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(el -A'raf 7/ 176-179; el-Furkan 25/44; el
Cum·a 62/ 5) dikkate alındığı takdirde ma
nevi dönüşümün her zaman söz konusu 
olabileceği görülür. 
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760 (1359) yılında doğdu. İbn Hacer el
Askalanl bu tarihi 750'li ( 1349) yıllar ola
rak kaydetmiştir. Aslen, Havran bölgesin
de yer alan ve Dımaşk'tan yaklaşık50 km. 
mesafede bulunan Ceydür'a bağlı Mes
hara köyünden olup Dımaşk'a yerleşmiş
tir; ayrıca Ceydürl ve Dımaşkı nisbeteriy
le ve ama olduğu için Darlr lakabıyla da 
anılmıştır. İbnü'l-Cezerl'den Tevbe süre
sinin sonuna kadar farklı tarikleriyle aşe

re okudu. Daha sonra lrak'a gitti. Irak'tan 
dönünce İbnü'l-Cezerl'den kıraat öğreni
mini sürdürdü. Ardından gittiği Mısır'da 
İbn Tolun Camii imamı Ebü'l-Feth el-As
kalanl'den Kasım b. Flrruh eş-Şatıbl'nin 
l:fırzü '1-emanfsini ve Ebü'l-Hasan el-Ga
fikl'den Ebu Amr ed-Danl'nin et-Teysir'ini 
okudu. Ayrıca İbnü'l-Lebban ve diğer bazı 
hocalardan kıraat dersleri aldı . Kıraat il
minde uzmanlaşan. bu konudaki biriki
miyle kendini herkese kabul ettiren 
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Mesharaı. Mısır'dan döndükten sonra Dı
maşk'ta Emeviyye Camii'nde kıraat okut
maya başladı ve pek çok kişinin dini eği
timiyle ilgilendi. Burhaneddin el-Bikal ve 
Şems el-Havranl kıraat ilminde ondan isti
fade edenler arasında yer alır. Mesharal 
10 Cemaziyelewel 825 'te (2 Mayı s 1422) 

Dımaşk'ta vefat etti ve Babüssagir Kab
ristanı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. et-Tetimme ii ~ıra'ati 'ş-şe
lô.şeti'l-e'imme . Kıraat-i aşere imamla
rından Ebü Ca'fer el-Karl. Ya'küb el-Had
ram( ve Halef b. Hişam'ın kıraatiyle ilgili 
olan eserde bu imamların okuyuşlarında 
şaz olarak görülen noktalara da işaret 
edilmiştir (Sehavl, III , 318). Eserin el-Mek
tebetü'l-Ezheriyye'de (Mecaml', nr. 32864, 

[Ha !Tm, nr. ı 40 ı]. Darü'l-kütübi'l-Mısriy

ye'de (nr. 320) ve British Museum'da (Or., 
n r. 3071) nüshaları bulunmaktadır. el
Fihrisü'ş-şô.mil'de (s. 36). kitabın İbn Si
var el-Bağdadl'nin el-Müstenir'i ile Mu
hammed b. Hüseyin el-Kalanisi'nin el-İr
şô.d'ının muhtasarı olduğu belirtilmek
teyse de bu eserlerin kıraat-i aşereye dair 
olduğu (İbnü'l-Cezerl , en-Neşr, I, 82, 86) 
dikkate alındığında bu bilginin ihtiyatla 
karşılanması gerekir. 2. et-Tetimmetü 'n
n eyyire li-~ırô.'ô.ti 'l- 'aşere. İbn Sivar'ın 
eJ-Müstenir'inin muhtasarı olduğu ileri 
sürülen eserin ( el-Fihrisü 'ş-şamil, s. 184-
185) Chester Beatty Library'de (nr. 4574) 

ve el-Mektebetü'l-Ezheriyye'de (Mecaml', 
nr. 32864 [Halim, nr. 1401 J) nüshaları 
mevcuttur. Mesharal'nin ayrıca Kasım b. 
Fırruh eş-Şatıbl'nin l:fırzü'l-emô.ni adlı 

manzum eserine bir şerh yazdığı kayde
dilmektedir ( lzaf:ıu'l-meknün, ı. 400) . 
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MESHET TÜRKLERİ 

Kafkaslar' da yaşayan 
bir Türk topluluğu. 

_j 

Meshet, Güneybatı Gürcistan'da bir 
bölgenin adıdır. Sonradan buraya gelip 
yerleşen Türk grupları zamanla bölgenin 
adıyla anılarak Meshet veya Ahıska Türk
leri olarak tanınmıştır. Meshet adının ol
dukça eskiye indiği , b uranın As ur çivi ya
zılarında geçen Muskhi ve daha sonraki 

Grek kaynaklarında rastlanan Meskhoi ve 
Meshii adlarıyla anıldığı belirtilir. Bölge
ye yönelik ilk Türk yerleşmeleri hakkında 
kesin bilgi yoktur. Ancak X ve Xl. yüzyıl
lardan itibaren Kıpçaklar'ın Kafkas ötele
rinden gelip Kür ile Çoruh boylarına yer
leştikleri, ardından burayı Selçuklular'a 
bağlı olarak yönettikleri, bu yarı bağımsız 
statüleri dolayısıyla idarecilerine "ata
beg" unvanı verildiği bilinmektedir (DİA, 
ıv. 38-40) Gürcüler de bu unvana uygun 
olarak burayı Saatebego (At.abegler yurdu) 
şeklinde ifade etmeye başlamışlardır. 

Atabegler, daha sonra bölgeye hakim 
olan İlhanlı , Karakoyunlu ve Akkoyunlu 
devletlerine bağlandılar, ancak bu arada 
yarı bağımsız yönetim şekillerini muha
faza ettiler. Ardından Osmanlı Devleti'nin 
güçlenmesiyle birlikte bölgede Safevller'
le Osmanlı Devleti arasında nüfuz müca
delesi ortaya çıktı. 96Z'de (ı 555) yapılan 

Amasya Anttaşması ile Atabegler yurdu 
Osmanlı Devleti sınırlarına dahil oldu ( Kü
tü ko ği u. s. 4 ı ) . Osmanlılar 986 ( 1578) sa
vaşının ardından bu bölgeyi kurdukları 
Çıldır eyaleti içine kattılar. Daha sonra
ları eyalet merkezi bazan Çıldır, bazan 
da Ahıska oldu. 1828-1829 Osmanlı- Rus 
savaşının ardından bölge Ruslar'ın eline 
geçti. Ancak bu durum yöre halkı arasın
da büyük bir infiate yol açtı ve İstanbul'a 
gönderilen mahzarlarında sancaklarının 
Ruslar'a verilmesine karşı olduklarını dile 
getirdiler (BA, HH, nr. 43 ı 92, 43 ı 93-Ş) . 

Bir kısmı ise Osmanlı topraklarına göç et
ti. 1853-1856 savaşı sırasında Ahıskalılar 
Osmanlı Devleti tarafında yer aldılarsa da 
savaştan beklenen sonuç elde edilemedi. 
1877-1878 harbi sonucunda Kars, Arda
han ve Batum Ruslar'da kalınca Meshet 
bölgesi ve Ahıska Osmanlı Devleti sınır
larından iyice uzaklaştı. 

1886 yılına ait tesbitiere göre Ahıs
ka'da Meshetya bölgesinde nüfusun 
% 19,3'ü Ortodoks Gürcü, 18, 1'i Katalik 
Gürcü, 9,4'ü iki dilli (Türkçe ve Gürcüce) 
ve 43.Z'si yalnızca Türkçe konuşan müs
lümanlardan oluşuyordu (Khazanov, Xl/4 
1 ı 992]. s. 2). Bu durum, XIX. yüzyılın son
larına doğru dahi Meshet bölgesini oluş
turan en önemli etnik unsurun Türk oldu
ğuna işaret eder. 

1917 Rus ihtilali Meshet Türkleri için 
de bir ümit ışığı olarak algılandı. Ermeni 
ve Gürcü çetelerine karşı silahlanarak bir 
alay kurdular. Ertesi yıl Ahıska ve Ahılke
lek'in müslüman halkları , Ruslar'ın ilan 
ettiği milletterin kendi mukadderatlarını 
kendileri tayin etme görüşünden hare
ketle Nisan 1918'de Osmanlı Devleti'ne 



katılma kararı aldılar. Bunun üzerine Os
manlı Devleti, 11 Mayıs 1918'de toplanan 
Batum Kongresi'nde Gürcüler'den Ahıs
ka ve çevresinin Türkiye'ye terkini istedi. 
Gürcüler'in bu isteği reddetmesiyle hare
kete geçen Osmanlı ordusunun Gümrü'
yü almasının ardından 4 Haziran'da yapı
lan Batum Antiaşması ile Ahıska ve Ahıl
kelek'in Türkiye'ye terki kabul edildi. An
cak Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı bir
likleri buradan çekilince halk da 18 Ocak 
1919'da benliklerini muhafaza edecek 
yegane yol olarak gördükleri ve Batum'
dan Nahcıvan 'a kadar olan bölgeyi içine 
alan Kars Milli Şura Hükümeti'ni kurdu. 
Ahıska ve Ahılkelek bu birliğe dahil oldu 
(Gökdemir. s. 38-43). Bu hükümet 13 Ni
san 1919'da Kars'ın İngilizler tarafından 
işgali üzerine dağıtıldı. Hemen arkasın
dan Gürcüler Ahıska , Ahılkelek ve Arda
han' ı işgal etti. 16 Mart 1921'de Mosko
va'da Türkiye ile Rusya arasında yapılan 
antlaşmayla Meshet bölgesi Gürcistan 
SSR'ne bağlandı. 

Ahıska'nın Gürcü hükümetinin sınırla
rına dahil olmasından sonra 1930'1u yıl
lardan itibaren Meshet Türkleri'ne Sov
yet otoriteleri tarafından Türkçe isimle
rini Gürcüce isimlerle değiştirmeleri için 
baskılarda bulunulmaya başlandı . Daha 
önceleri Türkler'in bulunduğu bölgeler
deki okullarda eğitim dili Anadolu Türk
çesi iken bu durum 1935-1936 eğitim 
yılında Azeri Türkçesi'ne çevrildi. Ar
dından eğitim politikasında köklü bir 
değişikliğe gidilerek Azerice ile yapılan 
eğitimin yerini 1940 yılından itibaren 
Gürcüce aldı. 

Meshet Türkleri. ll. Dünya Savaşı önce
si Gürcistan'ın güney ve güneybatısında 
Türkiye sınırı boyunca uzanan Adigen, 
Ahıska, Aspinski, Ahılkelek ve Bogdanov
ka bölgelerinde 212 köyde yaşamaktay
dı (Khazanov, Xl/4 11 99 21. s. 2). ll. Dünya 
Savaş ı sı rasında Rus hükümet i Rusya 
İçişleri Halk Komiseri L. Beriya, 24 Tem
muz 1944'te Stalin'e sunduğu tasanda 
Gürcistan' ın Türkiye ile sınırı olan birkaç 
bölgesinde yaşayan, Türkiye'deki halk
larla akraba olan Türk halkının kaçakçılık 
yaptığı , Türk yetkililere istihbarat sağla
dığı ve eşkıya örgütleri oluşturduğu gibi 
gerekçeler ileri sürülerek Gürcistan sı 

nırlarının korunmasını sağlamak ama
cıyla Ahıska , Adigen. Aspinza, Ahılkelek, 
Bogdanovka ve Acaristan özerk bölgele
rinden 16.700 Türk, Kürt ve Hemşin aile
lerinin (toplam 86.000 ki ş i) Orta Asya'da 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 

göç ettirilmesinin uygun görüldüğü be
lirtildi, göçün ardından boşalacak yerle
re de 7000 Gürcü ailesinin yerleştirilme
si istendi. Bu teklif, Stalin başkanlığında 
toplanan Devlet Savunma Komitesi 'nin 
31 Temmuz 1944'te aldığı kararla kabul 
edildi. Sınıra yakın 40.000 kişi Kazakis
tan 'a, 30.000 kişi Özbekistan'a, 16.000 
kişi Kırgızistan'a yerleştirilecekti. Göç 
Ahıska , Adigen, Aspinza. Ahılkelek, Bog
danovka bölgelerinden 15-18 Kasım 'da, 

Acaristan bölgesinden ise 25-26 Kasım'
da başladı. Sürgün edilenlerin sayısı alı
nan kararda 86.000 kişi olarak belirtil
mişken bu sayının sürgün sonrasındaki 
bir rapora göre 91.095'e ulaştığı anlaşıl
maktadır (Caparova, sy. ı 1200 ı ı. s. 32-
35) . Sağlıksız şartlar altında yapılan sür
gün sırasında ve ondan hemen sonra 15-
50.000 kişi arasında kayıp verild iği belirti
lir (Khazanov, Xl/4 11 992 1. s. 4) . Savaş son
rası Gürcü makamları Meshet bölgesini 
Meshet Türkleri'ne kapalı 85 km. geniş
liğinde özel bir alan ilan etti. 

Meshet Türkleri. içinde bulundukları bu 
kötü durumdan XX. Parti Kongresi 'nin 
ardından kısmen kurtulmuşlardır. Ancak 
28 Nisan 1956'da alınan kararla diğer 
sürgün edilenlere (Çeçen. İngu ş, Balkar, 
Karaçay, Kalmuklar) yu rtlarına dönme izni 
verilirken Meshet Türkleri'nin adı bu ka
rarnamede yer almadı. Bu durum, Yük
sekSovyet Prezidyumu'nun 31 Ekim 1957 
tarihli kararıyla Gürcü idaresinin muha
lefetine rağmen aşılmış gibi görünmekle 
birlikte metinde yer alan "Azerbaycanlı" 

ifadesi Meshet Türkleri için engel teşkil 
etmeye devam etti. Bu arada Meshet 
Türkleri, çıkan kanunlardan yararlanmak 
ve vatana dönmek amacıyla 1957'de 
Moskova'ya temsilci gönderdiler. Bir yan
dan da haklarını bir lik olarak aramak için 
1962'de Taşkent'in Bukinsky bölgesinde 
büyük bir gizlilik içinde ilk kongrelerini 
yaptılar. 30 Mayıs 1968'de Yüksek Sovyet 
Prezidyumu'nun bir kararıyla Batı Gür
cistan'dan sürülenlerin istedikleri yerde 
yerleşebilecekleri belirtildi. Bu kararın ar
dından birçok başarısız başvurudan sonra 
Gürcistan'a giden Meshet Türkleri'nden 
oluşan bir heyete 26 Temmuz'da Gürcis
tan Komünist Partisi'nin birinci sekreteri 
Mzhavanadze, Meshet bölgesinde ken
dileri için yer olmadığını. ancakyılda 100 
aileye Gürcistan'ın başka yerlerinde yer
leşme izni verebileceklerini bildirdi. Fa
kat bu t aahhüt de yerine getirilmedi ve 
1960'tan 1989'a kadar sadece 186 aile ve 
1211 kişi Batı Gürcistan'ın farklı bölgele
rine yerleştirildi. Onlardan da 1989 yılına 
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gelindiğinde sadece otuz beş aile Gürcis
tan'da kalabilmişti. 

Ana yurtlarına dönüş meselesiyle ilgili 
olarak Meshet Türkleri Rus ve Gürcü yet
kililerden olumlu cevap alamayınca yeni 
bir strateji takip etmeye başladılar. Bu 
stratejinin ana unsurunu, seslerini Tür
kiye Cumhuriyeti yetkilileri yanında Bir
leşmiş Milletler yetkililerine de duyurma
ya çalışma oluşturur. 1972 yılının ortala
rında Reşit Seyfatov'un başkanlığındaki 
Meshetler Rus lideri Brejnev'e, Birleşmiş 
Milletler genel sekreteri Kurt Waldheim'a 
ve Türkiye Başbakanı Ferit Melen'e mek
tup gönderdiler. Fakat bütün bu çabalara 
rağmen Meshet Türkleri'nin durumunu 
d üzeitecek hiçbir gelişme olmadı. 

Meshet Türkleri 1962'den ber i aralık
larla yaptıkları kongrelerinden onuncu
sunu 1988'de gerçekleştirdiler. Bu kong
rede de vataniarına dönüş için yetkililere 
baskı kararı alındı. Aynı yıl Moskova'dan 
S. S. Slobodnul\ başkanlığında bir heyet 
Meshet Türkleri'nin geri dönüş imkanla
rın ı araştırmak üzere Gürcistan'a gitti. 
Neticede Ahıska 'da 220 köyden boş ve 
tarım arazilerinin % 70'inin işlenınediği 
tesbit edildi. Ayrıca nüfusta 1944'e göre 
% 59 düşüş olduğu gözlemlendi. Meshet
ler, 1989'a kadar savaş sonrası dahil ol
mak üzere 205 heyeti Gürcistan'a, 148 
heyeti de Yüksek Sovyet Prezidyumu'na 
göndermişlerdir. 1988 kongresinden bir 
yıl sonra Özbek ve Meshet Türkleri arasın
da birtakım olaylar çıktı. Olayların Mes
het Türkleri'yle yerli Özbekler arasındaki 
meselelerin ihmal edilmesinden, Özbekis
tan'da artan milliyetçilik hareketlerin
den. Moskova yönetiminin yerli iş birlik
çilerle olayları tahriki sonucundan veya 
Rus yönetiminin çıkacak olayların ardın
dan mağdur olan halka kucak açarak on
ları kırsal alanlara yerleştirmek isteme
sinden kaynakland ığı ileri sürülmüştür. 

1989 Nisan ayında başlayan ve haziranın 

ilk günlerinde doruk noktasına çıkan olay
ların sonunda 200'den fazla insan öldü. 
Olaylar öncesi 127.000 Meshet Türkü'nün 
yaşadığı Özbekistan'da bu sayı 60.000'e 
kadar düştü . Buradan göç eden halkın 
büyük bir bölümü Azerbaycan'a gider
ken diğerleri Kazakistan, Kırgızistan ve 
Rusya Federasyonu'nun Orenburg, Okta
yaberski, Aleksandrovski ve diğer bölge
lerine yerleştirildi (Milliyet, 25 Ağustos 

1989, s. 4). 

Bu olayların ardından Yüksek Sovyet 
Prezidyumu'nun özel komisyonu 1989 
Aralığında Meshet Türkleri'nin tedricen 
Gürcistan'a dönmesini kararlaştırması-
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na ve daha sonra Temmuz 1991'de Yük
sek Sovyet Prezidyumu'nun milletler baş
kanı R. Nişanov'un Gürcü başbakanı ve 
meclisine başvurarak Meshet Türkleri '
nin Gürcistan'a dönmesini rica etmesine 
rağmen bu teşebbüslerden de bir sonuç 
alınamadı. Bütün bu gelişmeler Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yakından izlen
di. Meshet Türkleri'nin talebi ve Türkiye'
nin de buna sıcak bakmasıyla 2 Temmuz 
1992 tarih ve 383S sayıl ı kanunla Ahıska 
Türkleri 'nin Türkiye'de iskanına izin ve
rildi. Türkiye'ye alınması düşünülen SOO 
aileden yalnızca 1 SO aile geldi. 

Gürcistan 1991 'de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği ' nden ayrılıp ba
ğımsızlığını kazandıktan sonra 2S Ocak 
1999'da Avrupa Konseyi'ne üye olurken 
konseye kabulünden sonra iki yıl içerisin
de Sovyet hükümeti tarafından yurtla
rından göç ettirilen Meshet Türkleri'ni 
Gürcü uyruğu na geçme hakkı dahil vatan
Iarına dönüŞü ve entegrasyonuna izin ve
ren yasayı kabul etmeyi, ayrıca yasa yürür
lüğe girmeden önce konseye danışmayı . 

Meshet Türkleri 'nin vatana iade sürecini 
konseye kabulünden on iki yıl zarfında 
tamamlamayı taahhüt etmiştir. Ancak 
aradan geçen yıllar içinde Meshet Türkle
ri'nin vatana dönüşü hususunda pek bir 
gelişme olmamıştır. 9-11 Eylül 2000'de 
Gürcistan Gudauri'de Avrupa Komisyonu 
himayesinde yapılan toplantıda Gürcis
tan Multecileri Rehabilitasyonu Kurumu 
Başkanı Guram Mamuliya'nın geri dönen
Ierin Gürcü ad ve soyadları almaları husu
sundaki ısrarı meselenin gelecekte ala
bileceği şeki l hakkında ipuçları vermek
tedir. 

Ahıska'nın Ruslar'ın eline geçmesinden 
sonra gerek yerleştikleri yerde gerekse 
1944 sürgününün ardından Türk olma
ları dolayısıyla pek çok mağduriyete uğ
rayan ve sıkıntıya göğüs geren Meshet 
Türkleri'nin 1989'da 300.000 olan nüfus
l arı (Tercüman Gazetesi, ll Haziran 1989, 
s. 6) günümüzde kesin olmamakla birlikte 
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Özbe
kistan, Kırgızistan , Kazakistan ve Ukray
na dahil olmak üzere 3SO.OOO'i aşmış ol
malıdır (Türkiye Gazetesi, 28 Nisan 2000, 

s. ı ı) . 
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Muhtelif dinlerde 
dünyanın so nuna doğru 

gelm esi b eklene n kurtarıcının 

L 
Yahudilik ve Hıristiyanlık'taki adı. 

_j 

Mesih kelimesinin aslı Ararnice meşi
ha, İbranice maşiahtır. Sami dillerinde 
müşterek olan kelimenin fiil kökü Arap
ça'da meseha, As ur dilinde maşahu, Ara
rnice ve İbranice'de maşah olup "el sür
mek, elle sıvazlamak, boyutunu anlamak 

için eli bir şeyin üzerine koymak, yağ sür
mek, yağla meshetmek" anlamındadır 
(Gesenius, s. 602; Koehler-Baumgartner, 
11 . 643-645; V. 1922 -1 923 ). Mesih terim 
olarak "yağ sürülmüş, yani yağla meshet
mek suretiyle bir işe hasredilmiş. dini bir 
görevi ifaya elverişli hale getirilmiş. dini 
bir görevle vazifelendirilmiş. Tanrı'nın bir 
görev tevdi etmek üzere el koyduğu kişi" 
manasma gelmektedir. Kelime Grekçe'ye 
christ os, Latince'ye christus olarak geç
miştir (DB, IVIl . s. 1032; lVIII . s. 1808). 

Müslüman dilcilerin çoğu , Kur'an'da on 
bir yerde ve sadece Hz. Ysa'nın adı veya 
lakabı şeklinde geçen meslhin Arapça bir 
kökten geldiğini kabul etmekle birlikte 
kelimenin aslının İbranice, Ararnice veya 
Süryanlce olduğunu ileri sürenler de var
dır (Zemahşerl. ı. 430 ; Fahreddin er-Razi. 
VIII, 49) . Kelime. Arapça olduğunu kabul 
edenlerden bazılarına göre "gezmek, do
laşmak" anlamındaki "seyh" kökünden 
türetilmiştir; "mesh" kökünden geldiğini 
kabul edenlere göre ise kelimenin yu
karıda verilen Sami dillerindeki ortak ına
nalarının dışında "silmek, su ile meshet
mek, temizlemek. düzlemek; yalan söy
lemek" gibi anlamları da vardır (Lisanü 'l
'Arab, "msJ:ı" md.) . İslam kaynaklarındaki 
rivayetlere göre Hz. Ysa'ya bu ad çok gez
diği. dokunmak suretiyle hastaları iyileş
tirdiği, yağla meshedilmiş olarak doğdu

ğu , doğduğunda şeytan ilişmesinden ko
runması için Cebrail'in kendisine kana
dıyla dokunduğu , güzel yüzlü olduğu için 
verilmiştir (Ragı b el-isfahanl. el-Mü{redat, 
" msJ:ı " md.; Taberl, VI. 4 14). İleride gele
cek bir kurtarıcı inancı gerek ilkel ve milli 
gerekse büyük dinlerde mevcut olup bek
lenen bu kurtarıcı çeşitli isimlerle adlan
dırılmaktadır; bunlardan biri de mesih
tir. 

Mesih telakkisi Yahudilik'te çok köklü 
bir inanç olup yahudi amentüsünün te
mel unsurlarından biridir. Gerek Eski 
Ahid'de yer alan ve çeşitli şahıslar tarafın

dan ifade edilen ileride gelecek kurtarıcı 
müjdesi gerekse yahudilerin seçkin halk 
oldukları inancı ve bu inançla çelişen ta
rihi olaylar onlarda bir kurtarıcı beklentisi 
doğurmuştur. Yahudilere göre beklenen 
mesih henüz gelmemiştir. Hıristiyanlar 

ise yahudilerin bekledikleri meslhin Hz. 
Ysa olduğunu kabul etmekte, ona çeşitli 
nitelikler atfetmekte ve ikinci defa gele
ceğine inanmaktadırlar. 

İbranice Eski Ahid'de "maşiah" kelime
si Tevrat'ta dört, Neviim'de yirmi ve Ke
tuvim'de on dört olmak üzere toplam 
otuz sekiz defa geçmekte, temelde Tanrı 


