BYK – ŞYK DERSLERİ

Ders :

180

Konu :

HZ. ÎSÂ (A.S.) - 2

HZ. ÎSÂ (A.S.) VE DAVETİ
Hz. Îsâ, Yahudileri kendisine tabi olmaya ve düştükleri saplantılardan kurtarmaya çalıştı.
İsrâiloğulları doğru yoldan ayrıldılar ve Allah’ın koyduğu sınırları çiğnediler.
İsrâiloğulları, Hz. Îsâ’nın daveti karşısında hükümlerini uygulamadıkları ve bir takım
değişiklikler yaptıkları Tevrat’ı savunmaya kalktılar. Îsâ (a.s.)’ın tüm mücadelesine rağmen pek
çoğu inanmadı.
Hz. Îsâ, Yahudilerin inanması için birçok mûcize gösterdi. Çamurdan kuş sûreti yapıp ona
üflediği zaman, Allah’ın izniyle kuş olurdu. Körlerin gözlerini açar, şifası olmayan hastalıkları
iyileştirirdi. Yine Allah’ın izniyle ölüleri diriltirdi. Bu mûcizelerin yanı sıra, Yahudilere
evlerinde ne yiyip içtiklerini ve neler sakladıklarını haber verirdi. İsrâiloğulları, Hz.Îsâ’nın
gösterdiği bu mûcizeleri gördüler, fakat inanmadılar. Onun mûcizelerine; ‘’Bu apaçık bir
büyüdür’’ dediler.’’1

HAVÂRÎLER
Havârî kelimesi Arapça’ya Habeşçe’den geçmiş olup, ‘’yardımcı’’ anlamına gelmektedir.
Havârîler, Hz. Îsâ’ya herkesten önce inanan, ona yardımcı olan arkadaşları ve öğrencileri idiler.
Onlar, imanlarında sâdık ve sebatkâr kimselerdi. Kendilerine uygulanan her türlü zulme göğüs
geriyorlardı. Îsâ (a.s.) zaman zaman onları civar yerlere hak dini müjdelemek için gönderirdi.
Hz. Îsâ’nın davetine ancak on iki kişi icabet etti. Kur’an’da bunlar ‘’Havârîler’’2 olarak
anılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz’in ashâbı gibi Îsâ (a.s.)’a sadakat gösterdiler.
Havârîler ölünceye kadar imanlarından zerre kadar taviz vermediler. Bu olay onların imanını
artırdı. Rivayete göre sofra pazar günü türlü türlü rızıklarla indi. Daha sonra Hıristiyanlar bu
günü bayram olarak kabul ettiler.

ÖLDÜRME PLÂNLARI
Hz. Îsâ, Yahudileri Allah’ın yoluna davet etmeye, onları kötü amelleri nedeniyle ikaz etmeye
ve ahlakî bozulmaya karşı uyarmaya başlayınca, onu öldürmeye karar verdiler. Ancak Allah,
onların plânlarını boşa çıkardı3 ve Hz. Îsâ’yı onların bu plânlarından haberdar etti.4 Onu

Mâide suresi, 110. Ayet, Sâf suresi, 6. ayet
Âl-i İmrân suresi, 52. Ayet, Sâf suresi, 6. ayet
3 Âl-i İmrân suresi, 54. ayet,
4 Âl-i İmrân suresi, 55. ayet,
1
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Yahudilerden korudu öldürmelerine mâni oldu. Onlar, Hz.Îsâ’ya benzetilen Yehuda’yı çarmıha
gerdiler. Allah, Hz. Îsâyı kendi katına kaldırdı.5
Ancak, onu öldürdükten sonra ihtilafa düştüler. Birbirlerine ‘’Eğer bu öldürdüğümüz Îsâ ise,
Yehuda nerededir? Şayet öldürdüğümüz Yehuda ise, Îsâ nerededir ?” dediler. Öldürülünenin
hangisi olduğuna bir türlü karar veremediler. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:
‘’Ve Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ’yı öldürdük.’’ demeleri yüzünden (onları laneledik). Halbuki onu
ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara Îsâ gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa
düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir
(sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (İsa’yı) kendi nezdine
kaldırmıştır. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i Kitaptan her biri, ölümünden önce ona
muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.’’6
Hz. Îsâ semaya kaldırıldığı zaman otuz üç yaşında idi. Hz. Îsâ’nın semaya yükseltilmesi
Kur’an’da şöyle geçmektedir.

َ س ٰى ِإنِي ُمت َ َوفِيكَ َو َرافِعُكَ ِإلَ َّي َو ُم
َ ِين َكفَ ُروا َو َجا ِع ُل الَّذ
َ ط ِه ُركَ ِم َن الَّذ
َِين اتَّبَعُوكَ فَ ْوق
َ َّللاُ َيا ِعي
َّ ِإ ْذ قَا َل
َ ُِين َكفَ ُروا إِلَ ٰى يَ ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ث ُ َّم إِلَ َّي َم ْر ِجعُ ُك ْم فَأَحْ ُك ُم بَ ْينَ ُك ْم فِي َما ُك ْنت ُ ْم فِي ِه ت َ ْخت َ ِلف
َ الَّذ
*ون
‘’Ey Îsâ! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım
ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o
zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.’’7
Âyetteki ‘’Teveffi’’ kelimesi, bir şeyi tam ve noksansız olarak almak anlamına gelir. Bu sözün
manası; ‘’Ben seni öldürmüş gibi yapacağım’’ şeklindedir. Çünkü Hz. İsa göğe yükseltilip,
yeryüzündeki haberi ve izi kaybolup silinince, adeta ölü gibi olmuştur. Yine bu âyette bir
takdim te’hir olduğu görüşünde olanlar vardır. Bu görüşte olanlar şöyle demişlerdir: ‘’ Ve seni
kendime yükselteceğim’’ ifadesi, Cenab-ı Hakkın Hz. İsa’yı diri olarak göğe kaldırdığını ortaya
koyar. Buradaki vav harfi Cerri bir tertip ifade etmez. Binaenaleyh bir takdim ve te’hirin
bulunduğunu söylemekten başka bir çare kalmıyor. Buna göre mânâ ‘’Seni kendime
yükselteceğim, seni kafirlerden kurtarıp temizleyeceğim ve seni dünyaya indirdikten sonra
seni öldüreceğim’’ şeklinde olur. Kur’anı Kerimde bu gibi takdim ve te’hirler çokça
bulunmaktadır.8
Bu âyet, Hz. Îsâ’nın Allah katına yükseltildiğini bildirmektedir. Allahu Teala Hz. Îsâ’ya;
‘’Seni öldürecek olan benim, göğe çıkaracak olan ve kıyamete yakın bir zamanda tekrar yeryüzüne
indirecek olan da benim’’ buyurmuştur. Bu ayette hiç kimsenin Hz. Îsâ’ya zarar veremeyeceği
ifade edilmektedir. İbn-i Abbas (r.a) şöyle rivayet etmiştir: ‘’Hz. İsa’ya tabi olanlar Hz.
Muhammed (s.a.v.)’in ümmetidir. Çünkü Îsâ’yı tasdik edenler onlardır. Hz. Îsâ yeryüzüne indiği
zaman onu tasdik edenler de yine onlardır.’’9
Âl-i İmrân suresi, 55. ayet,
Nisa suresi, 157-159.ayetler
7 Âl-i İmrân suresi, 55. Ayet,
8 Tefsir-i Kebir, Fahruddin er- Râzî, C.6, sh.348-350
9 Tefsirül-Kur’an, Ebul-Leys Semerkandi, C.1, sh. 366-367
5
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Allah, onu kendine yükseltti. Onların yok etmek istedikleri Îsâ’yı göklere çıkardı da
kendilerinin adını da kötüye çıkardı. Kitap ehlinden gerek yahudiler ve gerekse
hırıstiyanlardan hiçbiri yoktur ki, ölümünden önce Îsâ’ya iman edecek olmasın. Herhalde
edecektir, etmek zorundadır. Çünkü ölüm anında imanın faydası olmayacaktır.10
Kıyametin kopmasına yakın bir zamanda Hz. Îsâ gökten inecek, insanlar arasında adâletle
hükmedecektir. Hz. Îsâ’nın yeryüzüne inişi kıyametin büyük alametlerindendir. Bu olay,
kıyamete yakın bir zamanda meydana gelecektir.
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

ف ا َ ْنت ُ ْم اِذَا نَ َز َل فِي ُك ُم ا ْب ُن َم ْري َم فَا َ َّم ُك ْم ِم ْن ُك ْم؟
َ َك ْي
‘’İmamınız sizden olduğu halde Meryemin oğlu (Îsâ Aleyhisselam) aranıza indiği vakit acaba sizin
hâliniz nasıl olur?’’11 Diğer bir hadiste de:
‘’Ümmetimden bir topluluk hakka bağlı galip olarak (ta) kıyâmete kadar çarpışmakta devam
edecektir. Sonra Meryem’in oğlu (İsa Aleyhisselâm) inecek ve müslümanların emiri ona: Gel bize
namaz kıldır, diyecek, o da: Hayır, Allahın bu ümmete bir ikramı olmak üzere sizler birbirinize
emirsiniz, diyecek.’’12 buyurulmaktadır.
Nitekim Nebi-i Sâdık Efendimizden bu konuda bildirilen hadisler tevatür derecesini
bulmuştur. Böyle inanmanın farz olması, Allahu Teâlâ Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm’de:
‘’Yahudiler onu yakinen öldürmediler, bilakis Allah onu nezdine kaldırdı’’13 buyurduğu içindir. Hz.
Îsâ Aleyhisselâm’ın âhir zamanda yeryüzüne ineceğini bildiren mütevatir hadislere aykırı ve
onun öldüğünü gösteren tek bir hadis yoktur. Kur’ân-ı Kerim onun öldürülmeden göğe
çekildiğini haber verirken ve Rasûlullah (s.a.v.) kıyamete yeryüzüne indirileceğini bildirirken
onun ölmeyip hala sağ bulunduğuna inanmak elbette her müslümana farz olur.’’14
Hz. Îsâ’nın kıyamete yakın tekrar yeryüzüne ineceği nasslarla sabit olup, bu konuda icma
vardır. Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne ineceğine dair, inanç hususunda müslümanlar arasında
icma hasıl olmuştur. Ancak günümüzde bu konu tartışma konusu haline getirilerek kafalar
karıştırılmak istenmektedir.

HZ. ÎSÂ’NIN ÖZELLİKLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orta boylu, kırmızıya çalar beyaz benizli, geniş omuzlu idi.
Allah onu babasız olarak yaratmıştı.
Kur’an ‘da annesine nisbet edilerek ‘’Meryemoğlu Îsâ’’ olarak anılmıştır.
Dünyadan yüz çevirip, âhireti özler ve Allah’a çok ibadet ederdi.
Bütün geceleri namazla, gündüzleri de oruçla geçirirdi.
Barınacağı ne bir evi, ne de bir eşyası vardı. Hiç bir şeyi yarın için biriktirmez,
saklamazdı.
7. Daha kırk günlük beşikte bir bebek iken konuşmuştur.
Hak Dini Kur’an Dili, E. Hamdi Yazır, C.3, sh. 56-57
Müslim, İman 71
12 Müslim, İman 71
13 Nisa Sûresi, 158.ayet
14 Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, C.2, sh. 570-571
10
11
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8. Çamurdan kuş sûreti yapıp ona üflediği zaman, Allah’ın izniyle kuş olup uçardı.
9. Körlerin gözlerini açar, şifası olmayan hastalıkları iyileştirirdi.
10. Allah’ın izniyle ölüleri diriltirdi.
11. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in geleceğini haber vermişti.

Alınacak Dersler
1. Allah (c.c.) yaratılanlara benzemez. Bir insan veya herhangi bir varlık gibi değildir.
Allah, yaratıklarıyla kıyaslanamaz. O’nun için imkânsız diye bir şey yoktur. Böyle
olunca, yoktan var etma vaya babasız yaratma Allah için zor değildir.
2. Yarıyolda terk etmeyecek ve kendisiyle kader birliği yapılabilecek iyi arkadaşlar
seçmelidir.
3. Hz. Îsâ (a.s.)’ın yeryüzüne inmesi Kıyametin büyük alâmetlerindendir. Bu, Ehl-i
Sünnet’in temel görüşlerindendir.

Not: Bu hafta;
1. Havari Yehuda niçin Hz. Îsâ’ya ihanet etti? Araştıralım.
2. Hz. Îsâ’yı niçin öldürmek istemişlerdi? Araştıralım.
3. Bu dersi ailemizle de işleyelim.
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