
Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, ama öldüğünde zenginin 
yanındaydı. (= İsa‘nın ölüp bir zenginin mezarında gömülmesi) Ne 
var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını 
suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek (= İsa‘nın yeni 
ruhsal ailesi) ve günleri uzayacak (= İsa‘nın dirilişi) [...] RAB‘bin doğru 
kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların 
suçlarını o üstlendi [...] Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir 
sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de 
yalvardı. (Tevrat, Yeşaya peygamber 53: 5-12)

Mesih‘in ölümü gerçeğin ancak yarısıdır. Öldükten sonra üçüncü 
gün İsa mezarı boş bırakarak dirildi! Hem onun nasıl öldüğünü 
izlemiş hem de daha sonra onu yine diri görmüş büyük sayıda 
güvenilir görgü tanıklar mevcuttur.

“...Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömül-
dü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas‘a, 
sonra Onikiler‘e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe 
aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.“ 
(İncil, 1. Korintliler 15:1-6)

7. İsa‘dan başka hangi peygamber dünyadan ayrıldıktan son-
ra hizmetine devam ediyor?

İsa‘nın havarileri onun diri olarak nasıl göğe alındığını kendi göz-
leriyle izlediler:

“...İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. 
Bir bulut O‘nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken on-
lar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı...“ (İncil, Elçilerin İşleri 1:9-10)

Göğe alındıktan sonra diri olan İsa Mesih hizmetine farklı bir 
şekilde devam ediyordu. Görevini artık başkâhin olarak sür- 
dürüyor, yani kendisine imanla bağlanmış insanların günahlarını 
kendi kanıyla bağışlatıp onlar için şefaat etmektedir. Kimin şefaati 
Allah tarafından kabul edilir? Günah işlemiş kişinin mi, yoksa 
hiç günah işlememiş kişinin mi? Elbette hiç günah işlememiş 
Mesih‘in şefaati!

“Bu nedenle O‘nun (İsa‘nın) aracılığıyla Tanrı‘ya yaklaşanları tümüy-
le kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek (şefaat etmek) 
için hep yaşamaktadır. Böyle bir başkâhinimiz (Şefaatçimiz) -kutsal, 
suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere 
çıkarılmış bir başkâhinimiz- olması uygundur.“ 
(İncil, İbraniler 7:25-26)

8. Kral ve yargıç olarak yeryüzüne dönecek İsa‘dan başka 
kime  ‘RAB‘ ünvanı verilebilir?

İsa Mesih ilk gelişinde sıradan bir kadının çocuğuydu. Marangoz 
mesleğini öğrendi, kral saraylarında pek bulunmuyordu. İkinci 
gelişi ise çok farklı olacak. Bu sefer evrensel kral olarak büyük gör-
kemle melek ordularıyla birlikte gelecektir. Dünyada sağ olanları 
toplayıp yargılayacaktır.

“İnsanoğlu (İsa‘nın başka bir ünvanı) kendi görkemi içinde bütün 
melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların 
hepsi O‘nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran 
bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak...“ (İncil, Matta 25:31-33)

Ne ilginçtir ki, Kur‘an tam aynı sahneyi tanımlarken, melekleriyle 
gelen yüce şahsa ‘Rab‘ ünvanını veriyor.

“Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin geldiği ve melekler 
saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).“ 
(Kur‘an, Fecr 89:21-22 - bazı meallarda tercüman tarafınden eklenmiş 
‘emir‘ veya ‘buyruk‘ sözcüğü, ayetin orijinal Arapça metninde yoktur!)

Bunların hepsini inceledikten sonra tekrar soralım: İsa kimdir? 
Sadece peygamberler arasında birisi mi, yoksa tek Kurtarıcı, 
Şefaatçi ve Rab mıdır? 
Eğer ikinci seçenek doğruysa, bir an önce ona imanla yaklaşıp sizi 
de kurtarsın diye ona yalvarmanız gerekmez mi?

Bu konulara ilişkin daha fazla bilgi edinmek veya bizimle dialoga 
girmek istiyorsanız çekinmeden irtibat kurun!
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İsa kimdir?

SADECE 
PEYGAMBERLERİN 
ARASINDA BİRİSİ Mİ?



Bu soru niçin soruluyor diye belki merak ediyorsunuz. İsa‘yı 
peygamber olarak tanıyıp kabul etmek yetmiyor mu? İsa 
kuşkusuz peygamberdir, çünkü hak peygamberler arasında 
yer almak için tüm koşulları yerine getirdi. Fakat İsa‘yı kişi 
olarak tanıyıp bütün insanlar için taşıdığı önemini kavra-
mak için ‘peygamber‘ ünvanı gerçekten yetiyor mu? Bu 
yazıdaki sekiz nokta İsa‘yı, belki sizi hayrette bırakan, yeni 
bir açıdan gösterecektir. Siz bu önemli soruda hangi sonuca 
varıyorsunuz?

1. İsa‘dan başka hangi peygamber insan babası olmadan bir 
bakireden doğdu?

Hem Kutsal Kitap (= Tevrat, Zebur ve İncil) hem de Kur‘an İsa‘nın, 
insan babası olmadan bakire Meryem tarafından doğurulduğu-
nu bildiriyor. Bu Allah‘ın sadece İsa için gerçekleştirmiş bir muci-
zesidir. Ancak bu doğaüstü olayda asıl merak edilen nokta bunun 
amacı ve gerekçesidir. Allah neden İsa‘nın bu yoldan dünyaya 
gelmesini istedi?

Bu soru ne kadar Kutsal Kitap‘ta yanıtlanıyorsa, Kur‘an da bir ip 
ucunu veriyor: İsa‘nın Adem‘e benzer olduğunu söylüyor (Kur‘an, 
İmran 3:59). İlk Adem tüm insanlığın babasıdır. Günah işleyip 
Cennetten kovuldu. Adem soyundan doğan insanların hepsi 
ataları Adem gibi Cennet dışında bulunuyorlar. Ayrıca hepsinin 
istisnasız günah işlemeleri, nesilden nesile miras bırakılan aynı 
günahlı yapıya sahip olduklarını kanıtlıyor.

“Günah bir insan (Adem) aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla 
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi 
günah işledi.“ (İncil, Romalılar 5:12)

İnsanları sevip onları kurtarmak isteyen Allah, İsa‘yı ikinci Adem 
olarak dünyaya göndermekle yepyeni bir başlangıç yaptı. Bu 
amaçla İsa‘nın, günahlı yapısını ve konumunu herkese miras 
bırakan ilk Adem‘in soyundan değil, insan babası olmadan bir 
bakire tarafından doğurulmasını sağladı. Böylece gökten gelen 
İsa doğuştan beri hiç günah işlemedi, hayat boyunca tek hata 
yapmadı.

“İlk insan (Adem) yerden, yani topraktandır. İkinci insan (İsa) gökten-
dir.“ (İncil, 1. Korintliler 15:47)

Soyundan doğdukları için bütün insanlar ilk Adem‘in doğal aile-
sini oluşturuyor. Fakat kurtulmak için ikinci Adem‘in ailesine geç-
mek gerek. İsa Mesih‘e imanla bağlanan herkes günahtan kurtu-
lup yepyeni bir insan olarak onun ailesine ait oluyor.

“Bir kimse Mesih‘teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni 
olmuştur.“ (İncil, 2. Korintliler 5:17)

2. İsa‘dan başka hangi peygamber hiç günah işlemedi, en 
küçük hata bile yapmadı?

Gözlerimizle görüp tecrübe edindiğimiz gerçek, herkesin günah 
işlemesidir. Kutsal Kitap bunu şöyle dile getiriyor:

“...herkes günah işledi ve Tanrı‘nın yüceliğinden yoksun kaldı.“ 
(İncil, Romalılar 3:23)

Peygamberlere duyduğumuz saygıdan dolayı hoşumuza git-
meyebilir ama, onlar bile günah işleyip hata yapmışlardır. Bu 
nedenle peygamberler de tövbe edip Allah‘tan bağışlama dile-
meye ihtiyaç duydular. Kutsal Kitap peygamberlerin günahlarını 
tek tek açıklarken alttaki Kur‘an ayetleri de başka bir sonuca 
varmıyor:

Adem: Bakara 2:36-38; Araf 7:20-25; Ta Ha 20:115-121; Nuh: Hud 11:47; 
Nuh 71:28; İbrahim: İbrahim 14:41; Enbiya 21:62-63; Şuara 26:82; Musa: 
Araf 7:150-151; Şuara 26:19-20; Kasas 28:14-16 ve 19; Davut: Sad 38:24-
25; Süleyman: Sad 38:31-35; Yunus: Enbiya 21:87-88; Saffat 37:139-142; 
Kalem 68:48; Muhammed: Nisa 4:106; Mü‘minun 23:118; Ahzab 33:37; 
Mümin 40:55; Muhammed 47:19; Fetih 48:1-2; Tahrim 66:1-2; Abese 80:1-
10; Nasr 110:1-3; Bütün peygamberler: İmran 3:146-147

Sıra İsa‘ya gelince durum tamamen değişiyor. Ne İncil‘de ne 
de Kur‘an‘da herhangi bir günah işlediğini veya tövbe edip 
bağışlama dilediğini yazıyor. Tersine, çocukluğundan beri ter-
temiz olduğunu Kur‘an da vurguluyor (Meryem 19:19). Hayat 
boyunca günahsız kaldığını İncil şu sözlerle bildiriyor:

“Mesih [...] size örnek oldu. „O günah işlemedi, ağzından hileli söz 
çıkmadı.“ (İncil, 1. Petrus 2:21-22)

“...başkâhinimiz (Şefaatçimiz İsa) zayıflıklarımızda bize yakınlık du-
yamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama 
günah işlememiştir.“ (İncil, İbraniler 4:15)

3. İsa‘dan başka hangi peygamber ‘KELİMETULLAH‘, yani 
‘Allah‘ın Sözü‘ diye anılıyor?

Peygamberlerin görevi ‘Allah‘ın sözünü insanlara iletmek‘ diye 
özetleyebiliriz. Yukarıda gördüğümüz gibi, peygamberler bile 
kusursuz değillerdi. Bazı düşünceleri, sözleri ve davranışları 
Allah‘ın kutsal standardına ve sözüne uymuyordu. Onlara ‚ ‘Keli-
metullah‘ ünvanı verilemezdi. İsa ise Kur‘an‘da üç kez ‚ ‘Kelimetul-
lah‘ diye geçiyor. (Kur‘an, İmran 3:39 ve 45; Nisa 4:171). Başka hiç 
kimsenin söyleyemediğini söyleyebildiği için İsa buna layıktır!

“Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her 
zaman O‘nu hoşnut edeni yaparım.“ (İncil, Yuhanna 8:29)

İsa‘nın her bir düşüncesi, sözü, hareketi ve davranışı ‘Allah Sözü‘ 

niteliğini taşıyordu. O sadece ağzıyla Allah‘ın sözünü iletmekle 
kalmadı, kendisini seyreden herkes Allah sözünün pratik yan-
sımasını görebiliyordu. İncil‘de şu sözleri okuyoruz:

“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı‘yla birlikteydi ve Söz Tanrı‘ydı. 
Başlangıçta O, Tanrı‘yla birlikteydi [...] Söz, insan olup aramızda 
yaşadı [...] O‘nun yüceliğini [...] gördük“ (İncil, Yuhanna 1:1-14)

Allah‘ın ebediyen ‘Sözü‘ kitap olarak indirilmedi. Kendisi Allah‘ın 
ebediyen ‘Sözü‘ olan İsa yeryüzüne inip insan oldu. Allah sözünün 
yeryüzündeki pratik yansımasını görmek istiyor musunuz? O za-
man İsa Mesih‘e bakıp İncil‘i de okuyarak hayatını dikkatlı  ince-
leyin.

4. İsa‘dan başka hangi peygamber kendisine verilen adı ara-
cılığıyla vazifesini ilan ediyor?

Kur‘an‘da yazıldığı halde İsa ismi Arapça‘dan kaynaklanmıyor. 
İsmin İbranice orijinalı ‘Yehoşua‘, Yunanca şekli ‘Yesus‘ ve 
Kur‘an‘daki hali‚ İsa‘dır. Sözcüğün içinde Allah‘ın İbranice ismi 
‘Yahve‘ saklıdır. Manası ise, ‘Allah kurtarır‘. İsa‘ya bu adı koymak 
bizzat Allah‘ın buyruğuydu.

“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.“ (İncil, Matta 1:21)

İsa‘dan başka hangi peygambere böyle bir vazife verildi? Pey- 
gamberlerin hepsi günah işleyip hata yaptıklarına göre böyle bir 
görevi yerine getirmeleri imkansızdı. İsa ise bu görevi üstlenip 
insanları günahlarından kurtarmak için her şey yaptı, evet, canını 
ve kanını bile kurban ve fidye olarak sundu!

“İnsanoğlu (İsa‘nın başka bir ünvanı) bile hizmet edilmeye değil, 
hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.“ 
(İncil, Markos 10:45)

5. İsa‘dan başka hangi peygambere ‘MESİH‘ ünvanı verildi?

‘Mesih‘ kelimesi de İbraniceden türenmiştir. Manası ‘Meshedil- 
miş kişi‘. Allah‘ın Musa‘ya verdiği yasasına göre, başkâhinler ve 
halkı yöneten krallar görevlerine atandıkları zaman kutsal mesh 
yağıyla meshediliyordu. Böylece İsrail tarihinde birçok meshe- 
dilmiş başkâhinlere ve krallara rastlayabiliriz.
Oysa özel bir Mesih‘in geleceğini Allah peygamberlerine yüzyıllar 
boyunca vahyetmişti. Vaat edilen bu Mesih, her iki görevi üstlene-
cekti: Hem insanların günahlarını bağışlatıp onlar için şefaat eden 
başkâhin, hem de evrensel kral olacaktı. 
Ayrıca bu vahiylere göre vaat edilen Mesih sadece basit yağla 
değil, Allah‘ın Kutsal Ruhu‘yla (Ruh‘ül Kudüs ile) meshedilmiş 
olacaktı. Kur‘an da bu gerçeği doğruluyor ve İsa‘nın Ruh‘ül Ku-

düs tarafından desteklendiğini üç yerde bildiriyor (Kur‘an, Bakara 
2:87 ve 253; Maide 5:110). Bunu sadece İsa‘ya ilişkin yazması da 
düşündürücüdür. İsa‘dan 700 yıl önce yaşayan Yeşaya peygamber 
gelecek Mesih‘e ilişkin Allah‘tan ayrıntılı vahiyler aldı. Örneğin şu 
vahyi kaydetti:

“Egemen RAB‘bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müj-
de iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak 
için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara 
kurtulacaklarını, RAB‘bin lütuf yılını [...] ilan etmek [...]- için RAB beni 
gönderdi.“ (Tevrat, Yeşaya peygamber 61:1; kş. İncil, Luka 4:16-20)

Vaat edilen Mesih ve Yeşaya‘nın bu metninde bahsettiği kişinin 
kendisi olduğunu İsa görgü tanıklar önünde açıkça belirtti:

“İsa, „Dinlediğiniz bu Yazı (yani Yesaya 61:1) bugün yerine gelmiştir“ 
diye konuşmaya başladı.“ (İncil, Luka 4:21)

Gerçekten öyle, Mesih‘in kimliği, hizmeti ve yaşamının sonuna 
ilişkin vahyedilen ayrıntılı önbildirileri yalnız İsa harfiyen yerine 
getirmiştir. O vaat edilen Mesih-Kurtarıcıdır!

6. İsa‘dan başka hangi peygamber öldürüldü ama öldükten 
sonra üçüncü gün dirildi?

Her ne kadar İsa‘nın hiç ölmediği savunuluyorsa da, Kur‘an bile 
İsa‘nın göğe kaldırılmadan önce öldüğünü yazıyor! Bizzat Allah 
onu vefat ettirmiştir (Kur‘an, İmran 3:55; Maide 5:117). 3:55‘te 
kullanılan Arapça sözcük ‘mütevaffıke‘, ‘öldürmek‘ veya ‘vefat et-
tirmek‘ manasından başka mana taşımaz.
Allah‘ın Musa‘ya verdiği yasasına göre meshedilmiş başkâhinler 
temiz hayvan kurbanlarını sunarak halkın günahlarını bağış-
latıyorlardı. Buna göre, başkâhin görevini yerine getirebilmek 
için Mesih‘in de sunacak bir kurbanı olacaktı. Oysa temiz hayvan 
kurbanı yerine Mesih kendi kusursuz hayatı ve kanını kurban 
olarak Allah‘a sundu. Suçsuz olduğu halde yargılanıp çarmıha 
gerildiği zaman bu gerçekleşti.
Yüzlerce yıl önce peygamberler Mesih‘e ilişkin Allah‘tan vahiy 
aldıkları zaman, günahlarımızı gidermek için ölüp dirileceğini 
şöyle öngördüler:

“...meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak.“ (Te-
vrat, Daniel peygamber 9:26)

“...bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız 
yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona veril-
di. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan 
sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin 
cezasını ona yükledi [...] Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. 
Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından 
atıldı [...] Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde, 


