7-İncil'e göre çarmıh hadisesi-2

Pavlos, İsa’nın a s neden Cuma günü asılmasını sağlıyor?

Yeni Ahitten Luka 23. Bölüm ayet 20-21;

“İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, «O'nu çarmıha ger,
çarmıha ger!» diye bağrışıp durdular.”

Platus’un böyle bir ikna etme çabasına girmesine ihtiyacı yoktur ama kendisi onun salih bir
insan olduğunu kabul ediyor. Diğer taraftan da hanımının gördüğü rüyanın etkisi altındadır ve
bundan dolayı da onu kurtarmak istiyor.

İşte dediklerine göre o, böyle bir baskı altında karar verdi fakat bir kurnazlık yaptı; Cuma günü
öğleden sonra onu çarmıha gerdirdi. Neden Cuma günü öğleden sonra çarmıha gerdiler?
Çünkü Cuma günü akşamı Yahudilerin kutsal günüdür. Cumartesi sebt günü başlıyor. O günde
Yahudilerin bir iş yapmaları ve o günün başlaması ile beraber herhangi birinin çarmıhta asılmış
olması haramdır, yasaktır. Platus bir tedbir alıyor ve Hz. İsa’yı as hemen asıyor ve biliyordu ki
akşam vakti olunca yani üç dört saat sonra Yahudiler ve hahamları onun asılmasına kutsal
günleri başlıyor diye izin veremezler.

Diğer taraftan çarmıhta bir insan asıldı ise onu indirdikten sonra öldürmek için kemiklerini
kırarlardı. Bunu çeşitli ayetlerden de anlıyoruz.

İlgili ayetlerden akşam vakti geldiğinde Hz. İsa’yı as ve Hz. İsa’yla as birlikte olan iki hırsızın
çarmıhtan indirildiğini ve hırsızların kemiklerinin o zamanki görevliler tarafından kırıldığını ama
as dokunmadıklarını
Hz. İsa’ya
anlıyoruz.
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Markos 16. Bölüm ayet:42-43:

“O gün Hazırlık günü, yani Sept gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu.”

Matta 27. bölüm ayet:45-46

“Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.”

Şimdi bu neden önemlidir. Orada karanlık olunca birinin durmaması lazım. Çünkü Cuma akşamı
güneşin batışı ile onların kutsal cumartesi günü başlıyor. Karanlık çökmese belki orada daha
geç saate kadar asılacaktı ama Allah’u Teâlâ başka bir tedbir aldı ve bir şekilde karanlık çöktü.
Bu durumda Yahudi hahamlar "akşam oldu bunu indirelim" diyeceklerdi. Allah’u Teâlâ bu
şekilde bir tedbir aldı.

Markos 15. Bölüm ayet:34;

“Saat üçte İsa yüksek sesle, «Elohi, Elohi, lema şevaktani» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin
terk ettin?» diye bağırdı.”

Hz. İsa as orada da Allah’ım beni niye bıraktın diye yüksek sesle dua etti.

Yahudilik inancında Cumartesi gününün anlamı nedir? Hz. İsa’nın as çarmıha gerildiği an hangi
yılın hangi ayı, hangi mevsimi ve hangi tarihe denk geliyor?

Şimdi İncil’den anlaşılan bu günler kış günleridir. Kış günleri de kısadır. Kısa olduğuna göre
öğleden sonra astılar ise akşama kadar daha kısa bir zaman dilimidir ve bu zaman dilimi
içerisinde çarmıhta bir insanın ölmesi mümkün değildir.
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Yuhanna 18. Bölüm ayet:18;

“Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş
ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu.” der.

Bu olayın kış günü olduğu anlaşılıyor çünkü ısınmak için ateş yakmışlardır.

Hz. İsa’nın öğleden sonra kısa bir zaman orada kaldığı anlaşılıyor. Bu kadar kısa zamanda bir
insanın çarmıhta ölmesi mümkün değildir.

Markus 15. Bölüm ayet: 25-27:

“...Üzerindeki suç yaftasında, `YAHUDİLERİN KRALI' diye yazılıydı. İsa'yla birlikte, biri sağında
öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler..”

Hz. İsa’yla as beraber iki hırsızı da çarmıha germişlerdi ve birilerini öldürmek istiyorlarsa ve sebt
günü gelmişse; çarmıha gerildikten sonra onu indiriyorlar ve kemiklerini kırmak sureti ile onu
öldürüyorlardı.

Bu da önemlidir; çünkü Platus öyle bir görüntü vermek istiyordu ki, bu İsa için alınmış özel bir
karar değil herkes için alınmış bir karardır. Hepsi asılacaktı ama onun içinde bir plan vardı.

O, Hz. İsa’yı as kurtarmak istiyordu ve üç saat içinde Hz. İsa’nın as orada ölmesi mümkün değildir.
Dolayısıyla üç saat sonra çarmıhtan indirip hırsızları öldürürüz ve ben İsa’yı bir şekilde
kurtarırım, diye düşünüyordu. Bunun arkasında rüyanın etkisi, Hz. İsa’nın
as

salih oluşunun, suçsuz oluşunun, temizliğinin etkisi var ve aslında Allah’u Teâlâ’nın planı
devrededir. Allah’u Teâlâ bir peygamberi böyle bir durumdan kurtarmak için böyle birilerine bir

3/5

7-İncil'e göre çarmıh hadisesi-2

rüya gösterdiği ve planını devreye soktuktan sonra hiçbir zaman Allah’u Teâlâ’nın planı
başarısızlığa uğramaz bu mümkün değildir.

Sebt gününe gelince, Yuhanna 19. bölüm ayet:31:

“Yahudiler Platus'tan çarmıha gerilmiş adamların bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin
kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan, cesetlerin Sept günü çarmıhta kalmasını
istemiyorlardı. Çünkü o Sept günü büyük bayramdı..”

Yahudiler artık Sebt gününün başladığını ve bir iki saat içinde orada birinin ölmesinin mümkün
olmadığını biliyorlardı. Onun için diyorlar ki onların üçünü de indir çünkü bizim kutsal günümüz
başladı ve bugün orada şer’en birilerinin asılmış olması ve birilerinin durması caiz değildir,
haramdır. "Bunları indir ama bacaklarını kır." Bunu yaptılar ve daha sonra;

Matta 27.bölüm ayet: 45-46:

“Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Saat üçe
doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk
ettin?» diye bağırdı.”

Şimdi anlaşılıyor ki Hz. İsa as en azından denilen saate kadar orada hayattadır.

Biz şunu anladık ki Allah’u Teâlâ Hz. İsa’yı as kurtarmak için Platus’un hanımına rüya gösterdi.
Pilatus ve hanımı görülen rüyanın da etkisiyle Hz. İsa’nın
as

suçsuz olduğunu biliyorlardı ve Hz. İsa’yı
as

kurtarma çabasındadırlar. Hz. İsa’nın
as

üç dört saate kadar çarmıhta kalmış olduğu, o üç dört saat içinde onun ölmediği, ölemeyeceği
anlaşılmaktadır ve onun için Yahudiler Pilatusa geldiler bunların bacaklarını kır dediler. Pilatus
ise iki hırsızın bacaklarını kırdırmış ve İsa'yı bir şekilde korumuştu. (Devam edecek)
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