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Iii

ÖMER FARUK HARMAN

o KELAM. Hz. isa ' nın ölümü ve kıya
metin kopmasından önce kıyametin bir
alameti olarak tekrar dünyaya gelişi genellikle "nüzul-i isa" (nüzGI-i Mesih) adı altında alimler arasında tartışılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, isa'nın kıyametin kopmasından önce yer yüzüne i neceğine dair
açık bir beyan yoktur. Kur'an'da isa'ya
inanmayanların ona tuzak ·kurdukları, fakat Allah'ın onların tuzaklarını boşa çıkar
dığı ifade edildikten sonra, "Ey isa! Senin
ruhunu kabzedeceğim, seni nezdime
yükseltecek ve katirierden çekip arındı
racağım" denilmektedir (Al-i imran 3/5455). Diğer bir ayette ise yahudilerin , "Meryem oğlu isa'yı öldürdük" demeleri şid
detle eleştirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: " Halbuki onu ne öldürdüler ne de
astılar. sadece onlara öyle göründü" (enNisa 4/1 57) . Ayette geçen "teveffi" kelimesi Arapça'da "ruhu bedenden ayırmak,
öldürmek" anlamına geldiği halde bazı
müfessirlerce buna "yeryüzünden çekip
almak, göğe yükseltmek" manası verilir_
Bazılarınca da teveffinin gerçek ölüm değil "uykuda ruhu alıkoyma" anlamına geldiği kabul edilir. Bir kısım müfessirler. teveffi kelimesi "öldürmek" manasma geldiğinden bunun Hz. isa'nın ruhunun kabıedildiğini açıkça ifade ettiği gör üşünde
dir (Ta beri, III, 290-29 I; Ebu Hayyan elEndelüsl, Il, 473 ; ibn Keslr, Te{sfrü 'L-~ur
'an, I, 366; Reşld Rıza, III, 316-31 7) . AI-i
imran suresindeki ayette yer alan "ref"
kavramı ise cansız varlıklarla ilgili olarak
zikredilince maddi, insanlar hakkında
kullanılınca manevi yükseltmeyi ifade
eder. Kur'an'da ref bazan mutlak olarak
da geçer ve mertebenin veya ruhun yükseltilmesi kastedilir. Ayetlerde (Al-i imran 3/5 5; en-Nisa 4/1 58) Hz. isa'nın AI-
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Iah'a yükseltildiği bildirilir, fakat bunun
mahiyetine ilişkin herhangi bir açıklama
yapılmaz .

iniş vasıtası,

dünyada kalış süresi. tabileve defnedileceği yere dair bilgilerin farkl ı olmas ı bu
konudaki çelişkilerden bazılarıdır.
rinin

sayısı , göreceği işler

Muhtelif hadis rivayetlerinde isa ' nın
alameti olarak yeryüzüne ineceNüzül-i isa meselesi erken devirlerden
ğine dair bilgiler yer almaktadır. Kütüb-i · itibaren Sünni ve Şii kaynaklarında kısa
Sitte'deki rivayetlerde belirtild i ğine göca yer almış , son dönemlerde ise bu kore Hz. isa, deccal ortaya çıktıktan sonra
nudaki tartışmalar çoğalmıştır. Hz. isa'-Buhari'de yer almayan bir kayda göre
nın ölümü ve dünyaya dönüşüne ilişkin
iki eli iki meleğin kanatları üzerinde- Dı
olarak islam dünyasında ortaya çıkan gömaşk' ın doğusundaki beyaz minareye sarüşleri şöylece özetlemek mümkündür:
bah namazı vaktinde inecek, müslüman1. Hz. isa düşmanları tarafından öldürüllar arasında adaletle hükmedecek, h açı
mek istenince ruhlu-bedenli olarak ilahi
kırıp domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıra
huzura yükseltilmiştiL Kıyametin vukucak, hac ve um re ziyareti yapacak. nefeundan önce dünyaya inecek. son peysi katirieri öldürecek. Lüd kapısında decgamberin getirdiği vahiylere tabi olacak
cali katiettikten sonra yedi veya kırk yıl
ve deccali öldürüp yeryüzünde adaleti
yaşayacak, Şam tarafından esen bir rüzhakim kılacaktır. Ayet ve hadisler buna
garın etkisiyle bütün müminlerle birlikte
inanınayı gerektirir. Zira ayetlerde isa'ölecektir (Buhar!, "Büyü'" , 102, "Enbiya"',
nın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride
49; Müslim, "İman", 242-243, 247, "I:Iac",
Allah tarafından ruhunun kabzedileceği
2 16, "Fiten", 34, 39, I lO; EbG DavGd,"Mebelirtilmiştir (Al-i imran 3/55 ; en-Nisa 4/
laJ:ıim ", 12 , 14; Tirmizi, "Fiten", 2 1, 54, 59,
ı 57) . isa' nın ruhunun Allah tarafından
62 ).
kabıedildiğini mazi sigasıyla bildiren ayetKütüb-i Si tt e dışındaki Iiteratürde yer
teki teveffi kavramı (el-Maide 5/ l ı 7), bualan rivayetlerde ise isa'nın ineceği yer.
nun kıyametin kopmasından önce geryapacağı işler, dünyadaki ömrü ve ölümü
çekleşeceği tarzında yorumlanmalıdır.
Çünkü başka ayetlerde Ehl-i kitabın her
hakkında daha ayrınt ı lı bilgiler yer alır_
Buna göre isa ruhlu-bedenli olarak gökbirinin Hz. isa'nın ölümünden önce ona
tedir. Hz. Peygamber mi'rac yolcl.iluğun
iman edeceği haber verilmiş (en-Nisa 4/
da onunla karşılaşmış ve gökten inişini
ı 59) ve isa'nın bir kıyamet alameti olduğu açıklanmıştır (ez-Zuhruf 43/6 ı) . Ayrıca
id rak etmeleri halinde kendisine selamı
tevatür derecesine ulaşan hadisler nünı iletmelerini ashabına vasiyet etmiştir.
Hz. isa bulut üzerinde Akabetü'I-efike'zul-i isa konusuna açıklık getirmektedir.
Ehl-i sünnet kelamcıları ile Selefiyye ve
deki beyaz köpr üye inecektir_ Deccali buzun erimesi gibi ortadan kaldıracak, müsŞia bu görüştediL Her ne kadar İbn Haldun, Şia'da isa'nın nüzülü yerine Mehdi
lümanların emirine tabi olup arkasında
inancının geçtiğini söylemişse de Şia kaynamaz kılacak veya kendisi namaz kıldı
racak, onun devrinde düşmanlar barışa
naklarında Mehdi'nin ortaya çıkacağı
cak, kurtla kuzu birlikte yaşayacak, beinancı yanında nüzul-i isa inancının da
benimsendiğine dair bilgiler vardır (ibn
reket ve bolluk olacak, ölünce Medine'de
Babeveyh, s. 69; Tabersl, II, 758-759).
Resfıl-i Ekrem'in kabri yanında veya Kudüs'te defnedilecektir (Zemahş e rl, lll,
z. Hz. isa düşmanlarınca öldürülmek
424; Kurtubl, et-Te?kire, ll, 546; ibn Keslr,
istendiği anda Allah tarafından tabii bir
en-Nihaye, I, 183; SüyGtl, s. 86 ).
ölümle öldürülerek ruhen kendi katına
kıyamet

Taberi, İbn Kesir, Keşmlri ve M. Zahid
Kevseri gibi alimler nüzül-i isa'ya dair rivayetlerin mütevatir o lduğunu söylerken
M. Reşid Rıza ve Abdülkerim ei-Hatib gibi
bazı son dönem alimleri bu görüşü reddederler. Bunlara göre söz konusu metin. !erin çoğu Ka'b ei-Ahbar vb. Ehl-i kitap
menşeli ravilerce nakledilmiş olup tedvin
döneminde kaynaklara hadis olarak intikal etmiş ve dinin esasıyla ilgili görülmediğinden bu konuda titiz davranılmamış
tır (Abdülkerim el-Hat!b, s. 539) . Zira bu
rivayetlerde Hz. Peygamber'in sözlerinde bulunması imkansız olan pek çok çelişki mevcuttur. Hz. isa'nın iniş zamanı,

yükseltilmiştir, isa konusunda Kur'an'ın
açık olan hükmü budur. Nitekim Maide
suresindeki ayette ( 5/ I I 7) m azi sigası
kullanılmıştır. AI-i imran suresindeki
ayette de (3/ 55) Hz. isa'nın ileride öldürüleceği değil onu öldürenin Allah olduğu bildirilmiştir. Ehl-i kitabın isa'ya iman
edeceğine dair ayet de nüzül-i isa taraftarlarınca yanlış yorumlanmıştır. Bu ayette, Ehl-i kitap'tan her birinin -buna yahudiler de dahildir- kendi ölümünden önce, yani hayatının son nefesleri sırasında
gerçeği anlayacağı ve bu arada isa'ya da
iman edeceği anlatılmıştır. Hz. isa'nın kı
yamet alameti olacağı tarzında anlaşılan

TsA
ayete de (ez-Zuhruf 43/61) yanlış anlam
Çünkü ayette yer alan ve
ayn, lam. mlm ( ~) harflerinden oluşan
kelime "alamet" manasındaki alem şek
linde okunduğu gibi "bilgi" manasındaki
ilm şeklinde de okunmuştur. Buna göre
ayette kıyametin kopacağına dair kesin
bilginin bulunduğu ve bundan şüphe
edilmemesi gerektiği anlatılmaktadır.
NüzOI-i lsa'ya dair olmak üzere Hz. Peygamber' e atfedilen rivayetlere gelince
bunlar isnad açısından mütevatir olmayıp ahad derecesindediL AMd haberlerin ayetlerin hükmüne aykırı bilgiler ihtiva etmesi halinde hadis olma nitelikleri
kuşku ile karşılanır. Kur'an'da Hz. lsa'nın
öldürüldüğü açıkça bildirildiğine ve kıya
metin ansızın kapacağı haber verildiğine
göre bu esastan ayrılan rivayetlerin metin açısından sahih kabul edilmesi kolay
değildir. Bu konuda nakledilen bilgiler
muhtemelen Ehl-i kitap'tan İslam akaidine intikal etmiştir. NüzOI-i lsa inancı,
İslam'ın genel ilkelerine ve Allah'ın koyduğu tabiat kanuniarına da (sünnetullah)
aykırıdır. Zira insanın canlı olarakyaşa
dığı mekan yeryüzüdür ve her insan belli
bir süre burada yaşadıktan sonra ölür.
Ayrıca Hz. lsa bir peygamber olarak gönderilmiş ve görevini tamamlamıştır. Hz.
Muhammed son peygamber olduğuna
göre ondan sonra başka bir peygamberin dünyaya gelmesi "hatm-i nübüwet"
ilkesiyle bağdaşmaz. Mu'tezile kelamcı
larının yanı sıra Ahmed Emin, Abdülkerlm ei-Hatlb, EbO Reyye ve Muhammed
İzzet Derveze gibi çağdaş Sünni alimler
bu görüştedir.
verilmiştir.

3. Hz. lsa'nın ölümü ve ahir zamanda
dünyaya dönüşüne ilişkin ayetler açık anlamlı olmadığı ve bu konuda pek çok hadis bulunduğundan nüzOH lsa olayını bütünüyle reddetmek doğru değildir. Buna
göre lsa ruhlu-bedenli bir varlık olarak
ilahi huzura yükseltilm emiş , tabii ölümle
ruhu kabzedilmiştir. Ancak konuyla ilgili
hadisler de dikkate alınarak uygun şekil
de te'vil edilmelidir. Buna göre ileriki asır
larda Hz. lsa'nın manevi şahsiyetinin ortaya çıkıp insanlığa getirdiği sevgi, barış,
şefkat gibi değerlerin onun mensupları tarafından uygulanacağını söylemek
mümkündür. Muhammed Abduh, M. Reşld Rıza gibi son devir alimleri bu görüş
tedir. Halimi ve Teftazanl gibi bazı eski
kelamcılar da nüzOI-i lsa'ya dair nasları
te'vil etmeyi caiz görmüşlerdir.
4. Hz. lsa düşmanlarından kaçarak Hindistan'a gitmiş ve Keşmir'de tabii bir
şekilde ölmüştür. Bu sebeple hadislerde

ahir zamanda geleceği bildirilen Mesih ,
Hz. lsa olmayıp ona benzeyen Gulam Ahmed Kadiyanl'dir (Keşmlrl, s. 42)_
Herhangi bir delile dayanmayan dördüncü görüş dikkate alınmadığı takdirde
Hz. lsa'nın ölümü ve dünyaya inişine dair
görüşlerden ikincisiyle üçüncüsünün lsa'nın tabii bir ölümle öldüğü, ruhlu- bedenli olarak ilahi huzura yükseltilmediği ve
dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir
insan olarak inmesinin mümkün olmadı
ğı hususunda birleştiği görülmektedir.
Bu iki görüş arasındaki farklılık Peygamber' e atfedilen rivayetlerden kaynaklanmaktadır. Üçüncü görüş taraftarlarının
yaptıkları yorum denemeleri de hadis rivayetlerinin bütün muhtevalarını kapsamamaktadır. Kur'an'daki açık bilgilerle
çelişen bu tür rivayetlere dayanarak bir
inanç oluşturmak kelam metodolojisi açı
sından isabetli görünmemektedir. Tedvin
döneminde hıristiyan kültürüyle karşılaş
manın bir sonucu olarak nüz Ol-i lsa inancının İslam akaidine girmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Hz. lsa'nın insanların asli günahını affettirmek için kendini feda ettiği ve Tanrı hükümranlığını
kurmak üzere dünyaya yeniden döneceği inancının hıristiyanlara ait bir aklde
olduğu bilinmektedir.
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ILYAS ÇELEBİ

D TÜRK EDEBiYATI. Hz. Isa, Türk
edebiyatında

dünyaya gelişinden baş
layarak sahip olduğu kendine has beşeri
vasıfları ve peygamberliğinin değişikyön
leriyle ele alınmış büyük peygamberlerden biridir. Edebi metinlerde Isi. lsa Mesih, Mesih, Mesih-i Meryem, Mesih İbn
Meryem, İbn Meryem. lsa-yı Meryem. lsa
İbn Meryem, yetlm-i duhter-i İmran. rOhullah. rOh-ı mücerred, kelimetullah gibi
adlarla anılan lsa hakkında müstakil eserler yazıldığı gibi başta peygamber tarihleri olmak üzere birçok eserde de ele alın
mıştır. Hayat hikayesi. ana rahmine düş
mesinden vefatı sonrasına kadar gösterdiği mucizeler Kur' an, tefsir, hadis ve
diğer mukaddes kitaplarla İsrailiyat türü rivayetlerdeki bütün ayrıntılarıyla bu
eserlerde anlatılmıştır.
lsa ile ilgili en geniş bilgiler kısas-ı enbiya türü eserler içinde bulunmaktadır.
Kısas-ı enbiya tercümeleriyle türü n Türkçe'deki ilk telif örneği olan Rabgüzl'nin
eserinde. Hz. Muhammed'den sonra haklarında en geniş bilgi verilen birkaç peygamberden biri de lsa'dır (J:(ışaşü 'i-enbiya, 1, 236-246) Değişik isimler taşımakla
birlikte kısas-ı enbiya özelliğine sahip diğer eserlerde de ona dair geniş bilgi yer
alır. Adudüddin el-kl'nin İşra]fu 't-tevari]J adlı kitabının An Mustafa Efendi tarafından gen işletilerek yapılmış tercümesi olan Zübdetü't-tevarih'in birinci
tabakasının son ismi Hz. lsa'dır. Çerkezoğlu Mehmed'in Kısas-ı Enbiya Tercümesi ile (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1117) manzum-mensur karışık olarak yazılmış müellifi meçhul Siyer-i Enbiya da (Süleymaniye Ktp., Hacı
Mahmud Efendi, nr. 4338) bu tür bir eserdir (aynı türde yazılan diğer eserler için b k.
TCYK, s. 348-353). Bunlara, diğer büyük
peygamberlerin mucizeleri yanında Hz.
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