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YUHANNA
KİTABI bölüm 19

✼

İsa, 
Ölüme Mahkum Ediliyor

Yuhanna 18:39-40; 19:1-16

“Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh 
Bayramı'nda sizin için birini salıveriyorum. 
Yahudiler'in Kralı'nı sizin için salıvermemi ister 
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misiniz?” 

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

Oysa Barabba bir hayduttu. 

İsa Ölüme Mahkûm Ediliyor 

O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. 
Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun 
başına geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan 
giydirdiler. Önüne geliyor, “Selam, ey 
Yahudiler'in Kralı!” diyor, yüzüne tokat 
atıyorlardı. 

Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler'e, “İşte, O'nu 
dışarıya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç 
bulmadığımı bilesiniz” dedi. 

Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve 
üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus 
onlara, “İşte o adam!” dedi. 
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Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, 
“Çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. 

Pilatus, “O'nu siz alıp çarmıha gerin!” dedi. 
“Ben O'nda bir suç bulamıyorum!” 

Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir 
yasamız var, bu yasaya göre O'nun ölmesi 
gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu 
ileri sürüyor.” 

Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine 
vali konağına girip İsa'ya, “Sen nereden 
geliyorsun?” diye sordu. 

İsa ona yanıt vermedi. 

Pilatus, “Benimle konuşmayacak mısın?” dedi. 
“Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de 
yetkim olduğunu bilmiyor musun?” 

İsa, “Sana gökten verilmeseydi, benim 
üzerimde hiçbir yetkin olmazdı” diye karşılık 
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verdi. “Bu nedenle beni sana teslim edenin 
günahı daha büyüktür.” 

Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. 
Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, 
Sezar'ın dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral 
olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı 
gelmiş olur.” 

Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. 
Taş Döşeme –İbranice'de Gabbata– denilen 
yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh 
Bayramı'na Hazırlık Günü'ydü. Saat on iki 
sularıydı. Pilatus Yahudiler'e, “İşte, sizin 
Kralınız!” dedi. 

Onlar, “Yok et O'nu! Yok et, çarmıha ger!” diye 
bağrıştılar. 

Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye 
sordu. 

Başkâhinler, “Sezar'dan başka kralımız yok!” 
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karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus 
İsa'yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim 
etti.

Pilatus İsa’yı salıvermek istiyordu ama 
halktan korkuyordu. Onu kendi görüşlerine 
katılmazsa Roma İmparatoru’na rapor 
etmekle tehdit ediyorlardı. Böyle bir şey 
olursa işi, hatta hayatı tehlikeye girerdi. 
Suçsuz birini ölüme mahkum etmek 
istemiyordu ama kendi güvenliği onun için 
neyin doğru, neyin yanlış olduğundan daha 
önemliydi. Bu yüzden Pilatus sonunda 
İsa’yı bir suçlu gibi çarmıha gerilmek üzere 
teslim etti. 

Pilatus gibi, İsa hakkındaki iyi haberi duyan 
herkesin O’nunla ne yapacaklarına karar 
vermesi gerekir. Bazıları başka insanların 
söyleyebilecekleri ya da yapabilecekleri 
şeylerden ötürü İsa’yı kabul etmekten 
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korkarlar. Tanrı’nın Yargı Günü’nde bizimle 
ne yapacağı, bizim şimdi O’nun İsa Mesih’le 
ne yaptığımıza bağlıdır.

✼

İsa
Çarmıha Çivileniyor

Yuhanna 19:16-27

Bunun üzerine Pilatus İsa'yı, çarmıha gerilmek 
üzere onlara teslim etti. 

Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını 
kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice'de Golgota– 
denilen yere çıktı. Orada O'nu ve iki kişiyi daha 
çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki 
yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta 
yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle 
yazılıydı: 
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NASIRALI İSA –
YAHUDİLER'İN KRALI

İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. 
Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu 
yaftayı Yahudiler'in birçoğu okudu. Bu yüzden 
Yahudi başkâhinler Pilatus'a, “‘Yahudiler'in 
Kralı’diye yazma” dediler. “Kendisi, ‘Ben 
Yahudiler'in Kralı'yım dedi’diye yaz.”

Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım” karşılığını 
verdi. 

Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra 
giysilerini alıp her birine birer pay düşecek 
biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da 
aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz 
bir dokumaydı. Birbirlerine, “Bunu 
yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura 
çekelim.” 
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Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: 

“Giysilerimi aralarında paylaştılar, 
Elbisem üzerine kura çektiler.” 

Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının 
yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı 
Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, 
annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında 
durduğunu görünce annesine, “Anne, işte 
oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” 
dedi. 

O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini 
kendi evine aldı.

İsa, iki suçlu arasında çarmıha çivilenerek 
gerildi. Başının üzerine asılan levhada, 
“Nasıralı İsa, Yahudilerin Kralı” yazıyordu. 
Bundan hoşlanmayan başkâhinler, yazının 
değiştirilmesini istedi. Pilatus ise bu yazının 
değiştirilmesini reddetti.
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İsa çarmıhta acı çekerken bile, Kendisi 
yerine diğer insanları düşündü. Annesini, 
şimdi kitabını okumakta olduğunuz 
öğrencisi Yuhanna’nın bakımına teslim etti. 
Diğer müjdelerden, Kendisini çarmıha 
çivileyen insanlar için bile dua ettiğini 
okuyoruz.

✼

İsa’nın 
Ölümü

Yuhanna 19:28-30 

Daha sonra İsa, her şeyin artık 
tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine 
gelsin diye, “Susadım!” dedi. Orada ekşi şarap 
dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir 
süngeri mercanköşk dalına takarak O'nun 
ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca, 
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“Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu 
teslim etti. 

İsa çarmıhta öldüğünde, Eski Antlaşma’da 
(Zebur’da) Mesih’in bizim günahlarımız için 
ölmesi hakkında yer alan bütün 
peygamberlikler yerine geldi. Askerlerin 
O’nun giysileri için zar atması ve O’na 
içmesi için ekşi sirke vermelerine kadar her 
şey aynen bin yıl önce yaşayan Davut 
Peygamber’in söylediği gibi gerçekleşmişti.

Mezmur 22:18

“Giysilerimi aralarında paylaştılar, 
Elbisem üzerine kura çektiler.”

Mezmur 69:21

“Sirke içirdiler susadığımda.”

İsa, “Tamamlandı” dedi. Tanrı'nın yapması 
için Kendisine vermiş olduğu işi 
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tamamlamış olduğunu söylemek istiyordu. 
Öldüğünde, kurtuluşumuzun bedeli 
ödenmiş oldu.

İsa’yı öldüren gerçekte bizim 
günahlarımızdı. Bu yüzden ne İsa'nın 
ulusunu, ne Pilatus’u ne de O’nu çarmıha 
geren askerleri suçlayamayız. O’nu bizleri 
kurtarmak için çarmıha götüren günahtı — 
bizim günahımızdı. Bunu anlamak bizi 
günahlarımızdan ötürü çok pişmanlık 
duymamıza neden olur. İsa’nın ölümüne 
neden olan şeyleri yapmaya devam etmek 
istemeyiz. Bu yüzden Tanrı’dan 
günahlarımızı bağışlamasını isteriz. İsa’nın 
bizim için yapmış olduğu şeyi kabul ederiz 
ve kurtuluruz. İsa bizim yerimize ölmüştür.

1.Petrus 2:24

Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk 
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uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

✼

İsa’nın Böğrü 
Deliniyor

Yuhanna 19:31-37

Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha 
gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve 
cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık 
Günü olduğundan, cesetlerin Şabat Günü 
çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o 
Şabat Günü büyük bayramdı. Bunun üzerine 
askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa'yla 
birlikte çarmıha gerilen öteki adamın 
bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince O’nun ölmüş 
olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını 
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kırmadılar. Ama askerlerden biri O'nun 
böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen 
kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık 
etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu 
söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye 
tanıklık etmiştir. Bunlar, “O’nun bir tek kemiği 
kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı'nın yerine 
gelmesi için oldu. Yine başka bir Yazı'da, 
“Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor. 

Çarmıha germe yavaş gerçekleşen ve acı 
veren bir ölüm biçimiydi. Askerler 
idamlıkların daha çabuk ölmeleri için 
onların bacaklarını kırarlardı. İsa’nın zaten 
ölmüş olduğunu gördüler ve kemiklerini 
kırmadılar. Bu Kutsal Kitapta İsa’dan 
yüzyıllar once yazan bir peygamberliğin 
yerine gelişiydi.

Askerler İsa’nın böğrünü deldiklerinde bu da 
yine Kutsal kitapta yazan başka bir 
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peygamberliğin yerine gelişiydi, 
günahlarımızı yıkayan kaynak açılmıştı.

Zekeriya 12:10

Bana, yani deştiklerine bakacaklar.

1.Yuhanna 1:7

Ama O ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta 
yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve 
Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

✼

İsa’nın 
Gömülmesi

Yuhanna 19:38-42 

Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın 
cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. 
Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi, ama Yahudi 
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yetkililerden korktuğundan bunu gizli 
tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip 
İsa’nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin 
İsa'nın yanına gelen Nikodim de otuz litre 
kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak 
geldi. İkisi, İsa'nın cesedini alıp Yahudiler’in 
gömme geleneğine uygun olarak onu 
baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın 
çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin 
içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı 
yeni bir mezar vardı. O gün Yahudiler'in 
Hazırlık Günü'ydü. Mezar da yakın olduğundan 
İsa'yı oraya koydular. 

Aramatyalı Yusuf ve Nikodim, önde gelen 
dinsel önderlerdendiler ve Yahudilerin en 
yüksek mahkemesi olan Sanhedrin’in 
üyeleriydiler. İsa’nın ölmesi için oy 
kullanmamışlardı. O zamana dek ikisi de 
İsa’ya gizliden gizliye iman etmiş kişilerdi, 
açıkça O’na iman ettiklerini bildirmekten 
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korkuyorlardı.

Ama Tanrı, Aramatyalı Yusuf ve Nikodim’e, 
O’na olan saygı ve sevgilerini gösteren bir 
davranış olan, İsa’nın bedenini isteyip O’nu 
gömmeleri için cesaret verdi. Bu da bir 
başka peygamberliği yerine getirdi: Bu 
peygamberliğe göre Mesih ölümünde 
zengin insanlarla birlikte gömülecekti.

Yeşaya 53:9

Şiddete başvurmadığı, / Ağzından hileli söz 
çıkmadığı halde, / Ona kötülerin yanında bir 
mezar verildi, / Ama öldüğünde zenginin 
yanındaydı. 

O zamanlar oradaki adetlere göre, ölünün 
bedeni baharatla uzun keten bir bezlere 
sarılır ve bir dağ ya da tepe yamacına 
mezar olarak oyulan bir kovuğa konurdu. 
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Diğer müjdelerden İsa’nın bedeninin 
Aramatyalı Yusuf’un mezarına 
gömüldüğünü öğreniyoruz.

Gömülme için gerekli olan bütün hazırlıkları 
tamamlamak için yeterli zaman azdı çünkü 
İsa öldüğünde neredeyse akşam olmuştu. 
Şabat, güneş battığında başlıyordu. Bu 
yüzden İsa’nın bedeni idam sahasına çok 
yakın olan Aramatyalı Yusuf’un mezarına 
gömülme için en gerekli hazırlıklar hızla 
yapıldıktan sonra konulmuştu.

Yuhanna 19:40, 42

İkisi [Aramatyalı Yusuf ve Nikodim] , İsa'nın 
cesedini alıp Yahudiler'in gömme geleneğine 
uygun olarak onu baharatla keten bezlere 
sardılar.O gün Yahudiler'in Hazırlık Günü'ydü. 

Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya 
koydular.


