
4.3. Hz. İsa (a.s)  
Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden Tayfun 

NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

Giriş  

Gerçek şu ki, Allah Adem’i Nuh’u, İbrahim ailesini alemler üzerine seçti;1 onlar 

birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.2 

 

Adayış 

Hani İmran’ın karısı: “Rabbim, karnımda olanı, her türlü bağımlılıktan özgürlüğe 

kavuşturulmuş olarak Sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sen’sin Sen” 

demişti.3 

Fakat onu doğurduğunda –Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken- dedi ki: “ 

“Rabbim, doğrusu onu bir kız doğurdum. Erkek ise, kız gibi değildir. Ona Meryem adını 

koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş şeytandan Sana sığındırırım.”4  

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi 

yetiştirdi. Zekeriyya’yı da ona sorumlu kıldı. Zekeriyya, ne zaman mihraba girdiyse, 

yanında bir yiyecek buldu: 

“Meryem, sana nereden bu?” deyince; 

“Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verendir” dedi.5 

Hani meleklerde: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçkin kıldı, seni arındırdı ve alemlerin 

kadınları üzerine seçti.”6 “Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû 

edenlerle birlikte rükû et.”7 

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz 

(Cibril’i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında görünmüştü.8  

Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah) ’a sığınırım. Eğer takva 
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sahibiysen (bana yaklaşma)9 

(Cibril) Demişti ki: “Ben yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir  

erkek çocuk armağan etmek için (buradayım)10 Allah kendinden bir kelimeyi sana 

müjdelemektedir. onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada da ahirette de, 

seçkin, onurlu, saygın ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.”11 “Beşikte de, yetişkinliğinde 

de insanlarla konuşacaktır. Ve o, salihlerdendir.”12 

O: “Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben 

azgın utanmaz (bir kadın) değilken” dedi.13 
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“İşte böyle” dedi.14 “Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca 

ona “ol” der, o da hemen oluverir.”15 O’na kitabı hikmeti, Tevrat’ı ve; İncil’i öğretecek.16  

Rabbin dedi ki: “-Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet, bizden bir rahmet 

kılmak için (bu çocuk olacaktır)” Ve iş de olup bitmişti.17 

Böylelikle ona gebe kaldı, sonunda onunla ıssız bir yere çekildi.18  

Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: 

“Keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim.”19 

Altından (bir ses) ona seslendi: 

“Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan) ında bir çağlayan kılmıştır.”20 “Hurma dalını 

kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin”21 “Artık ye, iç, 

gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, deki: 

“Ben Rahman (olan) Allah’a oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.”22 

Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki:  

“Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın”23 “Ey Harun’un kız kardeşi, senin 

baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın utanmaz (bir kadın) değildi.”24 

Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti. Dediler ki:  

“Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?”25 

(İsa) Dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni 

peygamber kıldı.26 Nerede olursam (olayım) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm 

müddetçe, bana namazı ve zekâtı vasiyet (emr) etti.”27 “Anneme itaati de. Ve beni 

mutsuz bir zorba kılmadı”28 “Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri 

olarak yeniden kaldırılacağım günde”29  

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri “Hak Söz.”30 Allah’ın çocuk 

edinmesi olacak şey değildir. O yücedir.31 

Davet ve Mucizeler 

Hani Meryem oğlu İsa’da: “Ey İsrailoğulları, gerçekten ben sizin için Allah’tan 

gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi ‘Ahmed’ 

olan bir peygamberin de müjdeleyicisiyim”32 



“Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan bir kuş 

biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah’ın izniyle kuş oluverir. 

Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü 

diriltirim. Yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer 

inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır”33 

“Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helal 

kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah’tan korkup sakının ve bana 

itaat edin”34 

“Gerçekten Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na ibadet edin. 

Dosdoğru olan işte budur.”35 

Sofra  

Hani Havarilere: “Bana ve peygamberime iman edin” diye vahy (ilham) etmiştim; 

onlarda: “İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahid ol” demişlerdi. 36 

Havariler: “Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” 

demişlerdi.  

O da: “Eğer inanmışlarsanız Allah’tan korkup sakının”  demişti.37 

(Bu sefer Havariler) “Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, seninde 

gerçekten doğru söylediğini bilelim ve buna şahidlerden olalım” demişlerdi.38 

Meryem oğlu İsa da: “Allah’ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve 

sonramız için bir bayram ve Sen’den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık 

vericilerin en hayırlısısın” demişti.39 

Allah demişti ki: “Şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sizden kim küfre saparsa, 

ben onu alemlerden hiç kimseyi azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım”40 

İhanet ve Yükseliş 

Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: “Bu açıkca bir büyüdür” dediler.41  

Nitekim İsa, onlardan küfrü sezince, dedi ki: “Allah için bana yardım edecekler kimdir?” 

Havariler: “Allah’ın yardımcıları biziz; biz Allah’a inandık, bizim gerçekten Müslüman 



olduğumuza şahid ol”42 “Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Böylece 

bizi şahidlerle beraber yaz.”43 

Böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir toplulukta küfretmişti. Sonunda 

biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.44 Onlar ise 

bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en 

hayırlısıdır.45 

Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni 

Kendime yükselteceğim, seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete 

kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana’dır, 

hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim”46 “Küfredenleri 

ise, dünyada ve ahirette şiddetli bir azabla azablandıracağım. Onların hiç yardımcıları 

yoktur.”47 “İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah, 

zalim olanları sevmez.”48 

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli Zikr’den (Kur’an’dan) okuyoruz.49 Şüphesiz, 

Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. O’nu topraktan yarattı, sonra ona 

‘ol’ demesiyle o da hemen oluverdi.50 

İki İlah Teorisinin Çöküşü 

Allah: “Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah’ı bırakarak iki ilah edinin, 

diye sen mi söyledin?” dediğinde:  

“Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu 

söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen’de olanı 

bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen’sin Sen.51 Ben onlara bana 

emrettiklerinin dışında hiçbir şey söylemedim. 

(O da şuydu) “Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Onların 

içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim.  Benim (dünya) hayatıma son 

verdiğinde, üzerlerindeki gözetleyici Sen’din. Sen her şeyin üzerinde şahid olansın.”52 

“Eğer onları azablandırırsan, şüphesiz, onlar Senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, 

şüphesiz aziz olan, hakim olan da Sen’sin, Sen.”53 



Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip 

geçti. Onun annesi dosdoğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl 

açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?54 

Allah dedi ki: “Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için 

içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, 

onlarda O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.55 

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah’ındır. O, her şeye güç 

yetirendir.56 

Hz. İsa’yı Öldürdük İddiasının Çürütülüşü 

Ve: “Biz, Allah’ın Rasülü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri 

nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama 

onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna 

uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.57  

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet 

sahibidir.58 

 

 


