
Ali İmran 

81. BİR ZAMANLAR Allah; 

Nebîler/Peygamberler(aracılığıyla kitap ehlin)den; 

“Andolsun, size vereceğim her Kitap 

ve 

Hikmet’ten (problem çözme biliminden) sonra size; 

elinizdekini onaylayan/doğrulayan bir Rasûl/Elçi geldiğinde, 

ona mutlaka inanacak/iman edeceksiniz 

ve 

ona mutlaka yardımcı olacaksınız” diye söz almış ve; 

“Bunu kabul ettiniz mi; 

verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” demişti. 

Onlar (Kitap Ehli de); “Kabul ettik” demişlerdi. 

Allah da; “Öyleyse şahit olun, 

Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım” demişti. 

82. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, 

işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. 

 

Ali İmran 

55. HANİ, Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! 

Şüphesiz, seni (onlar değil) Ben vefat ettireceğim/öldüreceğim 

ve seni (öldürerek ruhunu) kendi katıma yükselteceğim. 

İnkâr edip suikast düzenleyenlerin içinden, seni kurtaracağım 

ve sana uyanları, kıyamete kadar kâfirlerin üstünde tutacağım. 

Sonra dönüşünüz yalnızca Bana’dır. 

Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında, 

aranızda Ben hükmedeceğim.” 

 

Zümer 

42. ALLAH; ölmekte olan(insanlar)ın canlarını alır, 

ölmeyenlerin de uykularında (ruhlarını yanına/katına alır). 

Sonra (uyuyorken), 

ölümüne hükmettiğini(n ruhunu) yanında tutar 

ve 

diğerlerini (uykuda öldürmediklerini) yaşama sürelerince 

(ruhlarını bedenlerine tekrar) salıverir. 

Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır! 

 

Müminun 

99. NİHAYET, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: 

“Rabbim! Beni geriye döndür” der. 

100. “Umulur ki; 

orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!” 

Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. 

Onların önünde diriltilecekleri güne kadar 



engel vardır (geri dönüş yasaktır). 

 

Nisa 

155.Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, 

Allah’ın ayetlerini inkâr etmelerinden, 

peygamberleri haksız yere öldürmelerinden 

ve 

“Kalplerimiz muhafazalıdır” demelerinden dolayı 

(başlarına türlü belâlar musallat ettik. 

Onların kalpleri muhafazalı değildir), 

tam aksine inkârları sebebiyle; 

bunların kalpleri üzerinde (inkârlarından dolayı) 

yeni bir huy/yeni bir yapı oluşmaktadır. 

Artık onlar inanmıyorlar. 

156. Yine küfürleri ve Meryem’e karşı büyük bir iftira atmaları 

157. ve 

“Biz Allah’ın Rasûlü, 

Meryem’in oğlu Mesih’i öldürdük” demeleri sebebiyle 

lânetlendiler (Allah’ın rahmetinden kovuldular). 

Oysa onu ne öldürdüler, 

ne de astılar, 

sadece (İsa’ya) benzettikleri birini öldürdüler. 

Onda ihtilaf edenler, bundan dolayı kuşku içindedirler, 

ona dair bir ilimleri yoktur, ancak zanlarının peşinden giderler. 

Halbuki onu kesin olarak (onlar) öldürmediler. 

158. Fakat Allah onu (öldürerek) kendi katına yükseltmiştir. 

Allah üstün ve güçlüdür, doğru hüküm/karar verendir. 

159. (İsa diye birini çarmıha gerdikleri zaman), 

Kitap Ehli Museviler’den hiç kimse yoktu ki; 

onu (öldürülenin İsa olmadığını) bilip/tanıyıp inanmış olmasın. 

Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır. 

 

Maide 

116. ALLAH kıyamet günü şöyle diyecek: 

“Ey Meryem oğlu İsa! 

Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni 

ve 

anamı ‘iki ilah edinin’ dedin?” 

İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. 

Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, 

benim için sözkonusu olamaz. 

Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette Sen bunu bilirdin. 

Sen benim içimde olanı bilirsin, 

ama ben, 

Sende olanı bilemem. 



Şüphesiz ki, 

yalnızca Sen gaybları (görülmeyenleri) hakkıyla bilensin.” 

117. “Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: 

Benim de Rabbim, 

sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun (dedim.) 

Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. 

Ama ne zaman ki benim canımı aldın/vefat ettirdin, 

artık üzerlerine gözetleyici yalnız Sen oldun. 

Sen herşeye hakkıyla şahitsin.” 

 

Meryem 

33. Doğduğum gün, öleceğim gün 

ve 

diri olarak yeniden kaldırılacağım gün selâm üzerimedir.” 

 

15. Ona doğduğu gün, 

öleceği gün 

ve 

diri olarak yeniden kaldırılacağı gün selâm olsun! 

 

Ali imran 

106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. 

Yüzleri kararanlara; “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 

Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir. 

 

Zuhruf 

57. ŞİMDİ, ne zaman bir örnek olarak Meryem oğlu anlatılsa, 

kavmin hemen ondan ötürü feryat ediyor! 

58. Diyorlar ki: 

“Bizim ilâhlarımız mı (tapındığımız melekler mi) daha iyi, 

yoksa o mu (İsa mı?)” 

Bunu sana ancak tartışmak için misal verdiler. 

Doğrusu onlar düşmanlık eden bir topluluktur. 

59. O (İsa), ancak kendisine nimet verdiğimiz 

ve 

İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur! 

60. Ve eğer dileseydik/özgür irade vermeseydik, 

sizden melekler olur, yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi! 

61. VE ŞÜPHESİZ o (babasız yaratılmış İsa’nın doğumu) 

Saati (Kıyamet’in yaklaşmış olduğunu) hatırlatan 

bir mucizedir/ilimdir. 

O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, 

Bana uyun, doğru yol budur. 

 


