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Yeþaya, 7. Bölüm, sayfa 1

Yeþaya, yedinci bölüm

I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12)

A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31)

B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4)

C. Kutsamadan önceki sýkýdüzen (2:5-2:22)

Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1)

D. Sýkýdüzenin ortasýnda ümit (4:2-6)

E. Tanrý baðýnýn türküsü (5:1-7)

F. «Vay»lar (5:8-23)

G. «Vay»larýn temel kaynaðý ve cezasý (5:24-30)

Ð. Yeþaya'nýn görmesi (6:1-13)

H. Tanrý'nýn belirtisi (7:1-25)
1. Suriyeli kral Retsin ve Ýsrail kralý Pekah, Yahuda kralý Ahaz'a karþý

savaþa çýktý (7:1).
a. Ahaz'la Yahudalýlar korku içinde kývranýyordu (7:2).
b. Tanrý, Ahaz'ý avutmak için Yeþaya'yý oðlu Þear-yaþub'la birlikte

gönderdi (7:3).
1). Þear-yaþub'un adý «Bir kalýntý dönecek» demektir (Bkz. 7:3,

dipnot).
2). Tanrý iki kralý, Retsin'le Pekah'ý iki kuyruða ve tüten, yarý yanmýþ

iki odun parçasýna benzetti (7:4).
3). Retsin ile Pekah'ýn planý, Yahuda üzerine Tabeel'in oðlunu kral

yapmaktý (7:5-6)
4). Tanrý onlarýn tasarýlarýný bozguna uðratacaktý: Altmýþ beþ yýl

içinde Efraim bir kavim olmaktan çýkacaktý (7:7-9).
5). Ahaz'ýn avunmasý Tanrý'ya iman etmesine baðlýydý (7:9).
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2. Tanrý, Ahaz'ýn bir belirti istemesini buyurdu (7:10-11).
a. Ahaz, bu öneriyi geri çevirdi (7:12).
b. Tanrý Kendisi belirtiyi bildirdi (7:14): Oysa, bu bir bildiri ile iki

peygamberliði içerdi.
1). Adý «Tanrý bizimle» demek olan Ýmmanuel doðacaktý.
2). Yeþaya'nýn çocuðu doðacaktý.  çocuk iyiyi ve kötüyü ayýrt

edemeden önce
a). Retsin ve Pekah'ýn topraðý boþalacaktý (7:16).
b). Tanrý Yahuda'yý Asurlular ve Mýsýrlýlar'ýn eliyle

cezalandýracaktý (7:17-20).
c). Tanrý'nýn daha ileride Yahuda'yý sürgünlüðe göndereceði

önceden bildirildi (7:20-22).
ç). O günde ülkede býrakýlan az kiþi, bolluk içinde yaþayacaktý

(7:21-22).
d). Ülke ise, çalýlýða dönecekti (7:23-25).

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

7:1 Uzziya'nýn oðlu Yotam: Yeþaya, kuþkusuz Yotam'ýn krallýðý sýrasýnda da vaaz vermiþti, ama

vaazlarýnýn hiçbirisinden iz kalmamýþtýr.

Yotam on altý yýl krallýk etti ve «Rabbin tapýnaðýna girmediði halde ... Rabbin gözünde doðru olaný

yaptý ...  ancak yüksek yerler kaldýrýlmadý.  Kavim henüz yüksek yerlerde kurban kesip buhur

yakýyorlardý» (2. Tarihler 27:2; 2. Krallar 15:33-35).  Yotam'ýn krallýðýnýn sonuna doðru «Rab ...

Suriye kralý Retsin'i ve Remalya'nýn oðlu Pekah'ý Yahuda'ya karþý göndermeye baþladý» (2. Krallar

15:37).

Bu bölümle ilgili tarihsel ayrýntýlar oldukça çoktur.  Bu nedenle, ayetlerle ilgili notlarý incelemeden

önce bu bölümdeki olaylar dizisine ýþýk tutan bilgiyi özetlemek gerekir:

Yeþaya 7:1-8,16; 2. Tarihler 28:1-15

7:1 Suriye kralý Retsin ve Ýsrail (Efraim) kralý, Remalya'nýn oðlu Pekah Yerusalem'e karþý savaþ

açmak için yola çýktýlar (2. Krallar 16:5,6).  Bunun nedeni Ahaz'ýn yalancý tanrýlara

tapýnmasý, oðullarýný ateþte yakmasýydý (2. Tarihler 28:1-5 «Bundan ötürü»).

7:1a ile 7:1b arasýnda 2. Tarihler 28:5-15'de anlatýlan korkunç olaylar geçiyor.

7:2 Ahaz ve Yahuda paniðe kapýldý.

7:3 Tanrý, Yeþaya'yý Ahaz'ý avutmak için gönderdi.

7:7 Retsin'in ve Pekah'ýn amaçlarý bozguna uðrayacaktý.

7:8,16 Altmýþ beþ yýl içinde Efraim bir toplum olarak ortadan kalkacaktý.

2. Krallar 16:7-10

16:7 Ahaz, Tanrý'ya iman etmedi (Yeþaya 7:9).  Bunun yerine Asur kralý III. Tiglat-pileser'in

Yahuda'yý, Suriye ve Ýsrail'den kurtarmasýný diledi.
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1Firavun-neko tahta çýktýðý sýrada Nineve (Asur) yýkýldý (Ý.Ö.612).  Bu durumdan yararlanarak Firavun-
neko Filistine'e doðru yola koyuldu.  Megiddo'ya vardý.  Kendisine karþý çýkan Yahuda kralý Yoþiya'yý

öldürdü.  Asur kuvvetleri tarafýndan geri çevrilmeyerek Fýrat Irmaðýna kadar ilerledi.  Ne var ki, kendini
Asur'a karþý savaþ açacak güçte görmedi ve geri döndü.  Yoþiya'yý öldürdükten üç ay sonra Yahuda'ya

döndü, toplumun kral olarak seçtiði Yehoahaz'ý tahttan indirdi, onu Mýsýr'a gönderdi.  Yehoyakim'i kral
yaptý ve Yahuda'ya aðýr bir vergi yükledi.  Ýki yýl sonra Firavun-neko'nun egemenliði Babil'e yenik düþtü

(Yeremya 37:7,8; 46:2).

2On sekizinci hanedanýn en güçlü kralý (Ý.Ö. 1490-1439) III. Tutmosis'in ölümünde Mýsýr egemenliði

güneyde Nübye’den (Nubia'dan), kuzeyde Fýrat Irmaðý'na kadar uzanýyordu.  Baþtan baþa bütün bölge
Mýsýrlý görevlilerin yönetimindeydi.  Stratejik yerlerde garnizonlar kuruldu.  Yerel hükümdarlara vergi

yüklendi.  Onlarýn mirasçýlarý Mýsýr'da yetiþtirildi, prensesleri firavunun haremine girdi.  Her yerde Mýsýr
dinine adanmýþ tapýnaklar bina edildi.  Buna karþýn firavunun eli hükmettiklerini ezmedi.  Yerel önderlere

baský yapýlmadý.  Halklar Mýsýr'a sürülmedi. (Sabatino Moscati, The Face of the Ancient Orient, s.111,112,  206; Merrill

C. Tenney, Pictorial Bible Dictionary, s.522).

Yeþaya, 7. Bölüm, sayfa 3

16:8 Ahaz, Rabbin evinden ve kral evinden gümüþ ve altýn hazinelerini armaðan olarak III. Tiglat-

pileser'e gönderdi.

16:9 III. Tiglat-pileser Suriye'ye karþý yürüdü, orada yaþayan halký Kir'e sürdü ve kral Retsin'i

öldürdü.

16:10 Ahaz, III. Tiglat-pileser'i karþýlamak için Þam'a gitti, v.s.

Yeþaya 7:17-20; 2. Tarihler 28:16,19-21

7:17 Tanrý, Yahuda'yla Ahaz'a karþý III. Tiglat-pileser'i kýþkýrttý.  III. Tiglat-pileser, geçmiþte Ahaz'ý

düþmanlarýndan kurtarmýþtý, ama þimdi onu sýkýþtýrýyordu.

Yeþaya 7:18-19; 2. Krallar 23:29-35; 24; 25

Yeþaya 7:18-19  Tanrý, Yahuda'yý sýkýþtýrmak için Mýsýr'ý da çaðýrdý.  Bu, 2. Krallar 23:29-35'te

anlatýlýr.

2. Krallar 23:29  Mýsýr kralý Firavun-neko, Asur kralýna karþý Fýrat Irmaðýna çýktý.

Mýsýr'ýn kuzeyine düþen ülkelerde, Mýsýr'ýn yetkisini yeniden kurmaya çabalayan son

firavun Neko'ydu (Ý.Ö. 609-593)1.  Dokuz yüz yýl önce Mýsýr, o bölgeyi etkisi altýna almýþtý2.

23:29 Yahuda kralý Yoþiya, Firavun-neko'ya karþý yürüdü.

23:29 Firavun-neko, Yoþiya'yý Megiddo'da öldürdü.

23:30 Halk, Yoþiya'nýn oðlu Yehoahaz'ý kral olarak meshetti (I.Ö.608).

23:33 Firavun-neko, Yehoahaz'ý zincire vurdu ve onu Mýsýr'a sürdü.

23:33 Firavun-neko ülkeye yüz talant gümüþ ve bir talant altýn vergi yükledi.

23:34 Firavun-neko Yoþiya'nýn oðlu Elyakim'i kral ilan etti, adýný Yehoyakim'e deðiþtirdi.

23:35 Firavun-neko'nun yüklediði vergiyi ödemek için Yehoyakim ülkedeki herkesten vergi

topladý.

24:8 Yehoyakin kral oldu (Ý.Ö. 597).

24:10 Ýlk sürgünlük: Nebukadnetsar Yehoyakin’i, annesini ve Yahuda’nýn ileri gelenlerini (toplam

10.000 kiþiyi) Babil’e sürdü (Ý.Ö. 597).

25:8 Ýkinci sürgünlük
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3Baal, Kenanlýlar ve Fenikeliler'in taptýklarý birçok tanrý için kullanýlan genel addýr.  «Baal» efendi
anlamýný taþýr.  Bu inanca göre, Baallar topraðýn tanrýlarýydýlar, onun sahipleriydiler, onu yönetimleri

altýnda tutarlardý.  Topraðýn verimliliði için onlara dua edilirdi, ilk ürünler heykellerine sunulurdu.  Bazý
Baallar öbürlerinden güçlüydü.  Bazýlarý kentlerin efendileriydi.  Ýsrailoðullarý Baal tapýcýlýðýna düþtü.

Peygamberler bu iðrenç günaha karþý sürekli uyarýda bulunuyordu (Tenney, Merrill C. Pictorial Bible Dictionary,

s. 87).

Yeþaya, 7. Bölüm, sayfa 4

Yotam'ýn oðlu, Yahuda kralý Ahaz: Ahaz, ne dedesi Uzziya'ya ne de babasý Yotam'a benzerdi.

Tam tersine, Ýsrail krallarýnýn yolunda yürüdü.  Baallar3 için dökme put yaptý.  Hinnom oðlu

deresinde buhur yaktý. Tanrý'nýn Ýsrail oðullarýnýn önünden kovduðu uluslarýn iðrençliðine benzer

olarak oðullarýný ateþte yaktý, yani kendi oðullarýný yalancý tanrýlara kurban olarak sundu.  Yüksek

yerlerde, tepeler üstünde ve her yeþil aðacýn altýnda kurban kesti ve buhur yaktý (2. Tarihler

28:1-4).

Tanrý, Ahaz'ýn hainliði nedeniyle onu Suriye kralýnýn eline verdi.  Suriye ordusu ona saldýrdý, birçok

esiri Þam'a sürdü.  Kral Ahaz sýkýntý içerisindeyken Tanrý'ya karþý hainliðini artýrdý.  Kendi

düþüncesine göre, yenilmesini Þam'ýn ilahlarý saðlýyordu.  «Mademki Suriye krallarýnýn tanrýlarý

onlara yardým ettiler, bana da yardým etsinler diye ben de onlara kurban keseyim» dedi.  Tanrý

tapýnaðýndaki kaplarý topladý, parçaladý; tapýnaðýn kapýlarýný kapadý; Yerusalem'in her köþesinde

baþka ilahlara buhur yakmak için sunaklar kurdu (2. Tarihler 28:5,22-25).

Ahaz «Ýsrail kralýn eline de verildi .... Pekah, Yahuda'da yüz yirmi bin kiþiyi bir günde öldürdü,

hepsi yiðit adam idiler; çünkü atalarýnýn Tanrýsý Rabbi býrakmýþlardý.  Efraimli bir  yiðit, Zikri, kralýn

oðlu Maaseya'yý, kral evinin reisi, Azrikam'ý ve kraldan  sonra ikinci adam olan Elkana'yý öldürdü.»

250.000 kiþiyi ve birçok çapul malýný Samiriye'ye götürdü.  «Ahaz'ýn yüzünden Rab Yahuda'yý

alçalttý; çünkü Yahuda'da azgýnlýk etmiþ ve Rabbe karþý çok hainlik etmiþti» (2. Tarihler 28:5-8,19).

Retsin: III. Tiglat-pileser'in çiviyazýlarýnda Retsin'in adý geçer.  Ý.Ö. 732 ya da 731 yýlýndan kalma

bir yazýda Retsin'i yendiði ve öldürdüðü kayýtlýdýr (2. Krallar 16:9).

Pekah: Pekah, Ýsrail kralý Pekahya'nýn araba savaþçýsýydý.  Kral evi hisarýnda Pekahya'yý

öldürdükten sonra kendisi kral oldu, yirmi yýl hüküm sürdü.  Onun egemenliðinde Asur kralý

III. Tiglat-pileser, birçok Ýsrailli'yi Asur'a sürdü, kentlerini de ele geçirdi (2. Krallar 15:23-31).  Az

sonra da Hoþea, Pekah'ý öldürdü (2. Krallar 15:29,30).  Hoþea da Asur'un pençesinden kaçamadý

(2. Krallar 17:6).

Genellikle Ýsrail, Suriye'ye düþman gözüyle bakýyordu (1. Krallar 15:16-20; 22:1-3; 22:1-4 [-36];

2. Krallar 5:2; 6:8,24; 8:29; 10:32-33; 13:3,22,25).  Ne var ki, zaman zaman büyük tehlikeler

karþýsýnda anlaþýyorlardý.  II. Þalmaneser'in çiviyazýlarýnda Suriye kralý II. Benhadad'la Ýsrail kralý

Ahab arasýndaki bir baðlaþma kayýtlýdýr.  Asur kralý Tiglat-pileser'in (Pul'un) saldýrýlarý (2. Krallar

15:19,29), Suriye'yi Ýsrail'le antlaþmaya zorladý.

cenk için çýktýlar:  Ahaz'ýn egemenliði Ý.Ö. 743-727 yýlýna dek sürdü.  Pekah ve Retsin'in

Yerusalem'e karþý yürümelerinin Ý.Ö. 733 yýlýnda olduðu sanýlýr.
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4Ýngilizce, KJV: «went up toward Jeruslem to war against it, but could not prevail against it."
Almanca, Luther: «zogen ... herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen; sie konnten es aber nicht

erobern.»

Not: Almanca, Brockhaus, «zog ... nach Jerusalem hinauf zum Streit wider dasselbe; aber er

vermochte nicht wider dasselbe zu streiten» çevrisiyle Kitabý Mukaddes'inkine uyar.

Yeþaya, 7. Bölüm, sayfa 5

Retsin'le Pekah, Yahuda'yý yendikten sonra onu da kendileriyle birlikte Aþur'a karþý bir

baðlaþmaya girmesi için zorlamayý amaçlamýþ olabilirdi.  Böylece bu üç ulus, Aþur'la Mýsýr

arasýnda tampon devlet durumuna gelirdi.  Mýsýr, kendisine bunca yararlý bir giriþimi kuþkusuz hoþ

karþýlardý (2. Krallar 17:3,4).

Ahaz, Tanrý'dan yardým isteyeceði yerde Asur kralýna yalvardý (2. Tarihler 28:16,20,21).  Yalancý

tanrýlara tapýnan birine bel baðlamasý, Yahuda'da o ilahlara tapýnanlarýn çoðalmasýna yol açtý

(2. Krallar 16:10-16).  Suriye ve Samiriye'nin düþüþlerine de katkýda bulundu.  Ne var ki, bu iki ülke

yýkýlmasaydý, Yahuda için birer tampon devlet rolü oynayabilirlerdi.  Tilgat-pileser ise, Ahaz'a

yardým etmek niyetinde deðildi; o da kendi çýkarýný düþünüyordu.  Yine de bu terslik Tanrý'dandý

(7:18-20).

fakat ona karþý cenk edemediler: «Cenk etmek» olarak çevrilen sözcük Ýbranice'de  lâ kham'dýr;

«-den yemek, yakýp yok etmek, savaþta mahvetmek, savaþmak» demektir.  Bunun için Ýngilizce

ve Almanca'da olduðu gibi lâkham'ýn «yenemediler» olarak çevrilmesi daha uygundur.4

7:2 Davut evi: Kral Ahaz, öznitelikleri iðrenç, Tanrý yargýsýný hak eden (herkes gibi!) bir adamdý.  Ne

var ki, Davut'un evindendi ve Tanrý, Davut eviyle son bulmayacak bir antlaþma yapmýþtý (Mezmur

89:30-37).  Onun için Ahaz'ýn çýrpýnýþlarý, Tanrý'nýn ilgisi ve lütfu dýþýnda kalmadý.  O, Ahaz'ýn

korkusunu yatýþtýrmak için Yeþaya'yý gönderdi, ona kurtuluþ sundu.

Suriye, Efraim'le (Ýsrail'le) birleþti: Ahaz'ý ve tüm halkýný dehþete düþüren haber buydu.

Yahudalýlar, yalancý tanrýlara taparak Tanrý'yý kendilerine düþman yapmýþlardý.  Sýkýntý içindeyken

yardýmýn nereden geleceðini bilemediler.  Yürekleri yerinden oynuyordu, telaþ ve ümitsizliðe

kapýldýlar.

7:3 Rab, Yeþaya'ya dedi ...  Ahaz'ý karþýlamak için ... çýk: Ahaz bir uþaðýný Yeþaya'ya yollayýp Tanrý

Sözü'nü sormadý.  Ýþleriyle, tutumuyla Tanrý'nýn acýmasýný hak etmediðini gösterdi.  Buna karþýn

Tanrý, Ahaz'a avuntu verdi.  Çünkü O, «Beni aramayanlar Beni buldu, Beni sormayanlara kendimi

gösterdim» der.  Ama lütfunun sonucu, hayal kýrýcýdýr: «Söz dinlemeyen, karþý koyan bir halka

bütün gün ellerimi uzattým» diye bildirir Tanrý (Yeþaya 65:1,2; [Romalýlar 10:20-21]).

oðlun Þear-yaþub ile beraber: Çocuðun adý bir vaaz gibiydi -- «Bir bakiye dönecek».  Tanrý,

Þear-yaþub aracýlýðýyla Suriye ve Ýsrail'in aldýklarý esirlerden bir kalýntýnýn geri döneceðini duyurdu

(2. Tarihler 28:15).  Bu ümit verici vaat, Yeþaya'nýn hizmete çaðrýlýþýný andýrýr (6:13).

Peygamberler, bildirilerinin konusunu zaman zaman çocuklarýna verdikleri adlarla kaydettiler

(Hoþea 1:4,8,9).  Örneðin Yeþaya, «Ben ve Rabbin bana verdiði çocuklar ...Ýsrail'de belirtiler ve

harikalarýz» dedi (8:18).
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Yukarýki havuzun su yolu baþýnda, çýrpýcý tarlasý caddesinde: Tanrý, Yeþaya'ya Ahaz'ýn

nerede olduðunu belirtti.  Kendisinden sonra yaþayan Hizkiya gibi belki Ahaz da, düþmanýn

saldýrýsýný beklerken önlem almakla uðraþýyordu.  Düþmanýn su kaynaklarýndan yararlanmasýný

önlemeye (2. Tarihler 32:3,4) ya da savaþ sýrasýnda kente gelen suyun kesilmemesini saðlama

baðlamaya çabalamýþ olsa gerekti.

7:4  Sakýn ve sus ... korkma ve yüreðin bayýlmasýn:  Burada duygularla ilgili dört buyruk var.  Her

biri duygularý denetim altýnda tutmak için bir emirdir.  Birçok kiþi «Duygularýmý kontrol

edemiyorum» der.  Tanrý, «Kontrol edebilirsin ve etmelisin!» der.  Duygularý denetim altýnda

tutmak yetenek sorunu deðil, istek sorunudur.  Ne var ki, sorunla karþýlaþan birçok kiþi kafalarýnda

o sorunu olduðundan çok abartýrlar.  Böylelikle iç güçlerini yitirir, kendilerini yenilme tehlikesiyle

karþý karþýya býrakýrlar.  Bazý kiþiler de boþu boþuna, hiç baþlarýna gelmeyecek ama gelmesinden

korktuklarý durumlarýn sýkýntýsýný çekerler.  Bu güç yitimi gereksizdir!  Mesih inanlýsý telaþlanmayý

bir kenara býrakarak kendisini de, baþkalarýný da, Tanrý'nýn sunduðu kaynaklara sarýlmaya

yüreklendirebilmelidir.  «Gücünüz susma ve güvenmeyle olur» (30:15).

Tanrý'nýn Ahaz'dan beklediði suskunluk ve güven, saðlam temele dayanmýyor muydu?  Tanrý,

tükenmez olanaklarý aracýlýðýyla baðlýlarýnýn gereksinimlerini karþýlayacaðýný vaat eder.  Bu bilgi,

imanla birleþtirilirse içsel bir dinginlik ve güvenlik saðlar.  «Rab bana yardýmcýdýr, korkmayacaðým,

insan bana ne yapabilir ki?» (Ýbraniler 13:6).  Bilinçli bir biçimde O'na dayanarak edinilen zihinsel

denge ve güven, tehlike karþýsýnda bile olanaklý ve gereklidir.

Ahaz, Davut, Yehoþafat (2. Tarihler 20:20,21) ve Hizkiya gibi Tanrý'dan korksaydý, tehlike

karþýsýnda çok deðiþik tepkiler gösterecekti:

1. Özel dua zamanýna gerek duyacaktý (37:14-20).

2. Tanrý'ya baðlýlýðýný yeniden itiraf edecekti (37:20).

3. Dinginlik içinde Tanrý'nýn istemini bildirmesini bekleyecekti (37:21,22 v.s.).

4. Tanrý'nýn istemini çabucak yerine getirmeye hazýr olacaktý (Mezmur 40:8).

Tanrý, Yeþaya'ya Ahaz'ý nasýl avutacaðýný öðretti, yoksa o böylesine kötü bir adama bir iyilik

bildirisi iletmesi gerektiðini bilemezdi.

iki kuyruktan, bu tüten yarý yanmýþ iki odun parçasý: Yukarýda açýklandýðý gibi hem Krallar hem

de Tarihler kitaplarý, Suriye ve Asur'un Yahuda'ya karþý saldýrýlarýný bildirir.  Ahaz'ýn bir kez

Suriyeliler'e (2. Tarihler 28:5), bir kez de Ýsrailliler'e yenik düþtüðü (2. Tarihler 28:6-15) görüldü.

Ayrýca Suriye'nin Ýsrail'le birleþerek Yahuda'ya karþý yürüdüðü kaydedilir (2. Krallar 14:22; 16:5,6).

Ahaz bu olaylarý unutmadý.  Korktuðu için Retsin'le Pekah onu yok edecek, ülkesini ortadan

kaldýracak iki güçlü kiþi olarak görünüyordu.  Harýl harýl yanan ateþ gibi tüm bir ormaný (Yahuda'yý)

sanki yalayýp bitireceklerdi.  Oysa Tanrý açýsýndan bunlar þimdiden yarý sönmüþ iki odun

parçasýydý.  Çabucak kendi alevlerinde yok olacaklardý.  Ahaz, boþu boþuna telaþlanýyordu.

Tanrý'ya güvenseydi.....  Mesih inanlýsý da Tanrý açýsýndan yaþamýný izlerse, birçok sýkýntý ve

üzüntüden esirgenir (Matta 6:[25-]34).  Tanrý'nýn yaptýðý eksiksizdir.  Yaþamýný korkusuzca O'na

teslim eden, O'nun gerisini yapacaðýný bilebilir (Mezmur 37:5).

Remalya oðlu: Pekah (7:1)
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7:5,6 Tabeel: Tab-el, Suriye dilindeki bir addý.  Týpký Tab-rimmon adý gibi (1. Krallar 15:18) Suriye

ilahlarýnýn birini övmeye yönelikti.  Tab-rimmon'un «Rimmon iyidir» demek olduðu gibi Tab-el de,

«El iyidir» demektir.

sana karþý kötülük kurdular: Retsin'le Pekah'ýn Yahuda'ya karþý tasarladýðý kötülük, kendi

yenilgisine neden olacaktý.  Kendilerine güvenerek «Yahuda'yý yýldýralým» dediler.  «Duvarýnda

gedik açalým ve Tabeel'in oðlunu kral yapalým» dediler.  Ama düþledikleri yengiyi

kazanmayacaklardý.  Çünkü Tanrý, Davut eviyle sonsuz bir antlaþma yapmýþtý (9:7; Mezmur

89:30-37).  Davut'un soyundan gelmeyen hiç kimse Yahuda'da tahta oturamazdý (Mezmur 2:2-4).

7:7 Rab diyor, Bu iþ durmayacak: Tanrý, tüm uluslar üzerindeki yetkisini bildirir (19:25; Koloseliler

1:16; 2:10).  O, Davut'a «krallýðýnýn tahtýný sonsuzluða dek sabit kýl»acaðýna söz vermiþti (2.

Samuel 7:12-17; Mezmur 89:35-37).  Retsin'le Pekah'ýn Davut evini tahttan indirme isteði,

Tanrý'nýn amacýna ters düþtü.  Bu nedenle «uluslarýn öðüdünü bozan ve kavimlerin düþüncelerini

hiç eden» Tanrý, «Bu iþ durmayacak» dedi (Mezmur 33:10).  «Rab emretmedikçe kim bir þey

söyler de vaki olur?» (Yeremya'nýn Mersiyesi 3:37; Süleyman'ýn Meselleri 19:21).

Ýnsanýn özgürlüðü nasýl sýnýrlanýr?  Ýnsanýn 1) düþünme, 2) tasarlama ve 3) yargýlama  (karar

verme) özgürlüðü vardýr.  Eline geçen olanaklarý, olup bitenleri deðerlendirmek, aralarýndaki iliþkiyi

anlamak için herkese zekâ (anlayýþ) verilmiþtir.  Ýzleyeceði yönü seçmesi için her bireye özgür

istem sunulmuþtur.  Ne var ki zekâ, zihinsel yetenekle, eðitimle, saðlýkla, önyargýlarla, Tanrý

Sözü'nü bildiði ve benimsediði oranlarla ya kýsýtlanýr ya güçlenir.  Özgür istem ise, bilgi eksikliði,

özyapý zayýflýðý, dalgalanan deniz gibi deðiþen istekler ve dýþ etkilerle engellenir.  Bundan baþka

Tanrý da insanýn özgürlüðünü kýsýtlayabilir.  Tanrý tasarlayan zihinleri, tasarlananý yerine getiren

bedenleri, olaylarý ve ortamlarý yönetimi altýnda tutar.  Amacýna uymayaný durdurabilir.

7:8,9 Suriye'nin baþý Þam ve Þam'ýn baþý Retsin'dir; Efraim'in baþý Samiriye ve Samiriye'nin baþý
Remalya'nýn oðludur: Bu iki ülkenin sýnýrlarý olduðu gibi kalacaktý.  Bu iki egemen sýnýrlarýný

geniþletemeyecekti (Haberciler’in Ýþleri 17:26).  Suriye ve Ýsrail'i yöneten yalnýzca insanlardý.

Yahuda'yý yöneten ise Tanrý'nýn Kendisiydi.

Altmýþ beþ yýl içinde Efraim kýrýlacak, bir kavim olmaktan çýkacak: Ýsrail'in bir sürgünlüðü, bu

peygamberlikten bir iki yýl sonra Tiglat-pileser'in eliyle oldu (2. Krallar 15:29).  Tekrar yirmi yýl

sonra Kral Hoþea'nýn döneminde Þalmaneser, Ýsrail'i Asur'a sürdü (2. Krallar 17:1-6).

Manasse'nin krallýðýnýn yirmi ikinci yýlýnda, (yani Yeþaya'nýn bu ayette verdiði peygamberlikten tam

65 yýl sonra [7:1'e bakýn]) Ý.Ö. 669 yýlýnda Asur kralý Esar-haddon ya da onu izleyen Asur-banipal,

Yahuda kralý Manasse'yi sürgüne götürdü ve Samiriye'ye yabancýlarý oturttu (2. Krallar 17:24;

2. Tarihler 33:11; Ezra 4:2,3).  Ýsrailliler, Yahuda'yý yendikleriyle boþuna övünüyordu.

Peygamberleri Oded, onlarý þöyle uyarýyordu: «Sizin de Tanrýnýz Rabbe karþý günahýnýz yok mu?

... Rabbin kýzgýn öfkesi üzerinizdedir» (2. Tarihler 28:9-11).

Eðer iman etmezseniz emin olmazsýnýz: (2. Tarihler 20:20,21).  Yeþaya'nýn Ahaz'a ilettiði bildiri

gerçekti ve gerçekleþecekti.  Ne var ki, Ahaz inanmadý. Bunun için:

1. Yeþaya'nýn bildirisi onu avutmadý.

Ahaz, onu endiþelendiren hiçbir üzüntüsü yokmuþ gibi aðýr basan kaygýlarýný bütünüyle

Tanrý'ya vermeliydi (1. Petrus 5:7).  Tanrý'ya böyle güvenebilmesi için yüreðinde ve kentinde

büyük bir günahtan «temizlik kampanyasý» gerekirdi.
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2. Ülkenin güvenliðini artýracak yerde verdiði kararlarla ve aldýðý önlemlerle onu yýprattý (2. Krallar

16:9-18; 2. Tarihler 28:16,19,21,22,[16-26]).

iman: Ýman, Tanrý'nýn buyurduðu Yasa'dan daha eskidir (Romalýlar 4:9-11,13; Galatyalýlar

3:10,11,17,18).  Ýman, tüm tanrýsal öðretilerin baþta gelen koþuludur.  «Ýman dýþýnda Tanrý'yý

hoþnut etmek olanaksýzdýr.  Çünkü, Tanrý'ya yaklaþanýn ilkin O'nun var olduðuna ve kendisini

arayanlarý ödüllendirdiðine iman etmesi gerekir» (Ýbraniler 11:6).  Ýsa Mesih öðrencilerini «Ey

imaný kýt olanlar» (Matta 6:30; 8:26; 16:8; Luka 12:28) ya da «Þu ana dek imanýnýz yok mu?»

(Markos 4:40) gibi sözlerle kaç kez payladý?

Tanrý, Ahaz'a «iman etmezsen» dedi.  Ahaz bir yol ayrýmýnda duruyordu.  Ýman edebilir ya da

etmeyebilirdi.  Seçim onundu.  Tanrý, Yahuda adamlarýna «Rica ederim, benimle baðým arasýnda

hüküm verin» (5:3) diyerek seslendiði gibi, Ahaz'ý da göz önündeki kanýtlarý incelemeye ve

deðerlendirmeye çaðýrýyordu.  Bu bir tehdit deðildi, lütuftu.  Ahaz'ýn Tanrý'ya iman edip

etmeyeceðine iliþkin karar vermesi gerekiyordu.  Bu kararý ertelemek zararlý olurdu.

Bilinçsiz bir iman kararý olanaksýzdýr.  Her bir insan bilinçli olarak Tanrý'ya iman etmelidir.  Yoksa

o insanýn bütün yaptýklarý Tanrý'nýn onayýndan, gücünden yoksun olur.  Örneðin, bir kiþi buðday

tanelerinin ürün getirmeyeceðini düþünürse onlarý ekmez.  Tanrý'nýn canlarý cehennemden

kurtarmak istediðine inanmazsa, insanlara kurtuluþ planýný anlatmaz.  Tanrý'nýn sýkýntýda lütuf

saðlayacaðýndan kuþkulanýrsa, avunmak için yalvarmaz.  Eðer Ahaz Tanrý'ya iman etmek için

sunulan bu olanaktan yararlanmazsa.....?!!! [7:9, 1 ve 2 sayýlý notlara bakýn].

Ýman eksikliði, güçsüzlüðe yol açar.

1. Ýsa Mesih'e iman eden her kiþi yüce bir göksel -- ruhsal -- mirasa sahiptir.  Ne var ki, o kiþi

bilinçli olarak imanýný geliþtirmezse, sanki mirasý yokmuþ gibi bu mirastaki önemli payýndan

habersiz ve yoksun kalýr (Sayýlar 14:11,12; Ýbraniler 3:19; 4:2).  Yine de mirasý vardýr!

«Göksel yerlerde bizleri her tür kutlulukla Mesih baðlýlýðýnda kutlu kýlan Tanrý O'dur.»

«Bizleri ... Mesih baðlýlýðýnda birliðe seçti.  Kendi katýnda kutsal yaþamlýlar ve suçsuz kiþiler

olmamýzý öngördü.» 

«Mesih baðlýlýðýnda, O'nun kaný aracýlýðýyla, kayrasýnýn zenginliðine yaraþan kurtuluþa --

suçlarýmýzýn baðýþlanmasýna -- eriþtik.» 

«Ýman eden bizlerde O'nun gücünün aþkýn görkemini kavrayasýnýz.... Mesih'i ölüler arasýndan

dirilterek göksel yerlerde kendi saðýnda oturtana özgü güçtür bu» (Efesliler 1:3-4,7,18-20).

2. Ýnanlýnýn mirasýndan yararlanmasýný tehlikeye düþüren etkenler vardýr: Örneðin, Kutsal Yazý'ya

göre bilgisizlik, dünyanýn çekiciliði, günaha hoþgörüyle bakmak, vb.

3. Mesih inanlýsý mirasýndan yararlanmak için:

a. Diri Tanrý'nýn kendisiyle birlikte olduðunu unutmamalý (Matta 28:20),

b. Gözle görülen þeylerden çok ruhsal gerçeklere ve baþarýya kat kat üstün deðer vermeli

(Romalýlar 1:20; 2. Korintliler 4:18; Ýbraniler 11:1),

c. Bu dünyanýn geçiciliði, öbür dünyanýn yargýsý ve ödülünü sürekli göz önünde tutmalý (24:2;

1. Petrus 1:4; 5:4),

ç. Tanrý'nýn onu yönlendirmesine, imanýný desteklemesine güvenmelidir (Mezmur 32:8).
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7:10,11 bir belirti iste: Ahaz sözde putlarýn gücüne iliþkin bir kanýt görmüþ (2. Tarihler 28:23).  Tanrý

taþkýn cömertliðinden, krala Kendi güvenilirliðini göstermek istedi.  Kralýn dilediði bir kanýtý

istemesini buyurdu.  Gideon, imanýný güçlendirmek için bir belirti istediðinde ona verilmiþti

(Hakimler 6:36-40).  Hizkiya, «Rabbin beni iyi edeceðine ve üçüncü günde Rabbin evine

çýkacaðýma alâmet ne olacak?» diye sorduðu için azarlanmadý (2. Krallar 20:8).  Ýsa Mesih'in

öðrencileri «Senin geliþini ve çaðýn bitimini gösteren belirti ne olacak?» diye sorarken geri

çevrilmedi (Matta 24:3).  Öte yandan Mesih Ýsa'nýn günlerinde Ferisiler O'ndan bir belirti

istediklerinde terslendiler, çünkü O'na inanmak niyetinde deðildiler (Matta 12:39; Markos 8:12;

Luka 11:16,29; 1. Korintliler 1:22).

Kutsal Yazý tamamlanmadan önce peygamberlerle öðretmenlerden bazýlarý Tanrý'dan aldýðý yetkiyi

belirtilerle kanýtlardý.  Örneðin, Musa (Çýkýþ 4:1-9), Ýsa Mesih (Yuhanna 2:18,19; v.s.), O'nun elçileri

(Haberciler'in Ýþleri 3:1-10; 5:12,15,16; Ýbraniler 2:3,4 v.s.), Pavlus (Romalýlar 15:19; 2. Korintliler

12:11,12).

Kutsal Yazý'da belirti isteyenin geri çevrilmesi için nedenler (tutumlar) þöyle sýralanabilir:

1. Gösterilen belirti karþýsýnda inançsýzlýðýn sürdürülmesi (Matta 27:42)

2. Yeterince belirti gördükten sonra son bulmayan belirti arzusu ([1. Korintliler 1:22], Yahudiler'in

Ýsa'nýn diriliþini ve göðe yükseliþini gördükten sonra yine de inanabilmek için baþka bir belirti

daha görmek istemeleri gibi; [Luka 23:8]).

3. Gündelik bir karar verebilmek için Tanrý'nýn belirli bir þeyi belirti olarak göstermesinin þart

koþulmasý (Bu batýl inançlara çok benzer.)

7:12 Rabbi denemem: Tanrý'yý denemek imansýzlýktýr.  Örneðin, Ýsrailliler'in Tanrý'nýn sayýsýz

mucizelerini gördükten sonra «Acaba Rab aramýzda mý» demeleri, bir yüz karasýydý (Çýkýþ 17:7;

Tesniye 6:16).  Ahaz'ýn da Tanrý'nýn içtenlikli buyruðunu reddetmesi, söz dinlemezliðini kanýtladý.

Ýstemem, Tanrý'yý denemem, dedi: Ahaz her çeþit yalancý tanrýya sunak yaptý, kurban kesti.

Üstelik kendi oðullarýný o ilahlarýn onuruna ateþe attý.  Ayrýca Tanrý'yý yardýma çaðýracak yerde

Asur kralýna bel baðladý (2. Tarihler 28:1-5,22-25).  Böylelikle Tanrý'yý aþýrý biçimde denemiþ oldu.

Þimdi kutsalmýþ gibi Ahaz «Tanrý'yý denemem» diyerek doðrudan doðruya Tanrý buyruðunu geri

çevirdi.  Sanki Tanrý'nýn önerisinde bir tuzak ya da kutsal olmayan bir yan varmýþ gibi davranan

Ahaz, kendini Tanrý'dan daha kutsal göstermeye çalýþtý.  Tanrý'ya güvenmeyen bir kiþi,

güvenmemekte direndiðini gizlemek için Tanrý'ya karþý derin bir saygý duyduðuna inandýrmaya

çalýþýr.  Ahaz alçakgönüllü sözler söyledi.  Ne var ki, söz dinlemek niyetinde olmadýðý için

kesinlikle alçakgönüllü deðildi.   Onda görünen tutum ikiyüzlülüktü.  Gerçek alçakgönüllülük

Tanrý'ya boyun eðerek kanýtlanýr.

7:13 þimdi dinleyin: Çoðu kiþinin yürekliliði, tehlike karþýsýnda duyulmasý istenilmeyen bir gerçeði

bildirmeye yetmez.  Ne var ki, duymazlara gerçeði duyuranýn deðeri ölçülemez.  Bunu

anlayabilenlerin sayýsý azdýr.  Önemli olan, bildirinin kabul edilmesi deðil, gerçeðin apaçýk

anlaþýlacak biçimde duyurulmasýdýr.  Bunun ötesi, gerçeði duyuranýn görevi deðildir.

Allahýmý býktýrmak istiyorsunuz: Ahaz'ýn belirti istemeyiþinin arkasýnda gizlenen günah sevgisi

ve Tanrý'yý geri çeviriþi, Tanrý için hiç de gizli deðildi.  O, özniteliklerine baðlý kalarak (Mezmur
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145:8; Romalýlar 2:4), sabýrla Ahaz'a kurtuluþ sunmuþtu.  Ahaz onu kesinlikle reddetti.  Yüreðinin

çirkinliði ortadaydý.

Allahým: Yeþaya Ahaz'a «Allahýn» demiþti (7:11), ama Ahaz'ýn Tanrý'ya baðlý olmadýðý apaçýk

olunca peygamber «Allahým» dedi.  Sanki «Tanrý benim Tanrým, ama senin Tanrýn deðildir»

diyordu.

7:14 Rab Kendisi size bir alâmet verecek: Kutsal Yazý'da çeþitli belirtiler bildirilir:

1. Tanrý'nýn birini görevlendirdiðini onaylamak için verilen belirtiler (Çýkýþ 4:3-9; Haberciler'in Ýþleri

2:22; 14:3; Romalýlar 15:9; 2. Korintliler 12:12; Ýbraniler 2:3,4)

2. Tanrý'nýn gücünü ve adaletini tanýtan yargýlar (Çýkýþ 10:22; 12:29-30)

3. Geçmiþte bir olayý anmak için gösterilen belirtiler (Çýkýþ 13:9,16)

4. Gelecekte olacak bir þeye bir güvence olarak verilen belirtiler (Hakimler 6:36-40; 2. Krallar

20:8-11)

5. Peygamberlik niteliðinde olan belirtiler (1. Samuel 2.29-34; 2. Krallar 19:29-31)

kýz gebe kalacak: Mesih'in Davut'un soyundan geleceði  biliniyordu (Matta 22:41-45; Mezmur

110:1; Yeþaya 9:7; 2. Samuel 7:12-16; Yuhanna 7:42; Mika 5:2; Haberciler’in Ýþleri 2:30,[25-36];

13:22-23; Romalýlar 1:3; 2. Timoteus 2:8; Vahiy 5:5; 22:16).  Ama burada yeni bir bilgi verildi:

Mesih bakireden doðacaktý (Luka 1:31-35).

Burada geçen «kýz» sözcüðü Ýbranice metinde «almah» sözcüðünden gelmiþtir.  Anlamý ise,

«erden kýz» -- «hiçbir erkek eli deðmemiþtir» -- demektir.   Ama bu, bazý tartýþmalara neden

olmuþtur.  Bazý eleþtirmenler «almah» sözünün «erden kýz» anlamýna gelip gelmediði bilinmiyor

der.  Oysa, Kutsal Yazý'da «almah» sözcüðünün geçtiði her yerde bu sözcük «erden kýz»

anlamýndadýr (Tekvin 24:44; Çýkýþ 2:8; Mezmur 68:25; Süleyman'ýn Meselleri 30:19).  Ýsa Mesih'in

doðumundan 200 yýl önce yazýlan LXX («Septuagint», «70» ya da «Yetmiþler» olarak da bilinir)

olarak bilinen Eski Yunanca metinde de almah, «bakire» [B"D2X<@H (parthenos)] olarak çevrilir.

Ýbranice'de de herhangi «bir bakire» deðil, belirli taným harfiyle betimlenmiþ olup «o bakire», yani

«belirli bir bakire» anlamýna gelir.  Eski Yunanca metinde belirli taným harfi [”] bulunur (”
B"D2X<@H).  Eðer almah «bakire» demek deðilse, «Rab Kendisi size bir belirti verecek»

cümlesinin gerektirdiði ölçüde bir belirti yoktur.

kýz: Tarih boyunca bu ayetle ilgili çok tartýþma olmuþtur.  Kýz kimdir, çocuðu kimdir?  Tek bir olay

mý, yoksa peygamberliðin iki kez gerçekleþmesi mi anlatýlmak istenir?  Yorumcularýn sunduðu

bazý düþünceler þunlardýr:

1. Ýlkin Yahudiler'in düþüncelerine göre kýz, Ahaz'ýn eþi Abi'ydi ve oðlu, Yahuda'yý Asur

saldýrýsýndan kurtaran Hizkiya'ydý.  Bu kuramýn yanlýþ olduðu Kutsal Yazý'dan bellidir.

Yeþaya'nýn ilettiði bu peygamberlik, Ahaz'ýn egemenliðinin ilk yýlýndan önce verilemezdi.  Ahaz

tahta çýktýðýnda Hizkiya dokuz yaþýndaydý (2. Krallar 16:2; 18:2).

2. Ýkinci kurama göre kýz, «nebiye», yani «kadýn peygamber» (8:3) olarak bilinen Yeþaya'nýn

eþiydi ve çocuðu Maher-þalal-haþ-baz'dý (8:1).  Yukarýdaki incelemelere göre Yeþaya kendi

eþine almah diyemezdi, bu uygun bir söz deðildi.

3. Bir baþka görüþe göre adlarý bilinmeyen, tarihte geçmeyen bir kadýnla oðlundan söz

edilmektedir.  Ama bu denli önemsiz, gizli, gündelik bir olay nasýl «Rabbin verdiði belirti»

olabilirdi?
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4. Baþkalarý da 7:14'te bulunan peygamberliðin yalnýz ve yalnýz Mesih Ýsa'ya iliþkin olduðunu ileri

sürer.  Ýmmanuel olarak bilinen Ýsa Mesih'in doðumu 700 yýlý aþkýn bir süre sonra

gerçekleþecekti.  Ama 7:16'ya göre «çocuk kötüyü atýp iyiyi seçebilmeden önce, kendilerinden

ürktüðün iki kralýn topraðý boþalacak»tý.  Suriye ve Samiriye bu peygamberlikten birkaç yýl

sonra ezildiler.  Onun için kuþkusuz 7:14'te Ýsa Mesih'in doðumu önceden bildirilmekteydi, ama

7:15 ve 7:16'da söz konusu olan çocuk ilk olarak Ýsa Mesih deðil, Yeþaya'nýn günlerinde

yaþayan ya da yakýnda doðacak olan bir çocuktu.  Örneðin, kendi çocuðu Þear-yaþub ya da

Maher-þalal-haþ-baz.  Þear-yaþub, Yeþaya'nýn yanýnda olduðu için (7:3) onu -- «iþte, bu

çocuk» -- diye örnek olarak kullanmasý doðal bir durum olurdu.

Ýmmanuel: Ýsa Mesih «Ýmmanuel»dir çünkü:

1. Ýsa Mesih'ten baþka hiç kimse bakireden doðmadý.

2. Yalnýz ve yalnýz Ýsa Mesih için «Tanrý bizimledir» denilebilir.

a. Bu peygamberlik sözünün belirttiði gibi Ýsa Mesih, beden alarak insanlar arasýnda yaþayan

Tanrý'nýn Kendisiydi.  O «Beni görmüþ olan Baba'yý görmüþtür» diyebilirdi (Yuhanna 14:9).

O'nu görmüþ olan, Tanrý'nýn özniteliklerini, özyapýsýný ve yaþamýný görmüþtü.  Ýsa Mesih,

Tanrý'nýn düþüncelerini düþünüyordu.  Yaþamý Tanrý'nýn ilkelerini yansýtýyordu.  Ölümü

Tanrý'nýn sevgisini sergiliyordu.

b. Ademoðullarýnýn toplumsal ve bireysel yaþamlarýndaki olaylarý Kendi yönetimi altýnda

tutmaktadýr (Tekvin 39:3; 1. Samuel 3:19; 18:12; 2. Krallar 18:7; Matta 28:20; Romalýlar

8:28).

3. Ýsa Mesih'ten baþka hiç kimse eksiksiz bir biçimde «kötüyü atýp iyiyi seçe»miyordu.

Ýsa Mesih gerçekten Ýmmanuel, gerçekten «Tanrý bizimle»dir. Buna dayanarak bir Mesih inanlýsý:

1. Yaþamýnda Mesih'in yetkisinin iþlemesine izin vermeli, Mesih’i sevdiði  için Sözü'ne de uyum

saðlamalý (Yuhanna 14:15,21,23; 15:13,14; Matta 10:38,39),

2. Mesih'in yaþam düzenini örnek alarak yaþamalý («Mesih sizde benzerliðiyle belirinceye dek»

[Galatyalýlar 2:19]),

3. Her konuda O'na güvenmeli (1. Petrus 5:7),

4. Yaþamýnda önderliðine uyarak O'na dua etmeli (Süleyman’in Meselleri Filipililer 4:16,17),

5. O'nu yücelterek, gönül borcunu belirterek O'na tapýnmalýdýr (1. Petrus 4:11).

Bu peygamberliðin içerdiði öðretiler þunlardýr:

1. Ýsa Mesih Tanrý'dýr.

2. Ayný zamanda Ýsa Mesih gerçek bir insandýr.  Bakireden doðdu ve her insan gibi yedi, içti,

uyudu.

3. Ýsa Mesih insanlarý sever.  Onlarla yakýn bir iliþkide bulunmak ister, çünkü «bizimledir».

4. Kutsal Tanrý'nýn günahlý insanlarla birlikte olmasý demek, O'nun günahlýlarý baðýþlamak için adil

bir yol bulmasý demektir.  Böylece, ayrýntýlarý burada verilmese de, Mesih Ýsa'nýn kurtulmalýk

olarak ölmesiyle sunulan kurtuluþ planýný da içerir.

Tanrý bizimledir.  Ne yüce bir gerçek!  Yahuda evi yok olmayacak, çünkü onun soyundan Mesih

dünyaya gelecekti.
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7:15 tereyaðý ve bal yiyecek: Ýsa Mesih, Tanrý olmakla birlikte gerçek insandý.  «Her yönden

kardeþlerine benzemesi gerekiyordu» (Ýbraniler  2:17).  Melekler onu beslemedi; normal bir çocuk

gibi tereyaðý ve bal yedi.  Zaten sütle bal akan (Çýkýþ 3:8) ülkede doðduðuna göre tereyaðý ve

balla beslenmesi beklenirdi.

7:16 Kötüyü atýp iyiyi seçebilmek: Ýmmanuel, normal bir çocuk gibi geliþtiðinde çeþitli dönemlerden

geçti (Luka 2:40,52) ama hiç günah iþlemedi.

Doðal insanýn vicdaný þöyle geliþir:

1. Her insan belirli isteklerle dünyaya doðar.

Ufacýk bir bebek istediði süt, temiz bez, sevgi, vb.'yi elde etmek için aðlar.  Zamanla kiþinin

istekleri çoðalýr.  Örneðin, Havva sayýsýz meyvelerle yetinemeyip yasaklananý istedi.  Ýnsanýn

gözü doymaz.

2. Kimi isteklerin beraberinde hoþnutluðu, kimisinin de hoþnutsuzluðu (sancýyý) getirdiðini herkes

öðrenir.  Bunun için karþýlaþtýðý her bir durumun oluþturduðu etkiye göre her þeyi

sýnýflandýrmaya baþlar.

3. Hoþnutluk oluþturan þeyleri iyi, hoþnutsuzluk oluþturanlarý da kötü olarak adlandýrmaya baþlar.

Deneyimleri vicdanýnda yavaþ yavaþ bir ölçüt oluþturur.

4. Olumsuz sonuçlara yol açan bazý þeyleri iyi olarak adlandýrýr.  Bunun sonucu olan acý deneyimi

yaþayan bir kiþi, vicdanýnýn eðitilmeye olan gereksinimini anlar.  Doðru ölçütü saptayabilmek

için kendi deneyimlerinin yetersiz olduðunu kabul eder.

5. Tanrý, tarih boyunca Kendi varlýðýný, iyi niyetliliðini, deðiþmezliðini ve doðruluðunu kanýtlamýþtýr.

Bunu anlayan, Kutsal Yazý'daki ölçütün tek doðru ölçüt olduðunu kabul eder.

6. Var gücüyle bu ölçütü kavramaya ve uygulamaya uðraþýr.  Bu ölçüte uymayan her düþünceyi

dýþlar, böylece oluþan boþluðu kutsal ilkelerle doldurur.

çocuk: Þimdi Yeþaya, Ýmmanuel'e iliþkin peygamberliði býrakarak «çocuk» deyince, kendi

çocuðundan, bazýlarýnýn düþüncesine göre yanýna götürdüðü (7:3) Þear-yaþub'dan söz ediyordu.

Baþkalarýnýn  yorumlarýna göre de Maher-þalal-haþ-baz'ýn (8:3) sözü edilen çocuk olduðu sanýlýr.

Þear-yaþub ya da Maher-þalal-haþ-baz üç dört yaþýna varmadan önce Retsin'le Pekah, Ahaz'ý

üzecek durumda olmayacaktý.  Ýkisi de öldürülecekti. (2. Krallar 15:30; 16:9).

Yine de bundan önce «Þear-yaþub»un, «bir bakiye dönecek» anlamý ilk kez gerçekleþti (7:3;

2. Tarihler 28:8-15).  Tanrý'nýn saðladýðý bir lütuf, O'nun baþka iyilikleri de göstereceðine inanmak

ve yüreklenmek için bir güvencedir (Romalýlar 8:32).

7:17 Senin (Ahaz) üzerine, senin kavmin üzerine, ve babanýn evi  üzerine: Kimsenin

kaçamayacaðý korkunç ceza önceden bildirildi (7:17-25).  Bir insan günahýnda ne denli direnirse,

o denli aðýr bir ceza bekleyebilir.

Efraim Yahuda'dan ayrýldýðý gün: Yeroboam'ýn günlerinde Ýsrail'in Davut evine (Yahuda'ya)

karþý baþkaldýrarak kendi egemenliðini kurduðundan söz edilir (1. Krallar 12:16-24).

Asur kralý: Ahaz'ýn ümit baðladýðý egemen, onu ezecekti (2. Krallar 16:7,8; 2. Tarihler  28:20).

Burada Tanrý'nýn sýk sýk kullandýðý sýkýdüzen yöntemi görülür.  Bir kiþi, baþkasý için düzenlediði

kötülükle cezalandýrýlýr (Mezmur 7:16).  Kutsal Yazý bunun birçok örneðini iletir:
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1. Rebeka, ne olursa olsun oðlu Yakup'un ilk oðulluk hakkýný babasýndan almasýný istedi.

Kurnazlýkla bunu elde etmesine karþýn bu anne, sevdiði oðlundan ayrý yaþamak zorunda kaldý,

onun yüzünü bir daha göremedi (Tekvin 27:1-28:1-5; 49:31).

2. Abþalom, babasý Davut'a baþkaldýrdý, tahtýna oturdu.  Ne var ki, birkaç ay içinde korkunç bir

biçimde öldü (2. Samuel 14:25-27; 15:1-37 [-] 18:9-15).

3. Yahuda Ýskariot, Ýsa'yý ele vermekte baþarýlý olduysa da vicdaný ona iþkence ettiðinden kendini

öldürdü (Matta 26:14-16,47-50; 27:3-5).

7:18,19 Mýsýr, Aþur: Bu iki ülkenin birbirlerinden uzak olmasýna karþýn Tanrý onlarý çaðýrýnca uçarcasýna

bir yerde birleþeceklerdi.  Tanrý'nýn hizmetinde Yahuda'ya konacaklardý.

sinek, arý: Bu sözler rastgele seçilmiþ deðildir.  Mýsýr ordularý, çabucak bir araya toplanmýþ ve

disiplinsiz olduklarý için kaynaþan sinek kümelerine benziyorlardý.  Öte yandan Asur ordularý; iyi

eðitim görmüþ, savaþa alýþkýn, neredeyse Romalý askerler kadar disiplinliydi.  Bu yüzden Tanrý

onlarý arýlara benzetti (Kaynak: The Pulpit Commentary, birinci bölüm, sayfa 128).

[Arý benzetmeleri için Tesniye 1:44 ve Mezmur 118:12'ye bakýn.  Sinek deðilse de çekirgelerin

saldýran ordulara benzetilmesi konusunda Yoel 2:25'e bakýn].

gelecekler: Asur kralý Sargon döneminden Fars kralý Koreþ'in egemenliðine dek, Asur (ya da

Asur-Babil) ve Mýsýr ordularý batý Asya'da üstünlük kazanma çabasýndaydý.  Yahuda da savaþ

alaný olarak kullanýldý (2. Krallar 23:29).

7:20 Irmaðýn ötesinden: Fýrat Irmaðý, Yahudiler için doðudaki en uzak yoreyi simgeliyordu (Mezmur

72:8).

kiralanmýþ: Ahaz, Tiglat-pileser'i kiralamýþtý (2. Krallar 16:7; Yeþaya 10:5).  Ama Tanrý Kendi

adaletini yerine getirmek için hem Ahaz'ý hem de Asur kralýný kullanýyordu.

ustura ile, Asur kralý ile, baþý ve ayaklarýn kýllarýný týraþ edecek ve sakalý da  kazýyacak:
Yenilginin bir simgesi olan bu eylem, çok utandýrýcý ve aþaðýlayýcý bir davranýþtý (2. Samuel 10:4,5).

Bu eðretileme, Yahuda'nýn yaðmalanýp büsbütün soyulacaðýný gösterir (Hezekiel 5:1,2,12;

2 Tarihler 23:19-21).

Ulusal günahlar için ulusal yargý saptanýr:

1. Bazý günahlar bütün bir ülkeye yüklenir.

2. Bu duruma yaraþan yargý bütün ülkeye uygulanýr.

3. Tohum ekmekle ürün biçmenin birbirlerine baðlý olduðu gibi, ulusal günahlar da ulusal yargýlara

baðlýdýr.

4. Bu da bireylerin ders almalarý için göz önüne serilir.

7:21-22 bir genç inekle bir çift koyun: Çiviyazýlarýnda Tiglat-pileser'in, yendiði ülkelerden binlerce sýðýr

ve koyun sürdüðü kayýtlýdýr (Records of the Past, Cilt V, sayfa 49,52'den The Pulpit Commentary, sayfa

129'a aktarýlan kaynak).

verecekleri südün bolluðundan: Ülkede býrakýlan az sayýdaki insan, bolluk içinde yaþayacaktý.

7:23-25 çalýlýk: Ülke ise çalýlýða dönecekti (5:5,6; 32:13).


