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YUHANNA
KİTABI bölüm 18

✼

İsa’nın 
Tutuklanması

Yuhanna 18:1-11

İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle 
birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisinin ötesine 
geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa'yla öğrencileri 
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bu bahçeye girdiler. O'na ihanet eden Yahuda 
da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle 
orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda 
yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve 
Ferisiler'in gönderdiği görevlileri alarak oraya 
geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve 
silahlar vardı. 

İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne 
çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. 

“Nasıralı İsa'yı” diye karşılık verdiler. 

İsa onlara, “Benim” dedi. 

O'na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte 
duruyordu. İsa, “Benim” deyince gerileyip yere 
düştüler. 

Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi 
arıyorsunuz?” diye sordu. 

“Nasıralı İsa'yı” dediler. 
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İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni 
arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.” 
Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana 
verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki 
sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. 

Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, 
başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup 
sağ kulağını kopardı. 

İsa Petrus'a, “Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana 
verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi. 

Yahuda, askerlere İsa’yı tutuklamaları için 
yol gösterdi. Böylesine kötü bir şeyi nasıl 
yapabilmişti? Bir insan Mesih’e sırtını 
çevirdiğinde Şeytan’a kendi üzerinde yetki 
verir.

4-6’ncı ayetleri yine okuyun. İsa, “Ben’im” 
dediğinde, askerler yere düşmüşlerdi. İsa 
kendilerine izin vermedikçe O’nu tutuklayıp 
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götüremezlerdi. Ama İsa kaçmaya 
çalışmadı. Bizim günahlarımız için ölmenin 
Tanrı’nın Kendisi için olan planı olduğunu 
biliyordu.

İsa, askerlere Kendisiyle birlikte olan 
insanların tutuklanmamasını söyledi çünkü 
zaten sadece Kendisini arıyorlardı. Ölmek 
üzereyken bile Kendisine ait olanları 
düşündü ve onların Kendi çekeceği acıları 
çekmesini istemedi.

Petrus, Rabbi için savaşmaya hazırdı. 
Hatta, kılıcını çekip başkâhinin 
hizmetkârının kulağını kesti. Luka, İsa’nın 
bu adamı iyileştirdiğini söyler. Belki Petrus 
bu yüzden askerler tarafından 
cezalandırılmamıştı.
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✼

İsa, 
Hanna’nın Önünde

Yuhanna 18:12-14

Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker 
bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup 
bağladılar. O'nu önce, o yıl başkâhin olan 
Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. 
Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha 
uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden 
Kayafa idi.

Hanna ve damadı Kayafa, her ikisi de farklı 
zamanlarda başkâhinlik yapmışlardı. İsa’yı 
öldürmeyi birlikte planlamışlardı. O’nu 
tehlikeli bir devrimci önder olmakla 
suçluyorlardı. Hanna, eğer İsa öldürülmezse 
Roma hükümeti askerlerinin bütün halkı 
öldüreceğini söylemişti. Ama bu, sadece 
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diğer dinsel liderlerin İsa’nın ölümüne karar 
vermesi için söylenmiş bir bahane idi.

Kayafa, bütün halkın ölmesindense bir tek 
kişinin ölmesinin daha iyi olduğunu 
söylemişti. İsa’nın ölümü hakkında büyük 
bir gerçeği peygamberlik ettiğini bilmiyordu. 
İsa, bizim cezalandırılmamamız için bizim 
günahlarımız için sunulan kurbandı.

İsa’nın neden ölmeden bizleri 
kurtaramadığını merak etmiş olabilirsiniz. 
Tanrı hem iyidir, hem de günahtan nefret 
eder. Bu yüzden günahkârlar Tanrı’nın 
huzuruna giremezler. Günahın sonucu 
ebedi ölümdür. Günahı örtmek için Kurbanın 
kanından başka hiç birşey yeterli değildir.

Eski Antlaşma’da Tanrı bizlere günahın ne 
kadar korkunç bir şey olduğunu ve günahın 
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bağışlanması için kan sunusunun 
sunulması gerektiğini öğretmişti. İsa’nın 
çarmıha gerilmesinden önce koyunlar, 
keçiler ve sığırlar, günahkârların yerini 
almak üzere kurban olarak sunulurlardı.

İbraniler 9:22

Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey 
kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama 
olmaz.

Bu hayvan kurbanları günahları 
silemedikleri için tekrar tekrar sunulmaları 
gerekirdi. Tanrı Kendi Oğlu’nu bizler için 
kurban edene dek sadece geçici bir 
çözümdüler. İsa bizim için kanını dökecekti. 
Herhangi başka bir şey bizleri 
kurtarabilecek olsaydı Tanrı tek Oğlu’nun 
bizler için ölmesine asla izin vermezdi.



298

✼

Petrus’un 
İsa’yı İlk İnkârı

Yuhanna 18:15-18

Simun Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın 
ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin 
tanıdığı olduğu için İsa'yla birlikte başkâhinin 
avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda, kapının 
yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı 
öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve 
Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a, “Sen 
de bu adamın öğrencilerinden değil misin?” 
diye sordu. 

Petrus, “Hayır, değilim” dedi. 

Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler 
yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş 
ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta 
ısınıyordu. 
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Burada sözü edilen diğer öğrenci, bu 
müjdeyi yazmış olan Yuhanna’dır. Yuhanna, 
kendisinin İsa’nın öğrencisi olduğunu 
saklamaya çalışmadı ve başı hiç derde 
girmedi. Ama İsa’yı savunmaya her zaman 
hazır olan Petrus korkmuştu. Kendisinin 
İsa’nın öğrencisi olmadığını söyledi.

Matta 10:32-33

İnsanların önünde beni açıkça kabul eden 
herkesi, ben de göklerde olan Babamın 
önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların 
önünde beni inkâr edeni, ben de göklerde olan 
Babamın önünde inkâr edeceğim.

✼
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Başkâhin 
İsa’yı Sorguluyor

Yuhanna 18:19-24

Başkâhin İsa'ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili 
sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı: “Ben 
söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her 
zaman bütün Yahudiler'in toplandıkları 
havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir 
şey söylemedim. Beni neden sorguya 
çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. 
Onlar ne söylediğimi biliyorlar.” 

İsa bunları söyleyince, yanında duran 
görevlilerden biri, “Başkâhine nasıl böyle 
karşılık verirsin?” diyerek O'na bir tokat attı. 

İsa ona, “Eğer yanlış bir şey söyledimse, 
yanlışımı göster!” diye yanıtladı. “Ama 
söylediklerim doğruysa, niçin bana 
vuruyorsun?” 
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Bunun üzerine Hanan, O'nu bağlı olarak 
Başkâhin Kayafa'ya gönderdi. 

Hanna, daha önce başkâhinlik makamında 
olduğundan burada kendisinden başkâhin 
olarak söz edilir ama aslında o sırada 
Kayafa başkâhindi. Hanna, İsa’ya 
mahkemede Kendisine karşı delil olarak 
kullanılabilecek bir şey söyletmeye 
çalışıyordu ama İsa onun sorularına yanıt 
vermiyordu.

Askerler İsa’yı Kayafa’nın evine götürdüler. 
Orada adına Sanhedrin denilen dinsel 
mahkeme tarafından yargılandı. Bu 
mahkeme ve yargılama biçimi yasalara 
uygun değildi. Geceleyin, gizlice İsa’nın 
tutuklanmasından hemen sonra yapılmıştı. 
O’nu savunmak için tanıklar çağırma fırsatı 
yoktu. Sanhedrin'dekilerin çoğu İsa’nın 
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ölüme mahkum edilmesi gerektiğine zaten 
karar vermişlerdi. Sadece O’nu Pilatus’a 
resmi bir suçlamayla gönderebilmek için 
usulen bir mahkeme yapmaları gerekiyordu.

✼

Petrus’un 
İkinci ve Üçüncü İnkârı

Yuhanna 18:25-27

Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş 
ısınıyordu. O'na, “Sen de O'nun öğrencilerinden 
değil misin?” dediler. 

“Hayır, değilim” diyerek inkâr etti. 

Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un, 
kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle 
Petrus'a, “Bahçede, seni O'nunla birlikte 
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görmedim mi?” diye sordu. 

Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz 
öttü. 

Petrus’a üç kez, İsa’nın öğrencilerinden biri 
olup olmadığı sorulmuş ve Petrus da üç kez 
Rabbi’ni inkâr etmişti. Bundan sonra tıpkı 
İsa’nın daha önce söylemiş olduğu gibi, 
horoz ötmüştü. Demek, İsa önceden 
Petrus’un tam hangi anda inkar edeceğini 
bilerek öğrencisini uyarmıştı. İsa ona 
baktığında, Petrus Efendisi’ni ne denli hayal 
kırıklığına uğrattığını anlamıştı. Yaptığından 
ötürü büyük bir üzüntü duyarak, ağlayarak 
oradan uzaklaşmıştır.

✼
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İsa 
Vali Pilatus’un 

Önünde
Yuhanna 18:28-38

Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı 
Kayafa'nın yanından alarak vali konağına 
götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh 
yemeğini yiyebilmek için kendileri vali 
konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus 
dışarı çıkıp yanlarına geldi. “Bu adamı neyle 
suçluyorsunuz?” diye sordu. 

Ona şu karşılığı verdiler: “Bu adam kötülük 
eden biri olmasaydı, O'nu sana getirmezdik.” 

Pilatus, “O'nu siz alın, kendi yasanıza göre 
yargılayın” dedi. 

Yahudi yetkililer, “Bizim hiç kimseyi ölüm 
cezasına çarptırmaya yetkimiz yok” dediler. 
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Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için 
söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. 

Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp 
O'na, “Sen Yahudiler'in Kralı mısın?” diye 
sordu. 

İsa şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi 
söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana 
söyledi?” 

Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana 
kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. 
Ne yaptın?” 

İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” 
diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan 
olsaydı, yandaşlarım, Yahudi yetkililere teslim 
edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim 
krallığım buradan değildir.” 

Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi. 
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İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” 
karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek 
için doğdum, bunun için dünyaya geldim. 
Gerçekten yana olan herkes benim sesimi 
işitir.” 

Pilatus O'na, “Gerçek nedir?” diye sordu. 

Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, 
Yahudiler'in yanına çıktı. Onlara, “Ben O'nda 
hiçbir suç görmüyorum” dedi. 

Sanhedrin kimseyi ölüme mahkum 
edemezdi, bu yüzden İsa’yı Romalı vali 
Pilatus’a yolladılar. İsa’yı Kendi krallığını 
kurmaya çalışmakla suçladılar. Bu vatana 
ihanet, ölüm cezasını gerektiren bir suçtu.

İsa bu yalan yere suçlamaya karşı Kendini 
savunmaya çalışmadı. Pilatus’a bir krallığa 
sahip olduğunu söyledi. Pilatus’a bir kral 
olduğunu ama krallığının bu dünyaya ait 
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olmadığını söyledi. İsa’nın krallığı, Kendisini 
kabul edenlerin yaşamındaki ruhsal bir 
krallıktı.

✼

İsa 
Ölüme Mahkum Ediliyor

Yuhanna 18:38-40

Pilatus O'na, “Gerçek nedir?” diye sordu. 

Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, 
Yahudiler'in yanına çıktı. Onlara, “Ben O'nda 
hiçbir suç görmüyorum” dedi. “Ama sizin bir 
geleneğiniz var, her Fısıh Bayramı'nda sizin 
için birini salıveriyorum. Yahudiler’in Kralı'nı 
sizin için salıvermemi ister misiniz?” 

Onlar yine, “Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz!” 
diye bağrıştılar. 
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Oysa Barabba bir hayduttu. 

Pilatus, İsa’yı uzun uzun sorguladıysa da 
O’nu cezalandıracak bir neden bulamamıştı. 
Bunu halka bildirmişti ama onlar İsa’nın 
çarmıha gerilmesi için daha da çok 
bağırdılar. Pilatus onlara İsa ya da bir 
haydut olan Barabbas’ın serbest bırakılması 
arasında bir seçim sunmuştu. 

Halk Barabbas’ı seçmişti.


