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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس   مس اّٰلله ْ  ِبس
ٰٓئسكَةُ يَا ُۗ اسْسُمهُ   اسْذ قَالَتس اْلمَلٰ ْنهُ سكَلسمَةٍ مس ُركس ب َ يُبَش س َمْريَُم اسنَّ اّٰلله

َن   رَةس َومس اْلمَ۪سيُح ۪عيََس اْبُن َمْريَمَ َو۪جيهًا ِفس الدُّْنيَا َواْْلٰخس
 َۙ س۪حيَ  .اْلُمقَرَّ۪بيَ ال َن الصَّ  .َويُكَلس ُم النَّاَس ِفس اْلمَْهدس َوكَْهاًل َومس

َّمَ: ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰللَّ ما مسن بَِنس آدَمَ َمْولُودٌ إْلَّ     َوقَاَل رَُسوُل اّٰللَّ
، غريَ   ْيطَانس يَ يُولَُد فَيَْستَهسلُّ َصارسخًا مسن َمس س الشَّ ْيطَاُن حس هُ الشَّ يَمَسُّ

 َمْريَمَ واْبنسهَا 
HZ. İSA (AS) 

Muhterem Müminler! 

Allah’u Teâlâ tarih boyunca insanlara doğru yolu 

göstermek üzere peygamberler göndermiştir. Bu 

peygamberlerden birisi de Hz.  İsa’dır. Yüce Allah 

kudretini ve dilediği her şeyi sebeplere mahkum 

olmadan yarattığını göstermek için Hz. İsa’yı babasız 

olarak yaratmıştır. Hz. İsa Allah’ın sebeplere bağlı 

olmadan yaratma güç ve kudretini fiili olarak 

gösterdiği için Kur’an’da kelime olarak 

adlandırılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Hz. İsa’ya 

üstünlük atfetme ve onu Allah’ın oğlu olarak kabul 

etmenin hiçbir doğru gerekçesi yoktur. Yüce Allah Hz. 

İsa’nın babasız olarak yaratılmasını üstünlük sebebi 

görenlerin tutumunu Hz. Adem’i anasız ve babasız 

olarak yarattığını ifade ederek reddetmektedir. Ancak 

Hz. İsa da diğer peygamberler gibi farklı özelliklere 

sahiptir. Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de bu konuyu 

bizlere; “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah 

sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı 

Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, 

ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın 

kıldıklarındandır. Sâlihlerden olarak beşikte iken 

ve yetişkinlik halinde insanlara (hikmet üzere) 

konuşacaktır”1 buyurarak haber vermiştir.  

Muhterem Kardeşlerim! 
Hz. İsa da diğer peygamberler gibi insanları Allah’ın 

birliğine iman ve O’na ibadet etmeye davet etmiştir. 

 
1 Ali İmran, 45/46. 
2 Enbiya, 21/25 
3 Mâide, 5/116-117. 

Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamber bu 

hakikat dışında bir şey öğretmemiştir.2 Ancak insanlar 

zamanla Hz. İsa hakkında yanlış kanaatlere sahip 

olmuşlar, onu Allah’ın oğlu olarak kabul edip ona 

ibadet etmeye başlamışlardır. Bu yol Hz. İsa’nın davet 

ettiği yol değildir. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kur’an’ı 

Kerimde şöyle ifade etmektedir. Allah, kıyamet ve 

hesap günü İsa'ya şöyle soracak: "Ey Meryem oğlu 

İsa! İnsanlara, 'Allah'ın yanı sıra beni ve annemi de 

tanrı edinin.' diye sen mi söyledin?" İsa da şöyle 

cevap verecek: "Haşa! Rabbim, seni tenzih ederim. 

Sen yüceler yücesisin. Tanrı olduğumu söylemek ne 

haddime! Kaldı ki ben böyle bir söz söylemiş 

olsaydım, mutlaka bilirdin. Dahası, sen benim içimi 

dışımı bilirsin ama ben senin ilmine vakıf olamam. 

Şüphesiz benim bilgi ve idrakiıni aşan şeyleri en iyi 

bilen elbette sensin." Sen bana neyi emrettinse ben 

insanlara sırf onu söyledim; 'Yalnız Allah'a, benim 

de sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin 

dedim."3 Tevhid yani Allah’ın birliğine iman ilkesi 

Hz. İsa tarafından Markos İncilinin “en büyük emir” 

bahsinde; “Rab olan Allah’ımız tek rab’tır” diyerek 

tebliğ edilmiştir.4  

Muhterem Müminler! 

Hz. İsa insanları Allah’a iman ve güzel ahlaka davet 

eden yüce bir peygamberdir. Annesi Meryem ise Allah 

tarafından bütün kadınlara üstün kılınmış ve namusunu 

korumuş değerli bir annemizdir. O’na atılan iftiralar 

büyük bir günahtır. Peygamber efendimizin buyurduğu 

gibi Hz. İsa’nın dünyaya gelme aşamasında hiçbir 

gayri meşru husus yoktur. “O doğarken şeytanın 

vesvesesinden ve dokunmasından korunmuş5 mübarek 

bir insandır. Anne kucağında konuşmuş ve kendisini 

Allah (cc)’ın kulu olarak tanıtmıştır. Kendisi ve annesi 

yaşadığı müddetçe Allah’a iman ve ibadet etmiştir. 

Hutbemi Hz. İsa’nın güzel ahlaka dair bazı 

nasihatlarıyla bitirmek istiyorum: Komşunu sev. Adam 

öldürme. Sizden bir şey isteyene verin. Yalan yere 

yemin etme. Merhametli olun. Dosdoğru olun. Ve 

insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de 

onlara öyle davranın.6 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

4 İncil, Markos, S; 81. 
5 Sahihi Buhari, 60/3431. 
6 Kuran-ı Kerim’e göre Hz. İsa, Zekeriya Özalp. S; 69/78. 


