Ruhullah
Giriş
Arapça Kuran’ı tüm dünya dillerine çevirmeye söz veren Suudi
Arabistan Kralı Kral Fahd’a , İslam Derneği’ne ve diğerlerine
minnettarım. Ben mutluyum, çünkü artık Kuran’ı kendi ana dilimde
okuyabilirim. Dünyadaki Müslümanların yüzde yirmisinden daha
azı Arapça okuyabildiğinden, Müslümanların çoğu Kuran’ın
içeriğini anlayamazlar ve Kuran’ın içeriğinin açıklanması için
başkalarına güvenmek zorundadırlar. Bir başka deyişle, Kuran’daki
mesajları başka bir kişinin sözleri aracılığıyla duyarlar. Gitgide, Kral
Fahd sayesinde, buna artık ihtiyaç duyulmuyor.
Kuran’ı gözünüzle görerek kendi ana dilinizde okumak, başkalarının
size Kuran’da ne olduğunu sade bir şekilde anlatmaları için
güvenmekten çok daha iyidir. Hz. Muhammed’in döneminden
önce yaşayan kişiler, Allah onlara ana dillerinde konuştuğu için
Allah’ın ne dediğini anlıyorlardı. Şimdi anlatacağım hikaye,
Kuran’da anlatılanları tam olarak anlamanın önemini sergiler.
Hindistan’daki bir giyim fabrikasının Arap sahibi fabrika işçilerine
Arapça bir mektup yazarak kırmızı gömlekleri üretmeyi
durdurmalarını ve sarı gömlekler üretmeye başlamalarını söyledi.
Bu mektupta, ayrıca eğer çok çalışırlarsa işçilerin ayın sonunda
ikramiye de alacakları yazılıydı. Arap fabrika sahibi ne Urduca ne
de Hintçe konuşuyordu, fakat Arapça, Urduca ve Hintçe konuşan
ofis yöneticisine bu konuda güvendi. Hintli ofis yöneticisi işçilere
mektubu yüksek sesle okudu ve ardından mektubu önlerindeki
masaya koydu. İşçiler, fabrikanın sahibinden mektup aldıkları için
mutluydular, fakat kırmızı gömlek üretmeyi bırakıp sarı gömlek
üretmeye geçmediler; çünkü fabrikanın sahibi tarafından verilen
talimatları anlamamışlardı. Fabrika sahibi fabrikasının halen kırmızı
gömlekler ürettiğini öğrendiğinde, ofis yöneticisine ve işçilere çok
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kızdı. Yeni ofis yöneticisinin ve yeni işçilerin işe alınmasına karar
verdi. Fabrikanın Arap sahibi , sadece emirlerini net bir şekilde
anlayıp itaat edecek kişileri işe almaya karar verdi. Fabrika
sahibinin emirlerine uyarlarsa, fabrika sahibi onları dolgun maaş
ve ikramiyelerle bereketlemekten mutlu olacaktı. Kuran’ın içeriğini
anlatması için başka birisine güvenmeyiniz. Bunun yerine, kendi
ana dilinize çevrilmiş bir Kuran temin ediniz ve bununla birlikte
size hayatımı sonsuza dek değiştiren bir keşfimi göstereyim.
Hakiki Mümin olma yolculuğu (Hakiki Mümin gerçekten Allah’a
teslim olan , Kuran’ı anlayan, okuyan, “Önceki Kitaplar’ı” okuyan
ve “Önceki Kitaplara” inanan ve İsa - el Mesih’in öğretilerini
izleyen kişi. Bahsedilen “Önceki Kitaplar” Tevrat, Zebur ve
İncil’dir.) Yolculuğumun bu hikayesi bugünlerde Gerçeği arayan
Müslümanlar arasında yer alıp dünyasal bir akımı temsil eder. Bu
yolculuk, 3/Al-i İmran Suresi 42-55’i okuyarak başlar.
Kuran’ı ana dilimde okurken, yüreğimi umutla dolduran bir
bölümle karşılaştım. Siz de 3/Al-i İmran Suresi 42-55’ deki Gerçeği
kabul ettikten sonra, aynı umudu tecrübe edebilirsiniz. Herkesin
Gerçeği görecek gözlerinin olmaması beni kederlendiriyor. Duam
şu ki, O’nun Gerçeği’ni görebilmeniz için Allah sizin gözlerinizi açsın.
5/Maide 83’te şöyle yazıldığını okuyoruz: “Peygamber'e indirileni
(Kur'ân) dinledikleri zaman, O’nun Hak olduğunu öğrendiklerinden
dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: "Ey
Rabbimiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" derler.
Bu ayette sözü edilen “onlar” kimdir? Allah’ın Gerçeğini
kabullenebilen kişiler kimdir? Al-i İmran suresinde bu cevabı
bulacağız. Ben, Al-i İmran Suresi’ni sayısız defalar okudum.
3/Al-i İmran Suresi 42-55’te Allah’ın harika Gerçeğini keşfedip
“Önceki Kitaplar’ı” okuduktan sonra ben Hakiki Mümin oldum.
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Ben, Al-i İmran Suresi 42-55’i ve “Önceki Kitaplar’ı” her
okuyuşumda, Gerçeği ilk kez keşfettiğim zamanki gibi bir sevinç
hissederim. Yaptığım keşif hiç de yeni değildir. Tarihte birçok kişi
aynı keşfi yaptı çünkü gözleri açıldı ve onlar da Gerçeği öğrendiler.
Her gün yüzlerce Müslüman kardeşimizin gözleri 3/Al-i İmran
42-55’i ve “Önceki Kitaplar’ı” okurken Allah tarafından açılıyor ve
onlar da Gerçeği öğreniyorlar ve harekete katılıyorlar.
Ayrıca, Allah, çok sayıda Müslümana rüyalar aracılığıyla konuşarak
Al-i İmran Suresi 42-55’ teki gerçekleri onaylıyor. Yakınlarda 600
Hakiki Mümin arasında bir araştırma yapılmış. 600 kişiden 150’si
Allah’ın bir habercisinin bir rüya aracılığıyla onlara göründüğünü ve
Al-i İmran Suresi 42-55’ teki Gerçekleri onayladığını söylediler.
“Önceki Kitaplar”dan birinde bir ayet şöyle der: “Gerçeği
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.” Gerçeği bilmek ve özgür
kılınmak istiyor musunuz?
Kuran’ınızı açmak ve 3/Al-i İmran Suresi 42-55’teki harika parçayı
kendi başınıza okumak için lütfen zaman ayırınız. Ben size her
ayetin açıklamasını sundum. Ruhsal gözlerinizin açılması ve sizin de
Gerçeği anlamanız ve Hakiki Mümin hareketine katılmanız için dua
ediyorum.
3/Al-i İmran Suresi 42-55
Türkçe Meali ve açıklamalar
42 Hani melekler: "Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz
yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.
43 Ey Meryem! Rabbine divan dur ve secdeye kapan ve rüku'
edenlerle beraber rüku' et" demişlerdi.
44 İşte bu, gayb haberlerindendir, onu sana vahyediyoruz. Ve
“Meryem'e, onlardan hangisi kefil (vekil) olacak?” diye, onlar (kura
çekmek için) kalemlerini attıkları zaman, sen onların yanlarında
değildin. Ve onlar tartışırken de, sen onların yanlarında değildin.
3

İncil-i Şerif yazılmadan önce, Kutsal Kitap halkının onlarla
konuşacak bir peygamberinin olmadığı 400 yıllık bir dönem oldu.
Allah’ın halkı kederin ve umutsuzluğun doruk noktasına
ulaşmışlardı.
Dünyanın tarihinde bu karanlık anda Allah olağanüstü bir şey yaptı.
Melek Cebrail aracılığıyla Meryem adında genç bir bakireye
konuştu. Melek, Meryem’e Allah’ın onu özel bir görev için seçtiğini
söyledi. Fakat önce, Meryem , Gerçek Tek Allah’a gerçekten
tapınan bir kadın olarak çağrısını yeniden doğru ve tek Allah’a itaat
ederek kendisini teslim etmesi gerekliydi.
44. ayetin arka planındaki hikaye net değildir. Bununla beraber,
tarih bize Yusuf’un Meryem’in kocası olduğunu anlatır. Kuran’da
başka hiçbir bir bölümde/ başka hiçbir ayette, gökteki melekler
arasında bu kadar büyük bir sevinç olduğunu okumuyoruz. Allah ,
dünyanın tüm halkları için çok özel bir şey yapmak üzereydi; daha
önce hiç bir vakit yapılmamış bir şeydi bu.
45 Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir
kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da
ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır.
45. ayet, meleğin Meryem’e peygamber İsa Mesih’i doğurmak
üzere seçildiğini haber vermesidir. Dünyadaki Müslümanlar, İsa elMesih için iki isim kullanırlar. Onlar, İsa için “İsa Kelimetullah” (İsaTanrı’nın Sözü) and “İsa Ruhullah” (İsa - Allah’ın Ruh’u) adlarını
kullanırlar. Müslümanlar, İsa için neden bu iki adı kullanırlar?
Cevaplar 3/Al-i İmran Suresi 45. Ayette ve “Irzını koruyan Meryem'e
ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için bir delil kılmıştık”
diyen 21/Enbiya Suresi 91’de bulunur. Allah, Söz’ünü Meryem’in
içine yerleşeceğini söyledi. Allah’ın “Söz”ü veya “Allah’ın Ruh”u ne
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veya kimdir? Müslümanlar, bunun veya bu kişinin İsa el-Mesih’ten
başka hiç kimsenin olmadığını bilirler. İşte bu yüzden, dünyadaki
tüm Müslümanlar İsa’dan “İsa Kelimetullah” ve “İsa Ruhullah”
olarak bahsederler. Kuran, bunu çok netleştirir; İsa, Allah’ın Sözü
(Kelime) ve Allah’ın Ruh’udur. Başka hiçbir kişi veya peygamber bu
ünvanları taşımaz.
Allah’ın “Söz”ü ve “Ruh”u Meryem’in rahmine yerleşti ve yaşayan
bir bebek oldu. Allah, Meryem’e bebeğe İsa el-Mesih (Mesih olan
İsa) adını vermesini söyledi. İsa “Kurtuluş” demektir. El-Mesih
“meshedilen veya “vaat edilen” demektir. İsa’nın doğumundan 758
yıl önce, peygamber Yeşaya şöyle yazmıştır, “İşte, kız gebe kalıp bir
oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak” (Yeşaya 7:14).
“İmmanuel” İbranice bir sözcüktür ve “Allah bizimle” demektir. İsa
el- Mesih dünyadaki bütün insanlar tarafından, göklerde sonsuza
dek onurlandırılacaktır ve Allah’a en yakın olanlardan biri olacaktır.
Kuran, bize İsa Mesih’in resmini çizer. O, Allah’ın Kelime’si
(Söz’ü) ,O’nun Ruh’u, el-Mesih (vaat edilen ve seçilen Kurtarıcı) ve
“alemler için bir delil “ (21/Enbiya :91). Daha önce hiç gitmediğimiz
bir yere gitmek istediğimizde, bizi yönlendirecek bir işaret ararız.
Eğer İsa Ruhullah’ı izlersek nereye gideceğiz ?
46 "Ve o, (çocuk) insanlarla hem beşikte iken, hem de yetişkin bir
adam olarak konuşacak; dürüst ve erdemli kişilerden olacak.
Hazreti İsa’nın doğumu tüm dünyaya bir mesaj getirecekti ve O,
Tanrı’nın doğruluğu olacaktı. İsa el- Mesih ne kadar doğruydu?
Allah, Meryem’e, 19/Meryem Suresi ayet 19’da İsa Kelimetullah’ın
“temiz bir (erkek) evlat” olacağını söyledi. İncil-i Şerif, bize, İsa
Ruhullah’ın hiçbir zaman hiç kimseyi öldürmediğini; para sevgisi
olmadığını; hiçbir zaman evlenmediğini, dini liderlerin arasındaki
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yozlaşmaya karşı cesaretle konuştuğunu; her gün dua ettiğini; 40
gün ve 40 gece boyunca oruç tutarak hiçbir şey yemediğini , bize
düşmanlarımızı sevmeyi öğrettiğini öğretir. Eğer İsa el-Mesih
herhangi bir zamanda günah işlemiş olsaydı , o zaman Allah’ın
Kelimetullah’ı veya Allah’ın Ruhullah’ı olmayı bırakırdı. İsa el-Mesih
aracılığıyla, Allah, Hakiki Mümin’lere hayatlarını nasıl
yaşayabileceklerini gösterdi. Eğer bizler hepimiz İsa el-Mesih gibi
hayatlar yaşasaydık, bu dünya harika bir dünya olurdu.
47 (Meryem): "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim
nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle ama, Allah dilediğini yaratır,
bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 'ol!' der, o da hemen
oluverir" dedi.
Meryem, Allah’ın kendisine vermiş olduğu haberlere çok şaşırdı.
Meryem, Allah’a şöyle dedi, “Ey Rabbim, evli değilken benim nasıl
bir çocuğum olur?" Allah, Meryem’e karşı çok sabırlıydı. Allah,
Meryem’e cevap verdi. “Ben Allah’ım; dilediğimi yapmak benim
için kolaydır.”
Allah hiçbir şeyi tesadüfen yapmaz, Allah’ın yaptığı her şey O’nun
mükemmel planına göredir, Allah neden İsa el-Mesih’in babasız
olarak doğmasına izin verir? Bu çok derin bir sorudur. Babasız
olarak dünyaya gelen bir peygamber hiç olmuş mudur ? Bu olayın,
tüm Müslümanlar için taşıdığı önem nedir? ”
Bu soruyu cevaplandırabilmek için, bizler Adem’in hayatına
yakından bakmalıyız. Kuran 3/Al-i İmran 59’da, İsa el-Mesih’in
durumu, Âdem'in durumu gibi olduğunu söyler. Onlar birbirine
benziyorlardı çünkü her ikisinin de dünyasal babası yoktu. Adem,
Allah’a itaatsizlik etmeden önce, bahçede (Cennet’te) Allah’la
birlikte yürüyordu. Adem, tıpkı İsa el-Mesih’in günahsız olduğu gibi
günahsızdı ve Allah’un huzurunda sonsuza dek yaşayıp Allah ile
konuşabilirdi.
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Adem, başlangıçta, doğru ve kutsaldı çünkü Allah tarafından doğru
ve kutsal olarak yaratılmıştı ve Allah’ın kutsal soluğuyla
doldurulmuştu. Bir kez Adem Allah’a itaatsizlik ettiğinde , artık
kutsal değildi ve artık Allah ile birlikte bahçede (Cennet’te)
yaşayamazdı. Kuran’da 20/Taha 121’i okuyunuz: “Bunun üzerine
ikisi de (Adem ve karısı) o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri
kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından
örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbinin emrinden çıktı da
şaşırdı.
Kesinlikle, birisi hariç, hepimiz Adem’in çocuklarıyız – onun adı İsa
el-Mesih’tir. Elma ağaçları sadece elma verir! Bir elma ağacı
portakal verebilir mi? Adem’in ailesinde doğan tüm kişiler sürekli
olarak Adem’in laneti altında doğmuşlardır. Adem’deki günahın
laneti, onun neslinden olan kişiler arasında aktarılmaktadır. Bu
dünyada doğan bir kişi sadece bir istisnadır. İsa Ruhullah hiç bir
zaman günah işlememiş tek kişidir. O günah işlemedi çünkü O,
Adem’in oğulları gibi aynı şekilde dünyaya gelmedi.
Şimdi, Kuran’ın bu bölümünü okumayı neden sevdiğimi anlıyor
musunuz? Çünkü İsa Mesih’in Allah’ın Söz’ü ve Allah’ın Ruh’u
olduğunu , O’nun önceden bildirilen, seçilen Kurtarıcı ve O’nun
günahsız olduğunu gösterir! Bu gerçeklerin hepsini ilk başta kabul
etmek çok zordu, fakat hepsi yavaş yavaş mantıklı gelmeye başladı.
Eğer bu bilgiler sizin için yeterince yeni değilse, sadece bekleyiniz,
çok daha fazlası da var.
48 Allah ona Kitab’ı (okuma ve yazmay), hikmeti ve Tevrat ile İncil'i
öğretir.
Allah, İsa’ya Kutsal Kitapları (Kutsal Yazıları) öğretti. Hakiki Mümin
“Önceki Kitapları” (yani, Tevrat, Zebur ve İncil’i) okur ve anlar.
Allah Muhammed’e , Gök’ten gelen bir mesajla ilgili bir sorusu
olursa, “Önceki Kitaplar”ı, örneğin, Kuran’dan önce yazılanları
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okuyanlar arasında cevabına bakmalıdır şeklinde talimat verdi.
10/Yunus Suresi 94 der ki “Sana indirdiklerimizde herhangi bir
şüpheye düşersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki,
sana Rab’binden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma!”
Ben, Tevrat’ı (Tora) , Zebur’u (Yazılar) ve İncil’ i (Müjdeler) okudum.
Bu kitaplar, ana dillerinden doğrudan çevrilmişlerdir ve
güvenilirdirler. Kutsal Kitap’ta “Önceki Kitaplar”’ın değiştirildiğini,
bozulduğunu veya ortadan kaldırıldığını ifade eden tek bir ayet
yoktur. 4/Nisa Suresi 136’yı okuyunuz:
“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği
Kitab'a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı,
meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr
ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur.”
“Önceki Kitaplar” değiştirildi mi? Kuran, Hayır!” der. Allah mesajını
koruyacak kadar güçlü değil midir? Bu konuda Kuran’da 6/En’am
Suresi 114. ve 115. ayeti okuyunuz. “... Kendilerine (önceden) kitap
verdiklerimiz bilirler ki bu hiç şüphesiz Rableri katından hak olarak
indirilmiştir. Öyle ise sakın şüpheye düşenlerden olma (ey
Muhammed). Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe
tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur.
O, işitendir, bilendir.”
Hiç kimse, Allah’ın sözlerini değiştiremez. Eğer bir kişi “Önceki
Kitaplar”ın değiştirildiğini söylerse, onlara şöyle bir soru sorunuz,
“Önceki Kitaplar”ı kim değiştirdi ve ne zaman değiştirildiler? Onlar,
bu sorulara ayrıntılı cevap veremeyecekler. O zaman onlara şu
soruyu sorunuz: İncil’den 600 yıl sonra yazılan Kuran, İncil’in
değiştirildiğini neden söylememektedir? “Önceki Kitaplar”
değiştirilmiş olsaydı, bu konuda ikaz edilirdik.

8

Şimdi 3/Al-İ İmran Suresi 49’u okuyunuz. “Allah onu İsrailoğullarına
(şöyle diyecek) bir peygamber olarak gönderir: “Ben, size
Rabbinizden bir mucize ile geldim ki, size çamurdan kuş biçiminde
bir yaratık yaparım, içine üflerim, (o da) Allah'ın izniyle hemen
(canlanıp) bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle, körleri ve
cüzamlıları iyi eder, ölüleri yeniden hayata döndürürüm ve size
evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi haber veririm. Eğer
(Allah'a) iman edenlerdenseniz, şüphesiz bunda size (benim
peygamberliğimi gösteren) kesin bir delil vardır.”
İsa el Mesih cüzamlıları, körleri, sakatları iyileştirdi ve hatta
ÖLÜLERİ YAŞAMA DÖNDÜRDÜ. Bu ayeti okuduktan sonra, ruhum
bir kez daha ümitle doluyor. İsa Ruhullah’ın yaşamın ve ölümün
üzerinde gücü vardır. ÖLÜMÜ ETKİSİZ KILAN BİR GÜÇ, bu hayret
vericidir! Ben, bu dünyadaki en büyük düşmanımın ölüm olduğunu
düşünmüştüm. Fakat şimdi, İsa el- Mesih’in, ölümü etkisiz kılma
gücüne sahip olduğunun farkına varıyorum. Dünya en büyük ve en
son düşmanımız olan ölüme galip gelecek O kişiyi bekliyordu. Eğer
İsa Ruhullah’a ölümün ve yaşamın gücü verildiyse, O, bizim için ne
yapabilir?
50 “Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram
kılınan bazı şeyleri de helâl kılmam için gönderildim. Size
Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da
itaat edin.”
İsa el-Mesih dedi ki, O’nun yaşamı “Önceki Kitaplar”da
peygamberlerin kendisi hakkında konuştuklarını doğruladı veya
onayladı. Eski peygamberler İsa el-Mesih’ten çok fazla söz ediyordu.
Ana dillerinden çevrilmiş olan “Önceki Kitaplar”ı okuduğum zaman,
İsa el-Mesih’le ilgili 300’ün üzerinde peygamberlik (öngörü) buldum!
Al-i İmran 50’de İsa el-Mesih bize der ki bizim Allah’a olan görevimiz,
O’na (İsa Ruhullah’a) itaat etmek demektir! Allah’a saygınızı en fazla
9

biçimde gösterebilmek için, İsa el-Mesih’e itaat etmelisiniz. İsa
Kelimetullah’ın Kuran’da karşılaştığımız tek buyruğu, burada 3/Al-İ
İmran Suresi ayet 50’deki buyruktur. Buyruk nettir, “Bana itaat et”
(İsa el-Mesih). Daha sonra, İsa Ruhullah’ın buyruklarına itaat
edenlere verilen harika bir bereket vaadiyle karşılaşacaksınız. Eğer
bizler İsa el-Mesih’in buyruklarına itaat etmeliysek, bizler bu
buyrukları nerede bulabiliriz?
Bu buyruklar İncil’de bulunmaktadırlar. İsa Mesih’in size ne
buyurduğunu bilmeden Allah’a olan görevinizi nasıl yerine getirip
İsa el-Mesih’e nasıl itaat edebilirsiniz? İncil’in ne dediğini
öğrenmelisiniz ki böylelikle İsa el-Mesih’e nasıl itaat
edebileceğinizi öğreneceksiniz! Muhammet zamanında elde
mevcut olan aynı İncil’in nüshaları, ona esenlik olsun, bugün halen
mevcuttur.
51 “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun
için hep O'na kulluk edin! İşte bu, doğru yoldur.”
Doğru yol veya rota her zaman bizi bir şeye veya birisine
yönlendirir. Bu ayette söz edilen Doğru Yol (Tarika) bizi Allah’a
yönlendirir. Bu yol, Allah’a giden düz ve doğrudan bir yoldur.
Dolambaçlı yoldan gitmek veya dönüş yapmak yoktur. Hedeflenen
amaç olan Cennet hedefinden vazgeçmemeye karar veren doğru
bir yoldur. Böylelikle, Allah’a giden bu yolda kimler yolculuk
yapabilir?
Birisinin, “Eğer yeterince iyi işler yaparsam, öldükten sonra Allah O’nunla olabilmem için Cennet’e gitmeme izin verir” dediğini
duydunuz mu hiç? Bunu söyleyen kimse kördür ve Allah’ın
kutsallığa ve Allah’ın adaletine hakaret ediyor demektir. Adalet,
kötünün ve itaatsizliğin cezasız kalmasına izin vermez. Cennet’e iyi
işleriyle gideceklerini söyleyenler için, Muhammed’in , Abu Huraira
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tarafından anlattıklarını dinleyiniz: “En yakın akrabalarınızı uyarınız,
Allah’ın Elçisi ayağa kalktı ve şöyle dedi, “Ey, Kureyş halkı! Kendinizi
(Cehennem Ateşi’nden) alınız (kurtarınız) çünkü ben sizi Allah’ın
cezalandırmasından kurtaramam; Ey Bani Abd Manaf! Ben, seni
Allah’ın cezalandırmasından kurtaramam , Ey Safiya, Allah‘ın
Elçisi’nin Teyzesi! Ben, seni Allah’ın cezalandırmasından
kurtaramam; Ey Fatima bin Muhammed! Zenginliğimden ne
dilersen dile, fakat ben seni Allah’ın cezalandırmasından
kurtaramam." (Sahih el-Bukhari, Cilt 4, Kitap, 51, Sayı 16). Abu
Hurairu, Muhammed’den alıntı yapmaya devam etti, “Ben Allah’ın
Elçisi’nin şöyle deyişini duydum, ‘Bir kişinin iyi işleri o kişinin
Cennet’e girmesini sağlamaz.’ (örneğin, hiç kimse iyi işleri ile
Cennet’e giremez). Onlar (Peygamber’in arkadaşları) şöyle dedi:
‘Hatta sen bile mi, Ey Allah’ın Elçisi?’ O da dedi ki, ‘Allah bana
lütfunu ve merhametini bahşetmedikçe ben bile...’ (Sahih
el-Bukhari, Cilt 7, Kitap 70, Sayı 577 ).”
İyi işler hiçbir zaman bir kişiye Cennet’te bir yer kazandırmadı.
Cennet’e gitmemiz sadece, Tanrı’nın lütfuyla ve merhametiyle
mümkündür. Neredeyse mükemmel olan bir yaşama bir tane
itaatsizlik eylemi bile Allah’ın adına utanç getirir ve günah işleyen o
kişiyi sonsuz bir cezadan suçlu kılar. Çünkü Kanun Verici sonsuz
olduğu için O’nun Yasası da sonsuzdur. Nitekim sadece bir tane
itaatsizlik eylemi ile, Adem ile Havva, Allah’ın Cennet’inden
uzaklaştırıldılar.
Allah, yüzde yüz kutsaldır ve kutsal olmayan kimse O’nun
huzuruna giremez. Yüzde 99,9 kutsal olan kişiler Cennet’e
gidemezler. Aslında, yüzde 99,9 kutsallık diye bir şey yoktur;
kutsallık, daima yüzde yüz saflıktır. Sadece günahtan ve
suçluluktan tamamen özgür olan kişiler, Allah tarafından kabul
edilebilir ve öldüklerinde Allah ile Cennet’te birlikte olmaları
mümkündür. Bu bizim için üzücü haberdir çünkü hepimiz günah
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işledik ve Yaratıcımız’ın Adı’na utanç getirdik. Tek ümidimiz Allah’ın
lütfunda ve merhametinde - O bize günahımızdan ve günahlı
yaradılışımızdan tamamen temizlenmemiz için bir yol açmıştır.
52 İsa onların inkârlarını hissedince: "Allah yolunda yardımcılarım
kim?" dedi. Havariler: "Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a
iman ettik. Şahit ol ki, biz muhakkak Müslümanlarız" dediler (yani,
biz Allah’a teslim oluruz )."
53 Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, ve gönderdiğin elçiyi
de izliyoruz. Artık bizi şahitlerle (Gerçeğe şahitlik edenlerle)
beraber yaz.
Dünyadaki tüm insanların sadece Allah’a tapınmalarını sağlamak
için, İsa el- Mesih bazı yardımcılar istedi. Erkeklerden oluşan küçük
bir grup Müslüman olduklarını ve öne çıkarak yardımcı olacaklarını
söylediler. Onlar, Allah’ın mesajına ve indirdiği Haberci’ye (İsa
Ruhullah) inandıklarını söylediler. Kuran’a göre, İsa el-Mesih’in
izleyicileri Müslümanlardı!
Kuran’ın hiçbir yerinde Müslümanların İsa Ruhullah’ı izleme
sorumluluklarından bırakıldıkları belirtilmez. Kuran hiçbir zaman
bir peygamberin diğerinin otoritesinin etkisini yok ettiğini
söylemez!
54 Ve onlar (imansızlar) hileye başvurdular (İsa’yı öldürmek için) ve
Allah da hile yaptı. Ve Allah hile yapanların en iyisidir.
Şeytan, Gerçek’ten nefret eder ve insanların Gerçeği duymamaları
için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Kuran’ı ne zamandan beri
okuyorsunuz da 3/Al-i İmran suresini hiçbir zaman anlamadınız?
Kuran’ı okuyabilmenizi Şeytan umursamaz, fakat Kuran’daki bazı
gerçekleri anlamanız konusunda büyük endişesi vardır. Allah,
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Şeytan’ın kazanmasına izin vermeyecektir. O’nun, dünyadaki tüm
insanlara Gerçeği vermek için bir planı vardır.
Bu ayette, İsa el-Mesih’in öldürülmesi için iki tane plan vardı.
Yahudi önderlerin İsa’yı öldürmek için planları vardı ve Allah’ın da
İsa Ruhullah’ın ölümü için planı vardı. Kuran, İsa el-Mesih’in
ölmediğini hiç söyler mi? “Hayır”.
4/Nisa 157 suresi der ki Yahudiler İsa’yi öldürmediler veya çarmıha
germediler. Bu ayetin “İsa ölmedi” anlamına gelmediğine dikkat
ediniz. Ayrıca, Yahudilerin hiç kimseyi öldürmelerine izin
verilmediğine de dikkat ediniz, sadece Romalı yöneticiler bunu
yapabilirdi. Bu sebepten ötürü; İsa’ya zulmedip O’nu öldürenler
aslında Yahudi değildi, Romalılardı.
Müslümanların çoğu tarih boyunca İsa’nın öldüğüne inandılar.
4/Nisa 157 suresinin anlamının bir açıklaması olmalıdır; çünkü eski
peygamberler İsa el-Mesih’in dünyadayken öleceğini söylediler,
İncil ise, Hazreti İsa’nın çarmıhtaki ölümünün hikayesini anlatır,
tarih kitapları İsa el-Mesih’in öldüğünü dile getirir ve düşmanları
bile onun öldüğünü itiraf ettiler.
Eğer Kuran’ın İsa Ruhullah’ın ölmediğini anlattığını düşünüyorsanız,
bir sonraki ayeti okuyunuz. Bu konuşma Allah ve İsa el-Mesih
arasında geçen bir konuşmadır. Konuşma esnasında hiçbir yerde
Allah, İsa Ruhullah’a, “Ben planımı değiştireceğim, sen
ölmeyeceksin ve çarmıhta senin yerine başka bir kişi çarmıha
gerilecek” demez. Kısa bir süre için durunuz ve derin bir nefes
alınız, Allah’ın hayret verici planına şaşıracaksınız. Size İslam’ın usta
alimlerinden üç farklı çeviri sunuyorum.

3/Al-i İmran 55 (Abdülmecit Deryabadi) Allah’ın o zaman dediğini
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anımsa: Ey İsa şüphesiz ölmeni ben sağlayacağım ve seni bana
yükselteceğim ve seni sana inanmayanlardan arındıracağım, ve
seni izleyenleri, Kıyamet Günü’ne kadar sana inanmayanların
üstüne çıkaracağım, o zaman hepinizin dönüşü Bana olacaktır,
sonra aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuda ben hüküm
vereceğim.
3/Al-i İmran 55 (Muhammed Ahmet & Samira) O zaman Allah
dedi ki: "Ey İsa, seni Ben, ben seni ölüme göndereceğim ve seni
ölümden yaşama bana döndüreceğim ve seni sana
inanmayanlardan arındıracağım ve seni izleyenleri, Kıyamet Günü
sana inanmayanların üstüne çıkaracağım, o zaman dönüşünüz
Bana(’dır), böylece, aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda
Ben hüküm vereceğim.
3/Al-i İmran 55 (Muhammed Esed) O zaman Allah: "Ey İsa!"
demişti, "Seni ölüme yollayacağım ve Katıma yücelteceğim ve seni
hakikati inkara şartlanmış olanlar(ın arasın)dan çekip
arındıracağım; sana tabi olanları, Kıyamet Günü, hakikati inkara
şartlanmış olanların (kat kat) üstüne çıkaracağım. Sonunda hepiniz
Bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her
konuda Ben hüküm vereceğim."
İmamınıza 3/Al-i İmran Suresi ayet 55’i Arapça olarak okumasını
rica ediniz. O okurken dikkatlice dinleyiniz. Onun Arapça olan
“müteveffiyke” kelimesini söylediğini duyacaksınız. Bu kelimenin
kökü “tavaffa”dır ve “ölmek” veya “ölmesine sebebiyet vermek”
anlamına gelir. “Tavaffa” sözcüğü Kuran’da 26 kez kullanılmıştır. 24
kez “ölmek” veya “başkasının ölmesine sebebiyet vermek” olarak
çevrilir. İki kez, “uyumak” olarak çevrilir. Hiçbir zaman “almak”
veya “alınmak” olarak tercüme edilmez.
Dolayısıyla, 55. ayetin doğru olarak tercüme edilmiş hali şöyle
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olmalıdır: “O zaman Allah, ‘Ey İsa! Senin hayatına Ben son
vereceğim ve seni Kendime yükselteceğim...” 19/Meryem ayet
33’te, İsa kendisi hakkında şöyle der: “Ve doğduğum gün ve
öleceğim gün ve diri olarak beas edileceğim (diriltileceğim) gün
selâm benim üzerimedir (banadır).” Diriltilmek demek, (diri) olarak
“ölümden kaldırılmaktır.” Allah’ın mükemmel planı bize lütuf ve
merhamet vermekti. Fakat neden Allah, İsa el-Mesih’in
öldürülmesine izin verdi? Bu soruya sonra cevap vereceğim.
55’inci ayetin tamamını çok dikkatlice okuyunuz. Bu ayet, İsa elMesih’in öldüğüne ve Allah’a (Allah’ın katına) kaldırıldığına inanan
her bir kişinin, İsa el-Mesih’in öldüğüne ve diri olarak Allah’a
kaldırıldığına inanmamış olanların üstüne çıkarılacağı anlamına
geldiğine dikkat ediniz. Bu ayet ciddi bir sonuçla biter. Kıyamet
(Yargı) Günü’nde, kişiler iki gruba ayrılacaklar: İsa el-Mesih’in
öldüğüne, Allah’ın katına kaldırıldığına inananlar ve İsa el-Mesih’in
öldüğüne ve Allah’ın katına kaldırıldığına inanmayanlar. Kıyamet
(Yargı) Günü’nde siz hangi grupla birlikte olacaksınız?
Her Müslüman, Hazreti İsa’nın dünyaya gelişinin Büyük Yargı
Günü’yle paralel olduğunu bilir. İsa Ruhullah’ın öldüğüne ve
ölümden dirildiğine (kaldırıldığına) inanmayanlar yargılanacaklar
ve sonsuz cezaya mahkum edilecekler. İncil, bu gerçeği net olarak
vurgular. İncil-i Şerif Matta 26:28’de, İsa el-Mesih ölmeden önceki
gece, Allah’ın planının “birçoklarının günahlarının bağışlanması
için kanının akıtılması gerektiğini” anlattı. Eğer biz O’nun çektiği
elemleri ve çarmıhtaki ölümünü inkar edersek, o zaman biz,
Allah’ın bizim yerimize İsa el-Mesih’i geçirmesini, İsa el-Mesih
aracılığıyla sunduğu bağışlanmayı da reddetmiş oluyoruz. İsa elMesih’in bizim yerimize geçmesi, tarihin en vahim ve çıkmaz
durumunu Allah’ın çözüş yoludur: Günahkarları affetmek ve adil
kalmak. Adalet, cezanın suça eşit olmasıdır. Bizim suçumuz, O’nun
sonsuz buyruklarına uymayarak hepimiz sonsuz Allah’a karşı günah
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işledik. Bu sebepten, Allah’ın (tanıdığımız en adil olanın) bizlere
sonsuz cezadan başka ne vermesini bekleyebiliriz? Adalet sonsuz
ceza anlamına gelirdi nitekim bu da suçumuza eşit olurdu. İsa elMesih’in günahkarları kurtarmak için yaşamını feda ettiğini
kaydederek İncil-i Şerif bu ikilemi yanıtlar. Artık, Allah günahkarları
affedip hem mükemmel adaletini koruyabilir çünkü Allah’ın Ruhu
aynı zamanda sonsuzdur. Bu yüzden, İsa el-Mesih’e tam olarak
güvenen herkesin sonsuz günah borcunu ödemeye İsa Ruhullah
yeterlidir.
“İncil” sözcüğünün anlamı “İyi Haber”dir. İncil der ki tövbe edip İsa
el-Mesih’in öldüğüne ve mezardan tekrar yaşama döndüğüne
inanan kişiler İYİ HABERİ yargı gününde alacaklar. KÖTÜ HABERİ
alanlar sonsuza dek Cehennem’deki cezaya gönderilecekler.
İsa Ruhullah’ın hikayesini özetleyelim:
• Dünyasal babası olmadan dünyaya geldi ve Hazreti Adem ve
soyu gibi olmadı.
• Kutsal ve günahsız bir yaşam yaşadı.
• İsa el-Mesih, yaşama ve ölüme galip gelen güce sahipti.
• İsa el- Mesih, Allah’a giden doğru yoldan (Tarîka/Tarik) ulaştı.
• İsa el-Mesih Allah’ın planına göre öldü ve mezardan tekrar
yaşama döndü.
• Isa el Mesih artık Allah ile birliktedir ve dünyaya Yargı Günü için
geri gelecektir.
Hakiki Müminler, İsa Ruhullah hakkındaki bu gerçekleri anlarlar.
İncil-i Şerif’te, İsa Mesih kendisi hakkında cesur bir ifade kullanır. O,
“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi (İncil-i Şerif Yuhanna 14:6). İsa
el-Mesih, Allah’a giden Yol’dur çünkü kendisi aynı ayette de şöyle
dedi: “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” İsa el16

Mesih, Gerçek’tir çünkü O, Allah’ın Sözü’dür. Allah’ın Sözü her
zaman gerçektir. İsa el-Mesih yaşamdır, çünkü ölüme galip gelen
güce sahiptir. Ölüleri yaşama döndürdüğünde ve kendisi üç gün
mezarda kaldıktan sonra yaşama döndüğünde bu gücü gösterdi.
Cennet’e giden Doğru Yol (Tarîka)
Kör kişiler seyahat ederken yardıma ihtiyaç duyarlar. 3/Al-i İmran
Suresi 42-55 ayetleri arasında belirttiğim seçkin gerçekleri ve
İncil’deki Gerçeği okuyuncuya kadar, ben “ruhsal” olarak kör bir
kişi olduğumu hissettim. Benim kötü ve günahkar benliğim,
Cennet’e giden doğru yolu (Tarîka) görmemi engelledi. Bana
yardım edecek bir kimseye ihtiyacım vardı. Yolu bilen birine
gereksinimim vardı. Kör bir kişinin bana faydası olamazdı. Bu kişi
daha önceden doğru yolu gitmiş ve evi Cennet olan biri olmalıydı .
İsa Ruhullah bizim Cennet’e gitmemize yardımcı olabilir mi? Al-i
İmran Suresi 42-55’i ve İncil’i okuduktan sonra, İsa el-Mesih’in bizi
güvenli bir şekilde Cennet’e götürebileceğine ikna oldum. Sadece
mesaja inanmalıyız ve izlemeliyiz.
Bu kitapçığın başında, ben size Kuran’dan bir ayet sundum ve
ardından size bir soru sordum. Şimdi, o soruyu cevaplandırma
zamanı. 5/Maide Suresi 83’te şöyle der: “Peygamber'e indirileni
dinledikleri zaman, onun Hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı
gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: ‘Ey Rab’bimiz iman
ettik, bizi de şahitlerden yaz’ derler.”
Ben şu soruyu sordum; “Bu ayetteki “onlar” kimdir?” Cevap
şöyledir: Onlar “Hakiki Mümin” diye çağrılan İsa Ruhullah’ın
izleyicileridirler. 5/Maide Suresi 83’ten önceki ayette (82’de) şöyle
der: “... iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: ‘Biz
Hıristiyanlarız’ diyenleri bulursun. Çünkü onların içinde ilimle
meşgul olan ve ahiret korkusuyla dünyadan el etek çeken vardır. Ve
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onlar büyüklük taslamazlar.”
İsa el-Mesih’i Cennet’e kadar nasıl izleyebilirsiniz?
Bir arkadaşımın evinde duvarda bir tablo var. O duvarındaki resme
on yıldan fazladır bakmış. Bir gün evindeki tabloyu incelemek için
zaman ayırmış. Tabloya uzun süre bakmış, geri çekilmiş ve farklı
bakış açılarından tabloyu incelemiş. Geçen yıllar boyunca neyi
kaçırdığına çok şaşırmıştı. Tablo ona daha önce hiç fark etmediği
bir hikaye anlatmış.
Adem’in zamanından beri, Allah’ın izleyicileri kurban olarak
adlandırılan sistemi uyguluyorlardı. Kurban sistemi ilk olarak Allah
masum bir hayvanı öldürüp derisini Adem ve Havva’nın
çıplaklığından olan utancı örtmek için sağladı. Bu uygulama
Müslümanlar tarafından halen yerine getirilmektedir.
Geri adım atınız ve Allah’ın binlerce yıldır boyamakta olduğu resme
daha yakından bakınız. Kurban, günahlarımız için hak ettiğimiz
cezanın resmidir. Hayvan tamamen masumdur, buna rağmen
dökülen kan onunkisidir.
İsa el-Mesih’in Müslüman izleyicileri, kurbanı uygulamayı bıraktılar
çünkü Hazreti İsa’nın, kendisinin, günahkarlar için kurban olarak
kendi masum kanını vereceğini anladılar. Hatta, Yahya peygamber
bile İsa el-Mesih hakkında bunu ifade etti: “İşte, dünyanın günahını
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (İncil-i Şerif Yuhanna 1:29).
İsa imanlıları, “Önceki Kitaplar”ı okuduklarından kurban hakkında
en net anlayışa sahiptirler. Onlar, kurban uygulamasının aslında
sadece 3/Al-i İmran Suresi 54-55’de anlatılan ve Allah’ın geçmişteki,
şimdiki ve gelecekteki tüm insanlar için hazırladığı nihai kurbanın
bir gölgelendirmesi olduğunu bilirler. Allah’ın tüm insanlık için
kurbanı sağlaması bize, Allah’ın bizi ne kadar çok sevdiğini ve
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günahın lanetinden tamamen temizlenebileceğimiz konusunda
güven verir.
Kuran, İsa el-Mesih’in doğumunun tüm dünya için bir işaret
olacağını söyler. Allah’ın tüm insanlık için kurbanı sağlaması için,
mümkün olan en saf, en kutsal ve en güçlü olan kurbana
gereksinim duydu. Biz zaten en saf, en kutsal ve en güçlü kanın İsa
Ruhullah’ın olduğunu gördük. Allah, İsa el-Mesih’in masum ve
kutsal kanını kullanarak kurbanı gerçekleştirdi. Allah’ın, İbrahim’in
vaat edilen oğlunu kurban etmesini engelleyerek yaptığını, Allah’ın
kendisi bizim için İsa Ruhullah ile yaptı. Bu, daha önce
gördüklerimize hiç benzemeyen bir sevgi eylemiydi, masum olan
günahkar için kanını veriyor. İsa el-Mesih çarmıhta acı çekerek
öldüğünde bizim hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine aldı. Artık,
Hakiki Müminlerin neden bu kadar minnettar kişiler olduklarını
biliyorsunuz. Onlar, Allah’ın bize hakettiğimizi (sonsuzlukta
cehennem) vermediğini anlıyorlar. İncil-i Şerif Yuhanna 15:13’de
şöyle der: “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını
vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.” İsa el-Mesih, canını
bizim için verdi.
Bugün, siz de Allah’ın isteğine tamamen teslim olmuş ve Allah’tan
sonsuz yaşam hediyesini ve vaadini almış bir kişi olarak Hakiki
Mümin veya İsevi olabilirsiniz. Eski yaşamınızdan tövbe ederek
Allah’ın sizin için kurbanı sağlayarak İsa Ruhullah’ı sizin yerinize
kurban olarak koyduğuna inanmalısınız.
İsa Ruhullah aracılığıyla, Allah ile doğrudan, şunun gibi konuşma
yapabilirsiniz: “Allah’ım, alçakgönüllü bir şekilde senden
günahlarımı affetmeni diliyorum. Alçakgönüllü bir şekilde Senin
kurbanını kabul ediyor ve benim hak ettiğim cezayı İsa el-Mesih’e
yüklediğin için teşekkür ederim.
İsa Ruhullah dışında Cennet’ e giden başka bir yol olmadığına
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inanıyorum. Sana olan takdirimi Seni hoşnut eden, Seni
onurlandıran bir yaşam yaşayarak ve Senin sadık hizmetkarın
olarak göstereceğim.
Eğer İsa el-Mesih’e tamamen güvenirseniz, Allah sizi
günahlarınızdan affedip sizin üzerinizden laneti kaldıracaktır.
Günahlarınızdan temizlendiğinizde, o zaman siz öldükten sonra
Allah’la birlikte olmaya gidebilirsiniz. Hayatınıza Allah’ın kurban
hediyesini kabul etmek için dua ettikten sonra, hayatınızı nasıl
yaşayacaksınız? Yüreğinizin derinliklerinde yeni bir güç size Allah’ın
buyruklarına itaat etmenize yardım edecek. Artık, O’ndan sadece
ödüller almak için iyi işler yaparak O’na itaat etmeyeceksin, O’nun
sizin için zaten yapmış olduklarından ötürü minnettarlıkla iyi işler
yapacak ve O’nun buyruklarına uyacaksınız!
İsa Ruhullah’ı izleme yaşamı, yeni bir yolculuktur. Yeni bir yolculuğa
başladığımızda, her zaman yardıma ve yönlendirmeye ihtiyaç
duyarız. Karşılaşacağınız zorluklarda İsa el-Mesih’i nasıl
izleyeceğiniz hakkında pek çok sorunuz olacak. Bu soruların
cevaplarını İncil-i Şerif’i okurken bulacaksınız. İncil’in kendi ana
dilinizde bir nüshasını elde edebilirsiniz.* İncil’in sayfalarında
yaşam ve İsa el-Mesih’in öğretileri hakkında çok daha fazla şey
öğreneceksiniz. İncil’i birlikte okurken ve yeni hayatınızı Allah’ın
isteğine ve Allah’ın Rabliğine gerçekten teslim ederek yaşamaya
gayret ederken diğer Hakiki Müminler veya İsevilerle de buluşmak
isteyip birbirinizi teşvik edebilirsiniz.
Bu kitapçıktaki tanıklık, dünyadaki sayısız Hakiki Mümin’in ve
İsevi’in tecrübelerinden yeniden oluşturulmuştur.

* Internette, kendi anadilinizde olan ücretsiz bir İncil temin
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edebilirsiniz :
Arapça:
http://www.arabicbible.com/free/free_nt.htm
Urduca:
http://www.urdubible.net/download%20bible.html
Çince, Punjabi dilinde, Endonezce, Telugu dilinde:
http://www.wbtc.com/site/PageServer?pagename=downloads_m
ain
Farsça:
http://www.farsinet.com/injil/free_farsi_injil.html
Türkçe:
http://www.e-sword.net/bibles.html
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