
iki elbise icinde beyaz minarenin yanma ellerini iki melegin kanatlarma
koymus olarak inecektir. Basini egdigi zaman basmdan su damlayacak,
kaldirdigmda ise ondan inci taneleri dokulecektir. O'nun nefesnin
kokusunu bulup da olmeyen kafir kalmayacaktir."
"Mi'rac'a cikanldigim gece Musa ile bulustum.Baktim kine garib bir
adamdir.Basi fazla krvircik degildir.Sanki uzak yerlerin insanlanndan
gibidir.
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HIRiSTiYANLIK VE iSLAM DiNiNE GORE
HZ. isA
HIRISTIYANLIK DININE GORE HZ. ISA :
Hiristiyanlar Yuce Allah'm Hz. Adem'e bugday agacmdan yemesini
emrettigi halde seytanm kandirmasiyla Adem peygamberin bundan
yedigini, Hz. Adem'in isledigi bu gunah yiiziinden onun ve soyunun azaba
mustehak oldugunu kabul eder.
Hiristiyanlara gore Yuce Allah kullara acidigmdan ezeli oglunun
zahiri bir beden icerisine girerek diinyaya gondermis ve "hac"a gerilerek
oldurulmesine riza gostermistir. Aslmda Hz. Isa'nm haca gerilmesini
gerektiren bir sucu yoktur. Fakat Actem'in isledigi sucun kurbam olarak
haca gerilmistir. Bu fedailigi ancak Allah'm ve insamn oglu olan bir
kisiden baska kimsenin yapabilmesi mumkun degildir. Iste bu ogul ve fedai
bakire Meryem'in oglu Isa Mesih'tir.
Allah melegi Meryem'e gondererek onu dunyayi kurtaracak Mesih'in
kendisinden dogacaguu mujdelemistir. Ruh'ul-Kudus'un Meryem'e
girecegini ve ondan ezeli sozun (kelam-logos) dogacagmi boylece
Meryem'in Tanrr'run anasi olacaguu haber vermistir.
Hz. Meryem Bety Lahm'de Hz. Isa'yi dunyaya getirir. Meryem'in
nisanhsi olan dulger Yusuf ru'yasmda gordiigii bir buyruk uzerine Romah
yoneticinin umumi nufus sayirm yapnracagmi duyarak oraya ismini
yazdirmak uzere Meryem ile birlikte gider. Cunku dulger Yusilf'un asil
memleketi Beyt Lahm'dir.
Isa Mesih Yusuf ve Meryem'in indigi halde "han"da dunyaya gelir.
Dulger Yusuf fakir oldugundan handa hayvanlarm kaldigi yerden baska
sigmacak yer bulamaz. Isa peygamberin dogdugu gece Beyt Lahm
cevresindeki tarlalarda surulerini otlatan cobanlar melekler gorurler,
hepsinin birlikte Allah': tesbih ederek ~oyle dediklerini duyarlar:
" Yucelik ve ovgu yucelerin yucesindeki Allah'adir. Yeryuzune selamet
insanlara sevinc vardir" .Bu melekler kervanm soyledigi izlere katilan
cobanlar onlarm pesine duserek giderler ve handa cocugun bulundugu yere
gelirler. Melekler gibi yuce sozler soyleyerek Allah'! tesbih ve terncid
ederler. Meleklerin mujde verirken Jesu ismini kullandiklan cobanlar
tarafmdan duyuldugu soylenir. Bu ad "kurtanci" anlamma gelir.
Hz. Isa'nm dogumundan birkac gun sonra Orselim (Kudtis)'e mecusi
hakimlerinden ve bilginlerinden bir heyet gelirler ve derler ki bugunlerde
9
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kendisine peygamberlik ve buyuk bir mulk verilen yeni bir cocugun
dunyaya geldigini gosteren gokte bir yildiz parlamistir. Gelecegi bildirilen
Yahudi hukurndan budur. Mecusi bilginler beraberlerinde altm ve
gumusler getirerek bu yolcuya sunmak istediklerini ve ona secde etmeyi
istediklerini soylerler. Kendilerine gokyuzunde gortinen yildizm onderlik
ettigini beraberindeki kisilerle birlikte surukleyerek buralara kadar
getirdigini ifade ederler. Kente geldiklerinde dogan hukumdann yerini
sorarlar. 0 zamanki Kudus valisi Hirodes Mecusileri cagirarak der ki:
"Beyt Lahm' e gidin ve cocugu bulursamz bana verin ki gelip ona secde
edeyim". Mecusiler kendilerine kilavuzluk eden yildizla birlikte Beyt
Lahm'e giderler ve orada cocuk Jesu'yu gorurler. Ona secde edip hediye
sunarlar. Aym anda Rabb'in melekleri ru'yada dulger Yusuf'a gortmurler
ve ona: "Kalk cocugu ve anasmi al M1s1r'a kac, cunku Hirodes cocugu
oldurmek istiyor" derler.
Dulger Yusuf da riiyasmda soylenenleri yapar. Kutsal aile Misir'a
tasirnr. Aym melekler Mecusi heyetine de gorunur ve rti'yada kendi
memleketlerine donmelerini ve Hirodes'e cocugun yerini soylememelerini
bildirirler. Bunun uzerine Hirodes kizar, heyecanlanarak Beyt Lahm ve
civarmdaki memleketlerde yasayan iki yasma kadar olan cocuklann
tumunun oldurulrnesini emreder.
Kutsal aile Musul' a gider ve inandiklan gibi yamk mabedin onune
konaklarlar. Birkac ay burada kaldiktan sonra tekrar seyahat ederler. Ctmku
cocugu da anasiru da ahp Yahudiye'ye donmesini emretmistir. Zira cocugu
oldurtmek isteyen Hirodes olmustur. Bunun uzerine diilger Yusuf ve ailesi
Filistin'e dogru yonelirler. Matariye yolunu takip ederler ve bakire agacr
denilen o bolgede yetisen bir agacm altmda golgelenirler. Bazi
kaynaklardaysa Misir'a geldiklerinde buttm putlar yikilmis ve kmlrrustir.
Filistin'e donduklerinde Nasira'da yurt edinirler. Mesih otuz yasma
basmca Yuhanna onu Urdun irmagi dolaylarma goturur. Kirk gun oruc
tuttuktan sonra dinini mujdelemeye baslar. Bu esnada seytan onu tecriibe
eder ve der ki: "Eger bana boyun eger ve secde edersen sana turn dtmyayi
veririm". Mesih ona der ki: "Git ey seytan". Seytan gider ve melekler gelir.
Kendisinin yamna gelip ona hizmet ederler. Bu mujdelemeden sonra Isa
dinini yaymaya baslar. On iki Havarisi onun cevresine girer ve onlarla
birlikte yetmis kisiyi daha secerek Yahudi ve Celil koylerine elci ve
mujdeleyici olarak gonderir. Hiristiyanlara gore ilahhgim gosteren
mucizeler gosterir,
Yahudiler islerin kotu gittigini, Hz. Isa'mn ellerinden cikacagim
farkedince musavere ederek onu yakalamak icin kendisin tuzak haztrlarlar
ve haksrz yere iftira ederler. Onu nihayet yakalayarak Roma Valisi olan
Platus'a teslim ederler. Hakkmda "hac"a gerilerek oldurulmesine karar
verilir ve yine onlara gore Hz. Isa hacdan cikanlarak topraga gomulur.
Kabrinde ii<; gun kaldiktan sonra kirk gun boyunca Hiritiyanhk't yaymaya
10

___ "'!\..__

--

_----

~

-

cahsir ve ogrencilerin arasmda yasayarak goge yukselir. Ogrencilerine:
"Gidin dunyayi dolasm, incil'i butun mahlukata yaym". Baba, ogul, Ruh'ul
Kudus adma onlan vaftiz eder.
Hz Isa'dan sonra ona inanan Hiristiyanlar, Trianus, Dicius ve
Dioecletianus donemlerinde buyuk eziyetler gorurler. Neron, Hrristiyanlera
karsi olmadik iskencelerde bulunur. Roma'yi onlarm yakngim soyleyerek
bunun actsnu Hrristiyanlardan
cikanr. Neron'un son dort senesi,
Hmsttyenlann iskencelere maruz kaldigi donemdir. Zalim Neron devrinde
Htristiyanlarm stadyumlarda diri diri, vahsi hayvanlarm ontme, ac kalmis
kopeklerin agzma atildtklan, asildiklan, haca gerildikleri, ziftli elbiseler
giydirildikleri, atesler -Uzerinde yakildiklan olmustur.
Trianus doneminde Htristiyanlar unutulmaz acilar cekerler. Onun
korkusundan gizli yerlere kacarak ibadetlerini icra etmeye cahstrlar.
Roma'mn putperest dinine inanmayan ve Hiristiyan olan bu zavalhlarm
gizli toplantilar yapmasmi yasaklar.
Dicius'tan sonra Hrristiyanlenn basma daha agtr felaketler ve
rnusibetler gelir. Dioecletianus
basa gecince Htristiyanlara
yaptlan
i§kencenin azalacagim limit etmislerdir. Arn.a Diocletianusdiger kurallarda
daha 90k iskence yapmaya baslar ve Misrrh Hrristryanlara daha agir
iskencelerde bulunur. Dioecletianus ne kadar Hiristiyan papazi ve
piskoposu varsa hepsini yakalatip hapse attmr. Y-Uz kirk bin kisiden fazla
K1pt1 Hiristiyan olduruldu,

HIRiSTiYANLIK'TA iMAN ESASLARI
Hiristiyanhk'ta

imamn esaslan 3 'ttir.
1-TESLiS (Trinity): D9 esast kabullenmek.
2-Hz. Isa'mn insanhgi kurtarmak icin haca gerilmesi ve kabrinden kalkrp
gage cikmasr.
s-oio ve dirileri hesaba cekmesi.

TESLiS AKIDESi (Trinity): Dr. Poust "Kutsal Kitabm Tarihi" adh
eserinde diyor ki: "Allah'm tabiati esit i.i9 unsurdan ibarettir.
a- Baba Allah
b- Ogul Allah
c- Ruh'til-Kudlis Allah
insanlar ogul vasitasiyla babaya baglamrlar. Kendilerini feda ederek ogula
ve temizleyerek de Ruh'-Ul-Kudtis'e intlsab ederler.
Bu ifadeden anlasihyor ki, il9 unsur birbiriyle i9 icedir ve yaraticmtn
zan uclu esasi zarurl ktlar.
Papaz Peatre ~oyle diyor: "Yuce Allah evreni yarattiktan ve onu
insan ile si.isledikten sonra birligine ait unsurlarm dismda hicbir seyi
11
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acrklamarmsnr. Nitekim Tevrat'm satirlan arasmda bu konuda bazi
isaretlere rastlamak mumkundur. Tevrat'ta Allah'm kelimesi, Allah'm
hikmeti, Ruh'ul-Kudus gibi ifadelere rastlamhr. Ancak Tevrat'tn
kendilerine indirildigi kimseler bu kelimelerin anlamlanni kavrayacak
gucte degildirler. Bununla beraber Tevrat'r lncil ile birlikte okuyanlar
kastolunan manay: kavrarlar. Neden sonra Mesih dunyaya gelince Yuce
Allah kendi prensiplerini ve derli toplu hi.iki.imlerini Incil'de bize
gostermistir. lncll'in Yahudi kitaplarmda "Allah'm Kelimesi" diye
adlandinldigi gorulmektedir. Ahd-i Atik'in ilk bes kitabmda bu ifadelere
rastlamhr. Yuce Tann goge 91k1p yukselince inanlar arasmda oturmak
uzere bir ruh gondermistir. Bu ruhun da ogul gibi, Allah ile 90k ustun ve
ezeli bir munasebeti verdir. Bu, Ruh'ul-Kudus admi ahr ki Tevrat'ta
aciklanan ifadenin aymsidir. Goruluyor ki Tevrat'm telmih yolu ile
gosterildigi seyi incil butunuy le aciklanustir".
Allah'm kutsal kitabi anlamakta zihnini aydmlattigi, kalbini herkese
actigr herkes sozn (kelime-logos) Allah'm mucerred emri ve bir tek sozn
olarak aciklama yapilamaz, Bu il9 uknum ilahi kemal baktrmndan birbime
esittir. Bunlardan ikisi soz (kelime-logos) ile Ruh'ul-Kudus'tur.
Birinci i.iknfim "Baba'ldir. Buradan anlasihyor ki herseyin kaynagi ve
menbai babadir. Babanm soze nisbeti sekil nisbeti degil, hakikidir.
ikinci uknum "soz"dtir. Cunku 0, Tanrr'nm iradesini ustun ifadelerle
aciklarnaktadir ve Allah ile insanlar arasmdaki haberlesmenin aracisidtr.
"Soz"tin diger bir adi da oguldur.
Cunku ogul zihninde muhabbet baghhgrm ve kisiyle baba arasmdaki
birligi temsil eder. 0, kendisiyle babasi arasmdaki munasebeti ve esyamn
kendisi ile olan munasebetini tefrik yetkisini haizdir.
Ucuncu uknum Rfih'i.il-Kudi.is'ti.ir.insan ruhlarmm aydmlatilmasmda
ve itaata sevkinde etkisi olup baba ile ogul arasmdaki munasebeti dile
getirir.
Bu aeiklamalardan anlasilacagi uzere bazilanrun yanhs olarak
scyledikleri gibi ogul beseri degum ile degil bir tek Tanrr'da mevcut olan
ustun sirn uknumlar arasi nitelemeyi ifade eder. Ogulu babadan beseri
dogumla dogmasi hususuna gelince Allah bundan mi.inezzehtir. Hiristiyan
dininin hizmetcileri ve ilahiyatcilan Tann'nm ii<; uknumdan ibaret
oldugunu kabul etmislerdir. Her birinin insanlarla ilgili ayn bir vazifesi
vardir. Buna gore teslis akidesi acikca olmasa da telmih yoluyla Tevrat'ta
mevcuttur. Bu uknumlar, ozi.i itibanyla birbirinden ayn olmasa da bolum
itibany la birbirinin aymdir. Baba ile ogul arasmdaki munasebet beseri bir
degum munasebeti degil, oz bakimmdan birlik ve muhabbet mi.inasebetidir.
Ogul ile babanm sahsiyetleri farkhdir. Ruh'ul-Kudus'un ki tamamen
ayndir. Ancak Ruh'ul-Kudus ikinci uknuma ruh ve cesaret olarak girmis
mi, girmemis mi? Bu hususta Kipti Hiristiyanlar soyle diyorlar:
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"Allah ii~ uknumdan meydana gelmis bir varhktir, Baba; ogul ve Ruh 'iilKudus uknumlarmdan mutesekkildir. Oglun uknumu Ruh'til-Kudus ve
bakire Meryem'den beden haline donusmustur. Boylece beden sekline
girmis olan ogul ile babanm birligi iki tabiattan meydana gelen bir irade
birligidir.
Yunan (Rum) Ortadoks kilisesiyle Katolik kilisesi ise ogulun iki
tabiata ve iradeye sahip oldugunu kabul etmektedir. Butun kiliseler teslis
inancmda mnttefiktirler. Sadece Meslh'in Tannhk unsuru tasryip
tasimadigi konusunda farkh gorusler vardtr. Hz. Isa'm bakire Meryem'den
meydana gelerek tecessud etmeside ilahi unsurla icice girerek tek bir tabiat
ve irade haline gelmis olmasiyla ikinci uknumun (ogulun) kendine has iki
tabiat ve iradeye sahip olmasi konusunda ayrihklar soz konusudur.
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iSLAM DiNINE GORE
HZ. isA
KUR'AN-1 KERiM'DE GECEN HZ. iSA iLE iLGiLi
AYETLER

HZ. iSA'NIN HAVARiLERJNE GOKTEN SOFRA INMESI
Maide hadisesinde; Allah'm kulu ve Raso.Hi Isa (A.S)'a lutfettigi
nimetlerden birisidir. Hz. Isa, uzerlerine bir sofra indirilmesi icin dua
ettiginde, Allah onun duasmi kabul etmis ve kesin bir huccet, apacik bir
mu'cize, ayet ve delil olmak uzere onu kendisine indirmistir.
Maide; uzerinde yemek bulunan sofradir. Havariler muhtac ve fork ii
zaruret icinde bulunduklan icin Isa peygamberden hergun uzerine bir sofra
indirilmesini ve bundan gecinerek guc kazarup Allah'a ibadet etmek
istediklerini bildirmislerdir. Hz. Isa onlara soyle demis: "Eger
inannuslarsamz Allah'tan korkun." Yani Mesih onlarm bu isteklerine soyle
karsihk vermis: "Allah'tan korkun ve bunu istemeyin. Olur ki; bu sofra
sizin icin bir imtihan vasitasi kihrur. Eger inananlarsamz nzik konusunda
Allah'a guvenip dayanm."
"Allah buyurdu ki: "Ben onu Jiiphesiz indirecegim. Ey Isal Her kim
11

bu
nimeti
yalanlarsa
ya1ad191n1z
alemlerden
hi~ir
kimseyi
azabland1rmayacag1m bir azabla onu azabland1r1r1m. Bu ifade, Allah'm
su kavilleri gibidir: "K1yamet gunu de; ey Firawn hanedan,1 Azab1n en
11

;iddetlisine girin. (Gafir Suresi, Ayet No: 46)
11

"Dogrusu mmaf,kla.r,

cahennamin en a.It ka.t1nda.d1rla.r.

11

(Nisa

Suresi, Ayet No: 145)
Bu konuyla ilgili olarak Rasulullah (S.A.V) soyle buyurur: "Gokten
inen sofrada et ve ekmek vardi. Hz.Isa onlara ihanet etmemelerini ve ertesi
gune hicbir sey saklamamalanm emretmisti. Onlar ihanet ettiler ve bir
kisnuru kaldirarak sakladilar. Bunun tizerine domuzlar ve maymunlar
sekline dondurulduler."
Isa (A.S) dedi ki: "Gordugtmuz yemeklerden hicbirisi dunya ve
cermet yemegi degil, sadece Allah'm gokyuzunde yuce ve ezici kudretiyle
meydana getirdigi bir seydir. Allah o seye; "OL" demis ve o da bir goz
kirpma suresinden daha cabuk bir zaman dilimi icerisinde olmustur.
lstediginiz seyi, Allah'm adiyla baslayarak yeyin, Rabb'rmza hamd edin ki;
size daha 90k verip desteklesin.
-r
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Y emek bittikten sonra gozleri onunde sofranm goge yuksedigini
musahede ediyorlardi. Sofradan yemis olan her fakir zenginlesiyor, her
duskun iyilesiyordu ve dunyadan gocunceye kadar zengin ve saghkh kisiler
oluyorlardi.
Butun bu haberler, Meryem oglu Isa zamanmda Allah'm Hz. Isa'nm
duasmi kabul etmesi neticesi israilogullarma sofranm indirilmis oldugunu
gostermektedir.
Gokten sofra indirilmesiyle ilgili olarak Yiice Allah Maide
sftresinde soyle buyurur:
110-Hani Allah: "Ey Meryem oglu Isa! Senin ve ananm
uzerindeki nimetimi hat,rla demi;ti. Hani seni Ruh'ul-Kudus ile
desteklemi;tik.
Be;ikte iken de, yeti;kin iken de insanlarla
konu;uyordun. Hani sana; kitab,, hikmeti, Tevrat', ve ±ncil'i ogretmi;tik.
Hani sen; benim iznimle ,amurdan ku; gibi bir;ey yap,yordun da i,ine
ufluyordun ve Benim iznimle ku; oluyordu. Hani sen; anadan dogma koru
ve abra;, Benim iznimle iyi ediyordun. Hani oluleri Benim iznimle
diriltiyordun. Ve hani ±srailogullar,ni senden ,ekmi;tim, kendilerini
apa,,k bir buyudur, demisti.
111-Hani Ben, Havarilere: "Sana ve peygamberime iman edin, diye
vahyetmi;tim de; inand,k, ;ahid ol ki biz, muslumanlar,z, demislerdi.
Allah Teala Kasas Suresinde bu anlamda soyle buyurur: "Musa'nm
annesine de; onu emzir diye vahyettik." (Kasas, 3)
Nahl Suresinde ise; "Rabb'in bal ar1s1na; daglarda, aga,larda ve
haz1rlanm1; kovanlarda yuva edin, sonra her ,e;it urunden ye, sonra da
Rabb1n'1n i;lemen i,in gosterdigi yollardan yuru" diye vahyetti. (Nahl, 6869)
112-Hani Havariler: "Ey Meryem oglu Isa; Rabb'in bize gokten
bir sofra indirebilir mi? demi;lerdi de; 0, eger inanm1;larsan1zAllah'tan
korkun, demi;ti.
113-Demi;lerdi ki: "Istiyoruz ki; ondan yiyelim kalblerimiz
yat,;sm ve Senin bize hakikaten dogru soyledigini bilelim de biz de ona
,ahidlerden olah."
114-Meryem oglu Isa da: "Allah',m; Rabb'imiz, ustumuze gokten
bir sofra indir ki; bizim hem oncekilerimiz hem sonrakilerimiz i,in bir
bayram ve Sen'den bir ayet olsun. Bizi r1z1kland1r. Sen, r1z1k verenlerin
en hay1rhs1sm"diye dua emi;ti.
115-Allah buyurdu ki: "Ben, onu ;uphesiz indirecegim. Bundan
sonra da art,k her kim i,inizden kufrederse; dunyada hi, kimseyi
azabland1rmayaca91mbir azabla azabland1r1r1m."
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Hz.iSA'NIN SADAKATI
Allah Teala; kulu ve Rasulu Meryem oglu Isa'yi munkir ve mulhid
Hiristiyanlardan uzaklastmdiktan, Allah't ve Rasulu'nu yalanlayanlardan
ettikten ve butun idareyi Allah Azze ve Celle'ye havale ettikten sonra
cevab vererek soyle buyuruyor: "Bu; dogru soyleyenlerin dogruluklanm
fayda verdigi gundttr."
"Onlara altmdan irmaklar akan, icinde temelli kalacaklan cennetler
vardir." Orada surekli kahrlar. "Alah onlardan hosnud olmustur, onlar da
hosnud olmuslardir."
"Alleh'm ho;nudlugu ise daha biiyuktur." (Tevbe, 72)
"Biiyuk kurtulu3 i3te budur. ilte ~h3anlar bu gibi 3eyler i,in
~ah;s1nlar." (Soff at, 61) ve "Yar11anlar bunun i~in yar11sinlar."
(Mutoffi'fin, 26)

Hersey Allah'm saltanati altmdadir, kudret ve idaresine gore cereyan
eder. O'nun benzeri ve dengi yoktur.
Hz.

isa'n1n

sadakati

Maide

Suresinde

1oyle

geqmektedir:
116-Allah buyurmu~tu ki "Ey Meryem oglu Isa; Sen mi insanlara: Beni ve
annemi Allah'tan ba1ka iki nah edinin, dedin? Demifti ki:Tenzih ederim
Seni , hak olmayan bir sozu soylemek bana yara3maz. Eger ben, onu
soylemi3sem; Sen onu elbette bilirsin. Sen benim i,imde olana bilirsin,
ama ben Seni zat1nda olan1 bilmem. Dogrusu gorulmeyeni en iyi bilen
Sen'sin, Sen.
117-Ben; onlara Sen'in bana buyurdugunda ba3kas1n1 soylemedim. Rabb'im
ve Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Ben, aralaranda bulundugum
surece uzerlerine ,ahid idim. Beni oldurdugunde onlar,n murok1b1 Sen'sin,
Sen her3eye 3ohidsin.
118-Eger onlara azob edersen; ;uphesiz onlar Sen'in kullar1nd1r. Soyet
bag13larsanmuhakkak ki Sen'in, Sen Aziz, Hakim."
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PEYGAMBERLER

VE KiTAPLAR

Allah Teala; israilogullanm,
isyan, inad, muhalefet ve
peygamberlerine karsi buyuklenmekle nitelendiriyor. Allah Teala.'nm Hz.
Musa'ya kitabi yani Tevrat'i verdigini ancak onlarm bunu tahrif edip
degistirdiklerini, Tevrat'tn emrine muhalefet edip te'vil yoluna sapnklanm
bildirip Hz. Musa' dan sonra serianyla nebiler gonderdigini hanrlanyor.
Nitekim Allah Teala: "Dogrusu, biz yol gostarici va nOrland1r1c1 olarak
Tevrat·, indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiJ peygamberler, Yahudi
olanlara onunlava Rabb'a kul olan bilginlar da Allah'1n kitab,ndan mahfuz
kalanla hukmedenlerdi.Tevrat'a 1ahid idiler." (Moide, 44)

Nihayet israilogullanmn peygamberleri Meryem oglu Isa ile son
bulmustur. Hz. Isa bazr htikumlerle Tevrat'tan farkh esaslar getirdigi icin
Allah ona mucizeler vermistir. Rasulullah (S.A.V): Kitab ehlini ne
dogrulayin ne de yalanlaym sadece "Allah' a ve bize indirilene iman ettik"
deyiniz, buyurmustur.
"Soyundangelenlere kitab ve peygamberlikverdik." (Ankubet, 27)

"Sonra onlarm izleri uzarinde peygamberlerimizi ard arda gonderdik.
Meryem oglu Isa'yi da arkalarmdan gonderdik. Ona incil'i verdik ve ona
uyanlarm kalblerine bir sevkat ve merhamet koyduk. Onlarm uydurduklan
rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmadik. Fakat kendileri
Allah'm nzasuu kazanmak icin yaptilar. Arna bunu da hakkiyla riayet
etmediler. Biz de onlardan iman etmis olanlardan iman etmis olanlara
ecirlerini verdik. lclerinden cogu ise fas1klardir.
Bu konu ile ilgili

Bakara Siiresinde

ise 1oyle buyrulur:

87-And olsun ki MGsa'ya kitab verdik,
ondan sonra ard arda
,.
prygambarlar gondardik. Maryam oglu Isa'ya balgalar vardik, onu
Ruh'ul-Kudus ile (Cebrail A.S) destekledik. Size bir peygamber
nafsinizin ho1lanmad191 birpy gatirdik~, buyukluk taslayarak, bir
k1sm1n1 yalanc1 say1p, bir k1sm1n1 oldurur musunuz?
129-"Rabbimizl I<;lerinden onlara Senin oyetlerini okuyan, Kitab'1 ve
hikmati ogratan, onlar, har kotuluktan ar1tan bir paygambar gondar.
Dogrusug~lu va Hakim olan ancak Sansin".
136-Biz;
Allah'a, bize indirilmi1 olana :i:brahim'e, :i:smail'e,
ishok'a,Ya'kub'a va torunlar1na indirilmiJ olanlara, Musa·ya, Isa'ya
verilenlare, paygamberlara Rabb'lar, taraf1ndan varilmi1 olanlara iman
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ettik. Onlar,n hi,birinin aras1n1 digerinden ay1rmay1z. Biz ona teslim
olmuilardan1z,deyin.
253-i;te bu peygamberlerden bir k1sm1n1 digerlerinden ustun kald1k.
Onlardan Allah'1n kendilerine hitob ettigi derecelerle yukselttikleri
vard1r. Meryem oglu Isa'ya belgeler verdik, onu RGh'ul-Kudus'le (Cebrail
A.S) destekledik. Allah dileseydi belgeler kendilerine geldikten sonra,
peygamberlerin ard1ndan birbirlerini oldurmezlerdi. Fakat ayr1hga
d0$ti.iler, kimi inand1 kimi inkor etti. Allah dileseydi birbirlerini
oldurmezlerdi, lokin Allah istediginiyapar.

KIYAMET ALAMETLERi
Allah'm Rasulu bir hadislerinde soyle buyurdular: "Mi'rac'a
cikanldigrm gece Ibrahim, Musa, ve Isa (A.S) ile bulustum, Kiyamet
hakkmda muzakerede hulunuyorlardi. Durumu lbrahim'e birakular. 0: Bu
konuda bende bilgi yok, dedi. Musa'ya tevcih ettiler, 0 da: Bu konuda
bilgim yok, diye cevab verdi. Nihayet lsa'ya yoneldiler ve ondan cevab
beklediler. 0 da soyle dedi: Onun vaktine gelince :Onu Allah'tan baska
kimse bilmez. Rabb'imin bana verdigi sozde muhakkak Deccal cikacakur.
Benim elimde iki dal olacak. Beni gortince kursunun eridigi gibi eriyecek.
Allah onu helak edecektir, bu esnada Ye'cuc ve Me'cuc cikacak, yuksek
yerlerden sur'atle inecekler ve onlarm memleketlerini 9igneyecekler. Neye
rastlarlarsa helak edecekler, her suyu icecekler, insanlar sikayet icin bana
gelecekler; ben, onlarm aleyhine Allah'a dua edecegim ve Allah Teala
onlan helak buyurup oldi.irecek. Neticede yeryi.izi.i, onlarm pis kokulanyla
kokacak.
Efendimiz soyle buyurur: "Deccal cikacak ve dogru tarafmdan
gelecek. Onun ilk ugrayacagi memleket iki denizin birlestigi yer olacak.
Meryern oglu Isa (A.S)sabah namazi sirasmda inecek ve onlarm emirleri
(baskanlan) Isa'ya: Ey Allah'm ruhu, one gee, namaz kildir diyecek,
emirleri oe gecip namaz kildiracak. Namazi bitirince Isa kisa mizragi ahp
Deccal' e dogru gidecek. Deccal onu gorunce, kursunun eridigi gibi
eriyecek ve Isa rmzragim onun gogsi.ine saplayarak oldurecek de
etrafmdakiler hezimete ugrayacaklar."
Bir baska hadiste: Meryem oglu Isa ummetinin icinde adaletli bir
hakem ve adaletli bir imam olacakttr. Haci kiracak, domuzu oldi.irecek,
cizye koyacak ve sadakayi terkedecektir. Dusmanhk ve karsihkh ofkeler
kalkacak, yeryuzu bansla doldurulacak. Deccal'm cikismdan once siddetli
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bir achgin Isabet edecegi ii9 kithk senesi olacak. Y eryuzune biitiin
bitkilerini hapsetmesini emredecek de yesil hicbir §CY dikilmeyecek. 0
zamanda insanlan ne yasatacak; tehlil, tekbir, tesbih tahmid. Biitiin bunlar
onlar icin yiyecek yerine gececek. Daha sonra Ey insanlar: Rabb'rruza
geliniz denilecek. Onlan durdurunuz; onlar sorulacaklardir. Sonra soyle
buyrulacak: Atese gonderilecekleri cikanmz. Sorulacak: Kactan (kac
kisiden, ne kadar)? Soyle buyrulacak: Her binden dokuz y-Uz doksan dokuz.
"Gen,ler ihtiyor kilmeeek. Bu, o gun bald1rlar a,1hr... " (Kalem, 42) diye

isaret edilen giindiir.
Bu hadislerde Hz. Isa'nm ne sekilde inecegini ve inis yerini delalet
vardir. Inis yeri Sarri'da hatta Dimask'rn dogusundaki minarenin yanmda
olacaktir. Allah'm kiyamet giiniine kadar devamh laneti onlarm iizerine
olsun, yikilan minarenin yerine, yontma tastan beyaz bir minare insa
edilmistir. Y ikilan minarenin taslannm cogu, Hiristiyanlann mallarmdan
imis. Kuvvetle sarnldigma gore; Meryem oglu Isa bu minarenin iizerine
inecek, domuzu oldurecek, haci kiracak, gectigi iizere sadece Islam": kabul
edecektir.
"$uphesiz ki O, beklenen saati bildirir." (Zuhruf, 61) A.yeti
kiyametin yaklasmasma bir delil ve isarettir. Zira o Mesih, Deccal'in
ciktsmdan sonra inecek ve Allah Teala, sifasnu indirmedigi hicbir hastahk
yaratmarmstir, buyrulmustur. Ye'cuc ve Me'cUc'ii gondercek, onun duasi
bereketiyle onlan helak edecektir. Bir ayet-i kerimede Allah Teala §6yle
buyurmustur: "Ye'cuc ve Mec'uc acilipta her tepeden ve her dereden
bosandiklan vakit. Ve gercek vaad yaklastigi zaman."

YAHUDi VE HIRiSTiYANLAR'IN BO$ iDDiALARI
Allah Teala Meryem oglu Mesih hakkmdaki bos iddialar dolayisiyla
Ihristiyanlar'm kufrune hiikiim veriyor bunu acikca ilan ediyor. Meryem
oglu Isa, Allah'm kurallarmdan bir kul, yarattiklanndan bir yaratik oldugu
halde onlar kendisinin Tann oldugunu iddia ediyorlardi. Allah onlarm
soylediklerinden yuce ve miinezzehtir. O'nun hakimiyetinin ve saltanatmm
aitmda buiundugunu haber vererek buyuruyor ki: "Eger Meryem oglu
Mesih' i anasnu ve yeryiiziinde onlann hepsini halak etmek isterse kim
Allah'a karsi koyabilir. Evet, Allah bunu isterse O'nu engelleyebilecek kim
vardir? Veya o davraruslardan O'nu kim dondurebilir.
"Goklerin, yerin ve aras1ndakilerininmulku Allah't1r. Diledigini yarat1r,
butun mevcudat1n yaratan1, maliki O' dur. 0, kudreti, saltanat1 ve
adoleti sebebiyle yapt1klar1ndan sorumlu degildir." (Moide SGresi, Ayet
no: 17-18)
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Hiristiyanlar, Hz. Isa'nm Tann'nm oglu oldugunu iddia ettikleri
halde, kendilerinin Tanri'nm cocuklan olduklanm soylcmezler.
"Biz Allah'm cocuklan ve dostlanyrz" derler.Allah Teala da onlan
reddederek buyuruyor ki: "Oyle ise gunahmizdan dolayi siz neden azab
ediyor?"

Yiice
Allah
buyurmaktad1r:

Zuhriif

Suresi'nde

1oyle

57-Meryem
oglu Isa rnisal olarak verilince, senin kavmin hemen
bagr11t1.
58-Ve: Bizim Tanr1lar1m1z rm yoksa o mu daha iyidir? Dediler. Sana
boyle demeleri, sadece tart11maya giri1mek i,indir. Hay1r, onlar kavgac1
bir kavimdir.
59-0; kendisine nimet verdigimiz ve israilogullarina ornek k1ld191m1z bir
kuldur.
60-$ayet dileseydik; sizden yeryuzunde sizin yerinizi tutacak melekler
varederdik.
61-$uphesiz ki, 0, saatin bilgisidir. O'ndan hi, 1uphe etmeyin ve bana
tabi olun. i1te dogru yol.
62-Sakin 1eytan sizi ,evirmesin.
$uphesiz ki o size apa,,k bir
du1mand1r.
63-Isa, huccetlerle gelince demiJti kl: Size hikmetle ve ihtilafa
du1tugunuz 1eyleri bir k1sm1n1 a,1klamak i,in geldim. Oyle ise Allah'tan
korkun ve bana itaat edin.
64-Muhakkak ki Allah benim de Rabb'imdir, sizin de Rabb'inizdir. Oyle
ise O'na ibadet edin. i1te dogru yol.
65-Ama aralar,nda hizipler birbirleriyle ihtilafa du1tuler. Ac1kh bir
gunun azab1ndan vay o zulmedenlerin haline.

PEYGAMBERLER VE PEYGAMBERLiK
Allah Teala ·~nd olsun ki biz peygamberlerden bir kismirn bir kismmc Llstun
kildrk. D6v0d'a da ZebOr'u verdik." (Isr6, 55) Ayet-i kerimede isaret
buyurdugu gibi bazi peygamberlerin
digerlerinden
ustun kilmdigi
gorulmektedir.
Peygamber Efendimiz soyle buyurmustur: Peygamberler arasmda
ustunluk iddiasmda bulunmayiz.
Bu hadis-i serif ile ayet arasmi nasil cem edecegiz diye sorulursa
buna muhtelif sekillerde cevaplar verilebilir. Soy le ki:
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l-Hadis-i serif vurudu ayet-i kerirnenin nuzulunden once oldugu icin bu
gorus suphelidir.
2-Rasulullah (S.A.V) bu sozu tevazu kailinde soylemistir.
3-Rasulullah (S.A.V) dusmanhk ve munakasa hallerinde bu tur ustunluk
iddialanm yasaklama sadedinde soylemistir.
4-Rasulullah (S.A.V) bu sozil ile mucerred gorusler ve asabiyet ve bu tur
ustunluk iddialarmda bulunmayiruz, demek istemistir.
5-Peygamberlerden birini digerinden ustun tutma sizin isiniz degildir, bu
Allah'a ait bir istir. Size dusen O'na boyun egrne, teslim olma ve imandir.
Allah Teala kulu ve Rasulu kerimi Imran oglu Musa'dan
bahsederek onun kavmine soyle dedigini bildiriyor: Ey kavmim! Nicin
bana eziyet verirsiniz? Halbu ki benim size ger9ekten Allah'm Rasulu
oldugurnu biliyorsunuz. Bu ifade de Rasulullah (S.A.V)'nin kavminden ve
diger kafirlerden gordugt; eziyetlere teselli bulundugu gibi sabir, emride
bulunmaktadir. Rasul-i Ekrem buyurmustu ki: Allah Musa'ya merhamet
etsin, o bundan 90k daha fazla eziyete ugradi da sabretti. Aym zamanda bu

ayette mu'minlerin Rasulullaha eziyet etmelerini yasaklayan bir nehiy de
bulunmaktadir. Nitekim Allah Teala Ahzab Siiresi'nde:
"Ey iman edenlerl MOsa'ya eziyet vermii olanlar gibi olmay,n.Hani
Meryem oglu Isa da edmiJti ki Ey ±srailogullar, muhakkakki ben size
Allah',n peygamberiyim. Benden onceki Tevrat·, mujdeleyeniyim.""Yani

Tevrat beni mujdelemistir ve onun haber verdigi seyin dogrulayicisi benim.
Israilogullan peygamberlerinin sonuncusudur. lsrailogullan bir toplulugun
katmda Hz. Muhammed'i mujdelemistir."

En'am Siiresi;
85-0na ±shak',, Ya'kOb'u, ba911lad1k, birbirini dogru yola eriJtirdik.
Daha once NOh'u ve soyundan DavOd'u, Suleyman·,, EyyOb'u, YOsOf'u,
MOsa'y, ve HarOn'u-ki iilerini iyi yapanlara boylece kar11hk veririzZekeriyya·y,, Yahya'y1, ±sa'y1-ki hepsi iyilerdendir-±smail'i,Elyesa'y1,
YunOs'u, LOt'u-ki hepsini dunyadaustun k1ld1k-dogru yola eriJtirdik.

Maide Siiresi;
72-And olsun ki "Allah ancak Meryem oglu Mesih'tir" diyenler kafir
oldular. Oysa Mesih, "Ey ±srailogullar,!Rabb'imve Rabb'inizolan Allah'a
kulluk edin; kim Allah'a ortak koiarsa, muhakkak allah ona cenneti
haram eder, varacag, yer · ateitir, zulmedenlerinyard1mc1lar1 yoktur."
dedi.
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73-And olsun ki "Allah a,ten biridir" diyenler kafir olmuitur. Oysa
Tanr1 ancak bir ve tekdir.
74-Dediklerinden vazge~mezlerse, and olsun onlardan inkar edenler
elem verici bir azaba ugrayacakt1r.
75-Meryem oglu Mesih, sadece peygamberdir-ondan once de
peygamberler ge~miitir-onun annesi dosdogrudur, her ikisi de yemek
yerlerdi. Onlara ayetleri nas1I a~1klad191m1za bir bak ki nas1I yuz
,eviriyorlar.
78-Israilogullari'ndan inkar edenler, Davud'un ve Meryem oglu Isa'n1n
dili ile 1anetlenmi1lerdir. Bu bai kald1rmalar1ve ai1r1 gitmelerindendi.
Nisa Suresi;
171-Ey Kitab ehlil Dininizde taik1nhk etmeyin, Allah hakkinda
ger~gi soyleyin. Meryem oglu Isa Mesih, Allah'in peygamberi,
Meryem'e ulait1rd191 kelimesi ve kendinden bir rOtur. Allah'a ve
peygamberlerine lncnm "O~ur" demeyin, vazge,in, bu hayrin1zad1r.
Allah ancak bir tek Tanr1'd1r, ~ocugu olmaktan munezzehtir, goklerde
olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
172-Mesih de gozde melekler de Allah'a kul olmaktan asla
,ekinmezler. Kim O'na kulluktan ,ekinir ve buyukluk taslarsa, bilsin ki
0, hepsini huzuruna toplayacakt1r.
173-Inananlara, yararh iJ iJleyenlere, ec7rlerini odeyecek ve onlara
olan bol nimetin daha da art1racakt1r. Kulluk etmekten ~ekinenleri ve
buyukluk taslayanlar1 elem verici bir azaba ugratacakt1r. Onlar
kendilerine baika bir dost ve yard1mc1 bulamazlar.
Saff Suresi,
6- "Hani Meryem oglu Isa'da demiJti ki: Ey israilogullaril Muhakkak
ki ben size Allah'in peygamberiyim. Benden onceki Tevrat'1 dogrulayan ve
benden sonra gelecek, ad, "Ahmed" olacak bir peygamperi de
mujdeleyeni ama o kendilerini a~,~ burhanlarla gelince bu apa,,k bir
buyudur." dediler.
14- Ey iman edenler: Sj;z Allah'1n yard1mc1lar1 olun. Nitekim Meryem
oglu Isa Havorilere l}lla~·a 9;f:fen yoldan benj,n yar~1mcilar1mkimlerd(r?
~eyince Havariler d,,rni~l•r~i ki:
Bi;ir;j:;r: ~tlfih'1n yard1mc1Jgr1,
Israilogullar1nin ~{ft<*~"'' :b~ylsce inanJ:l"1,t1r. 1!3irtak1m1 da kufr,tim,t(r.
Nihayet biz o iman e~.-~lfpi d~Jm<1:nl~f!na kar11 d,stddedik 4, ~.oylece
1' . , . , '
usty,,, geJdiler.
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Tevbe

Siiresi;

30-Yahudiler, "Uzeyr Allah',n ogludur dediler; H1ristiyanlar "Mesih
Allah',n ogludur" dediler. Bu daha once inkar edenlerin sozlerine
benzeterek ag1zlar1nda geveledikleri sozdur. Allah onlar, yok etsinl Nas,I
da uyduruyorlar.

Meryem oglu Isa (A.S) Rabb'inin rlsaletini kavmine teblig edince ve
Havarileri ona destek olunca; Israilogullarmm bir kisrm Meryem oglu
Isa'run kendilerin getirdigi gerceklere baglamp dogru yolu buldular. Bir
kisrm da onun peygamberligini inkar edip delalete dustuler. Ona ve
annesine buyuk iftiralarda bulundular. Bunlar Yahudi milletidir. Allah'm
ard arda gelen laneti onlan uzerine olsun.

HELAL YiYECEKLER
Allah Teala kullan olan peygamberlere hepsine helalden yemelerini
emrediyor. Soz, amel, hayra delalet ve nasihattan herbiri bir hayn
kendilerinde toplarmslardir.
Allah Rasulu soyle buyurmustur: "Ey insanlar! Muhakkak Allah
temizdir, ancak temiz elem kabul buyurur. Allah peygamberlerine ~oyle
buyurur: "Ey peygamberlerl Temiz 1eylerden yeyin ve salih amel i1leyin
dogrusu ben yapt191niz1 bilirim." Baska bir ayette: "Ey iman edenlerl Size
r1z1k olarak verdigimiz 1eylerin temiz olanlar,ndan yeyin." (Bakara, 172)
Arna onlar islerini kendi aralarmda boluk boluk ayirdilar. Her boluk
kendi tuttugu yoldan memnundur. Onlar icinde bulunduklan sapikliga
sevinir, kendilerinin hidayet uzere olduklanru sanmaktadirlar. Allah Teala
Kur'an-i Kerim'de soyle buyurur: "Bir sureye kadar onlar, kendi
sap1khklar1 ile ba1ba1a birek." Baska bir ayette: "Onlar, ans1z1n
yakalanacaklar,,
hetak olunacaklar, zamana kadar bu durumda b1rak."
buyurmustur.
Bir baska ayette ise: "Sen, Jimdilik o kafirlere mi.ihlet ver, onlar,
biraz geciktir." (Tdrtk. 17)
"Birak onlar,; yesinler,
eglensinler ve kendilerini oyalaya
dursunlar. Sonra ogreneceklerdir."(Hicr, 3)
"Onlar: Biz, malca ve evladca daha ~oguz. Hem biz azab
edilecekler degiliz." (Sebe, 35)
Allah Teolo: "Art,k onlar,n mallar1 da, ~oeuklar, da seni
imrendirmesin. Dogrusu Allah ancak onlara di.inya hayat,nda azab etmeyi
ve kofirler olaeak eanlar1n1n ~1kmas1n1 ister." (Tevbe, 55)
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"Biz onlara s1rf gunahlar, ~ogals1n diye muhlet veriyoruz." (Al-i

!mron,

178)

"Bu sozu yalanlayanlar1 bana b1rak. Biz onlar, kendilerini
bilmeyecekleri bir yonden derece derece azoba yakla;t1racag1z. Muhlet
veriyorum. Ben onlara ;uphesiz ki, Benim tuzag1m saglamd1r." (Kdlem,
44-45)

"Birak Beni ve yaratt1klar1m1 tek ba;1na kendisine bol bol mal
verdigimi, gorulen ogullar verdigimi ve onun i~in nimetleri yayd1k~a
yayd191m1. Sonra artt1rmam1 umar o. Hay,r, ~unku o oyetlerimize kar;,
inat,, kesildi." (Muddesir, 11-16)
"Ne mallar1n1z ne de ,ocuklar1n1zd1r, sizi bizim kat1m1za
yakla;t1racak olan. Ancak imon edip, salih omel i;leyen kimsenin, i;te
onlarin yapt1klar1na kar;1hk kat kat mukofat vard1r. Ve onlar yuksek
dereceler i,inde emindirler." (Sebe, 37)
Hz. isa'n1n diinyaya babas1z gelmesi
Kur'an-1Kerim'de ge~en ayetler:

ile

ilgili

Al-i imran Siiresi:

.
,.
59-Ger~ekten Allah kat1nda Iso'n,n durumu Adem'in durumu gibidir.
Allah O'nu topraktan yaratt,. Sonra O'na "01" dedi, 0 da oluverdi.
60-Hak, Rabb'1ndand1r.Oyle ise ;uphecilerden olma.
61-Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tart1;1rsa de ki; Gelin
ogullar1m1z1 ve ogullar1n1z1, kad1nlar1m1z1 ve kad1nlar1n1z1, kendinizi ve
kendimizi ~ag1rahm. Sonra lonetle;elim. Allah'in lon.etinin yalanc,larin
ustune olmas1n1 dileyelim.
62-Dogrusu i;te budur. Allah'tan ba;ka ilah yoktur, ;uphesiz ki
Allah Azizdir, Hakimdir.
63-$6yet yuz ~evrilirse ;uphesiz ki Allah bozguncular, bilir.
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MERYEM OGLU isA MESiH'iN

SONU

Onlar kendilerinden Allah'm sozleri ve ahitleri bozmuslar, Allah'm
ayetlerini yani O'nun huccetlerini, burhanlanni peygamberler elinde
gormus olduklan mu'cizeleri inkar etmislerdir. Allah'm peygamberlerine
saldmnalan ve onlara karsi sue islemeleri coktur. Onlar peygamberlerin
buyuk bir cogunlugunu oldurmuslerdir.
"Bizi ,a§1rd191n 1eye kar11 kalblerimiz kapahd1r." (Fussilet, 5)
Allah Teala kufurlerine karsi onlarm kalblerini muhurledi.

Nisa Siiresi;
156-159-Bu bir de inkarlarrndan Meryem'e iftirada bulunmalarrndan
ve: Meryem oglu Isa Mesih'i-Allah'1n el,isi-oldurduk denelerinden
oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadrlar. fakat onlara oyle
gorundu. Ayr1hga dliltukleri 1ey de dogrusu 1uphededirler, bu husustaki
bilgileri ancak sanrya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler,
bilakis Allah onu kendi kat1na yukseltti. Allah, g~ludur, hakimdir.
Not: "Hz. Isa'nrn olduriilmesi konusu, Kur'an-1 Ker7m'in Bakara Suresi
87. ayetinde de ge,mektedir."
A
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Hz. MERYEM

GENEL BiLGI :
Bakire Meryem olarak da bilinir. Hiristiyan ogretisinde ve ibadetinde
cok onemli bir yer tutar. lslam'da da Hz. Meryem'e buyuk saygi gosterilir.
Hz. Meryem'in bakireligi Islam ve Hiristiyan ortak inaruslanndan biridir.
Meryem ana ile ilgili bilgilerin btlytik bir bolumti Yeni Ahit'ten
kaynaklamr, Arna bunlarla bir yasam oykiisli olusturmak yeterli degildir.
Yeni Ahit'te Meryem'den ilk olarak Cebrail'In ona Hz. Isa'ya gebe
kalacaguu bildirmesine iliskin oykuden soz edilir. Meryem daha sonar §U
olaylarla da amhr:
Vaftizci Yahya gebe kalan akrabasi Elizabeth'i ziyareti, Hz. isa'nm
dogumu ve tapmaga goturulusu, muneccimlerin gelisi ve Misir'a gidis, Isa
on iki yasmdayken Kudus' e Pesah ziyareti celile' de ki Kana kentinde
yapilan dugunde bulunmasi, Hz. Isa'nm carmiha gerilmesi sirasmda dul
oldugu Meryem'I Havari Yuhanna'ya emanet etmesi.
Ote yandan, isa'mn saghgt sirasmda Meryem ananm amdigi butun
olaylar onu butunuyle olagan beseri bir kirnlige sunar. Hatta bunlardan,
Meryem ananm Hz. Isanm gercek misyonunu butunuyle kavramadigi
sonucu bile cikanlabilir.
Meryem'in bakireligi ogretisini yadsiyanlar genellikle, insan bir
anneden dogan Hz. isa'nm insan bir babasmm olmasmm onun gercek bir
insan sayilmasiyla celistigini one surerler. Bu ogretiyi savunanlar ise
genellikle, Meryem'in Tann'nm bedenlesmesinin glivencesi olmayi
kabullenmesiyle, Hz. Isa'nm gercek bir insan olarak dunyaya gelmesinin
olanakh krlmdrgim ileri surerler.
Katolik ilahiyatmda Meryem icin kullamlan "Caredemptrix"
(Insanhgm kurtulusunu Hz. Isa ile birlikte saglayan) srfatmm ozgun
kaynagida budur.Yeni Ahit'te Meryem ile ilgili en genis anlatilar Matta ve
Luka lnciller'inden Isa'nm bebekligini konu alan oykulerdir. Bugunku
bicimleriyle her iki anlanda da Hz. isa'nm, Hz. Meryem'in rahmine bir
erkek aracihgr olmaksizm dti§tligli kesin bicimde belirtilir. Havari Paulus
Meryem'in bakireliginden hie; soz etmez. Arna Luka incili'nde melegin
sozleri cocugun kutsalhgi annenin bakireligini baglamayi amaclanns
olabilir. Gorusleri Yeni Ahit'e dayandiran Um kilise babalan Meryem'in
Isa'ya bakireligi bozulmaksizm hamile kaldigi dustmcesini savunmuslardir.
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Adem'in yeryuzune gunahr getiren itaatsizligi ile Hz. isa'mn
giinahtan kurtulusunu saglayan Itaatkarhg; arasmdaki karsitliga dayamr.
Luka Incili'nin ilk bolumunde yer alan Meryern'e mujde oykust; benzer bir

kosutlugu Havva ile Meryem arasmda kurmayi amaclamis olabilir. Kilise
babalarmdan Irenaeus bakire olan Havva'run Tanrr'nm buyruguna karsi
gelmesiyle gene bakire olan Meryem'in Tann'nm buyruguna uyrnasi
arasmdaki karsrthgi vurgulayarak bu kosutlugu daha da gelistirir.
irenaeus'un Meryem ile Havva arasmdaki kosutlugu veri saymasi, bu
inancm daha o donemde geleneklestigini gostermektedir.
Meryem Ana'ya iliskin ilk yaygm ilahiyat tartismasi "Tann Anast"
anlarmna gelen Theotkos srfatuun uygunlugu konusunda ortaya crkrmsnr.
Bu nitelemenin ilk kez III. ya da IV. yy.'da bnyuk olasihkla iskenderiye'de
ibadet amaciyla kullaruldigi sarulmaktadir. IV. yy. sonlarmda bir cok
kilisede yerlesiklik kazamlan bu nitelemenin Isa'nm Tannsal ve insani
dogasi arasmdaki aynmi bulamklasnrdrgnu one suren Konstantinopolis
(Istanbul) patrigi Nestorios'un onerisi, ogretisinin oteki yonleriyle birlikte
431 'deki Ephesos Konsili'nde reddedildi.
Meryem Ana'nm Hz. Isa'ya gebe kahrken bakireligini korudugu
ogretisinin uzantilarmdan biri degum sirasmda da bakireliginin surdugu
(virginitasin parginipas past partum) ogretisidir. Havariler · Amentlisti en
azmdan "Bakire Meryem'den dogmus) ifadesiyle virginitas in partu
ogretisini savunur gibidir. Kilise icinde cilecilik ulkusunun gelismesi ise
Meryem Ana'run hep bakire kaldigi gorii~iinii guclendirmistir.
Bu konu Yeni Ahit metinlerinde aydmlatilrms degildir. Hz.
Meryem' in surekli bakireligi ogretisi bedenin ve ruhun bolunmez
temizligini veri aldigi icin bircok ilahiyatciya gore Hz. Meryem obur
gtmahlanndan da korunmustur. VI. ve V. yy. 'Iarda bazr dogulu ilahiyatcilar
Meryem Ana'nm da gunah i~leyebilecegini Kabul ettigi halde hem Katolik
ham de Ortodoks ilahiyatcilarm cogu sonunda onun hie; bir gunah
islemedigi ogretisini benimsediler. Bu gorii~ XVI.yy. rcformculan arasmda
bile Kabul gordu.Boylece ortaya cikan brr baska sorun, Hz. Meryem'in ilk
gunahdan da annmis olup olmad1g1yd1.Aquinolu Aziz Tammaso, tum
insanlarm oldugu gibi Meryem Ana'nm da ana rahmine dusmesinin bir
lekelenme anlamma geldigini.ama Tann'nm onun ilk gtlnahmi, kuskusuz
dogusundan once ortadan kaldirdigmr savundu.Ama bu goruse karsr
13.yy'da ingiliz Skolastik ilahiyatci Duns Scotus'un sistemlestirdigi
gunahsiz degum ogretisi benimsendi ve 1854'te Papa IX. Pius tarafmdan
Katolik dogmasi olarak tammlandi.
Gunahsrz dogum ogretisinin resmen ilan edilmesi uzerine, Vatikana
Meryem'in Goge Cikisiyla ilgili bir tarumlama isteyen dilekceler gelmeye
basladr.Katolikler uzun suredir bu inaner surduruyor ve Meryemin Goge
<;1k1~1 Yortusu'nu kutluyorlardi.Sonraki yuz yil boyunca sekiz milyonu
askm imza toplandiysada Vatikan.Goge <;1k1~ ogretisinin Kitab-i
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Mukaddes' e ve Hristiyan gelenegine erken don em tamklarma dayanarak
tarumlamasmm zorlugu nedeniyle kararsiz kaldi.Gerci Meryem Ana'nm
nerede ve hangi kosullarda oldilgil konusunda herkesce benimsenen hicbir
anlan yoktur; Kudus'te Meryem Ana'mn yatngi soylenen bir mezar
bulunmakla birlikte bu da resmen kabul edilmiyordu; cok daha az tamnan
azizlerin kalmtilanna bircok mu'cize yakistirmasma karsm Meryem
Ana'nm bedeninden kalanlarm gerc;ekle~tirdigi hicbir mu'cizeden soz
edilmiyordu.

ISA (A.S)'IN ANNESi Hz. MERYEM'iN SOYU
DOGU§U BEYT'UL-MAKDiS MESCiDi'NE ADANIP
BIRAKILlfl va BAZI FAALiYETLERi
Hz. Meryem'in babasi Imran b.Masan olup Hub'um b.Suleyman
(A.S) soyundandir. Zekeriyya (A.S) ile zevcesi Esya' (Isa) bint-i Fakud,
Imran b. Masan'm zevcesi Hanne bint-i Fakud'tur.
Hz. Meryem'in annesi Hanne'dir, Hanne cocuk dogurmaktan aciz
bulundugunu bir agacm golgesinde bir kusun yavrusunun agzma yiyecek
verdigini gorunce, Hanne'nin de bir oglan cocugunun olmasiru istedi ve
Allah'a yalvararak; "Ey Allah'unl Bana bir erkek cocuk verirsen Beyt-iii
Makdise vakfetmek, Sen'in sukrune hizmetinde bulundurmak uzere bore;
olsun!"
diye yalvardi. Hanne'nin bu adagi Kur'an-r Keriru'de soyle
aciklamr:
"Hani {Imran'1n) kar1sa: Rabb'iml Karn1mdaki azadh bir kul olarak

sana adad1m. Benden bu adag1 kabul etl $0phesiz niyoz1m1 hakk1yla
iJiten, niyetimi kemaliyle bilen sensin." demisti,
Adamlan cocuk, mesctd hizmeti gorur ve ergenlik cagma kadar bu
hizmet devam ederdi. Erginlik cagmdan sonra orada kahp ya da gitmek
hususunda serbest brrakihrdi. Mescid hizmetine erkek cocuktan baskasi
adanmazdi. Kizlar hayz gormeleri ve rahatsizliga ugramalan sebebiyle bu
goreve almmazlardi.
Hanne, Hz. Meryem'e gebe olup da bu goreve elverisli olmadigim
gordilklerinde uzuntuye duserler, Imran, Hanne'nin gebeligi sirasmda vefat
eder. Hanne kiz cocugu dunyaya getirir. ismini Meryem koyar. Mescid
hizmetine elverisli olmadigmdanbir beze sararak mescide goturdu ve Harftn
(A.S) ogullanndan olan Beyt-ul Makdes Mescidi'nde sayilan otuzu bulan
din bilginlerinin yanma koydu.
Hanne onlara "adak" oldugunu soyleyince, Imran'rn kizi oldugu icin
hepsi ona bakmak arzusuyla cekistiler. Zekeriyya (A.S) baldizmm kizi
oldugu icin kendine layrk ve mustehak buldu. Mesciddekiler itiraz ettiler ve
kura cektiler.
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Zekeriyya (A.S) Hz. Meryem'in baknrurn uzerine aldi. Her turlu
ihtiyacmi o giderirdi. Odasma ondan baskasi cikmazdi. Zekeriyya odasma
her crkrsmda yaz ve krs rneyvasi bulunurdu. Zekeriyya bunun nereden
geldigini sorunca Meryem: "Bu Allah tarafmdan!" diye cevap verdi.
Peygamberimiz Hz. Meryern ile ilgili bir hadis-i seriflerinde soyle
buyurmuslardir: "Kendi zamanmdaki kadmlarm hayirhsi: lmran kizi
Meryem idi. Bu tnnmetin kadmlarm hayirhsi da Hatice'dir."

Hz. MERYEM'iN HAMiLE OLUfU
ve iSA {A.S)'YI DOGURUfU
Hz. Meryem, mesciddeki odasmda kendisinin bir benzeri dahi
olmayacak bir sekilde ibadete vermisti, Bu duruma Zekeriyya bile
imrenmekteydi. Bu husus Kur'an-i Kerim'de soyle aciklamr:
"Hani melekler: Ey Meryeml demi§ti. $iiphesiz ki Allah sana se~in
bir hususiyet verdi. Seni tertemiz buyuttu. Seni atemlerin kad1nlar1
uzerine mumtaz k1ld1. Ey Meryeml Huiu ile Rabb'1n divantnda dur,
secdeye kapan Allah'a ruku edenlerle birlikte ruku et, cemaotle namaz
ktl. Melekler; Ey Meryeml Allah kendinden bir kelimeyi sana mujdeliyor.
O'nun ad, :tsa, takab, "Mesih", s1fot1 Meryem ogludur. Dunyoda ve
ahirette 1on1 yucedir. Kendisi Allah'a ~ok yak1nlardand1r da, beJiginde
de yetiJkinlik halindc de insanlara soz soylcycccktir. 0, salihlcrdcndirl"
dedigi zaman da (Ey Resuluml Sen onlarm yanmda degildin.
Hz. Meryem yirmi ya da on bes veya on tiy yasinda bulundugunda
Cebrail (A.S.) ile tamsrmstir. Bu tarusmadan sonraki konusmalar ilerdeki
bolnmlerde Kur'an-i Kerim'de Meryem Stlresi'nde gececektir.
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AL-I iMRAN S0RESi, 36-37, 42-51
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36-0nu dogurdugunda-Allah onun ne dogurdugunu bilirken "Ya Rabbi!
K1z dogurdum, erkek k1z gibi degildir, ben ona Meryem ad1n1 verdim,
ben onu da soyunu da kowlmu1 14!ytandansana s19rnd1rd1m dedi.
37-Rabbi onu ne. guzel bir kabulle kar11lad1, guzel bir bitki gibi
yeti3tirdi, onu Zekeriyya'n1n himayesine b1rakd1. Zekeriyya mabedde
onun yan1na her giriJinde, yan1nda bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryeml Bu
sana nerden geldi?" demi3. 0 da: "Bu, Allah'1n kat1ndand1r cevab1n1
vermiJti. Dogrusu Allah diledigini hesabs1z r1z1kland1r1r.
42-Melekler 3oyle demi3ti: Ey Meryem Allah seni se~p temizledi,
dunyadaki kad1nlardan seni ustun tuttu.
43- "Ey Meryeml Rabb'ine gonulden boyun ey. secde et, ruku
11,

11

edenlerle birlikte rilkG et.

11

+1-Ey Muhammedl Bu sana vahyettigimiz gayb haberlerindendir.
Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlar1nda
degildin, '8ki3irlerken de orada bulunmad1n.
45-Melekler demi§ti ki: "Ey Meryeml Allah sana, kendinden bir sozu
ad1 Meryem oglu Isa olan Mesih'i dunya ve ahirette ;erefli bir Allah'a
yak1n k1hnan olarak mujdeler.
46-insanlarla, be3ikte iken de konu3acakt1rve O, iyilerdendir.
47-Meryem: "Rabb'iml Bana bir insan dokunmam11ken nas1I ,ocugum
olabilir? demi3ti. Melekler 3oyle dediler: "Allah, diledigini boylece
yarat1r. Bir iJin olmas1n1 dilerse "OL der ve olur.
48-49-0na Kitab'1, hikmeti, Tevrat'1 ve incil'i ogretecek,
±srailogullar1n1 ioyle diye bir peygamber kalacak. "Ben size Rabb'inizden
bir ayet getirdim. Ben size ~murdan ku1 gibi bir feY yap1p ona
ufleyecegim, Allah'1n izniyle hemen kui olacakd1r; anadan dogma korleri,
alacahlar1 iyi edecegim; Allah'1n izniyle oluleri diriltecegim, yediklerinizi
ve evlerinizde saklad1klar1n1z1 da siza haber verecegim, inanm11san1z
bunda size delil varchr.
50-51-Benden once galen Tevrat' 1 tasdik etmekle birlikte beraber
size yasak edilenlerin bir k1sm1n1 helal kdmak azere Rabb'inizden size bir
ayet getirdim. Allah'tan sak1n1n ve bana itaat edin.
11

11

11

11
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Enbiya Siiresi:
11

1- "Mahrem yerini koruyana da ruhumuzdan Uflemi;tik.
91-Mahrem yerini koruyan Meryem'e rGhumuzdan UflemiJ, onu ve
oglunu a1emler i~in bir mu'cize kalm11t1k.

Hacc Siiresi:
48- "Nice kasabalar var ki zalim olduklar, halde onlara muhlet
vermiJtim. Sonunda onlar1 yakalayaverdim. DoniJI, yalnaz Bana'd1r.
63- "Gormedin mi, Allah gokten su indirdide boylece yeryuzu
yemye1il olmaktad1r.
11

11

Hier Siiresi:
99- "Ve sana yakan gelinceye kadar Rabb'an a ibadet et.

11

Hiid Siiresi:
102- "'unku O'nun yakalamas1 hem Jiddetli hem de ac1khd1r.

Ibrahim

11

Siiresi:

42- "zalimlerin yapt1klar1ndan Allah', habcrsiz sanma. Onlar1 sadece
gozlerin deh3etle belirecegi bir gune kadar tehir etmektedir.
11

Meryem Siiresi'nde
ise Hz. Zekeriyya
Meryem K1ssas1foyle gec;mektedir:
Zekeriyya

ve Hz.

K1ssasu

2-Bu, Rabb'inin Zekeriyya kuluna rahmetinin andmas1d1r.
3-Hani o, gizli bir sesle Rabb'ine niyaz etmi3ti.
4-Rabb'imf dedi, vucudumdan kemiklerim zay1flad1, sa~1m-ba11m
agard1. Ve ben Rabb'im sana ettigim dua sayesinde hi~ bedbaht
olmad1m.
5-Dogrusu ben, arkamdan i3 ba31na ge~ecek olan yak1nlar1mdan
endi3e ediyorum. Karim da k1s1rd1r. Tarafamdan bana bir veli (ogul) ver.
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6-Ki o bana varis olsun; Ya'kub hanedan1na da varis olsun. Rabb'im,
onu r,zana 1ay1k k1I.
7-Allah 3oyle buyurdu; Ey Zekeriyyat Biz sana ogul mujdeleriz ki,
onun ad1 "Yahya"d1r. Doha once onu kimseye ada1 yapmad1k.
8-Zekeriyya:
Rabb'imf dedi. Karam k1s1r oldu, bende ihtiyarhg1n son
s1n1r1na vard191m halde, benim nasal oglum olabilir?
9-Allah: Oyledir, dedi; Rabb'im: 0 bana kolayd1r. l)aha once sen
hi~birJey degilken seni de yaratm11t1m.
10-0: Rabb'imf dedi. ,ocugum olacag1na dair bana bir i1aret ver.
Allah:
"Sana iJaret
sapasaglam oldugu halde ~ gun insanlarla
kou3mamand1r." buyurdu.
11-Bunun i.izerine Zekeriyya,
mabetten kavminin kar11s1na ~1karak
onlara: "Sabah akfam tesbihte bulunun" diye i3aret verdi.
12-Ey Yahyal Kitab'a (Tevrat'a) var gi.icunle sar1II dedi. Ve henuz
sabi iken ona ilim ve hikmet verdik.
13-Taraf1m1zdan ona kalb yumu1akhg1

ve temizlik

de verdik.

0, ~k

dak1nan bir kimseydi.
14-Ana-babasana ~ok iyi davran1rd1; 0 isyankar bir zorba degildi.
15-Dogdugu gun, oleeegi gun ve diri olarak kobirden kald1r1laea91 gun
ona selom olsun.
16-Rasulumf "Kitab'da

Meryem'i de an. Hani 0, ailesinden ayrdarak

dogu taraf 1nda bir yere ~ekilmiJti.
NOT: Buradaki "dogu tcrcft" Mescrd-i Aksa'nm dogu, yani Meryem'in

evinin dogu taraf 1 seklinde mUfessirlerce tefsir edilmi$, bu sebeple
H1ristiyanlarm k'ible olarak doguyayoneldikleri ifade edilmi~tir.
17 -Meryem, onlarla kendi aras1nda bir perde ~ekilmiJti. l)erken biz
ona ruhumuzu gonderdik de O, kendisine tastamam bir insan 1eklinde
gorundu.
18-Meryem dedi ki: Sanden ~k esirgeyici olan Allah'a s191n1r1mf
Eger Allah'tan sak1nan bir kimse isen bona dokunma.
19-Melek: Ben, yaln1zca sana tertemiz bir erkek ~cuk bag13lamam
i~in (gonderilen) Rabb'inin bir el,isiyim, dedi.
20-Meryem: Bana bir insan eli degmedi, iffetsiz de olmad191m halde
benim nasal ~ocogum olabilir? dedi.
21-Melek: "Oyledir" dedi; Zira Rabb'im buyurdu ki: Bu bana
kolayd1r. ,unku biz insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet
kalacag1z. Bu hukum ve karara baglanm11 ezelden olup bitmif bir if idi.
22-Meryem ona hamile kald1. Bunun uzerine karnandaki ,ocukla uzak
bir yerlere ~kildi.
23-Dogum sanc1s1 onu bir hurma agac1na dayanmaya sevketti: Ke3ke,
dedi, bundan once olseydimde unutulup gitseydiml
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24-A;ag,sindan (Isa yahut melek) ona ;oyle seslendi: "Tasalanmal
Rabb'in senin alt yaninda bir su ark, vucuda getirmi;tir."
25- "Hurma dahn1 kendine dogru silkele ki, uzerine taze, olgun
hurma dokulsun."
26- "Ye, i,, gozun ayd,n olsunl Eger insanlardan birini gorursen de
kl: Ben ,ok merhametli olan Allah'a oru, adad1m; art1k bugun hi,bir
insanla konu;mayaca91m."
27 -Nihoyet onu kuca91nda ta;1yarak kavmine getirdi. Dediler kl: Ey
Meryeml Sen, haku<oten igren, bir ;ey yapt1n.
28-Ey HarOn'un k1z karde;il Senin baban kotu bir insan degildi,
annen de iffetsiz degildi.
29-Bunun uzerine Meryem, ,ocugu gosterdi. "Biz, dediler, be;ikteki
bir sabi ile nas1I konu;uruz? (Allah'1n mustakbel el,isi olan ,ocuk, O'nun
verdigi konu;ma kabiliyeti ile dile geldi ve:)
30-,ocuk ;oyle dedi: "Ben, Allah'in kuluyum. 0, bana Kitob'1 verdi
ve beni peygamber yapt1.
31-Nerede olursam olay1m, 0 ,beni muborek k1ld1; ya;ad191m surece
bana namoz1 ve zekot1 emretti.
32-Beni annemi sayg1h kild1; beni bedboht ve zorba yapmad1.
33- "Dogdugum gun, olecegim gun ve diri olarak kobirden
kald1rilaca91m gun, esenlik banad1r.
•

A

34-I;te, hakkinda ;uphe ettikleri Meryem oglu Isa, hak, soz olarak
budur.
35-Allah'in bir evlot edinmesi olur ;ey degildir. 0, bundan
munezzehtir, bir i;e hukmettigi zaman, ona sadece "OL" der ve
oluverir.
36-Isa ;unu da soyledi: "Muhakkok ki Allah, benimde Rabb'im, sizin
de Rabb'inizdir. Oyle ise O'na kulluk ediniz. ±;te dogru yol budur."
37 -Son guruplar kendi aralar1nda ayr1hga duitiler. Buyuk gune ;ohid
olundugu zamanda vay o kofirlerin halinel
38-0nlar, bizim huzurumuza ,,kacaklar1 gun ba;lar1na gelecek
olanlar1 ne iyi duyarlar ve ne de iyi gorurler, bir gorsen. Fakat o
zalimler bugun apa,,k bir sapikhk i,indedirler.
A

Mii'miniin Siiresi:
'

..•.

'

..

•ii''·'

50-Biz Meryem'in ogluna da annesine de bir oyet kild1k. Her ikisini de
sulak, oturmaya elveri;li yuksek bir yere yerle;tirdik.
51-Ey peygamberler! Temiz ;eylerden yeyin ve solih omel i;leyin.
Dogrusu ben yapt19in1z1 bilirim.
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52-$uphesiz bu bir tek ummet olarak,
sizin Rabb'1n1z1m, Ben'den korkun.

sizin ummetinizdir.

Ben de

Ra'd Siiresi:
34- "Sana tobi olanlarin k1yamet gunune kadar kufredenlerden ustun
tutacak da, Bana sonra (k1yamet gununde) donu;unuz yaln1z Bana'd1r.
Ayr1hga d°'tugunuz konularda aran1zda Ben hukmedecegim. Kufredenleri
de dunyo ve ohirette ;iddetli azoba ugrataca91m. Onlar1n hi~bir
yard1mcilar1yoktur. Onlar1n ohiretteki azoblar1 ise elbette daha ;iddetli
eleecknr-." 0 gunden onlar1 Allah'a kar11 koruyacak birisi de yoktur.
Tahrim Siiresi:
12- "Mahrem yerini korumu; olan imron k1z1 Meryem'i de an. Ona
rOhumuzdan uflemi;tik.
Yusuf Siiresi:
101- "Musluman olarak can1m1 al ve beni solihlere kat.
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2.BOLUM

BAKi DiVANl'NDA
Hz. isA iLE iLGiLi BEYiTLER
Asagidaki beyitlerde Hz. Isa'nm gokyuzunde bulunduguna isaret
edilmektedir. O'nun icin gercek mekan gokyuzudur. Yuce Allah'm izniyle
de "Rfihullah" olan Hz. Isa goge yukseltilmistir.

•

Hz. isa - a~Ik

Sevgilinin bulundugu mahalle kutsaldir ve kiymetlidir. 0 kadar
kiymetlidir ki cennet agaci olan Tuba ve Mesiha bile onun mahallini
dilerler. Bu haliyle Mesiha yani Hz. isa a~1k durumundadir.

Cennet-i kuyuna eylese Tuba yiridur
As1tamn dilese giikte Mesfha yiridur.
(S, 140/G.66-1)

•

Hz.

isa - bad

Hz. lsa'mn nefesi ile ruzgar arasmda bir iliski soz konusudur. Hz.
Isa'run en kuvvetli ruzgarlan, firtmalan ve tufanlan durdurabilme
mu' cizesinden bahsedilmektedir.

Yaklasdt ol ki bad ola enflis-t 'lsevf
$ah-, gill ile bahs dirdht-« Kelim ile
(S, 348/G.403-2)

•

Hz isa - dem(nefes):

Hz. Isa'mn nefesi oluleri diriltir. Bu husus, beyitlerde sairler
tarafmdan oldukca sik mevzu edilir. Sadece olii insanlan degil olu tabiati
da diriltigini asagidaki beyitten anlamaktayiz.
Dem-i 'Isa dirilur buy-, bahtlr-: Meryem

Acdt zanbak Yed-i Beyzay, kef-i Musa-var
(S, 41/K.18-19)
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Bu beyitte aynca Yed-i Beyza mu'cizesine de isaret edilmektedir.
Yed-i Beyza; zanbak acan bir cicektir. Hz. Musa Allah'm emriyle elini
koynuna sokup cikanr ve boylece eli gunes gibi parlardi. Tasavvufi olarak
ilahi gucun gerceklesip ortaya cikisnun semboludur.

Hz. lsa asagidaki beyitte Hz. Isa'run nefesiyle ruh bahsetmesi soz
konusudur.

Ruh bahs oldt Mesfha sifat enfiis-t bahar
Acdtlar dtdeleri h'ab-t 'ademden ezhar.
(S, 39/K.18-1)

Hz. Isa'nm can veren nefesiyle gucsuz, takatsiz, yardima muhtac
olanlarm kurtancisi olmustur. Bu beyitte insan cicege benzetilerek ilgi
kurulmustur.
Hezerdn mtirdeye bir demde lutfun tiize ctiv virdi
Mesfha resm a ayfnin muhassal eyledun ihya
(S, 74/K.27-18)

Bu beyitte Hz. Isa'run nefesi, bazi peygamberlerin kendileriyle
ozdeslesmis ozellikleriyle ilgi kurulmaya cahsilrmstrr.
Bu' Ali hikmet a Hatem kef a Nu'mdn mezheb
Mustafa-hulk u Mesfha dem a Yusuf- dfdar
(S, 68/K.25-20)

Bu beyitte Baki, Hz. Isa'nm nefesini icki meclislerindeki kirrmzi
sarabm ruhuna benzetmektedir.
'Aiika ydd-: Leban cdm-t sardb-« dfl-gu§a
Cana ol lti'] musaffiidur mey-i bezm-i safa
Ruh bah§ olmts Mesfha-Ve§ 0 la'l-i ciin-fezd
(S, 92/M. 5-3)
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Bu beyitlerde de Hz. Isa'mn nefesi kmmzi saraba benzetilmistir.

Murde-i derd ii. giima canlar bagt§lar cur'ast
Sakiya bi'llah mey-i hamrii dem-i 'isa mtdur.
(S, 175/G.120-3)
Bus-« lii'lin isteyen ol mutnb-t 'isf demiin
Niiy-ves kendin be/a bezmine dem-siiz eylesun.
(S, 340/G.388-3)
Bu beyitte Hz. Isa'nm nefesiyle eskiden ve gunumuzde care
bulunamayan hastahklann iyilestirmesi ve olulerin diriltilmesi mu' cizesi
vardir. Hz. Lokman ile Hz. isa arasmda benzerlik kurulmustur.

Murdeye ctinlar virur bimdra sthhut lebleri
Hikmet-i Lokmiin u i'cdz-: Mesfha bundadur.
(S, 199/G.157-3)
Isa'run
mu'cizesinden

nefesi, mis kokusuna
benzetilir.
Besikte konusma
bahsedilir. Isa'run sozleri canhya hayat vermektedir.

Ser-verii si'r degul nutk-t Mestbaau« bu
Tutalium gayriler e§ 'tir-« olsa sihr-l mubtn
(S, 72/K.26-28)
Murdeler ihya eder enfiis-t mii.§gtnii.nsenlin
Nutk-t can bahsundur i'ciiz-t Mesihtulan garaz:
(S, 236/G.221-2)
Baki bu beyitte, kendisindeki siir gucunun Isa'nm nefesi kadar gil<;lil
ve guzel oldugunu belirtmektedir. Bu ilgiyi Hz. Muhammedin adaletiyle
guclendirmeye cahsnustir.

Bakfya din-i Muhammed hak icun 'iilemde
Dem-i can bahs ile nazm icre bu gun 'Isiiyem.
(S, 295/G.315-5)
Bu beyitte de yine nih bahsedilmesi mu' cizesi soz konusudur.

Leb-i can bahst ile murdeler ihya itsun
Nie' olur mu'cize-i Hazret-i 'isa giiresin.
(S, 337/G.384-2)
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•

Hz.

Isa - gokyiizii

Hz. Isa'mn oldiiriilii~iinden sonra gokyuzune ciktigma inamlir. Bu
gercek asagidaki beyitte yer almaktad1r.Yeryiiziindeki "buhur-i Meryem"
kokusunun goklere yukselmesi ustelik de Hz. lsa'nm etegine kadar
ulasmasi Hz. Isa'rnn gokyuzunde oldugu inancnu Baki'nin de
kabullendigini gostermektedir.
Irisdi hiikden buy-1 bahtir-t Meryem efldke
Mu'atter eyledi giiklerde diimiin-1 Mesihiiy1
(S, 36/K.15-5)

Hz. Meryem, buhur cicegine benzetilmektedir. Bu cicek eskiden basi
agnyan, gozleri kararan, midesi bulanan insanlara, cicegin kokunu bal ve
sirkeyle kanstmlarak ilac yerine kullaruhrdi. Aym zamanda gunluk ve
tutsu olarak da kullamlrrnsnr.

• Hz.

isa - mucerred,

tecrid

Hz. Isa'run gokyuzune mucerret olarak yani dunya esyalanndan
annrms olarak ciktigma inamhr. Hatta rivayete gore, yakasmda igne
bulundugu icin ancak dorduncii kata kadar cikabilmistir. Asagidaki
beyitlerde onun mucerred olarak ciktigma isaret edilmektedir.
'Alli ikdlin mucerred ol ser-i kuymda mesken bul
Mesiha-Ve$ mekam asmandur ehl-i tecridun.
(S, 255/G.251-4)
Ehl-i tecrid ki kuyunda yiri hiik degid
Piiye-i kadr-i Mesiha gibi ejlak degul.
(S, 290/G.309-1)

• Hz

Isa- Ruh-) piik

Hz. Isa'nm ruhu temizdir.Bircok sair, onu bu ozelligiyle beyitlerinde
anar. Baki de onun gokyuzune yiikselmesini ruhunun temizligine baghyor:
Ruh-, piik ol yirun ejliik ola mdnend-i Mesih
Kalmaga hdk-i mezelletde bu tendur ba 'is.
(S, 117/G.26-4)
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• Hz.

----

isa - Sevgili

Sairler bazan sevgililerinin kendilerine ilgi duymasi icin onu Hz. isa
yerine koyarak konusmak suretiyle kendilerine ilgi duymasmi arzu ederler.
A.~1k, sevgilinin nefesiyle dirilir.
Nefesun ruh virup ta ola milrg-i biimun
Ey Mesihii dem- olursem giltimi tayr eyle

(S, 369/G.433-3)
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BAKi DiVANl'NDA
HZ. MERYEM iLE iLGiLi BEYiTLER
Baki Divaru'nda Hz. Meryem'le ilgili sadece iki beyit
bulunmaktadir. Burdan da anlasilmaktadir ki Baki'yi Hz. Meryem'den cok
onun oglu Hz. isa ilgilendirmektedir.
Bahur-i Meryem cicegi, Hz. Meryem ve Hz. Isa'run konu edildigi
beyitlerde zaman zaman konu edilir. Asagidaki beyitte Meryem ciceginin
kokusu ele ahnmaktadir. Buy-i bahur, eskiden bast agnyan, gozleri kararan,
midesi bulanan insanlara cicegin kokunun bal ve sirkeyle kanstmlarak ilac
yerine kullarulirdi.Aym zamanda gunluk tutsu olarak da kullarnhrdi.
Irisdi hlikden buy-1 bahur-« Meryem efldke
Mu'atter eyledi giiklerde ddmdn-« Mesihay1
(S, 36/K.15-5)
Dem-i isa diridur buy-: bahur-1 Meryem
Acd: zanbak Yed-i Beyzay, kef-i Musa-var
(S, 41/K.18-19)
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fEYH GALiB DiVANl'NDA
Hz. iSA iLE iLGiLi BEYiTLER
• Hz. isa

- a§k

Hz. Isa'mn nefesi, ney-ecdeha ornekleri verilerek olulere can
vermesi mu'cizesinden soz edilmektedir.
<;iinkiMesfh-i askdan aldi nefes asti-y: ney
Miirdeye bahs-t can eder dem cekip ecdehu-y: ney
(S, 415/G.305-1)

• Hz.

isa - bilyilcil

Asagidaki beyitte Hz. isa bir buyucuye benzetiliyor. Buyucu de Hz.
isa gibi olagan ustu isler yapar.
Ben la'l-i lebin gamzene enbaz samrdtm
isli'yi dirfgli kifiisun-sliz samrdtm.
(S, 367/G.210-1)

• Hz. isa

- Can bagi§lama,

Bir 90k basanh devlet adami sairler tarafmdan ovulurken Mesih ile
arasmda iliski kurulur. Onun yaptigi isler Mesih'in can bagislamasi gibi
onemlidir.
Te/sir edip i'cdzuu ke§§lif-1hired der
Guyli dem-i can bahs-t Mesihii-yt zamlindu:
(S, 97/K.1,28-16)

• Hz. isa - Cem
Cem ile Hz. isa(Mehdi) arasmda iliski kurulmaktadir.
$ah-, Cem-cdha eger Mehdi desen olmaz abes
Hiik ,hidiiyet eyledi bu devlete azze ve cell.

(S, 107/K.2,3-13)
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•

• Hz. isi - Cibril
Asagidaki terc-i bendde isa ile Cebrail arasmdaki munasebet soz
konusudur.Cebrail'in (A.S.) bundan dolayi Uzilldiigilgortllmektedir. Aynca
1nctl' in Hiristiyanlar tarafmdan kufurlerine alet edilisinden de
bahsedilmektedir.
Hat gelip percemi tmtma gelir zann etme
Kiifriine diet eder safhu-i Inell gibi
Sidre-i sineme tir-i nigehi gecmedi ah
Yandt ask tuesine seh-per-i Cibril gibi.
(S, 439/T.B-24)

• Hz. isa-Dem
Bu rubaide de yine Hz. Isa'nm daha onceden belirtilen nefes
mu'cizesi tekrar edilmistir.
Fem ntimma bir strr-t hiiveydiid1r bu
Ruh ntimina bir niir-« tectilladir bu
Leb ndnuna bir mu'ciz-i isad1r bu
Dil ntimtna bir mahser-i gavgiid1r bu.
(S, 447/R.29)

• isa -dudak
Mesihle dudak arasmda iliski kurulmustur,
Bakma ey tig-i nigeh la'l-i Mestnu-deme sen
Haste-i hasretin hiili digergun gibidir.
(S, 290/G. 72-5)
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• Hz. isa - Esrar Dede
Turk edebiyatmda kurtanci, koruyucu ve kollayici sifatlanyla bir kisi
ovtilecegi zaman onunla Mehdi arasmda iliski kurulur. Mehdi kurtanci
anlarmndadir. Seyh Galib de Esrar Dede'yi mevlevtligin piri olarak
Mehdi'ye benzetmektedir.
Cellile'd din-i Rumun ayntsu: bi'lllih kendisin
Giiruh-1 evliylimn piidi$lih1 bir efen disin
Hakiklit bagmm lizlide serv-i ser bulendtsin
Tarik-i Mevlevinin Mehdi-i hlit1rpesendisin
0 devr ashlibmm sen Kahramdn-t div bendisin
Bu beyti oku Glilib rahm ederse derdmendsin
(S, 170ff.B, 3-5)

• Hz.

isa - gokyiizii

Yuce Allah, Kur'an-r Kerim'de Hz. lsa'run kesinlikle carrmha
gerilmedigi yakalamp oldurtilmedigi, asrlmadtgmi acikca belirtmistir.
Onlar sadece Hz. lsa'ya benzeyen baska birini oldurmuslerdir. Hz. Isa,
Allah tarafmdan goge yukseltilmistir. Asagidaki beyitte Hz. Isa'rnn
dorduncu kat felekte oldugu vurgulanmaktadir.

Blireke'lllih bi-bedel kasr-t bidend-i dil-ni$in
Var mi misli isde isli isde flirh-1 fliriimin
(S, 141/K.2,37-1)
Sipihr-i ma'ndy: seyr et Mesth-ves Glilib
Zemine mu'cize gularda kim tenezzul eder.
(S, 307/G.102-9)
• Hz. isa - goz (eesm-i hamfls)
Saclar altmda kalmis gozlerle, kilisede Incil okuyan isa arasmda
iliski kurmustur. Divan siirinde sac; rengi, coklugu ve kansrkhgi sebebiyle
kufur ve kilise olarak telakki edilir. A§ag1daki beyitte sacm altmda kalnns
goz, incil okuyan Hz. Isa'ya benzetilmektedir.
Kiifr-i zulf icre nihlin olmus o cesm-i hiimfi$
Deyr-i hiisniinde ne ind/ okur islisma bak.
(S, 341/G.164-3)
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• Hz. isa - Hasta
Hz. Isa'yi gorme ve hasta gonlune sifa bulma arzusu Seyh Galib'i
dorduncu kat goge yani onun katma cikartmis ama emeline nail
olamarmstir.
Gitdik sipihr-i flirume dek flire-hlih olup

Derdii ki isi-dil-i bimiir-t gormedlk.
(S, 353/G.186-2)
Mesih, hastalan iyilestirdigi icin bir doktor gibidir. Doktorlar elbette
kendi saghklanna dikkat eder ve bu yuzden saghkh olurlar. Ancak bakislan
ile guzellik Firengistan 'tnt kanstiran sevgilinin gozleri mavidir ve herkesi
tesiri altma ahp hasta etmektedir. Hatta Mesihler dahi onun mavi
gozlerinden hasta olur.

Niglih-1 cesmi a§ub-1 Firengistan-t husn olmus
Mes,hlilar dah, bfmlirdir cesm-i kebtidundan
(S, 395/G.262-6)

• isa - la'I
Asagidaki beyitte la'l ile Hz. Isa'nm nefesi
kurulmustur. Her ikisi de canlandmcidir.

arasmda

bir ilgi

Bilmem o la'le rtih-: Mesihli muhr desem
Yohsa haytu-: lafzina ma 'nli muhr desem.
(S, 367/G.209-1)
•

Hz.

isa -

mih

Turk edebiyatmda bazi sairler Hz. Isa'nm yuce kisiliginden sik sik soz
etmektedirler.Baki de asagidaki beyitte Hz. Isa'rnn ulu ve yuce kisiliginden
bahsetmektedir.

Athertin olmaga gul-mih-i harimt yarastr
Cesm-i tahsin ile manzur-t Mes1hlid1rbu
(S, 138/K.2, 35-6)
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• isa - nigeh
Hz. Isa'nm nefesiyle sevgilinin bakisi arasmda benzerlik
kurulmustur. ikisi de can bagislamaktadrr. Sevgilinin bakislan a§tga hayat
verir. Asik, sevgilinin bakisiyla butun dertlerinden kurtulur.
Mesiha-yi nigehden ders altp dehrtn etibbiis:
Bu bimiinn iltian sabr-t Eyyub eylemislerdir.
{S, 274/G.46-4)
• Hz. isa - Padisah, Daver, hiisrev, hidiv,
Seyh Galib Hz. lsa'dan bahsederken genellikle padisah ve adalet
kavramlan uzerinde sik sik durmaktadir. Asagidaki beyitlerde Hz. isa
padisaha benzetilmistir.
Ol padi~ah ki verdi muhimmat devlete
Hiisn-i niziim-t Mehdi-i sahib zamiin gibi.
(S, 66/K.1,13-18)
Davera dadgera husrev-i encum sipehii
Nefesin etmede isa glbi sad cam rerag.
(S, 70/K.1,14-32)
Ne husrev Mehdi-i sahib-zaman kim adli a/aka
Safa-y1 mesrebinden revnak-t Nu#reviin verdi.
(S, 77/K.1,17-12)
Sahib ktrtin denir o htdiv-! mu' eyyede
Kim ede Mehdt-ve« kadem-t adl ile kiyam.
{S, 112/K.2,6-17)
Bahtir-t saitanatdir subh-t dindir sems-t dunyiidir
Bilir Mehdi-i devrtin olur erbiib-c 'istidad.
(S, 131/K.2,25-3)
• Hz. isa - raki (arak)
Sair burada, Hz. Isa'mn nefesiyle raki arasmda ilgi kurarak, rakiyi
Isa'nm can katan nefesine benzetmektedir.
Arak-t hos-tere ben ruh-1 Mesiha der idim
{:iirhda ktiltb-: mindstntn olsayd: yeri.
(S, 419/G.310-4)
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• Hz. isa - Saba (riizgar)
Asagtdaki terc' i-bendde isa nefesi ile Saba ruzgan arasinda ilgi
kurulmustur, "Saba", dogu yonunden esen ihk, latif, hafif bir ruzgardir.
Ciceklerin dollenmesini saglar. Bu ve baska bazi halleriyle tabiata canhhk
verir. Bu yuzden Mesih'in nefesi ile aralarmda iliski kurulur.

Du§up ddm« hevaya hasret-i gulzar kaldtm hen
Gidip nefh-i Mesihli-ve§ sabli bimdr kaldtm ben
Gul-i ummid soldu mubtelli-y, hlir kaldim hen
Bir gidsen kulhlin oldu cesmime nliflir kaldtm ben
Sartib-1 ye'se du§dum tesne-i didlir kaldim hen
Basimdan asds seyl-Bb-) keder biztir kaldim ben.
(S, 178-179/T.B, 9-3)

• Hz. isa - savm (savm-i Mesiha)
Savm oruc anlammdadir. Her dinin orucu vardir. Bu beyitten
Mesih'in yani Hz. Isa'mn da orucu oldugunu ogreniyoruz. Bilindigi gibi
oruc yeme icmenin belli zamanlarda terk edilmesi anlamma geldigi icin
oruc tutanlar zayiflar ve zaafiyet de gecirebilirler, Asagidaki beyitte de
giine§(Hur§id) teshis sananyla bir insan gibi dusttnulerek savm-i
Mesiha'dan zayifhyor ve titremeye bashyor,
Perhiz a riydzet ile teb-lerzeye dti5dti
Hurside dahi savm-t Mesihll neler etdi.

(S, 425/G.322-4)
Bu hayalde Hz Isa'run gunes feleginde oldugu inaner da yatmaktadir.

• Hz. isa - Seyh Galib
Sair kendisindeki siir gucunu, dorduncu kat gokteki Hz. lsa'rnn
sozlerine benzeterek onun ile arasmda soz yonunden ilgi kurmaya cahsiyor.
<;lirmih-tsltem-i kayd-t anasu' bu aceb
Carh-t flirumde Mesihli gibi kadr-i suhantm
(S, 371/G.217-7)
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Eflatun; Aristo'nun hocasi, Sokrat'm talebesi bir Yunan filozofu akil
ve hikmet gortisuntln timsalidir. Seyh Galib asagidaki beyitte daha

Eflatun'un ruhu mektepte ogrencilik yaparken Mesih bana buyurdu diyerek
kendini Eflatun'dan bile usttm gormektedir.
Bana buyurdu ki hum-htine-i felekde Mesih
Hentiz ruh-1 Feliitun ufl-« mektebdir.
(S, 299/G.88-5)
• Hz. isa-~O.h
Asagidaki beyitlerde Hz. lsa'nm ates ve suyun dudaklarmda gizli
oldugu, halkm dertlerine ilac olup onlan mutlu etmesi konu
edinmektedir.Aynca Hz. lsa'nm o buyuleyici nefesiyle oluleri diriltmesi,
insanlarm gizledikleri nesnelerin nerede oldugun bilmesi ... gibi
mu'cizelerinden ve dunya malma deger vermeyisinden bahsedilmektedir.
Mesth-ves heme e1ya vu kevn emrine ram

Lebinde muzmer o ~flhun ilac-1 lite~ a lib.
(S, 258/G.l 7-6)
Olamaz la'l-i reviin-bah1ma hem-rsz Mesih
Yok yere eylemesin da'vl-i i'cii: Mesih
Hey aceb ol bia-i Kiifirde bu lutf-1 Yezddn
Hat, Cibril-i Emin cesm-i fusun-siiz Mesih
Eyledi pd-zede-i terk ii tecerrud haki
Carh-t asktnla olup hane-ber-endaz Mesih
Kodu bir s urete cok. mevt ii hayat-1 gamzen
Hie bimara dalu eylemesin naz Mesih
Es'add hep o but-i nadiredan askinda
Sihr-saz olmada bin mu'cize-perdiiz Mesth.

(S, 266/G.33, 1-5)
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• Hz.

isa - Tecerriid ehli

Hz. isa gokyuzune yukselirken butun dunya esyalanndan annrms idi.
Bu yuzden o mucerredi temsil etmektedir.
Ktlan antistra tekbir-i rar hem-cu Mesfh
Tarik-i ehl-i tecerriidle ptik-mezhebdtr.
(S, 301/G.92-4)

• Hz.

isa - vahdet erbabr

Bu beyitte vahdet erbablarmm aniden olmesi.bu dunyadan goy
etmeleri aralannda ilgi kurularak Hz. Isa'ya ve Mansur'a benzetilmistir.
Birden hire gelip giden erbiib-t vahdeti
Manstir-t dar u is,-i Meryem santr goren.
(S, 387/G.245-6)
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JEYH GALiB DiVANl'NDA
Hz. MERYEM iLE iLGiLi BEYiTLER

• Hz. Meryem - buhflr-i Meryem
Buhur-i meryem, Meryemana eli dinilen, tibbi yararlan da olan, Hz.
Meryemin degum esnasmda acismm azalmasi icin tutundugu bir cicektir.
Rivayete gore cicek sonradan el seklini alrrustir. Eheler dogumlann kolay
olmasi icin bu 9i9egi dogum yapacak kadmm eline verirlermis. Cicek dini
ve milli bayramlarda tutsu olarak da kullarnhr. A~ag1daki beyitte buhur-i
meryem guzelin sacma benzetilmistir.
Ruhu sakt: giiludiir zidf ii buhur-1 Meryem
Hidmet-i bag, gbren mugbece-i hur-nijdd
(S, 162/K.2, 72-13)
• Hz. Meryem - Cebrfiil (A.S)
Bu terci-bendde Hz. lsa'rnn yine dunyaya babasiz gelme
mu'cizesinden bahsedilmektedir. Hz. lsa Hakk'm sirndir, gonullerin
peygamberidir.
Ey dil ey dil yin ebu riabede pur-gamstn sen
Gerri vlriine isen genc-i mutalsamstn sen
Secde fermii-yt melek zat-, makerremsin sen
Bildigin gibi degil cumleden akdemsin sen
Ruhsun nefha-i Cibrl! ile tev'emsin sen
S1rr-1 Hakstn mesel-i Isi-i Meryemsin sen
(S, 179-180/T.B, 10-1)
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• Hz. Meryem - giil-gonca
Sair, burada Cebrail (A.S)'m Hz. Meryem'e rO.h nefh etmesiyle Hz.
isa peygamberin babasiz olarak bir bakireden dogusunu ima ederken "nefhi ruh, bikr" kelimeleriyle ilgi kurarak olaya telmih yaprmstir.
Gid-gonca Meryemdir meger kim nefh-i ruh etmis eser

Btdbilller acmis biil ii per run Cebre'il-i zinde dem.
(S, 80/K.19-7)
Bikr-i ma'nidir ser-ti-ser suret-i Meryemleri
Dyle bir but-himenin slmdi goniil niikusudur.
(S, 278/G.52-6)

• Hz. Meryem - ma'na gelini
Bu beyitte Hz. Meryem ma'na gelinine benzetilmektedir. Ma'na
gelininin ruhla birlesmesinden Hz. Isa'run taze nefesi ortaya ciknustir.
Beyitte Meryem-mana, ruh-fikir ve Hz. Isa-soz arasmda iliski kurulmustur.
Togmamts ruh-t keldmtm gibi bir tdze nefes
Meryem-i ma'nliya endtse olaldan diimiid.

(S, 163/K.2, 72-38)

• Hz. Meryem - takdir
Hz. Meryem, Allah'm takdiriyle bakire oldugu halde hamile
kalrnistir. Allah'm ruhundan uflemesiyle hamile kalnustir.
Besleyip M eryem-i takdir nefesden nefese
Togmada lsi-i tedbir nefesden nefese.
(S, 401/G.277-1)
Kiilib-: Meryem olur hem-dem-l Ruh-1 Cibril
Geise lafz-1 kaleme ma 'ni bi-gtme-! ney.
(S, 415/G.304-5)
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-AAdem : Y okluk, bulunma.
Afak : U fuklar.
Abar : Celik.
Akdem : Daha onceki.

Ala'rk : Iliski.
Anas1r: Elemanlar, unsurlar.
Arak: Raki.
Asitan : Esik.
A§fib : Kansiklik.
Atheran : Cok temiz olan.

-BBad: Ruzgar.
Ba'is : Sebep olan.
Bal: Kanat.
Barn: Kubbe.
Barekellah : Nimet yagdiran.
Bikr : Bakire,
Bizar : Rahatsiz.
Btilend : Yuce.ulu.

-CCan-feza : Cana can katici.
Celal : Buyukluk.
Cem-cah : Toplanma,itibar.
Ciir'a : Yudum.icim.

-(:<;ariim : Dorduncu.
Cerag : Cira.mum.
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-DDadgera: Insafh.
Damad : Cocuk.ogul.
Daman : Etek.
Dana : Bilgili.
Davera : Hukumdar.
Dehr : Dunya.
Deyr : Manastir.kilise.
Drraht : Agac.
Didar : Yuz.cehre.
Dil-gflsa : Gonul acan.
Dil-nisin : Gonulde yer tutan.

-EEflak : Felekler.
Enbaz : Ortak.
Enciim: Yrldizlar.
Endaz : At1c1.
Erbab : Hayir sahipleri.
Efar: Anlamh sozler.
Etibbfi : Hakim.doktor.
Ezhar : Cicekler.

-GGaraz : Hedef,gaye.
Gurfih : Cemaatboluk.
Gfilar : Saf,ahmak.
Gfiya : Soyleyen.
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-HH'ab : Olum uykusu.
Hak : Toprak.
Hamra : Kirmrzi.krzrl.
Hamfi~ : Toprak.
Har: Esek.
Ha rim : Kutsal yer.
Hezeran : Bulbul,
Heva : lstek.
Hrdiv : Misir valilerine verilen unvan.

Hired : Akil,
Hidayet : Hak yolunu kilavuzlama,
Hos-tere : Daha cok.
Hum-hane : Meyhane.
Hursid : Gunes.
Hiisrev : Padisah.
Htlveyda : Acik.apacik.

•

-Ii'caz : Yoksun birakma.
isti'dad : Dogrulma.

-KKadem : Ayak.
Kasr : Kisaltma.kesme.
Kebfid : Mavi gozler.
Kayd : Ayaga vurulan zincir.
Kef : Kopuk, beyazhk.
Kelim: Soz soyleyen.
Kessaf : Kesfeden.
Kevn: Varhk.

Krran : Yakmhk,
Kryam : Ayaga kalkma.
Kfiy : Koy ,mesken.
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-LLa 'I : Kmmzi.
Leh: Dudak.

-MMah~er: Kiyamet gunu olulerin toplandigi yer.
Manend : Essiz.emsalsiz.
Mansur: Allah'm yardirmyla galip gelmis.
Manzur : Bakilnus.begenilmis.
Mesreb : Mizac.huy,

Mevt: Olum
Mezheb : Gidilen,tutulan yol.
Mezelled : Itibarsizhk.
Mih : Ulu,aziz.
Mu'atter: Guzel kokulu.
Mugbece : Meyhaneci 91rag1.
Muhassal : Tahsis edilmis.
Musaffa : Anndmlmrs,
Mutalsam : Tilsimh.buyulu.
Mutrib : Calgici.
Mfizmer : Gizli.sakh.
Miibin : Iyiyi.kotuyu ayiran.
Mllbtelfi : Yenilmis.
Miicerred : Soyut.

Miieyyede : Y ardim eden.
Mtlhimmat : Luzumlu seyler.
Miikerrem : Muhterem,aziz.
Miimtaz : Imtiyazh.

Miirde : om.
Miirg: Ku~.
Mtlstesna : istisna olan.
Mii~gin : Mis kokulu.
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-NNakus : Hiristiyanlann ibadet vaktinde kilisede caldiklan can.
Nay-ve~ : Ney gibi.
Nefh
: Ufurme.
Nigah
: Bakis.
Nihan
: Gizli.
Nijad
: Soy,nesil.
Nu~
: i9en.
Nufirevan : Eski Sasani Devleti'nde adaletiyle unlu bir hOkOmdar.

-PPak: Temiz.
Paye: Ayak.
Perhiz : Yasak olan seyler.
Per: Kanat.
Perdaz : Tertipleyen,diizenleyen.
Pesend : Begenme.

-RRaz : Gizlenilen sey.
Ram : itaat eden.
Revan : Ak1c1.
Revnak : Parlakhk.
Riyfizet : Nefsi kirma.
Ruh: Can.
Rum : Anadolu.

56

-SSaki : Icki sunan.
Savm: Oruc,
Saz: Yapan.
Ser-a-ser: Bastan basa.butun.
Ser-vera : Baskan.
Seyl : Siddetle gelen.
S1fat : Vasif.ozellik,
Sidre : En yuksek makam.
Sipehfi : Asker.
Sipihr : Gokyuzu.

Silm: Baris.
Snhan : Soz soyleyen.

-s~ad : Sevincli.
Seh-per : Kus kanadmm en uzun tuyu.
Si'r : Anlama.
~uh : Hareketlerinde serbest.

-TTahsin : Takdir etme.
Tar: Karanhk.
Tarik: Yol.
Tayr: Ucma.
Teb-lerze : Titreyis.
Tecelli : Gorunme,
Tecrid: Soyma,soyulma.
Tecerriid : Soyunma.ciplak kalma.
Tenezziil : Gonul alcakhgi,
Tesne : Susamis.
Tig: K1hc;.
Tifl : Kucuk cocuk.
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-YYad : Hatirlama.anma.gonul.
Yed-i Beyza : Hz. Musa'nm koynuna sokup-cikanrken gorunen ve Allah
tarafmdan Firavun'a karsi mucize olarak kullandigi parlak
eli.

-ZZaman : Kefil olma
Zinde : Diri.dinc alma.
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