
Mustafa Selim YILMAZ        AHİT GELENEĞİNDEKİ MESİH KAVRAMININ ANLAM SERÜVENİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

Journal of Islamic Research 2016;27(3)  

311 

 

    ARAŞTIRMA VE İNCELEME   RESEARCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
lle sürme ve suyla sıvazlayarak temizleme1 anlamına gelen “���” 

fiilinden türetilen Mesih kelimesi, literal bakımdan bir kişinin kral 

veya peygamber olması için yağlanması,2 kutsanması ve özel olarak 

seçilmiş olması3 anlamına gelir. Bu kavramın asıl kökeni Babil 
Talmudu’nda geçtiği şekliyle “Mashiah”dır ve Aramca bir kelimedir.4  
İnsanlık tarihini derinden etkileyen ve bir takım dünya görüşlerini  
şekillendiren bu kavram, günümüzde de etkinliğini devam ettirmektedir.

                                                           
1 Bkz. Ebu’l-Fadl İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, (Beyrut: Dar-u Sadır-Dar-u Beyrut, 1955), c. 2, s. 593.    
2 Bkz. İbrahim Mustafa, Mucemu’l-Vasit, (İstanbul: Çağrı yay., 1992), s. 868. 
3 Bkz. Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek: Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, (İstanbul: İz Yayıncı-
lık, 2003), s. 67.  
4 Bkz. Isidore Singer (ed.), The Jewish Encyclopedia, (New York: Funk&Wagnalls Com., 1904), c. 8, s. 505.   
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ÖZET Temel olarak Yahudilik ve Hıristiyanlıkta teşekkül ettirilen Mesih kavramı bu makalenin 
ana temasıdır. Daha ziyade insani kaygılarla çerçevesi çizilen bu kavrama birçok kültürde rast-
lanmakla birlikte bunun, yalnızca ahit geleneği diyebileceğimiz Yahudilikten başlayıp Müslüman-
lığa doğru kronolojik bir perspektifte ele alınması temel amaçtır.  Bu süreçte, özellikle Yahudi ve 
Hıristiyan toplulukların karşılaştığı ciddi sorunlar neticesinde Mesih anlayışının ne tür bir evrim-
leşme geçirdiği, vahiy geleneğinin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’in ise söz konusu serüvene 
ilişkin yaklaşımı ve nasıl bir tasavvuru salık verdiği anlaşılmaya gayret edilecektir. Sonuç itibariy-
le insan tabiatının görmezden gelinerek iradi ve ameli bir varoluşun önünün alınmasına önemli 
bir örnek olarak Mesih kavramının kullanıldığı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesih; İnsan;  Yahudilik;  Hıristiyanlık;  İslam  
 
 
ABSTRACT The concept of Messiah a basically reformed in Judaism and Christianity is the princi-
pal matter of this paper. This concept that was outlined by more humanely worries can be found 
in many cultures. Nonetheless the main purpose is to evaluate it only chronologically from Juda-
ism to Islam, that is to say, the Covenant Tradition. It is tried to clearly understand that which 
kind of transformation been faced about it and on the other hand what is approach of Holy Quran 
the last ring of the revelation to this concept’s adventure throughout history and which imagina-
tion can be true in terms of Quran. Consequently, it can be accepted that the concept of Messiah 
has been as an important sample of instrument for disregarding human nature. 
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Journal of Islamic Research 2016;27(3):311-22 
 



Mustafa Selim YILMAZ        AHİT GELENEĞİNDEKİ MESİH KAVRAMININ ANLAM SERÜVENİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

Journal of Islamic Research 2016;27(3)  

312 

“Eskatolojik Kurtarıcı”yı5 ifade eden bir içeriğe 
sahip olan bu kavram, Yahudi ve Hıristiyan teo-
lojisi içerisinde geliştirilmiştir. Bununla birlikte, 
umudun bittiği yerde yeni bir umut arayışının 
olduğu her coğrafyada ve her zaman diliminde bu 
eğilimin izlerine rastlanabilir.  

Her ne kadar teolojik boyutu belirleyici ol-

muş ise de bu konu, özü itibariyle psiko-

sosyolojik bir olgudur. Mesih kavramı etrafında 

oluşturulan düşünceler, insan psikolojisinin kor-

ku ve endişeleri tarafından üretilmiş ve toplumsal 

bir kurtuluşun yolu olarak temellendirilmiştir. 

Nitekim birçok din ve kültür çevresi incelendi-

ğinde benzer temele dayanan farklı Mesih algıları 

görülebilecektir.6 Her zaman ve her yerde ezilen, 

sömürülen ve şahsiyeti hiçe sayılan insanlar bu-

lunur. Dolayısıyla yaşamış oldukları bu eziklik, 

onları bir takım arayışlara iter. Böylece bir kurtu-

luş ararlar ve huzurlu bir yaşama kavuşmak ister-

ler. Kimi zaman kendi bireysel yeteneklerinden 

hareketle köklü çözümler üretirler. Kimi zaman 

da gerçeklerle yüzleşmek, onlara korkunç gelebi-

lir ve bunlardan kaçarak bir takım savunma me-

kanizmaları geliştirebilirler. Oysaki önemli olan 

bu gerçeklerle yüzleşebilmektir.7 Fakat böyle bir 

gayreti gösterememe, insanların sorumluluğu 

kendilerinden atmalarını ve başkalarından medet 

ummayı getirir. Sonuç itibariyle böyle düşünen 

bir insan, kendisini ve kendisi gibileri kurtaracak, 

zalimleri bertaraf edip adaleti tesis edecek ilahi 

bir kurtarıcıyı bekler ki bu anlayışa “Mesihçilik” 

denir.8 Böyle bir altyapıya sahip insanları iyi tah-

                                                           
5 Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 66 vd.  
6 Örneğin eski İran’daki Kurtarıcı Saoşyant için bkz. Joseph Campbell, Batı 
Mitolojisi–Tanrı’nın Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, (Ankara: İmge Kit., 
2003), s. 195 vd.; Hindu geleneğindeki Krişna ve Antik Yunan’daki Herkül 
için bkz. Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi-Tanrı’nın Maskeleri, çev. Kud-
ret Emiroğlu, (Ankara: İmge Kit., 2003, s. 284 vd.; Müslüman geleneğin-
deki Mehdi için bkz. Tirmizi, Sünen, Mehdi, 2230.   
7 Geniş bilgi için bkz. Erich Fromm, Kendini Savunan Adam, çev. Necla 
Arat, (İstanbul: Say yay., 2001).   
8 Bkz. M. Hayri Kırbaşoğlu, “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenki-
di”, İslamiyat 3/4, (2000): 147. Ayrıca bkz. Mustafa Selim Yılmaz, Kumran 
Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi, (İstanbul: 
Ayışığı Kitapları, 2013), s. 104 vd.  

lil edip çözümleyen bir kimse de asırlar boyunca 

zihinlere kazınacak birçok efsane yaratabilir.9  

    KİTAB-I MUKADDES’E GÖRE MESİH 

“Mesihçi Kültür”10 sistematik olarak ifadesini Ya-
hudilik ve Hristiyanlıkta bulmuştur. Dolayısıyla 
bu iki dinin kutsal metinlerini içeren Kitab-ı 
Mukaddes’ten hareketle bir değerlendirmede bu-
lunmak gerekir. Genel anlamda bu kitabın üslu-
buna bakıldığında; iki ana bölümü olan Ahd-i 
Atik ve Ahd-i Cedid’in tam anlamıyla tarih kitabı 
hüviyetinde oldukları görülecektir. İlki, seçilmiş 
bir kavmin11 yani, Yahudilerin; diğeri ise insanla-
rı asli günahtan kurtarmak amacıyla gelen12 se-
çilmiş bir kişiliğin tarihidir. Bu tarih yazımı içeri-
sinde, yaşanılan büyük sıkıntılar sebebiyle Mesih 
anlayışı teşekkül ettirilmiştir. Mesih’in düşünsel 
ve tarihsel boyutlarının doğru anlaşılabilmesi için 
kronolojik olarak Eski Ahit ve Yeni Ahit’in bir-
likte ele alınması önem arz etmektedir. Zira ilki; 
Mesih’in kişiliği, özellikleri ve geleceği hakkında 
kehanetlerde bulunurken13 diğeri, bu kehanetle-
rin Hz. İsa’nın şahsında gerçekleşmesini ele alır.14 
Bu bakımdan diğer ismi Tanah15 olan Eski Ahit, 
Yeni Ahit’in iddiasının doğruluğu için hayati bir 
önem taşımaktadır. Çünkü kendi Mesih’inin meş-
ruiyet kaynağı bizatihi Tanah’tır. 

Özetlenen bu anlam çerçevesi, kimliğin inşa 
edildiği ancak, parlak olmayan bir geçmişten öte 
tarihin sonunu veya ertelenen umutların en üst 
düzeyde gerçekleşeceği düşünülen geleceği 

                                                           
9 Bkz. Eric Hoffer, Kesin İnançlılar, çev. Erkıl Günur, (İstanbul: İm yay., 
2005), s. 25 vd.; Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, (İstanbul: Yağmur 
yay., 2005), s. 19.  
10 Bkz. Singer, The Jewish Encyclopedia, c. 8, s. 505–512.  
11 Hezekiel 37/27 vd.  
12 Luka 2/11; İbranilere Mektup 1/3 vd.  
13 İşaya 40/10–11; Daniel 7/13–14; Hezekiel 37 vd.   
14 Nitekim Kitab-ı Mukaddes’in birçok yerinde “…diye söylenen söz yeri-
ne gelsin.” vb. ifadeler bu bağlamda kullanılmştır. Bkz. Matta, 13/35 vd. 
15 Günümüzde Eski Ahit’in eş anlamlısı olarak genellikle Tevrat ismi kul-
lanılmaktadır. Aslında bu kullanım yanlıştır. Zira Tevrat Eski Ahit’in ana 
bölümlerinden biridir ve Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye diye 
isimlendirilen 5 kitaptan oluşmaktadır. Diğer bölümleri ise sürgün öncesi 
ve sonrası peygamberlerin öykülerinin anlatıldığı “Neviim” (Peygamber-
ler) ve Yahudilerin Yahve’nin vahyine ve yasalarına olan yanıtlarını ihtiva 
eden “Ketuvim”dir (Yazılar). Geniş bilgi için bkz. Mahmut Aydın, 
Anahatlarıyla Dinler Tarihi, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 285-292. 
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önemsemekte ve öncelemektedir.16 İşte bu tarih 
algısı, Kitab-ı Mukaddes’in dilinin apokaliptik bir 
yapıya sahip olduğunu göstermektedir.  

Söz konusu “apokaliptisizm, içinde bulundu-
ğu atmosfer içerisinde, kendisini dile getirirken 
altını çizerek ve daha da ileride yeniden yorum-
layarak kullanacağı bazı kavramlar bulmalıydı. 
Bunlar da gelecekte kurulacak yeniçağ düzenine 
ait olmalıydı. Öyleyse bunlardan biri gelecekte 
kurulacak Allah’ın hükümranlığı ise diğeri de bu 
hükümranlığı kurmak için Allah tarafından  
gönderilecek kişinin unvanı olan Mesih olacaktır. 
Bu doğrultuda apokaliptisizm, “malkhut” ve 
“maşiah” kavramlarını yeniden ele almış ve an-
lamlandırmıştır. İbranice’de hükümran olmak, 
hüküm sürmek anlamına gelen “malak” kelime-
sinden türetilen malkhut kelimesi, Eski Ahit’te, 
hem seküler anlamda siyasi hükümranlıklara, 
hem de Allah’ın ezeli ve ebedi hükümranlığına 
işaret etmektedir. Apokaliptik anlayış içerisinde, 
Allah’ın hükümranlığının, sadece geleceğe  
ait kılındığını ise hemen çıkarsayabiliriz. 
Apokaliptisizmin yeniden yorumladığı ikinci 
anahtar kavram ise Mesih kavramıdır.”17  

Bu kavramlaştırma; köklü bir fatalizmi, yani, 
kaçınılmaz bir şekilde beklenen kehanetlerin ye-
rine getirilmesini doğurmaktadır. Buna göre, 
yüzyıllarca eza ve cefa çekmiş bir kavmi Hz. Mu-
sa gibi nitelikli bir önder kurtaracaktır. Bu kurta-
rıcını adı Mesih’tir. O, milletini günahlarından 
arındıracak,18 bozulan ahdi yenileyecek19 ve Al-
lah’ın şeriatı üzere onlara önderlik edecektir.20 
Yaşadıkları sıkıntılardan onları kurtaracak,21 on-
lar için birçok sıkıntıya katlanacak22 ve böylece 
onlara şifa verecektir.23 İyi bir çoban olarak sürü-
sünü güdecek,24 onları milletlerin arasından top-

                                                           
16 Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 71. 
17 Mehmet Paçacı, “Kur’an-ı Kerim Işığında Vahiy Geleneğine –Kitab-ı 
Mukaddes Bağlamında– Bir Bakış”, İslami Araştırmalar 5/3, (1991): 190.    
18 Daniel 9/24 vd. 
19 Yeremya 31/31–34 
20 Yeremya 31/33 
21 Mezmurlar 34/17–20 vd. 
22 Mezmurlar 69/4 vd. 
23 İşaya 53/5 vd. 
24 İşaya 40/11 vd. 

layarak birleştirecek, onların yegâne kral ve ço-
banı olacak ve yerleştikleri toprakları ebediyete 
kadar onların kılacaktır. Bu sayede onlar, Al-
lah’ın kavmi, Allah da onların Allah’ı olacak-
tır.25 Diğer taraftan bu Mesih, Yeni Ahit’te baş-
kalaşıma uğrayarak tüm insanları kurtarmak 
adına haçta canını veren bir Tanrı’ya dönüşüve-
rir.26 Dolayısıyla bu anlayış, dini düşüncede esas 
olması gereken bireyselliği,27 daha doğrusu iradi 
ve eylemsel bir varlık olarak insani çerçeveyi 
tamamen tahrip eder. Bu çerçeveden hareketle 
ortaya konulan bu anlayışın; bir kitlenin tüm 
sorumluluğunun karizmatik bir öndere yüklen-
diği, söz konusu kitlenin de sorgulamaksızın bo-
yun eğmeye gönülden razı olduğu ve siyasi lite-
ratürde “çoban-sürü” ilişkisi şeklinde teorize 
edilen bir mantık olduğunu söylemek mümkün-
dür.28 

Bir toplumun yüzyıllarca köle olarak yaşa-
maya alışması ve böylece köleliği özümsemesi, 
bir anlamda sorumluluk alma bilincinin geliş-
memiş olmasının ifadesidir. Ancak öyle bir kişi 
çıkıyor ki böyle bir toplumun özgürlüğüne ka-
vuşturulmasını kendisine şiar ediniyor, Allah’ın 
yardımıyla bu toplumu içinde debelendiği olum-
suz ve umutsuz durumdan kurtarıyor ve birçok 
nimetlere ulaşmasına vesile oluyor.29 İşte bu kişi, 
Hz. Musa’dır.30 Fakat onlar, Hz. Musa’yla gönde-
rilen bu özgürlük zihniyetini muhtemelen kavra-
yamadıklarından elde ettikleri nimetlerden ol-
muşlar ve tarih boyunca ağır sıkıntılar içinde ya-
şamışlardır.31 Bununla birlikte Hz. Musa’nın ve 

                                                           
25 Hezekiel 37.  
26 Romalılara Mektup 8/3–4 vd. 
27 Buradaki bireysellikle, toplumsal boyuttan soyutlanmış veya ben mer-
kezli kavramsal bir çerçeve kastedilmemektedir. Aksine, Kur’an temelinde 
inşa edilen bir bireysellik ifade edilmektedir. Zira Kur’an bireyleri, birey-
ler de toplumu ve toplumsal kurumları inşa eder.  
28 Bu ilişkiye dair bir değerlendirme için bkz. Muhammed Âbid Câbirî, el-
Aklu’s-Siyasiyyu’l-Arabi, (Beyrut: el-Merkezu’s-Sekafiyyu’l-Arabi, 1991) 
s. 39-40. 
29 A’raf 7/137–141 vd.  
30 A’raf 7/104–105 vd. 
31 Maide 5/20–26 vd. Bu zihniyeti kavrayamayışlarının en açık delili; Al-
lah, İsrail Oğullarına kutsal toprağa girmelerini emredince, orada yaşayan 
kavimden korkarak Hz. Musa’ya şu şekilde karşılık vermelerinde görül-
mektedir: “Dediler ki: Ey Musa! Onlar orada bulunduğu müddetçe kesin-
likle oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada kalaca-
ğız.” Maide 5/24.    
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onun açtığı yoldan gelen peygamberlerin kişiliği, 
onların zihinlerinde bir prototip olarak yer 
edinmiştir. Ancak tarihsel vakıa, bu prototipin 
vahiy geleneğinin yönlendirdiği çizginin aksi is-
tikamette tasavvur edildiğini hissettirmektedir. 
Buna göre, Hz. Musa bütün sorumluluğu üzerine 
alan mükemmel bir çoban, kendileri de yönlendi-
rilmesi gereken bir kitledir. Babil hükümdarı 
Nebukadnetsar’ın (hs. m. ö. 605-562), onların 
topraklarını işgal etmesi ve sürgüne göndermesi, 
Hz. Musa temelinde olmakla birlikte siyasal erkin 
ve gücün yetkinleştiği Hz. Davut imgeleminde 
Yahudilerin, Mesih edebiyatını oluşturmaları için 
bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca bu inşa süre-
cinde kendilerine özgürlüklerini veren Perslerin 
kültürlerinden de oldukça etkilenmişlerdir. Ro-
malılar tarafından ikinci bir sürgüne (m. s. 70) 
tabi tutulup mabetleri yıkılınca, yaşadıkları bu iki 
bin yıllık sürgün hayatı boyunca bu edebiyatı do-
ruk noktasına çıkarmışlardır. Sonuç olarak Me-
sihçilik fikrini, bir iman esası haline getirmişler-
dir.32 Diğer taraftan Mesihçilik fikrini onlardan 
tevarüs eden Hıristiyanlar da bunu, Tanrılaştırma 
boyutuna taşımışlardır.33  

Mesih kelimesinin kavramlaştırılma sürecin-
de odaklanılması gereken anahtar sözcük, “oğul” 
kelimesidir. Zira teolojik öneme sahip olan bu 
sözcük, kavramsal dönüşümün yaşandığı en 
önemli noktaların başında gelir. Ancak Hıristiyan 
literatüründeki oğul kelimesiyle ayniyet arz et-
mez. Aksine bununla, seçilmişlik ifade edilir. Bu 
bağlam da Tanrı’nın dünyaya karşı maksatlarını 
ilan ettiği prophecy34 ile ahitleşilen kitlenin veya 
kişinin sembolik anlamda tevlit edilerek35 meşru-

                                                           
32 Bkz. Moses Maimonides, The Code of Maimonides (Mishneh Torah) 
Book Two, trans. Menachem Kellner, (New Haven and London: Yale Uni-
versity Press, 2004), s. 176; Musa b. Meymun, Delaletü’l-Hairin, tah. 
Hüseyin Atay, (Ankara: AÜİF yay., 1974), s. 409. Ayrıca geniş bilgi için 
bkz. Rabbi I. Epstein, Judaism, (London: The Epworth Press, 1949), s. 77-
78; David S. Ariel, What Do Jews Believe? The Spiritual Foundations of 
Judaism, (New York: Schocker Books, 1995), s. 230-232; Louis Jacobs, A 
Jewish Theology, (London: Behrman House, 1973), s. 292-300; Aydın, 
Anahatlarıyla Dinler Tarihi, s. 298 vd.  
33 Bkz. Paçacı, “Vahiy Geleneği’ne Bir Bakış”, 193; Yılmaz, Kumran Yaz-
maları, s. 36-45.  
34 Bkz. R. Martin Achard, “Prophecy (Old Testament)”, Vocabulary of 
Bible, s. 345.  
35 Bkz. Mezmurlar 2/7; Hezekiel 37/23 vd. 

iyetinin sağlanmasına matuftur.36 Ayrıca böyle 
bir taltif ifadesinin kullanılması, tarihsel tecrübe 
incelendiğinde de belli bir anlam kazanabilir. 
Çünkü asırlar boyunca ezilmiş bir kavmi, bu 
ezilmişlik psikolojisinden kurtarmak için onlara, 
daima zihinlerde canlı kalacak ve onları harekete 
geçirecek bir hitap tarzı kullanmak gerekecektir. 
Bu bakımdan onların morallerini yüksek tutmak 
için böyle bir ifade kullanılmış olabilir.37 Ayrıca 
Yuhanna 10/22–39 arasında anlatılan bir hikâye 
de bu fikri destekler mahiyettedir.38 Sonuç itiba-
riyle Yahudilikte bu kavram, ontolojik bir ilişki-
den öte insanın varlığının Tanrı’ya aidiyeti ve 
onunla ilişkisinin ifadesi temelinde sembolik ola-
rak anlaşılmıştır.39 Ne var ki bu kavram, Pavlus 

                                                           
36 Bkz. William H. Propp, “Choosen People”, The Oxford Companion to 
the Bible, s. 110  
37 Ayrıca bu noktada dillerin mantığı dikkate alınmalıdır. Çünkü bir kav-
ramın anlam çerçevesi milletlerin zihniyetlerine göre değişebilmektedir. 
Bundan başka Yahudilik, bir kültür, düşünce ve sistem olarak teşekkül 
ettirilirken kadim pagan toplumlarla çevriliydi ve ister istemez oğul keli-
mesinde olduğu gibi bu toplumların kavram skalasından etkilenmesi kaçı-
nılmaz bir durumdu. Bu inkültürasyon süreci, monoteizmin sıklıkla vur-
gulandığı bir geleneğe sahip olunması nedeniyle Yahudilik, pagan gele-
neklerin kavramlarını alsa dahi özgün yapısını koruyabilmiştir. Ancak 
Hıristiyanlığın inkültürasyon süreci bizatihi paganların elinde gerçekleş-
miştir. Bu bağlamda bir karşılaştırma için bkz. Geza Vermes, The 
Changing Faces of Jesus, (London: The Penguin Press, 2000), s. 263-265.    
38 Buna göre; Hz. İsa ile Yahudiler arasında Takdis bayramında geçtiği 
iddia edilen bir tartışma nakledilir. Bu tartışma esnasında Yahudiler, Hz. 
İsa’yı taşlarlar. Buna karşın Hz. İsa, iyi işler yaptığı halde niçin taşlandığını 
sorar. Onlar da onun kendisini ilahlaştırarak küfre girdiğini söylerler. 
Fakat o, kendisinin Tanrı’nın oğlu olduğunu ispatlamak istercesine Yahudi 
Şeriatı’ndan delil getirerek kendi haklılığını ortaya koymak ister: “Ben 
dedim: Siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız.”  Böyle bir 
olayın otantikliğinin tartışılması bir yana, bu olay, temel bir zihniyeti 
ifade etmektedir. O da; Yahudilerin, oğul kavramından anladıkları ontolo-
jik anlamda bir oğulluk değildir. 
39 Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 27. “Seçim kavramının en gelişmiş 
açıklaması, M.Ö. üçüncü yüzyılda Filistin Talmud’unda, Celileli Rabbi 
Lazar tarafından özetlenir: İsrailliler, Kutsal Olan’ın buyruklarına uydu-
ğunda, Tanrı onları kutsar ve onlar oğullar diye anılırlar. Ancak Tanrı’nın 
buyruklarına uymazlarsa, oğul diye anılmazlar.” Geza Vermes, Ölü Deniz 
Parşömenleri, çev. Nurfer Çelebioğlu, (İstanbul: Nokta Kitap, 2005), s. 97.  
Konu bağlamında Ölü Deniz Parşömenleri’nden de bahsetmek yerinde 
olacaktır. Yaklaşık iki bin senelik bir geçmişe sahip olan ve 1947 yılında 
keşfedilen bu parşömenler, oğul kavramına farklı ve daha net bir bakış 
açısı getirmektedir. Seçilmişlik anlamındaki oğul kavramı, doğru bir zih-
niyeti kazananlar ve bu yol üzere devam edenler anlamında kullanılır. 
Yani, “ışığın oğulları”. Diğer yandan bu zihniyeti benimsemeyip yanlış bir 
yol takip edenler için de “karanlığın oğulları” kavramı kullanılır. Bkz. 
Vermes, Ölü Deniz Parşömenleri, s. 97 vd. Son olarak bu bağlamda 
Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerekir. Çünkü o, bu vb. tartışmalarda son nok-
tayı koyan ve doğru bakış açısını belirleyen nihai vahiydir. Kur’an, seçil-
miş kavim veya kişi yerine niteliği önemser ve üstünlüğün ırsi olarak belli 
kimselere değil aksine, olması gereken güzel özellikleri yerine getiren 
herkese ait olduğunu vurgular: “Ve böylece sizin dengeli ve ölçülü bir 
toplum olmanızı istedik ki tüm insanlığa örnek olasınız ve Elçi de size 
örnek olsun diye.” Bakara 2/143.         
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(ö. 62) tarafından başkalaşıma uğratılmış ve put-
perest toplumların Hıristiyanlaştırılabilmesi için 
Mesih’e, haçta insanların asli günahları için canı-
nı feda eden ve tekrar dirilen bir Tanrı imajı ve-
rilmiştir.40 Ayrıca oğul kavramıyla ilintili olarak 
“günah” kavramına da kısaca değinmek gerekir. 
Yahudiliğe göre doğru işler yapmak, insanın ya-
ratılışının gereği, buna karşın günah işlemek ise 
tabiatının bozulması demektir. Zira günah bir di-
ğer önemli kavramsal çerçeve olan “kişinin Tan-
rı’yla olan ahitleşmesini bozması” demektir. Bu 
ahit ve dolayısıyla Tanrı’nın lütfettiği yasalar, do-
ğal yaşamın yani, âlemin düzeninin teminatıdır. 
Günah işlendiğinde bu düzen bozulacak ve aka-
binde felaket gelecektir. Yani, günah cezasını be-
raberinde getirecektir. Dolayısıyla günahtan ke-
sin bir şekilde korunmak gerekir. Eğer günah, in-
sana bulaşırsa bu onda bir mizaç haline gelecek 
ve Tanrı’nın yardımı ve müdahalesi olmadan 
kurtuluş mümkün olmayacaktır. Bunun gerçekle-
şebilmesi için de günah işleyenin gönülden ve 
mutlak bir pişmanlık göstermesi gerekir. İşte bu 
nedametin en önemli göstergesi de kefaret olarak 
sunulan kurbandır. Bununla amaçlanan ise bir 
hayat pahasına bütün bir toplumun hayatını ve 
düzenini korumaktır.41 Ancak bu anlam çerçeve-
si, “oğul” kavramıyla bağlantılı olarak Hıristiyan-
lık teolojisi tarafından “aslî günah” temelinde in-
sanlığın ontolojik olarak kirlenmesine dönüştü-
rülmüş ve bundan kurtuluş da Tanrı’nın oğlu ilan 
edilen İsa Mesih’in kefaret sunusu olarak kabul 
edilmesi inancına vardırılmıştır.42    

Bu açıklamalar ışığında hem Eski Ahit’te 

hem de Yeni Ahit’te sunulan Mesih anlayışı de-

ğerlendirilecek olursa öncelikle şunları söylemek 

gerekir: Yahudiliğe göre Mesih, hala gelmemiş-

tir.43 Ancak Hıristiyanlığa göre Mesih, Hz. 

                                                           
40 Bkz. Resullerin İşleri 17/29; Filipililere Mektup 2/6; Koloselilere Mektup 
1/16–20. Ayrıca bkz. Mehmet Sakioğlu, İncil’i Kim Yazdı, (İstanbul: Ozan 
yay., 2004), s. 151 vd.; Paçacı, “Vahiy Geleneği’ne Bir Bakış”, 193. Yahudi-
likte ve Hıristiyanlıkta oğul kavramına ilişkin bir değerlendirme için bkz. 
Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 27-45. 
41 Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 55-59. 
42 Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 235 vd.  
43 Bu noktanın anlaşılması için, Al-i İmran 3/183’ün inmesine vesile olan 
Medine Yahudileri ve Hz. Peygamber arasında geçen tartışmayı ve söz 

İsa’dır44 ve yüklendiği asli görevini yerine getir-

miştir.45  

ESKİ AHİT’TE MESİH 

Tanah’a göre Mesih, Rabbin Yahudilere bir ala-
meti, adı İmmanuel46 olan ve ahir zamanda gele-
cek bir peygamberdir.47 O, Yesse’nin kütüğünden 
çıkan filiz ve meyve veren bir fidandır.48 
Yakub’un zürriyetinden saltanat sürecek olan-
dır.49 Hükümranlığı Davut’un tahtı üzerinde ola-
caktır.50 Melkisedek tertibi üzere kâhindir.51 Sal-
tanat asasını Yahuda’dan kaldıracak ve hüküm-
darlık asası, ayaklarının arasından gitmeyecek 
olandır.52 Rab, düşmanlarını ayaklarına basamak 
kılıncaya kadar sağında oturacak olandır.53 Kral 
gibi krallık edecek, akıllı davranacak, memlekete 
doğruluk ve adaleti getirecek olandır. Onun za-
manında Yahuda kurtulacak ve İsrail güvende 
olacaktır. O, “Yehova salahımızdır” diye çağrıla-

                                                                                        

konusu ayeti nakletmek faydalı olacaktır. Ayet-i kerime şöyledir: “Allah, 
yakılarak sunulan bir kurban getirmedikçe, hiçbir elçiye inanmamızı em-
retmiştir iddiasında bulunanlara gelince (Ey Peygamber, onlara) de ki: 
Benden önce de peygamberler size hakikatin tüm kanıtlarını ve o hakkın-
da konuştuğunuzu getirmişlerdi: Peki, söylediğinizde samimi idiyseniz 
neden onları katlettiniz.” Şimdi, Yahudilere göre; mabette yanık kurban 
sunmak Hz. Musa şeriatında olan bir gerekliliktir. Mabedin yıkılışından 
beri yaklaşık beş yüz sene geçtiğine göre bu âdeti yerine getirecek yegâne 
kişi, Mesih’tir. Çünkü o, Yahudileri yaşadıkları sürgünden kurtarıp kutsal 
topraklara götürecek, mabedi tekrar inşa edecek ve bu âdeti yerine getire-
cektir. Bu nedenle onlar, Hz. Peygamber’in Mesih olup olmadığını test 
etmek için bu şekilde bir polemiğe girişmişlerdir. Buna karşın Hz. Pey-
gamber, ayette ifade edildiği gibi gerçeği onların yüzlerine vurmuş ve 
davalarında samimi olmadıklarını belirtmiştir. Bkz. Muhammed Esed, 
Kur’an Mesajı, çev. Cahit Koytak ve Ahmet Ertürk, (İstanbul: İşaret yay., 
2002), s. 128. Ayrıca tarih boyunca Hz. İsa’dan sonra birçok sahte Mesih 
çıkmıştır. Özellikle İzmirli bir Yahudi olan Sabatay Sevi, bütün Yahudiler 
üzerinde büyük bir etki bırakmış ve onların umutlarını uzun bir süre canlı 
tutmuştur. Ne var ki onun, Osmanlı sultanı önünde Müslümanlığını ilan 
etmesi, Yahudileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Sabatay Sevi 
hakkında geniş bilgi için bkz. Gershom Scholem, Sabatay Sevi “Mesih mi? 
Sahte Peygamber mi?”, çev. Selahattin Ayaz, (İstanbul: Burak yay., 2001); 
John Freely, Kayıp Mesih, çev. Ayşegül Çetin Tekçi, (İstanbul: Remzi Kit., 
2003). Sonuç olarak Yahudiler, Mesih’in gelişini hala beklemektedirler.    
44 Bkz. Markos 1/1 vd.  
45 “Allah’ın sabrında evvelce işlenmiş günahlardan sarf-ı nazar dolayısı ile 
adaletinin izharı için, yani, şimdiki zamanda adaletinin izharı için, onun 
kanında, iman vasıtası ile kefaret olarak Allah onu arz etti, ta ki kendisi 
adil olsun ve İsa’ya iman edeni salih saysın.” Romalılara Mektup 3/25–26; 
Matta 1/21 vd. 
46 Bkz. İşaya, 7/14 krş. Matta 1/21, 23.  
47 Bkz. Malaki 4/5. 
48 Bkz. İşaya 11/1. 
49 Bkz. Sayılar 24/19 krş. Luka 1/33. 
50 Bkz. İşaya 9/7. 
51 Bkz. Mezmurlar 110/4. 
52 Bkz. Tekvin 49/10 krş. İbraniler Mektup 7/14.  
53 Bkz. Mezmurlar 110/1.  
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caktır.54 Onun krallığı Daniel peygamberin rüya-
sında ifadesini şöyle bulur:  

“Gece rüyetlerinde gördüm ve işte, insanoğ-
luna benzer biri göklerin bulutları ile geldi ve 
onun önüne kendisini yaklaştırdılar. Ve bütün 
kavimler, milletler ve diller ona kulluk etsinler 
diye kendisine saltanat ve izzet ve krallık verildi; 
onun saltanatı geçmeyecek ebedi bir saltanattır 
ve krallığı yıkılmayacak bir krallıktır.”55 

Mesih, körleri, sağırları, topalları ve dilsizleri 
iyileştirmek gibi birçok mucize gösterecektir.56 
Ayrıca o, eşek üzerinde Kudüs’e sevinç gösterileri 
arasında girecek olandır.57 Bundan başka Yahudi-
leri aydınlatmasının yanında, diğer milletler de 
onun ışığına koşacaklardır.58 

Bu kadar olağanüstü güçlere sahip olan Me-
sih, bir taraftan da İsrail için acılar çeken bir kul 
olarak tasvir edilir. Halkı tarafından onun kıyme-
ti bilinmeyecektir. Ancak daha sonra halkı bu 
yüzden nedamet duyacaktır.59 Mesih, Hezekiel 
peygamberin de dilinden anlatılır ve Yahudilere 
şu mesajlar verilir: Aynı Hezekiel’in Allah’ın iz-
niyle ölü kemikleri diriltmesi ve onlara peygam-
berlik etmesi gibi Mesih de Yahudileri içinde bu-
lundukları ölüm halinden diriltecek ve onlara 
hayat verecektir. O, milletlerin arasından İsrail 
oğullarını toplayacak, tek bir millet yapacak, 
Tanrı’nın elinde onları sağlam bir değnek haline 
getirecektir. Bölünmemek üzere onları birleştire-
cek ve o, yegâne kralları ve çobanları olacaktır. 
Onların, Allah’ın hükümlerini harfiyen takip et-
melerini sağlayacak ve yerleştikleri toprakları, 
onların ebedi toprakları kılacaktır.60 Böylece “ve 
meskenim onların üzerinde olacak ve onların Al-

                                                           
54 Bkz. Yeremya 23/5–6.   
55 Daniel 7/13–14. Ayrıca bkz. İşaya 11/5–6; İşaya 11/10; Mezmurlar 2/13–
14.  
56 Bkz. İşaya 35/5–6 krş. Matta 9/35; Al-i İmran 3/49.  
57 Bkz. Zekeriya 9/9 krş. Matta 24/4–5; Luka 19/29–38.  
58 Bkz. İşaya 60/1–3 krş. Resullerin İşleri 13/47–48. Burada da önemli bir 
husus dikkat çekmektedir: Mesih’in ışığı Pavlus ve arkadaşlarına ve krallı-
ğı da insanların Hıristiyanlaştırılmasına dönüşmektedir. Ayrıca insanların 
Mesih’in ışığına koşması, onların Pavlus’un ortaya koyduğu ilkelere iman 
etmeleri şeklinde ifade edilmektedir.  
59 Bkz. İşaya 53. 
60 Bkz. Hezekiel 37.  

lah’ı olacağım ve onlar benim kavmim olacak-
lar”61 yazgısı yerine gelmiş olacaktır. 

YENİ AHİT’TE MESİH 

Hz. İsa, Yeni Ahit’in etrafında oluştuğu merkezi 
şahsiyettir. Çünkü o, teslis akidesinin en önemli 
parçasını oluşturmaktadır. Ona ilişkin betimle-
nen hikâyenin kabul edilmemesi, Hıristiyanlığı 
anlamsız hale getirecektir.62 Ahd-i Cedit’te Hz. 
İsa’nın vurgulanan en önemli yanı, Tanrı’nın oğ-
lu olmasıdır. İfade edildiğine göre o; Hz. Da-
vut’un soyundan gelir63 ve Ruhu’l-Kudüs’ten ha-
mile kalmış64 bakire bir kızdan doğan65 Tanrı’nın 
razı olduğu sevgili oğludur.66 Bu hususun kanıt-
lanmasında Vaftizci Yahya önemli bir rol oyna-
maktadır ki kendisi, onun Ruhu’l-Kudüs ile vaftiz 

                                                           
61 Hezekiel 37/24.  
62 Ölü Deniz Parşömenleri, Hz. İsa’nın varlığı ve niteliği hakkında bir dizi 
kayda değer spekülasyonların yapılmasına olanak vermiştir. Örnek olarak 
şu satırlar verilebilir: “Etkili başka bir eser Görgü Tanığı Önünde Çarmıha 
Gerilme’de Almanca olarak 19. yüzyıl sonlarında, İngilizcede ise 1907’de 
belirmişti ve bir Esseni kâtip tarafından kaleme alınmış kadim bir elyaz-
masını içerdiği iddia ediliyordu. İsa, Meryem ile ismi verilmeyen, gizli 
Esseni sağlık bilgisi sayesinde çarmıha gerilmesine rağmen kurtulan ama 
sonra müritlerine ‘dirilmiş’ olduğunu söyleyen Esseni bir öğretmenin oğlu 
olarak betimleniyordu. George Moore 1916’da Kerith Deresi’ni basıp, İngi-
lizce konuşan Hıristiyan dünya nüfusunda skandala sebep olduğunda şüp-
hesiz bu kitabın etkisi altındaydı. Moore de İsa’nın Esseni düşüncesinin 
himayesinde olduğunu söylüyor ve çarmıhtan kurtulup, Kumran bölgesi 
civarında bir Esseni topluluğuna yerleştiğini yazıyordu. Yıllar sonra bura-
da Paul adında bir fanatik tarafından ziyaret edilir. Paul yaşamını mitleşti-
rerek anlatınca süreç içinde farkında olmadan İsa’yı tanrısallığa taşımış-
tır.” Michael Baigent ve Richard Leigh, Ölü Deniz Parşömenleri Gerçeği, 
çev. Sakıp Murat Yalçın, (İstanbul: Nokta Kitap, 2005), s. 163. “Sonradan 
Paul ile evrim geçirecek olan Hıristiyanlık, şimdi kökleriyle olan neredey-
se tüm bağlarını kaybetmiştir ve artık İsa ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bu-
radaki İsa, artık Paul’un İsa imgesidir.” Baigent ve Leigh, Ölü Deniz Par-
şömenleri Gerçeği, s. 178. Ayrıca Geza Vermes’in kitabında, Kumran me-
tinlerinin merkezi şahsiyetlerinden biri ve bilge insan imgeleminin ifadesi 
olan “Doğruluk Öğretmeni” hakkında belirtmiş olduğu şu satırları zikret-
mek faydalı olacaktır: “…parşömenlerde Doğruluk Öğretmeni’nin pey-
gamberliklerin gizlerini çözme konusunda tanrı vergisi bir yeteneğe sahip 
olduğu belirtilir. ‘Tanrı, kendi peygamberlerinin tüm gizemlerinin Doğru-
luk Öğretmeni tarafından bilinmesini sağladı’ (IQp-Hab VII, 1–5). O, 
‘Tanrı tarafından kâhinlerin sözlerini anlaması sağlanan ve böylece halkı-
nın kaderini tahmin edebilen’ kâhindi (IQp-Hab VII, 8–10). O, ‘Tanrı’nın 
son kuşağa, sahtekârların birliğine, yoldan sapanlara yaptıklarını kendi 
kuşağına anlatan Öğretmen’di (CD I). Kendi müritleri tarafından yayılma-
sı sağlanan, Öğretmen’in yorumları, insanlara gerçek aydınlanmayı ve 
rehberliği sunardı.” Vermes, Ölü Deniz Parşömenleri, s. 95. 
63 Burada ilginç bir durum vardır. Hz. İsa’nın soyunun Hz. Davut’a dayan-
dırılması, Yahudi geleneğinde olduğu gibi ana kanalıyla değil, Hz. Mer-
yem’in nişanlısı Yusuf kanalıyla yapılır. Bkz. Matta 1/1–18. Muhtemelen 
böyle bir anlatımın benimsenmesi, putperest kültür çevresinde yetişmiş 
olan Pavlus’un Hz. İsa’yı paganlara daha rahat ifade edebilmesine matuf 
olabilir.  
64 Bkz. Matta, 1:18. 
65 Bkz. Matta 1/18–25 vd. 
66 Bkz. Matta 3/17; Luka 3/21–22 vd. 
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eden olduğunu belirtir ve onun Tanrı’nın oğlu 
olduğuna şahitlik eder.67 

Hz. İsa, kavmini günahlarından kurtarmak 
için gelendir.68 Bu kurtarış, sadece kavmiyle sı-
nırlı kalmaz, aynı zamanda ona inanan bütün in-
sanları kurtarmaya teşmil edilir.69 O, bu amaçla 
Tanrı’nın bedenleşmiş halidir.70 Başka bir ifadey-
le o, insanların asli günahlarına kefaret olsun di-
ye arz edilen ve hem Allah’ın adil olmasına hem 
de İsa’ya inananlar salih olsun diye gelen Tan-
rı’nın oğludur.71 Böylesine bir sunuş, Tanah’taki 
temel bir anlayışın başkalaştırılmasını ortaya ko-
yar: Yahudilerin geçmişte yaptıkları hataların ke-
faretinin Mesih’e yüklenmesi, insanların doğuş-
tan getirdiği aslî bir günaha ve Mesih de Allah’ın 
adaleti gereği bu günahın bedelini ödeyen bir 
kurban sunusuna dönüştürülmüştür.72 İşte bu 
kavramsal evrilme, Yahudilik ile Hıristiyanlığın 
ayrıştığı ve Hıristiyanlığın farklı bir dine dönüş-
tüğünün en önemli göstergesidir.  

Matta 27/39–44’te73 anlatılan hikâyeye göre 
Yahudiler, Tanah’ta çizilen tasavvurdan hareket-
le Mesih olduğunu söyleyen Hz. İsa’nın bir şeyler 
göstermesini beklemektedirler. Fakat Hıristiyan-
lığın kefaret doktrini gereğince bu durumun ger-
çekleşmesi mümkün değildir. Çünkü Allah’ın 
adaletinin yerine gelmesi için Hz. İsa’nın haçta 
can vermesi ve böylece ona inananların aslî gü-
nahlarından kurtarılmaları için yazgının yerine 
gelmesi gerekir. Dolayısıyla Hz. İsa, her ne kadar 
böyle bir sorumluluğu yüklenmenin acısını de-
rinden hissetse74 de bu sorumluluğun bilincinde 

                                                           
67 Bkz. Yuhanna 1/32–34 vd. 
68 Bkz. Matta 3/21.  
69 Bkz. Romalılara Mektup 3/21–24.  
70 Bkz. Koloselilere Mektup 1/14–15, 17 vd. 
71 Bkz. Romalılara Mektup 3/25–26.  
72 Günah anlayışı bakımından Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındaki farklı-
laşma için bkz. Ed. Joseph A. Komonchak ve diğerleri (ed.), The New Dic-
tionary of Theology, (Dublin: Gill and Macmillan, 1990), s. 956; Yılmaz, 
Kumran Yazmaları, s. 55-67.    
73 “Ve geçenler: Sen ki mabedi yıkar ve üç günde yaparsın, kendini kurtar; 
eğer Allah’ın oğlu isen haçtan in diye başlarını sallayıp ona sövüyorlardı. 
Baş kâhinler de yazıcılar ve ihtiyarlarla beraber, onunla öylece eğlenerek 
dediler: Başkalarını kurtardı, kendisini kurtaramıyor. İsrail’in Kralı’dır; 
şimdi haçtan insin, ona iman ederiz. Allah güveniyor; eğer Allah onu isti-
yorsa şimdi kurtarsın; çünkü o: Ben Allah’ın oğluyum dedi. Ve onunla 
haça gerilmiş olan haydutlar da aynı sitemi ettiler.” 
74 Bkz. Matta 22/46.   

olmayanlara dua ederek75 bu görevi yerine getir-
mek zorundadır. Diğer taraftan Hıristiyanlıktaki 
Mesihî tasavvur, Yahudiliğin, dini-siyasi temel-
den hareketle bu dünyaya ilişkin oluşturduğu 
bağlamından soyutlanır ve tamamen göksel bir 
krallık çerçevesinde sunulur.76   

İncillerdeki anlatıma göre; Hz. İsa, haça ge-
rilip77 öldükten78 sonra birçok mucizevî olay 
gerçekleşir: Bütün yeryüzüne karanlık çöker.79 
Mabedin perdesi ikiye yarılır ve yer sarsılır. 
Mukaddes insanlar kabirlerinden çıkarlar ve 
kutsal şehirde dolaşarak birçok kimseye görü-
nürler. Bu olayların gerçekleştiğini gören Roma-
lı yüzbaşı ve yanındakiler, Hz. İsa’nın Tanrı’nın 
oğlu olduğunu tasdik ederler.80 Daha sonra zen-
gin bir adam ve Hz. İsa’nın şakirdi olan 
Arimatealı Yusuf, onun cesedini Pilatus’un iz-
niyle alır ve Hz. İsa’yı, kendisi için yaptırdığı 
yeni bir kabre koyar.81  

Hz. İsa, baş kâhinlerin onun sözünü boşuna 
çıkarmak için ortaya koydukları bütün gayretle-
rine82 rağmen ölümünden üç gün sonra dirilir.83 
Gökten bir melek iner, kabrinin önündeki kayayı 
kaldırır ve bunun üzerine oturur.84 Baş kâhinle-
rin, onun cesedinin çalınıp bir mit oluşturulma-
ması için kabrinin başına yerleştirdikleri bekçi-
ler, bu meleğin korkusundan titreyip ölü taklidi 
yaparlar.85 Bu gerçekleşen harikulade olayları, 
Hz. Meryem ve Mecdelli Meryem görürler. Me-
lek, onların Hz. İsa’yı görmeye geldiklerini bilir 
ve onun yattığı yeri göstererek şakirtlere bu du-

                                                           
75 Bkz. Luka 23/34. 
76 Bkz. Yuhanna 18/33–38. 
77 Bkz. Luka 19/23 vd. 
78 Bkz. Luka 23/46 vd. 
79 Bkz. Matta 27/45 vd. 
80 Bkz. Matta 27/51–54 vd.  
81 Bkz. Matta 27/57–60.  
82 Bkz. Matta 27/62–66. 
83 Bkz. Matta 28/6. 
84 Bkz. Matta 28/2. 
85 Bkz. Matta 28/3–4. Bu olayın, Hıristiyan inancına göre, çarpıtılması için 
baş kâhinler, bekçilerle anlaşarak bir kurgu ortaya koyarlar: “Onlar gider-
lerken, işte, muhafız askerden bazıları şehre geldiler; vaki olan bütün şey-
leri baş kâhinlere bildirdiler. Ve onlar ihtiyarlarla toplanıp öğütleştikten 
sonra askerlere çok para verdiler ve dediler: Şakirtler geceleyin geldiler, 
biz uyurken onu çaldılar, deyin. Ve valinin kulağına bu gidecek olursa, biz 
onu kandırırız ve size kaygı çektirmeyiz. Onlar da parayı alıp kendilerine 
öğretildiği gibi yaptılar ve bu söz ta bugüne kadar Yahudiler arasında ya-
yılmıştır.” Matta 28/11–15.   
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rumu haber vermeleri için kendilerini görevlen-
dirir. Onlar da sevinerek şakirtlere giderken Hz. 
İsa’ya rastlarlar ve ona secde ederler. Hz. İsa da 
şakirtlerinin Galile’de toplanmaları için, onlarla 
haber gönderir.86 Hz. İsa, burada şakirtleriyle 
toplanır ve onlara Ruhu’l-Kudüs’ü üfleyerek her 
birini peygamber kılar.87 Buna göre onlar, diğer 
milletleri şakirtler edinmek, Baba ve Ruhu’l-
Kudüs adına onları vaftiz etmekle görevlendirilir-
ler.88 Bundan sonra Hz. İsa Eski Ahit’in Me-
sih’inin anlatımına zıt olarak göğe alınır ve Al-
lah’ın sağına oturur.89 İşte buradan hareketle 
oluşturulan Mesih inancı, Hıristiyanlığın temel 
bir doktrini olmuş ve bugüne kadar ciddi bir ku-
rumsal yapı olarak ulaşan misyonerlik anlayışının 
temelini teşkil etmiştir.  

    KUR’AN-I KERİM’E GÖRE MESİH 

Kur’an-ı Kerim, nebevi geleneğe, başka bir ifa-
deyle, ahit geleneğine son noktayı koyan nihai 
vahiydir.90 Bu nedenle o, geçmişte insanların içi-
ne düşmüş oldukları ciddi ayrılıklar hususunda 
gerçek bilgiyi getirir ve hakemlik eder.91 İşte 
Kur’an’ın ihtilafları kaldırdığı bu tür ilkesel ko-
nuların başında, Mesih yani, Hz. İsa92 gelmekte-
dir. Böylece Kur’an, Ehl-i Kitab’ın akl-ı selimini 
kullanmasını isteyerek bütün insanların buluşabi-
leceği ortak bir noktayı göstermektedir.93 

Kur’an’a göre gerçek ve yegâne Mesih olan 
Hz. İsa, babasız olarak doğmuş94 bir insandır.95 

                                                           
86 Bkz. Matta 28/1, 5–10.   
87 Bkz. Yuhanna 20/21–22.  
88 Bkz. Matta 28/16–10.  
89 Bkz. Markos 16/19; Resullerin İşleri 1/1–2 krş. Mezmurlar 110/1.  
90 Bkz. Ahzab 33/40. “Öğretilerin evrensel geçerliliği ve metinsel değiş-
mezliği ile Peygamber Muhammed (S)’in ‘hatemu’l-enbiya’, yani, pey-
gamberlerin sonuncusu olması gerçeği nedeniyle, Kur’an, bütün vahiyle-
rin zirvesini temsil eder ve ruhi/manevi tatminin en son, en mükemmel 
yolunu ortaya koyar.” Esed, Kur’an Mesajı, s. 201.  
91 Bkz. Bakara 2/213.   
92 Bkz. Maide 5/72 vd. 
93 “De ki: ‘Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak 
noktaya gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’ndan başka 
hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte insanları rab 
edinmeyeceğiz.’ Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: ‘Şahit olun ki biz kendimizi 
O’na teslim etmişiz.” Al-i İmran 3/64.   
94 Hz. İsa’nın babasız olarak doğmuş olması, annesi Hz. Meryem’in, olayın 
hakikatini kavrayamayan Yahudiler tarafından iffetsizlikle suçlanmasını 
getirmiştir. Zira Hz. Meryem, Hz. İsa ile müjdelenince korkusunu izhar 
etmiştir. Bkz. Meryem 19/20 vd. Fakat Allah, onun bu korkusunun yersiz 
olduğunu ifade ederek onu teskin etmiştir. Bkz. Meryem 19/21 vd. Allah, 

Meryem 19/21’de de ifade edildiği gibi Hz. 
İsa’nın yaratılışı, Allah’ın insanlara rahmet ve 
sevgisinin sembolüdür. Onun yaratılışı insanın 
yaratılışından farklı bir şey değildir. Çünkü onun 
hayat bulması için kullanılan ifade, Hz. Âdem’in 
yaratılışında kullanılan ifadeyle aynıdır:  

  96 “.�َ�َ�َْ��َ� �ِ��َ� ِ�ْ� ُروِ��َ� ”

Ayrıca onun var edilme durumunun aynen 
Hz. Âdem gibi olduğu ifade edilir.97  

İnsanların, peygamberlerden bekledikleri 
olağan üstü bir kimlikte olmalarının aksine Hz. 
İsa’nın, tamamen insani özellikleri taşıyan bir 
varlık olduğu kendi diliyle şöyle ifade edilir: 
“Doğduğum gün, öldüğüm gün ve tekrar diriltile-
ceğim gün selam benim üzerimedir.”98 Onun ve 
annesinin salih birer insan oldukları ve sıradan 
insanlardan farklı olmadıkları belirtilir: “Meryem 
oğlu Mesih sadece bir peygamberdir: Diğer bütün 
peygamberler ondan önce gelip geçti; onun anne-
si, hakikatten asla sapmamış biriydi ve onların 
ikisi de yemek yerlerdi.”99 

“Ne zaman Meryem’in oğlunun tabiatı örnek 
olarak ortaya getirilse senin kavmin bu yüzden 

                                                                                        

onun iffet timsali bir kadın olduğunu ispatlamayı üzerine almış ve bunu 
kundaktaki Hz. İsa aracılığıyla yerine getirmiştir. Bkz. Meryem 19/26–33 
vd. Ayrıca onun yüce, şerefli, büyük bir nimete ulaştırılan ve müjdelenen 
bir kadın oluşunu da şu şekilde ifade eder: “Ve o zaman melekler ‘Ey Mer-
yem!’ dediler, ‘Allah seni seçti ve tertemiz kıldı; seni bütün dünya kadınla-
rının üstünde bir konuma çıkardı. Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, 
secdeye kapan ve O’nun önünde eğilenlerle birlikte eğil.’ Sana 
vahyettiğimiz şey, senin idrakini aşan bir hususla ilgilidir: zira hangisinin 
Meryem’in hamisi olacağını kura ile belirlediklerinde sen onlarla birlikte 
değildin ve o konuda birbirleriyle çekiştiklerinde yanlarında yoktun. O 
zaman melekler, ‘Ey Meryem!’ demişlerdi, ‘Allah, Kendisinden bir söz ile 
sana, Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, bu dünyada ve öteki dün-
yada büyük şeref sahibi ve Allah’ın en yakınlarından olacak bir oğul müj-
deliyor.” Al-i İmran 3/42–45.  
95 Bkz. Meryem:19/19–22 vd.  
96 Bkz. Enbiya 21/91 krş. Hicr 15/29; Sad 38/72; Secde 32/9. Burada Mu-
hammed Esed’in şu yorumunu zikretmek, konunun daha iyi anlaşılması 
bakımından faydalı olacaktır: “Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamile kalmasıy-
la ilgili olarak kullanılan temsili ifade yaygın –fakat hatalı– bir biçimde 
sanki sadece onun doğumuyla ilgiliymiş gibi yorumlana gelmiştir. Gerçek-
te ise, Kur’an aynı ifadeyi, genel olarak insanın yaratılışıyla ilgili olarak üç 
ayrı yerde kullanmaktadır… Özellikle zikredilen son ifadenin içinde yer 
aldığı pasaj (yani, 32/7–9) son derece açık bir biçimde göstermektedir ki 
Allah’ın ‘ruhundan üflemesi’ her insan için söz konusudur. Aynı anlayış 
doğrultusunda yukarıdaki ayeti yorumlarken Zemahşerî: ‘Allah’ın bir 
beden (ya da varlığa) üflemesi ona hayat vermesi anlamınadır’ demektedir; 
bu açıklamayı Râzî de paylaşmaktadır.” Esed, Kur’an Mesajı, s. 662.       
97 Bkz. Al-i İmran 3/59.  
98 Meryem 19/33.  
99 Maide 5/75.  
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yaygarayı basar ve ‘Hangisi daha iyi, bizim ilahla-
rımız yoksa o mu?’ derler. Ama onlar bu mukaye-
seyi, sırf muhalefet olsun diye senin önüne geti-
rirler: evet, onlar kavgacı bir toplumdur! İsa’ya 
gelince o, sadece bir insandır. Kendisini peygam-
berlikle onurlandırdığımız ve İsrail oğulları için 
örnek kıldığımız bir kulumuzdur. Ve eğer iste-
seydik, siz ey meleklere tapanlar, sizi yeryüzünde 
birbiri ardından gelen melekler yapardık.”100  

Bu anlam çerçevesi göstermektedir ki; insan-
lara örnek olabilecek önder şahsiyetlerin, yani 
peygamberlerin, tebliğlerine muhatap olanlar gi-
bi insan olmaları gerekir. Çünkü bu, verilmek is-
tenen ilkelerin hayata geçirilebilir olduğunun 
gösterilmesinin temelidir. Bu temelden hareketle 
Hz. İsa hakkında yanlış tasavvurlar oluşturanlar, 
sert bir şekilde eleştirilmiştir.101 Bu anlayışların 
kesinlikle yanlış olduğu, bizatihi Hz. İsa’nın di-
linden ifade edilir.102 

Bilindiği gibi Müslüman dini düşüncesi, kök-
lü kültür çevreleriyle karşılaşınca, bunların hafı-
zasında önemli bir yere sahip olan Mesihçi kül-
türden de etkilenmiştir. Bu etki altında gerek Hz. 
İsa’yla ilgili olsun gerekse olmasın ayetlerin yo-
rumlandığı ve zorlama te’vîllere gidildiği söyle-
nebilir.103 Burada ön plana çıkan ayet-i kerimeler 
şunlardır:  

♦ “O zaman Allah: ‘Ey İsa!’ demişti, ‘sana 
ölüm vereceğim, ‘kendi katımda seni yüksek ma-
nevi makamlara mazhara kılacak’104 ve hakikati 
inkâr etmeye şartlanmış olanların arasından çe-
kip arındıracağım.”105  

♦ “Oysa onu öldürmediler ve çarmıha ger-
mediler. Ancak kendileri öyle sandılar. Doğrusu, 
anlaşmazlığa düştükleri şeyde şüphededirler. Bu 
hususta zanna uymaktan başka kesin bilgileri 

                                                           
100 Zuhruf 43/57–60.  
101 Bkz. Tevbe 9/30–31 vd.   
102 Bkz. Maide5/116–118.  
103 Bu bağlamın önemli bir kritiği için bkz. Mahmut Şeltut, “Hz. İsa’nın 
Göğe Yükseltilmesi ve Tekrar Dönüşü”, çev. Mustafa Baş, Dini Araştırma-
lar 7/21, (2005): 291 vd.  
104 Mustafa Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali: Anlam ve Yorum Merkezli Çe-
viri, (İstanbul: Düşün yay., 2013), s. 80.  
105 Al-i İmran 3/55.  

yoktur. Onu kesinkes bilmediler. Tam tersine, 
Allah onu kendisine yükseltti. Allah, güçlüdür ve 
bilgedir.”106  

♦ “… Bana ölüm verdiğin zaman onları gö-
zetleyen Sensin…”107  

Maide 5/117’deki “vefat” kelimesinin türevi, 
kıyamete yakın bir zamanda Hz. İsa’nın gökten 
inmesinden sonraki vefatı olarak yorumlanmıştır. 
Hatta daha da ileri gidilerek ayette kullanılan 
“teveffa/�ِ�َ��َّ�	ََ
” fiili birçok müfessir tarafından, 
Hz. İsa’nın uyutulması anlamında kullanılmış ve 
göğe alınma efsanesine temel sağlanmıştır.108 Di-
ğer taraftan “ref’i /ر�� ” ibaresi de Hz. İsa’nın göğe 
alınması olarak değerlendirilmiştir.109  

Bu yorumlara dikkat edilirse, bunların maz-
mununda Kitab-ı Mukaddes’teki Mesih tasavvu-
runun etkin olduğu görülecektir. Hâlbuki 
Kur’an’ın temel ilkeleri dikkate alındığında bu 
ifadeleri şöyle yorumlamak daha doğrudur: Al-
lah, Hz. İsa’ya bir vaatte bulunmaktadır: onun 
şanını yücelteceği, onurlandıracağı110 ve inkârcı-
lardan koruyarak onların ellerinde onu ölüme 
terk etmeyeceğidir. Allah, bu sözünü en güzel şe-
kilde yerine getirmiştir.111 

Şu ayet-i kerimeler de Hz. İsa’nın nüzulüne 
delil olarak kullanılmıştır:  

♦ “Nitekim Ehl-i Kitap’tan hiç kimse yok-
tur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavra-
mamış olsun ve kıyamet günü bizzat Hz. İsa onla-
rın aleyhlerine şahitlik edecektir.”112  

                                                           
106 Nisa 4/157–158. Bu ayete ilişkin değerlendirme yaptığı bir dipnotta 
Mustafa Öztürk, önemli tefsir kaynaklarından hareketle “ ً����� �	
� ��”  
ifadesinin “bir meseleyi tam anlamıyla bilmemek” şeklinde deyimsel bir 
anlama geldiğini söylemektedir. Bkz. Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali: An-
lam ve Yorum Merkezli Çeviri, s. 139.  
107 Maide 5/117.  
108 Bkz. Mehmet Ünal, “Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın Ölümü, Ref’i 
ve Nüzulü Meselesi”, İslamiyat 3/4, (2000): 137 vd. 
109 Bkz. Şeltut, “Hz. İsa’nın Göğe Yükseltilmesi”, 291 vd.; Recep Önal, Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler, (Bursa: Emin yay., 2013), s. 
339-344. 
110 “… bir insanın raf’ edilmesi (yukarı çıkartma/yükseltme) fiili ne zaman 
Allah’a atfedilmişse, her zaman ‘onurlandırma’ yahut ‘yüceltme’ anlamla-
rına gelir. Kur’an’ın hiçbir yerinde, Allah’ın Hz. İsa’yı yaşadığı sırada be-
densel olarak cennete ‘yükselttiği’ şeklindeki yaygın inancı destekleyen 
bir beyan yoktur.”  Esed, Kur’an Mesajı, s. 177. 
111 Bkz. Şeltut, “Hz. İsa’nın Göğe Yükseltilmesi”, 293–294. 
112 Nisa 4/159. “…bihî lafzındaki zamir bir üçüncü şahıs zamiri değil, ‘bu’ 
anlamında bir işaret zamiri olup Yahudilerin Hz. İsa ile ilgili mezkûr iddi-
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♦ “O, kıyametin geleceğini bildiren bir 
araçtır…”113  

Her şeyden önce ayetleri bütünsel ve 
Kur’an’ın temel mantığına ters olmayacak şe-
kilde yorumlamak gerekir.114 Bu bakımdan 
ayetlerin öncesi ve sonrası göz önünde bulun-
durulmalıdır. Ayetin öncesinde Hz. İsa’nın 
düşmanlarının elinden kurtarıldığı ifade edil-
mekte ve Ehl-i Kitab’ın bilgi eksikliği veya 
herhangi bir başka nedenden ötürü düşmüş ol-
duğu yanlışlar eleştirilmektedir. Akabinde de 
bu ayet-i kerime gelmektedir. Dolayısıyla o 
zaman ki Ehl-i Kitap, ölümlerinden önce bir 
şekilde bu olayın aslını öğrenecektir. Ancak, iş 
işten geçmiş olacaktır. Başka bir görüşe göre ise 
bu hakikati kavrayışın, ölüm anında perdenin 
kaldırılması ve gerçeğin görülmesi şeklinde 
olacağı ifade edilmektedir.115  

“ �ِ�َ�َّ��ِ� �ٌ�ْ�َِ� ُ�َّ� ifadesiyle başlayan ayetteki ”َواِ
“hu” zamiri, birçok âlim tarafından Hz. İsa’ya at-
fedilmiş ve bu ayet, onun ahir zamanda geleceği-
ne delil olarak gösterilmiştir. Hâlbuki böyle bir 
yorum, olayı bağlamından çıkarmak olur. Kur’an-
ı Kerim, insanlara ilkelerini anlatırken bir takım 
örnekler, mantıki muhakemeler ve kıssalar kul-
lanır. Arkasından kendisinin doğru yolu gösteren 
bir rehber olduğunu ifade eder. Bu bakımdan söz 
konusu ayet düşünüldüğünde müşriklerin, Hz. 
İsa ve melekler hakkındaki yanlış anlayışlarının 
sistematik bir şekilde çürütülmüş ve ilkenin  
verilmiş olduğu görülecektir: Dosdoğru yol 
Kur’an’ın çizdiği yoldur ve bu nedenle ona tabi 

                                                                                        

alarına göndermede bulunmaktadır. Buna göre ayet kâfirlikte direnen Ehl-
i Kitaptan her birinin Hz. İsa ile ilgili çarpık inanç ve iddialarını son nefe-
sine kadar terk etmeyeceğine işaret etmektedir.” Öztürk, Kur’an-ı Kerim 
Meali: Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, s. 139. 
113 Zuhruf 43/61.  
114 “Kur’an’ın bir ayetini anlamak için; A – Ayet Çerçevesini, B – Siyak-
Sibak Çerçevesini, C – Kur’an’ın Bütünlüğü Çerçevesini, D – Kâinattaki 
Fiziki ve Sosyal Kanunlar Çerçevesini, E – Akl-ı Selim Çerçevesini göz 
önünde bulundurmamız gerekmektedir.”  Ahmet Akbulut, “Allah’ın Tak-
diri – Kulun Tedbiri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33/1, 
(1994): 138-139.  
115 Bkz. Ünal, “Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın Ölümü”, 143–144;  
Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali: Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, s. 139; 
Önal, Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler, s. 282-289.  

olmak gerekir. Dolayısıyla buradaki “hu” zamiri, 
Kur’an’a racidir.116  

Hz. İsa’nın nübüvvetinin amacı; kendinden 
önce gelen Tevrat’ı doğrulamak, kendisinden son-
ra gelecek ve ismi “Ahmed” olan bir peygamberi 
müjdelemektir,117 önceden haram kılınmış bazı 
şeylerin helal olduğunu bildirmektir.118 Ayrıca Hz. 
İsa, çamurdan bir kuş yapıp üflemesi ve akabinde 
Allah’ın izniyle bu kuşun hayat bulması, âmâları 
ve cüzzamları iyileştirmek ve yine Allah’ın izniyle 
ölüleri diriltmek şeklindeki mucizelerle destek-
lenmiştir.119 Ne var ki Hıristiyanlıkta bu mucizeler 
Hz. İsa’nın tanrılığının alameti olarak yorumlana-
gelmiştir. İlk dönemlerden itibaren bu iddiaya kar-
şı kelamcılar, karşı argümanlar ortaya koymuşlar 
ve “mucizenin peygamberin peygamberliğini ispat 
eden Allah’ın fiili”120 olması ilkesinden hareketle 
ciddi bir eleştiri geleneği oluşturmuşlardır.121    

Al-i İmran 3/49, tarihsel süreç içerisindeki 
döngü ve genel olarak peygamberlerin insanlara 
düşünsel anlamda hayat vermeleri açısından dü-
şünülürse daha doğru yaklaşımlar ortaya konabi-
lir. Esasında burada amaçlanan husus, tarih bo-
yunca Yahudilerin oluşturmuş oldukları Mesih 
anlayışını doğru bir yöne kanalize etmek ve onla-
rı içinde bulundukları kötü durumdan kurtarmak 
şeklinde yorumlanabilir. Bu açıdan söz konusu 
mucizelerin sembolik yorumu, konunun aydın-
lanmasını ve halkanın tamamlanmasını sağlaya-
caktır. Buna göre, kuş imgesi, “hem İslam’dan 
önceki kullanımında hem de Kur’an’daki kulla-
nımıyla… genel anlamda ‘kader’i veya ‘talih’i ifa-

                                                           
116 Bkz. Esed, Kur’an Mesajı, s. 1006. Ayrıca bkz. Öztürk, Kur’an-ı Kerim 
Meali: Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, s. 677. 
117 Bkz. Saf 61/6.  
118 Bkz. Al-i İmran 3/50.  
119 Bkz. Al-i İmran 3/49.  
120 Örneğin bkz. Ebû Mansûr Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kur’an, thk. Ahmed 
Vanlıoğlu ve Bekir Topaloğlu, (İstanbul: Mizan Yay., 2005), II, 308-309; 
Ebu’l-Hasen Eş’arî, Usûl-u Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâa, thk. Muhammed 
Seyyid el-Cüleynd, (Kahire: 1987), s. 45-46; Ebu’l-Mu’în Nesefî, 
Tabsıratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. Hüseyin Atay ve Şaban Ali Düzgün, 
(Ankara: DİB, 2003), II, 31 vd.; Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, 
tlk. Ahmed b. El-Hüseyin, çev. İlyas Çelebi, (İstanbul: TYEKB, 2013), I, 
431 vd.; Sadeddin Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, thk. Abdurrahman Umeyra, 
(Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1419/1998), V, 12 vd.  
121 Konuya ilişkin bir değerlendirme için bkz. Önal, Ebû Mansûr el-
Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler, s. 311-319.  
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de eder.”122 Bu nedenle Hz. İsa, kendisine verilen 
vahiy ve kavrayış gücüyle,123 Yahudiler kendisine 
tabi oldukları takdirde, onların makûs kaderini 
değiştirecektir. Diğer taraftan bu yönüyle Hz. İsa; 
hastalıklı, kör ve ölü zihinlere ve kalplere hayat 
verecektir.124  

Ne yazık ki Hz. İsa’nın bütün çabalarına 
rağmen, onun hakikati ve mesajı anlaşılamamış, 
Yahudiler ve Hıristiyanlar ihtilafa düşmüşlerdir. 
Başka bir ifadeyle somut düşünmeye alışmış Ya-
hudilere Hz. İsa’nın kesinlikle yüzyıllardır bek-
lenen Mesih yani, Allah’ın elçisi olduğu ayan be-
yan bir şekilde ve bizzat Allah’ın müdahalesiyle 
gösterilmesine rağmen onu kabul etmemişler-
dir.125 Bir nevi Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın ay-
rışmasının gizli nedeni olan Grek-Yahudi düşün-
cesinin çatışmasının126 temel argümanı olarak 
kullanılan bu mesele, Hıristiyanlık inancıyla bir-
likte gerçek anlamından çıkarılmış ve söz konusu 
mucizeler tanrılaşmanın bir alameti olarak kabul 
edilip Hz. İsa aslî hüviyetinden soyutlanmış ve 
anlamsız bir hale getirilmiştir. Ancak Kur’an-ı 
Kerim son vahiy olması itibariyle bu işin hakika-
tini açıklamış ve doğru bir anlayış geliştirmek is-
teyenlerin önünü açmıştır.  

    SONUÇ 

Tarihsel süreçte oluşturulan Mesih anlayışların-
da, tamamen insanların zaaflarının gizlendiği ve 
buradan hareketle onların, kimilerince arzu edi-
len bir yöne kanalize edildiği gibi bir vakıa göze 
çarpmaktadır. Ayrıca bunlarla, hayal kırıklığına 
uğramış insanların bütün zorluklara dayanmaları 
ve geleceğe umutla bakmalarının sağlanması he-
deflenmiştir. Nitekim Ahd-i Atik’te anlatıldığı 
şekliyle Yahudi tarihi bu vakıanın en büyük ör-
neğidir. Akabinde böylesine bir anlam inkırazına 

                                                           
122 Esed, Kur’an Mesajı, s. 99. 
123 Bkz. Maide 5/110. 
124 Bkz. Esed, Kur’an Mesajı, s. 99.  
125 Hz. İsa’nın elinde Allah’ın fiilleri olarak gerçekleşen ve onun nübüvve-
tinin birer delili olan söz konusu mucizelerin geniş bir değerlendirmesi 
için bkz. Ebu Ca’fer Muhammed Taberî, Câmiu’l-Beyân Te’vîl-i Âyi’l-
Kur’an, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, (Kahire: Dar-u Hicr, 
1422/2001), V, 418-430.    
126 Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 5 vd.  

uğrayan bu kavram, Hıristiyanlıkla birlikte tanrı-
sal bir hüviyetin ifadesine dönüştürülmüştür.  

Vahiy geleneğinin son halkası Kur’an-ı Ke-
rim, “tasdik” ve “tashih” eden yönüyle bu konuda 
ön plana çıkmaktadır. Nitekim ilgili ayetlere ba-
kıldığında gerçek bir Mesih tasavvurunun ku-
rulmasının amaçlandığı ve bireysel etkinlik ve 
üretkenliğin önündeki engellerin kaldırılmak is-
tendiği görülmektedir. Amaç esasında geçmişin 
hatalarına düşülerekten Hz. Muhammed’e de Hz. 
İsa örneğinde olduğu gibi anlamsızlaştırıcı bir 
kimliğin atfedilmesinin önünü kesmektir.127 Ana 
hatlarıyla Sahabe nesliyle gelişmeye devam eden 
İslam düşüncesi, böylesine bir mantığın kökleş-
mesinde önemli bir yol kat etmiştir. Kaldı ki bir 
anlamda insanlığa birçok kazanım sağlayan İslam 
Medeniyeti bunun en bariz örneğidir.  

Bununla birlikte ilerleyen süreçte Müslü-
man düşüncede de kadim geleneklerdeki Mesih 
tasavvuru, bir takım değişikliklerle beraber ken-
disine yer bulmuştur. Müslüman dünyanın hali 
hazırdaki durumu da göz önüne alınırsa, bu 
nev’i anlayışlar, esasında zımnen insanı inşa et-
meyi temel edinen nebevî bakış açısının aksine, 
onun kişiliğinin kaybolmasına neden olabilecek 
“Kurtuluş Teolojisi”ne yer açmak anlamına gele-
cektir.128 Sonuç itibariyle Zuhruf 43/60 ve Maide 
5/75 vb. ayetlerde serdedilen ifadelerden hareket 
edilirse aslında Hz. İsa’yı; bizden biri, ama hayat 
veren ilkelere yönlendiren ahlak timsali bir insan 
olarak kabul etmenin daha doğru bir yaklaşım 
olacağı kolaylıkla anlaşılacaktır. Haddi zatında 
bütün peygamberlere iman, İslam’ın aslî bir gere-
ği olduğu için129 Hz. İsa’ya ilişkin ortaya konula-
cak doğru bir tasavvur, insanı inşa eden bir mo-
del olarak peygamber algısının da doğru bir ze-
minde ilerlemesine büyük katkı sağlayacaktır. 

                                                           
127 Bkz. Tevbe 9/30-33. Ayrıca bkz. Buhârî, Ehâdisu’l-Enbiyâ, 48 (3445).  
128 Bkz. Avni İlhan, Mehdilik, (İstanbul: Beyan yay., 1993), s. 143–144. 
Ayrıca bkz. Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 135.  
129 Bkz. Bakara 2/285 vd. 
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