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10:1-4 Þiirin dördüncü kýtasý
Adaletsizliðin ilk kurbanlarý toplulukta güçsüz olanlardýr. Bu kýtada dört grup adlandýrýlýr: Dullar,
öksüzler, yoksullar, düþkün olanlar (1:17,23).
10:1 Dullarý kendilerine av etsinler: Dullar, «arkalarý» yok diye neden aldatýlsýn? Beylerini gömer
gömmez aç kurtlar niçin kapýlarýnda beklesin? (Vaiz 4:1).
öksüzleri yaðma etsinler diye: Katý yüreklilerin amacý, topluluktaki güçsüzleri yaðma etmektir;
yetimleri, barýnacak yeri olmayan çocuklarý ezmektir. Günümüzde çocuklar kimi yerlerde köle
olarak çalýþtýrýlýr. Birkaç kuruþ için büyüklerin bile zor dayandýðý uzun saatler boyunca çalýþarak,
insanlýk dýþý koþullar altýnda saðlýklarýný yitirirler. Ayrýca kaçýrýlan birçok çocuk, pornografi
endüstrisine kurban düþer. Üstelik doktorlarýn iþyerlerindeki arka odalarda yaþamlarý yeni
baþlamýþ bebeklere batýrýlan býçaklara, dökülen yakýcý tuzlara, acýmasýz cinayetlere ne denilebilir?
Ýþte, öksüzler yaðma edilmektedir.
10:2 haksýz fermanlar çýkaranlar: Adaletli yasalarýn olmasýna karþýn bazen yönetenin yoksulu
ezmesine göz yumulur. Bu yeterince korkunç bir durumdur ama daha kötüsü de vardýr. Bu da,
yoksullarý ezmek amacýyla özel yasalar çýkarmaktýr. Ýsrail'in önderleri, bu denli alçakça eylemlerle
uðraþýyorlardý (1:10,23). Acaba tanrýsal adaletten büsbütün habersiz miydiler? Hayýr, gönüllü
cahillik de vardýr.
Ýsrail'deki adalet sisteminin tarihi þöyle özetlenebilir: Musa'nýn eliyle verilen Yasa yürürlüðe
girmeden önceki çaðlarda «goel» olarak bilinen öç alýcýnýn rolü çok önemliydi. Polis, hükümdar
ya da hükümetin bulunmadýðý o ilkel topluluklarda her birey kendi yaþamýný, özgürlüðünü ve malýný
elinden geldiðince korumak zorundaydý. Daha çok güvenlik saðlama amacýna yönelik ilk
önlemler, aile üyeleri arasýnda kararlaþtýrýldý. Zarar gören ya da öldürülen bir kiþinin en yakýn
akrabasý (Ýbranice'de «goel» olarak bilinen akraba), suç iþleyenden öç alma görevini taþýyordu.
Bu yöntem, kuþaklarca süren kan davalarýna neden oldu. Böylelikle adalet sistemi olarak
adaletsizliði de sürdürüyordu. Tanrý'nýn buyruðu uyarýnca Musa, bu eski geleneði denetim altýna
aldý. Kiþiler arasýndaki davalarýn adaletli bir sonuca varmasý için mahkemeler kurdu. Zarar
verenin, suçunun ayrýntýlarý araþtýrýlabilinceye dek öç alýcýdan kurtulmasý için sýðýnabileceði kentler
belirlendi.
Gelelim, düzenli adalet sistemi olan uygarlýklara... Bireysel öç alma hakký, devletin atadýðý
yetkililere verilir. Ýsrail'deki adalet sistemi ilkellikten kurtulmuþtu. Adaletin tüm ayrýntýlarý harfi
harfine izlenirdi. Adaletsiz hakimin kararlarý da kaydedilirdi. Ama bu titizliðin sonucu, dullarýn,
öksüzlerin ve yoksullarýn yeni yeni çýkan bozuk kanunlar aracýlýðýyla ezilmesiydi. Yeþaya, bu
haksýzlýðý bildirmekten kendini alamadý. Doðruluðu adliyeden kovalayan devlet, toplumu
haksýzlýktan korumamak için kanun çýkaran ülke, tanrýsal yargýnýn eþiðindedir.
eðri þeyler yazan yazýcýlar: Kalemin gücü ölçülemez! Kötülüðü körüklemek amacýyla yazý
yazanlarý Tanrý sorumlu tutar.
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vay baþýna: Tanrý öfkesi, eziyet edenlere yönelir (Matta 18:6). O kiþi yargýdan kesinlikle kaçamaz
(«Yardým bulmak için kime kaçacaksýnýz?», 10:3). Günahlarý üç yöntemle yargýlanýr:
1. Maddesel kayýplarla
«Ne yapacaksýnýz? ... Malýnýzý nereye býrakacaksýnýz?» (10:3; Vaiz 2:21)
2. Ruhsal kölelikle
«Esirlerin altýnda çökecekler» (10:4).
3. Bedensel ölümle
«Öldürülenlerin altýnda düþecekler» (10:4).
10:3 uzaktan gelen: Asurlular
ne yapacaksýnýz?: (26:14)
yardým bulmak için kime kaçacaksýnýz?: Yahudiler Tanrý'ya güvendikleri sürece O'nun sýkýntýda
hemen hazýr bir yardým olduðunu yaþadýlar (Mezmur 18:2; 23:1; 46:1-3). Bir Tanrý baðlýsýnýn hiçbir
yerde O'nun korumasýndan uzak olmayýþý gibi (Mezmur 139:5-12), Tanrý'nýn düþmaný da hiçbir
yerde O'nun yargýsýndan gizlenemez (Yeremya 11:11; 34:2,3; Matta 23:33-36; Romalýlar 2:3;
Ýbraniler 12:25-29). Tanrý'nýn adýyla çaðrýlmalarýna karþýn Yahudiler, O'nun düþmaný oldular. Aðýr
bir cezaya çarptýrýlacaklardý ve hiçbir güç onlarý Tanrý'nýn elinden kurtaramayacaktý (Ýbraniler
10:30,31).
«Emirlere ve kurtarýþý olmayan adem oðluna güvenmeyin» (Mezmur 146:3) yazýlmasýna karþýn,
1. Hoþea, Mýsýr kralý So'nun yardýmýna ümit baðladý, ve
2. Ahaz, Tiglat-pileser'le anlaþmaya çalýþtý (2. Tarihler 28:19-21).
malýnýzý nereye býrakacaksýnýz?: Yahudalýlar bu malý haksýzlýkla elde ettiler (10:1). Ne pahasýna
olursa olsun mal mülk arttýrmaya bakan kiþi, ruhsal açýdan miyoptur (Mezmur 49:17; Markos 8:36;
Luka 12:20-21). Paragöz olmanýn sonucunu görmeyen, þu gerçeði unutur: Kendisine verilmemiþ
olan neyi var ki? Tanrý, mal mülk sahibi olmasýný saðladýysa, bunu kutsal adýnýn yüceltilmesi ve
Müjde'nin yayýlmasý için yapmýþtýr.
10:4 esirlerin altýnda çökecekler: Yoksullarý ezenler ve mal biriktirenler, sürgüne gidenlerin ayaklarý
altýnda ezilecekti.
öfkesi geri dönmedi: Þiir sona eriyorsa da Tanrý öfkesi sona ermiyor. Çünkü sýkýdüzen, Ýsrail'le
Yahuda'nýn günahtan dönmesiyle sonuçlanmadý. Bundan sonra Yahudiler ya sürgüne boyun
eðmeliydi, ya da ölüme. (Yeremya 42:11-19; 43:7-11).
10:5 Ey Asurlu, öfkemin deðneði!: Tanrý, O'nun yetkisini tanýmayan ülkelere görev verir (Yeremya
51:20). Yeþaya dokuzuncu bölümde, Tanrý'nýn Asur kralý Þalmaneser'in eliyle Ýsrail'i yargýlayacaðý
anlatýlýr. Bu peygamberlik, Hizkiya'nýn egemenliðinin altýncý yýlýnda yerine geldi (2. Krallar 18:10).
Onuncu bölüm ise, Yahuda'nýn Asur kralý Sanherib'in eliyle gelen sýkýdüzene teslim edildiðini
açýklar. Bu peygamberlik, Hizkiya'nýn egemenliðinin on dördüncü yýlýnda yerine geldi (2. Krallar
18:13,17). Sanherib, Þalmaneser'in Ýsrail'e karþý kazandýðý yengiyle yüreklendirildi. Tanrý bu
yöneticilerin kötü amaçlarýný Kendi tasarýsýný yerine getirmek için deðiþtirdi.
onun elindeki asa benim gazabýmdýr: Gözle görünen olaylar göründüðü gibi deðillerdir.
Ýnsanlarýn çoðu, Tanrý'nýn olgular arkasýndaki elini göremez, onu aramaz bile. Ama Mesih inanlýsý,
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artýk yüzeysel yorumlardan vazgeçerek her durumda Tanrý'nýn amacýný anlamaya çalýþmalýdýr.
Tam olarak anlamak olanaklý deðildir. Yine de sormakla, Kutsal Yazý'daki ilkeleri belirli bir duruma
baðlamakla anlayýþýný arttýrýr, imanýný geliþtirir. Örneðin, Davut'un günlerinde bir kýtlýk oldu.
Yüzeysel düþünen biri, «Yaðmur yeterince yaðmadý», «Tarým yöntemlerimizi yenilemeliyiz» gibi
sözler söyler. Oysa Davut, Tanrý'nýn bu kýtlýðýn ardýndaki amacý nedir diyerek yanýtý Tanrý'da aradý
ve buldu! (2. Samuel 21:1).
10:6 fasýk millet: Fasýk sözcüðünün anlamý, günahkar, kötülüðü seven, kötülük yapandýr! Yahuda
böyle bir ulustu. Kral Hizkiya, Yahuda'yý Tanrý'ya döndürmek için oldukça saðlam bir temel atmýþtý
(2. Krallar 18:1-8). Ülkede yalancý tanrýlarýn heykellerini kaldýrmýþ ve Tanrý'ya baðlýlýðýyla topluma
örnek olmuþtu. Bu düzeltimlere (reformlara) karþýn Tanrý, ulusu «fasýk, günahlý» olarak bildi.
Demek ki Yahuda halký, Hizkiya'nýn düzeltimlerine zorunlu olduðu için katlanmýþtý, ama bireyler
kötülükten arýndýrýlmamýþtý.
«Tanrýsayar görünmelerine karþýn tanrýsayarlýðýn gücünü
yadsýyacaklar» ayeti anýmsanmaktadýr (2. Timoteus 3:5). Týpký bir çocuðun anlatýlan öyküsünde
olduðu gibi. Annesi ona «Otur» der. Çocuk «Oturmam!» diye direnir. Annesi daha yüksek bir
sesle, «Oðlum, otur» diye üsteler. Çocuk da sesini yükselterek, «Oturmam» diye baðýrýr. Annesi
bu kez çocuðu oturmaya zorlar. Duyduðu acý yüzünden çocuk iskemleden kalkamaz ama bunu
annesine hýnçla açýklamaktan da geri durmaz: «Dýþtan oturuyor gibi görünüyorum, ama içten
ayaktayým!» Dýþtan ve içten Tanrý'ya baðlý olmayan, O'nun sýkýdüzenini çaðýrýr.
gazap ettiðim kavma karþý: Yahuda ve Ýsrail Tanrý'nýn seçtiði ulustu, O'nun gözbebeðiydi. Onlarý
sevdiði için günahlarýný cezasýz býrakamadý (Amos 3:2; Ýbraniler 12:6,[5-13]). «Yargýnýn baþlama
vakti geldi. Ýlk yargýlanacak olanlar Tanrý halkýdýr» (1. Petrus 4:17). Günahýndan dönmeyen Mesih
inanlýsý sahte bir güvenlik içinde yaþamasýn! Tanrý inatçýlarý alçaltmayý bilir.
göndereceðim: (Süleyman'ýn Meselleri 21:1). Tanrý'nýn izni olmadan Pilatus, Mesih Ýsa'ya karþý
el kaldýramazdý. Ayný biçimde dünyanýn güçlüleri de ancak Tanrý'nýn izniyle tasarýlarýný
gerçekleþtirebilir (Yuhanna 19:11). Sanherib Yerusalem'e karþý çýktýðýnda uþaðý Rabþake,
Tanrý'nýn onu gönderdiðini ileri sürdü: «Þimdi Yahve'nin izni olmaksýzýn mý bu yeri harap etmek
için ona karþý çýktým? Yahve bana: Bu diyara karþý çýk, ve onu harap et, dedi» (36:10; 2. Krallar
18:25). Sanherib'in amacý Yahudalýlar'ý yýldýrmaktý, Tanrý'yý övmek ya da Tanrý'yla iþ birliði yapmak
deðildi. Yine de o, Tanrý'nýn kullandýðý bir araçtý.
çapul etsin ve yaðma etsin diye, onlarý sokaklarýn çamuru gibi çiðnesin diye: Yaralanmýþ
ya da öldürülmüþlerden söz edilmiyor. Asurlular'ýn ancak mallarý bozmaya, yok etmeye izni vardý.
Çapul, yaðma sözleri, Maher-þalal-haþ-baz adýnýn anlamýný anýmsatýr (8:1-4).
gazap ettiðim kavma karþý ona emredeceðim: (Yeremya 34:22). Yahudalýlar neden bir
sýkýdüzenden geçeceklerdi (Ýbraniler 12:10-11)? Yok olsunlar diye mi? Hayýr, Tanrý'nýn kutsal
düzenine uyarak, doðruluðun ürettiði esenliði bilsinler diye.
10:7 o böyle düþünmüyor: Asurlu kral, Tanrý'nýn buyruðunu yerine getirmeyi ya da Yahuda'yý O'na
yeniden döndürmeyi düþünmüyordu. Bu düþünceler onun aklýnýn ucundan bile geçmemiþtir. O
da Tanrý'nýn buyruðuna boyun eðmek istemezdi, ama bilmeyerek boyun eðmiþti.
Tanrý, istemini yerine getirmek için birini kullandýðýnda o kiþinin amaçlarý Tanrý'nýnkinden
bambaþka olabilir. Seçtiði kiþinin tasarladýðý kötülük bile Tanrý elinde bir araç olabilir (Tekvin
50:20; Mezmur 76:10; Mika 4:11,12).
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onun yüreðinde olan helak etmek ve bir çok milletleri kesip atmaktýr: Sanherib, Tanrý'nýn
istemini yerine getirmeyi amaçlamýyordu. Diðer uluslarý kendi yararý için, kendi gücüyle yendiðini
sanýyordu. Kendi gücünü kanýtlamak için þunlarý gösterdi:
1. Onun uþaklarý kraldýr (10:8).
2. Güçlü kentler onun gücü karþýsýnda yýldýlar (10:9).
3. (Kendi yorumuna göre) yendiði toplumlarýn tapýndýðý yalancý tanrýlarý da onlarla yenmiþti
(10:10).
10:8 Reislerimin hepsi kral deðil mi?: Asurlu'nun çalýmýna bakýn! Ona boyun eðenler, kendi
ülkelerinde kraldý. Böylece Sanherib, kendi hesabýna göre krallarýn kralý oluyormuþ (Hezekiel
26:7; Ezra 7:12). Bunu düþünerek bir baþkasýnýn, Mesih'in unvanýný çalmýþ oluyordu (Vahiy
19:16).
10:9 Kalno: 1Kalno, Nuh'tan sonra üçüncü kuþak olan Nimrod'un kurduðu kentti (Tekvin 10:9,10; Amos
6:2). LXX'e göre Babil kulesinin yapýldýðý yerdi.
Karkemiþ: 1Karkemiþ, Etiler'in Fýrat Irmaðý'nýn kenarýnda kurduðu bir kentti (Yeremya 46:2).
Halep'ten 101.37 km (63 mil) uzaklýkta olup kuzeybatýsýna düþüyordu. Etiler'in kuzey baþkentiydi.
Yýllardýr Asur'a haraç ödüyordu. En sonunda Ý.Ö. 717 yýlýnda III. Sargon'un Karkemiþ'i ele
geçirmesiyle Eti Ýmparatorluðu da çökmüþ oldu.
Hamat: 1Hamat, Naftali oymaðýndaki duvarlý kentlerden biriydi (Yeþu 19:35; Tekvin 10:18; Amos
6:2). Davut'un zamanýna dek baðýmsýz bir krallýk olmuþtu (2. Samuel 8:9,10). Ý.Ö. 850
dolaylarýnda Hamat, Asurlular'a karþý Etiler, Þamlýlar ve Ýsrailliler'le antlaþma yapmýþtý (Ancient
Monarchies, Cilt 2, sayfa 361-363'ten The Pulpit Commentary, sayfa 186). Ý.Ö. 720 yýlýnda Hamat, Þam
ve Samiriye'yle birleþip Asurlular'a karþý bir devrime önderlik etti ve ayný yýl Asurlular'a yenik
düþtü. Bu kentten Samiriye'ye sürgünler gönderildi.
Arpad: 1Arpad, kuzey Suriye'de Hamat'la Karkemiþ arasýndaki bir kentti. Sanherib'i temsil eden
Rabþake, efendisinin önünde Arpad'ýn ilahlarýnýn güçsüz olmalarýyla övünüyordu (2. Krallar
18:33-34). Yeremya'nýn çaðýna dek Arpad, kendi sonuna eriþmiþti (Ý.Ö.580, Tenney, Pictorial Bible
Dictionary, s.73 [Yeremya 49:23]).
Þam: 1Þam, Ý.Ö. 732'de Asurlular'a düþtü (17. bölüme bakýn).
10:10-11 putlarýn ülkelerine elim nasýl eriþtiyse: Asurlular'ýn inancýna göre her ülkenin baþýnda onu
güçlendiren bir ilah vardý. Bir ülkenin üstesinden gelince o ülkenin ilahýný da yendiklerini
düþünürlerdi.
Yahuda'nýn da yalancý tanrýlarý vardý. Sanherib, Yahudalýlar'ýn ilahlara güvenmelerinin boþuna
olduðunu biliyordu. Savaþlarda kazandýðý deneyim onu, ilahlarýn yararsýzlýðýna inandýrmýþtý. Ama
Yahuda'nýn baðlý olduðu Tanrý'nýn yalnýzca bir ilah olduðunu sanmasý, onun en büyük hatasýydý!
Yerusalem ve onun putlarý: Sanherib'in açýsýndan YAHVE yalnýzca Yahuda'nýn ilahýydý. Yüksek
yerlerde yalancý tanrýlara tapýnan Yahudiler'i izleyen Sanherib, baþka ne düþünebilirdi ki? O, diðer
uluslarýn yalancý tanrýlarýný yendiði gibi YAHVE'nin de güçsüzlüðünü göstermenin kolay olacaðýný
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sanýyordu (36:19,20; 37:10-12). Kral Hizkiya, bütün uluslarýn Tanrý'nýn YAHVE olduðunu
bilmelerini istedi. Tanrý'yý yardýma çaðýrmasý, Sanherib'in önyargýlarýný bozguna uðrattý (37:20).
10:12-14 Sanherib'in gururu. Tarihsel eserlerde, büyüklenmeyi izleyen cezalarýn örnekleri çoktur. Bunlarýn
arasýnda, Asur'un yýkýmý gibi çok belirgin bir örnek bulunmaz. Asurlular'ýn gururu hem Kutsal
Yazý'da hem de Asur'daki dikilitaþlarda açýkça görülmektedir.
Kutsal Yazý'dan edinilen bilgiler:
1. Rabþake, Yahuda'nýn ve Mýsýr'ýn askeri gücünü alaya aldý. Tanrý'nýn da Yahuda'yý
kurtarabilecek oluþunu alay konusu yaptý.
«Yahve bizi kurtaracak, diye Hizkiya sizi kandýrdýðý zaman dinlemeyin. Milletlerin ilahlarýndan
biri Asur kralýnýn elinden hiç kendi memleketini kurtardý mý? Hamat'ýn ve Arpad'ýn ilahlarý
nerede? Sefarvaim'in, Hena'nýn ve Ývva'nýn ilahlarý nerede? Samiriye'yi benim elimden
kurtardýlarý mý? Memleketlerin bütün ilahlarý arasýnda kendi memleketlerini benim elimden
kurtaranlar kimlerdir ki, Yahve Yerusalem'i benim elimden kurtarsýn?» (2. Krallar 18:19-35).
2. Tanrý'nýn esinlemesiyle Yeþaya, Asur krallarýnýn düþüncelerini açýða vurdu (10:8-11,13,14;
37:24,25).
Dikilitaþlardan edinilen bilgiler:
1. Egemenlerin kendilerini adlandýrdýklarý unvanlar
*Büyük kral (2. Krallar 18:19,28)
*Güçlü kral
*Efendilerin efendisi
*Egemenler arasýnda en yüksek egemen
*Ulu ilahlar tarafýndan sevilen
*Sýnýrlarý silen, sýnýr taþlarýný kaldýran
*Tüm insanlarý yetkisinde tutan güç kuþaðýyla kuþanmýþ ve egemenlik asasýyla donatýlmýþ
þanlý hükümdar
2. Düþmanlarýndan iðrenmeleri:
*kötü halklar
*devlet hainleri
*Asur'un düþmanlarý
*dinsiz kâfirler
*isyancýlar
3. Yenildiklerini, baþarýsýzlýðý hiç kaydetmeden, ardý kesilmeyen yengilerini bildirip böbürlenmeleri
10:12 Sion daðýnda: Sion daðý, Yerusalem'deki kral, saray, prensler, asilzadeler, adliye sarayý, v.b.ni
içerir.
Yerusalem: Yerusalem, kentinin halkýný anlatýr.
Rab ... tüm iþini baþarýnca: Tanrý'nýn Asur'u görevlendirdiði «bütün iþ», Ýsrail'i yýkýma uðratmak
ve Yahuda'yý sýkýdüzene sokmakta bir araç olmaktý (10:5-6). Büyük olasýlýkla, bu görevlerin en
son aþamasý Manasse'yi alçaltmaktý (2. Tarihler 33:11-13).
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Asur kralý: «Asur kralý» tekil yazýlmasýna karþýn, burada aslýnda Asur'un bütün krallarý anlatýlmak
istenmektedir. Ýlkinden sonuna dek tümü ayný gururun tutsaðýydý.
maðrur yüreðinin semeresi: Yürek ürünü! Asur krallarýnýn yüreðinin ürünü; övünme,
böbürlenme, çalým satmaydý (10:8-11,13-14). At arabasýnýn dingiline oturunca böbürlenip «Ben
ne çok toz kaldýrýyorum!» diyen sineðe benziyordu. Asur egemeni, þunlarla böbürleniyordu:
1. Kendi gücüyle (10:13).
2. Bilgeliðiyle (10:13; 29:14; 1. Korintliler 3:18-20).
3. Anlayýþýyla (10:13; Yeremya 9:23,24).
4. Ülkelerin sýnýrlarýný kaldýrýp onlarýn topraðýný kendininkine eklemesiyle (10:13; Tesniye 32:8).
5.
6.
7.
8.

Yendiði ülkelerin hazinelerini kendininkine katýþýyla (10:13).
Tahtta oturanlarý yerlerinden ediþiyle (10:13).
Kuþ yuvasýný bozar, yumurtalarýný devþirir gibi tüm dünyayý ele geçiriþiyle (10:14).
Kendisine karþý direnen, aðzýný açan olmayýþýyla (10:14).

yüksek bakýþlarýnýn güzelliði: Acýmasýzlýðýn özel bir çekiciliði vardýr. Yahuda bile Asur'un bu
yönüne hayran kalmýþtý (8:5-8).
cezalandýracaðým: «Rab ... tüm iþini baþarýnca» cümlesi üçüncü tekil kiþi olarak baþlar. Ama
cümlenin sonundaki fiil, üçüncü tekil olacaðý yerde, birinci tekil kiþi olarak yazýlýr. Fiilin kiþisinin
birdenbire deðiþmesi, bildiriye bir sertlik, bir ciddilik getirir; ona çok büyük bir önem kazandýrýr.
Ýnsan kendini dev aynasýnda görmeden önce Kutsal Yazý'nýn aynasýnda görmelidir (Yakup
1:23-25). Tanrý bir kiþiye nasýl deðer biçerse, o da kendini öyle deðerlendirmelidir (Romalýlar 12:3;
2. Korintliler 10:12, 17,18). Ýnsan, Tanrý'ya özgü yüceliði kendine almayý isterse, elbette
alçaltýlmalýdýr.
Asur'un gücü çok artmýþtý. Kollarý bir yandan Habeþistan'a, öbür yandan Lidya'ya (Manisa
çevresine) ve Ege kýyýlarýna dek uzanýyordu. Ama ansýzýn görkemi söndürüldü. Önceden ün
kazanmamýþ Ýskitler2 kuzeyden Asur'a saldýrdý (Ý.Ö. 635-625). Ayný zamanda Asur'un eski
düþmaný Babil, þaþýlacak biçimde güçleniyor, Asur'un pençesinden kurtulmaya uðraþýyordu. Ý.Ö.
626 yýlýnda Nabopolassar'ýn yönetimi altýnda Babil baðýmsýzlýðýný duyurdu. Ayrýca Asur'un
antlaþma yaptýðý uluslarýn en önemlisi olan Medler, Nineve'ye karþý saldýrýda Asur'u býrakýp
düþmanlarýyla omuzdaþ oldu. Böylece yedi yüzyýllýk egemenlik son buldu. Yalnýzca Kutsal Yazý
bu þaþýrtýcý yýkýmýn nedenini belirtir.
10:13 elimin kuvvetiyle ve hikmetimle yaptým: Adalete ve tanrýsal ilkelere dayanmayan güçle
kazanýlanýn ne yararý var?
anlayýþým var: Tanrý önünde «Anlayýþým var» diyerek övünen kiþi akýlsýzlýðýný kanýtlar. Kiþi
«yüreðinde» (10:7) gerçekleþtirebildiðinden çok kötülük tasarlar. Tanrý, insanlarý sýnýrladýðý için
yüceltilsin (Mezmur 76:10)!

2

Ýskitler savaþçý ve göçebe bir kavimdi. Ý.Ö. VIII-VII. yüzyýllarda Orta Asya'dan Güney Rusya'ya göç
ettiler. Ýskitler'in dillerine ve anayurtlarýnýn Tanrý Daðlarý-Fergana-Kaþgar bölgesi oluþuna bakarak
kimi tarihçiler onlarýn Türkler'in atalarý olduðunu düþünür.
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10:14 yuva, yumurtalar, kanat kýmýldatan, aðýz açan, cývýldayan: Asurlular, düþmanlarýný kuþlara
benzetirdi (Records of the Past, 7. Cilt, sayfa 36,62'den alýnan The Pulpit Commentary, sayfa 187'ye
aktarma).
10:15 Balta ile kesen adama karþý balta övünür mü?: Kendi baþarýsýna hayran kalan kiþi doðal olarak
büyüklük taslar. Ne var ki, Tanrý'dan aldýðý malzemeyle ve O'nun izin verdiði ortamda ancak
O'nun amaçlarýna uygun olaný gerçekleþtirebileceðini unutur (1. Korintliler 4:7). Bu gerçeði kabul
etmeyen, düþüncelerinde yalnýþ sonuçlara varýr (10:10-11,14). YAHVE'yi düþüncelerinde alçatýr.
Gururunun etkisi altýna girerek þan, yengi, zevk ve baþarý yolunu tuttuðunu sanýr. Oysa, bu yolun
sonu ölümdür (Süleyman'ýn Meselleri 14:12; 16:25).
testere kullanan adama karþý testere kendini büyütür mü: Tüm yaradýlýþta hiçbir þey amaçsýz
yaratýlmadý. Her taþ, maden, rüzgar, sular, güneþ, yaðmur, çiçek, aðaç, yaz, kýþ, hastalýk, ölüm -hepsi Tanrý'nýn elinde araçtýr. Daha karmaþýk yaratýklar daha ince yeteneklere sahiptir ve yüce
iþlere çaðrýlýr. Ne var ki, onlar da yalnýz birer araçtýr. Yaradýlýþýn tacý olan insanlar, en çok özeni
gerektiren görevleri Tanrý için yüklenebilir. Ne var ki, insan da yalnýz bir araçtýr. Ýnsan, Usta'nýn
elinde yalnýzca bir araç oluþunu nasýl karþýlar?
1. Bazýsý bu gerçeði yalanlar.
Bazýsý Tanrý'nýn yetkisine boyun eðmek istemez. Bu nedenle O'nun varlýðýný kabul etmez
(Romalýlar 1:18-32). Onun Tanrý'ya iman etmesini engeleyen zihinsel deðil, ahlaksal bir
sorundur. Tanrý'nýn buyruðunu geri çeviren, O'nun varlýðýný yadsýr.
2. Tanrý'ya boyun eðmek zorunda olmamak için bazýsý bu gerçeði saptýrýr.
«Tüm yaþamýmý Tanrý önceden tasarladý» der. «Ýyilik de yapsam, kötülük de yapsam, hepsi
Tanrý'nýn alnýma yazdýðý gibi gerçekleþir. Benim kiþisel sorumluluðum yoktur.» Kaderini
bahane ederek ahlaksýzlýðý için özür bulur. Bilinçli olarak kendini Tanrý'nýn istemini yapmaya
adamaz.
3. Bazýsý da bilinçli olarak kendini Tanrý'nýn istemini yapmaya adar.
Ýsa Mesih'in tek amacý Babasý'nýn istemini yerine getirmekti (Yuhanna 14:31; Ýbraniler 10:7).
«Benim yiyeceðim, beni gönderenin isteðini yapmak ve iþini sonuçlandýrmaktýr» dedi (Yuhanna
4:34). Pavlus da, kendisinin Tanrý'nýn elinde araç olduðunu biliyor, seve seve Tanrý'nýn
istemine boyun eðiyordu (Haberciler'in Ýþleri 9:15,16; Filipililer 3:12-14). «Tanrý'nýn yaþamým
için tasarladýklarýna bütün yüreðimle uymak istiyorum» diyen kiþi yaþamýný en saðlam temel
üzerine kurar.
10:16 ordularýn Rabbi Yahve: Sanherib'i yenecek olan Kral Hizkiya deðil, ordularýn Rabbi YAHVE 'ydi.
!. Tanrý'nýn yargýsý iki benzetmeyle anlatýlýr:
a. Güçsüzlükle (zebunlukla)
Güçsüzlükle anlatýlmak istenen gündelik bir durum deðil, tam olarak gerçekleþmesi için
zaman gereken, ülkesel saðlýðý yok eden bir durumdur. Asur'un son dönemlerinde görülen
kadýnsý eðilimlerin ve þatafatlý yaþamýn ulusal güçsüzlükte sonuçlandýðý bilinir (Abyden, ap.
Euseb., Chron. Can., pars i. c. ix; Syncell., Chronograph, sayfa 210, B; Tobit xiv. 15'ten alýnan The
Pulpit Commentary, sayfa 187'ye aktarma).

b. Yangýnla (10:16,17)
Yangýn apansýz gerçekleþen bir yargýyý belirtir.
2. Yargýnýn sonucu: Bir çocuk, yargýdan geriye kalanlarý parmaklarýyla sayabilirdi (10:18,19).
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Tarihte sözü edilen eski çað uygarlýklarý bugün nerede? Asur, Babil, Mýsýr, Yunanistan, Roma -o görkemli þiirsel kentlerin sesleri, bügün yüzyýllardýr biriken toz yýðýnlarý altýndan bize oldukça
boðuk gelir.
semizler: Semizler, Asur'un seçkin askerleridir (Mezmur 78:31).
zebunluk (güçsüzlük, zayýflýk, acizlik): Güçsüzlük, semizliðin karþýtýdýr (Mezmur 106:15). Bu
peygamberlik 37:36'de gerçekleþti.
onun izzeti: Sanherib'in soylularýdýr.
10:17 Ýsrail'in ýþýðý ateþ ve onun Kuddüsü alev: «Ýsrail'in ýþýðý», Tanrý'nýn bir adýdýr. Bu ad birçok
ayette destek bulur (60:19; Tesniye 4:24; Mezmur 27:1; 84:11; Yuhanna 1:9; Vahiy 21:23).
Tanrý'nýn kutsallýðý, O'nun baðlýlarý için sevinç ve sýðýnaktýr ama O'nun düþmanlarý için iðrençlik ve
dehþettir.
dikenler ve çalýlar: Dikenler askerleri, çalýlar subaylarý simgeler. Askerlerle subaylar, ateþi
durduramaz. Üstelik onlar, ateþ için yakacak olacaklardý.
10:18 orman: Orman, Sanherib'in en yürekli ve yetenekli bölüklerini simgeler (9:18'le ilgilil nota bkz).
caný ve bedeni telef edecek: Yeþaya, bir an için benzetmeyi býraktý, bitkilerin deðil, insanlarýn
yýkýma uðrayacaðýndan söz ettiðini açýkça söyledi (Matta 10:28).
10:19 ormanýn artakalan aðaçlarý az olacak: Asur ordusunun þanlý savaþçýlarýndan o denli az kalacaktý
ki, bir çocuk bile onlarý saymakta zorluk çekmeyecekti. O ordu ki, biçerdöver gibi yoluna çýkan
her egemenliði yutup daðýtmýþtý.
10:20 Ýsrail'in artakalaný, Yakup evinin kaçýp kurtulanlarý: Yeþaya'nýn oðlu Þear-yaþub'un adýyla
belirtilen peygamberlik (7:3) yinelenir (1:9'a da bakýn).
bir daha kendilerine vurana deðil: Ýsrail ve Yahuda'nýn krallarý Tanrý'ya bütünüyle bel
baðlamalýydý. Bunun yerine birçoðu sonradan onlarý vuracak olan egemenlere ve ülkelere
baþvurdu (2. Tarihler 28:21,23).
Rabbe ... dayanacaklar: Artakalanlar yanlýþ yere baþvurmayacak, ümitlerini kýracak güçlülere
bel baðlamayacak (Hoþea 14:3; 2. Samuel 22:19, Mezmur 18:18 ve Yeremya 17:5-8'i
karþýlaþtýrýn).
Ýnsan bütün yüreðiyle Tanrý'ya dayanabilinceye dek birkaç aþamadan geçer:
1. BEN yapabilirim. Kiþi kendi yeteneklerine ve gücüne güvenir. Baþarýsýzlýða uðramamýþ,
ümitleri daha kýrýlmamýþtýr.
2. Ben YAPARIM. Baþarýsýzlýðýn tehditlerinden ürkmüþ ama yýlmayý kabul etmeyen kiþi, tüm
iradesini baþarýya odaklar.
3. Ben yapamam. Kiþi insansal zayýflýklarýnýn hepsini yenemeyeceðini, dýþardan yardým
gelmezse baþarýlý olmayacaðýný en sonunda anlar.
4. «Beni güçlendiren Mesih aracýlýðýyla her duruma göðüs gerecek güce sahibim» (Filipililer 4:13).
Ýþte bu zihinsel tavýr, kiþinin Tanrý'ya dayanmasýný pekiþtirir.
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hakikatle: Tanrý'ya dönenlerin günahtan sakýnmasý, gerçekte yürümeyi amaçlamasý, O'nun
ilgisinden uzak kalmayacaktýr (3:10; Yuhanna 4:24).
10:22 denizin kumlarý gibi olsa da: Tanrý'nýn Ýbrahim'e ettiði vaat (Tekvin 22:17) gerçekleþmiþti
(1. Krallar 4:20). Ýsrailoðullarý kum taneleri ve yýldýzlar gibi çok oldu. Ne var ki sürdürdükleri
günah, nüfusun azalmasýyla sonuçlanacaktý. Bu nedenle yalnýzca küçücük bir kalýntý kurtulacaktý.
Ýsrail'in sürgünden sonraki sayýsý çok azdý (Ezra 2:65a).
adaletle taþan viranlýk kararlaþtý: Tanrý, Yahuda'yý öyle sert bir adaletle vuracaktý ki, kurtulan
kalýntý ancak ulusal yaþamýný sürdürebilecekti. Böylesine sert olan yargýda hiçbir adaletsizlik
yoktu. Tanrý'nýn amaçlarý ve uyguladýðý yargý her yönüyle adaletliydi.
10:23 tüm dünyanýn ortasýnda: Tanrý açýsýndan Sion, Yerusalem, tüm dünyanýn ortasýdýr. Çünkü Tanrý
orada, tapýnakta huzurunu bulunduruyordu (1. Krallar 8:11; 2. Tarihler 5:14; Hezekiel 44:4).
10:24 kavmim: Rab sevecenlikle «kavmim» diyerek halkýna seslendi. Günahýna karþýn onu terketmedi.
Asurlu'dan korkma: Günah iþlemiþ ulus (10:6) korkmalýdýr. Sion'da suçlular yýlmalý, dinsizler
titremelidir (33:14). Ama hakla yürüyen, doðru söyleyen, haksýzlýkla elde edilen kazancý hor
görenin (33:15,16) korkmasýna gerek yoktur (8:12,13).
sana deðnekle vursa da: Sion'dakiler Asurlu'nun sopayý kaldýrdýðýný görürse de, deðneði
indirdiðini duyarsa da korkmasýnlar. Çünkü o bir sopadýr, kýlýç deðil. Sýkýdüzene sokmak için bir
deðnektir; öldürmek için silah deðil. Üstelik, bu yargýya «tam bir son» saptanmýþtýr (10:23). Ceza
süresiz deðildir, sonu kararlaþtýrýlmýþtýr.
10:25 biraz daha: Asur ordularý Yahuda'ya aðýr bastý. Benzer bir biçimde sýkýntýyla kaygý Tanrý baðlýsýna
aðýr basabilir. Ama Tanrý «biraz daha dayanýn» der (Mezmur 37:9,10 [1-40]; 1. Korintliler 15:58;
Galatyalýlar 6:9; 1. Petrus 4:19). Ýnanlý ümidini Tanrý'ya ve O'nun bildirdiði vaatlere baðlarsa,
sýkýntýda bile güvenlik içinde yaþamayý öðrenebilir (Yuhanna 14:1; 16:33).
sana karþý olan gazap sona erecek: (10:26,27,33,34; Mezmur 30:5; Ýbraniler 12:10-13)
öfkem onun helakine yönelecek: Engel tanýmayan Asurlular'ýn Yerusalem'e doðru ilerlemesi
bildirilir (10:28-32). Günah da sanki yenilgiye uðramadan önce çoðalmaktadýr. Zenginlik, eðitim,
mevki, gelenek ve görenekler, kamuoyu -- en güçlü etkenler günahýn yayýlmasýný destekler.
Gerçek, erdem, tüm tanrýsal giriþimler günahýn gücüne yenik düþer mi? Hayýr! Tanrý, günahýn
yýlgýnlýk veriþi için bir son belirlemiþtir (10:26,33,34). Tanrý'ya boyun eðenin, günahýný býrakýp
Tanrý'ya dönenin korkmasý gerekmez (10:24). Tanrý'nýn, günah iþlemiþ kiþilere karþý olan yargýsý
son bulacaktýr (10:25).
10:26

1

Midyan, 1Mýsýr: Yeþaya halký yüreklendirmek için, Tanrý'nýn Ýsrailliler'i düþmanlarýndan
kurtardýðýný anýmsattý (Mezmur 83:9-18 [*9,11]).
1

Oreb kayasýnda Midyan vurgunu: (9:4; Hakimler 7:2,[9,12-]24,25). Midyan vurgunundan sonra
iki önder öldürüldü. Sanherib de ordularýnýn yengisinden sonra öldürülecekti (2. Krallar 19:35-37).
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Mýsýr'ýn üzerine kaldýrdýðý gibi: Firavun'un ordusu !Kýzýl Deniz'de boðuldu. Bu, Sanherib'in
yenilgisine çok uygun bir benzetmedir, çünkü her iki yenilgi de her açýdan Tanrý'nýn eliyle oldu
(Çýkýþ 4:3,4; 15:9-12; 14:16,27,[23-31]).
10:27 onun yükü senin sýrtýndan, onun boyunduruðu senin boynundan kalkacak: Yahudalýlar hem
Asurlu'nun saldýrýlarýndan hem de ona vergi ödemekten kurtulacaklardý (2. Krallar 18:14-16).
semizlikten ötürü: Ýbranice'de «semizlik», «yað, özellikle zeytin yaðý, parfümlü yað» demek olan
«þemen» sözcüðünden gelir. Dolayýsýyle, «þemen» («semizlik») «yaðla mesholunmak
(meshetmek)» anlamýna da gelebilir.
«Þemen»in «mesholunmuþ olan(lar)» anlamý kullanýlýrsa; Tanrý, Asurlu'nun boyunduruðunun
mesholunmuþ olan(lar)ýn yüzünden kýrýlacaðýný bildirdi. «Mesholunmuþ olan(lar)» dört ayrý insaný
ya da topluluðu kastedebilir.
1. Kral Hizkiya (2. Krallar 18:1-7).
2. Kral Davut (37:35).
3. Tanrý'nýn seçtiði halk olan Ýsrail.
4. Ýsrail'in soyundan doðacak olan Ýsa Mesih.
boyunduruk kýrýlacak: Kimi yorumculara göre, Yahuda'nýn Asurlu'nun boyunduruðundan
kurtulacak olmasýndan baþka þu olaylara iliþkin de peygamberlikte bulunulmaktadýr:
1. Sürgünlerin Babil'den döneceði
2. Dünyanýn sonunda Ýsa Mesih'in eliyle inanlýlarýn, þeytanýn ve günahýn egemenliðinden
kurtarýlacaðý.
10:28-32 vardý, geçti, býraktý, elini sallýyor: Asurlu ordularýn Yerusalem'in kapýlarýna adým adým yaklaþmasý
betimlenir. Bir çiviyazýsýnda Sargon kendine «Yahuda'yý yenen» unvanýný vermiþti. (Layard,
Inscriptions, xxxiii, 8'den alýnan The Pulpit Commentary, sayfa 189'a aktarma). Burada verilen ayrýntýlar,
Sanherib'inkinden çok babasý Sargon'un egemenliðine uyar.
Ayyat: 1Ayyat «Ay»ýn diþil biçimidir.
1

Mikmaþta býraktý, geçidi geçtiler: (1. Samuel 13:23)

Gallim: 1Gallim, Benyamin bölgesinde bir sýðýnak kentti (Yeþu 21:13,18). Yeremya’nýn doðum
yeriydi (Yeremya 1:1).
1

Laiþ (Leþem), 1Gebim

10:29 menzil: Menzil, konak demektir.
10:29-31 titriyor, kaçtý, baðýr, zavallý, sýðýnacak yer arýyor: Bu deyimlerin tümü Yahuda'yý kaplayan
korkuyu belirtir. Asur sýrayla adlarý geçen bütün kentleri eline geçirdikçe Yahuda'nýn dehþeti
doruðuna çýkýyordu. En korkunç olaylar karþýsýnda bile güvenini Tanrý'ya baðlayan, esenlik içinde
dingin olabilene ne mutlu (Mezmur 112:7).
10:30 Anatot: 1Anatot, Levililer'in bir kentiydi. Buradan Tanrý'nýn yengisini ilan eden bir haykýrýþ
duyulmalýydý. Kahinler, halký Tanrý'ya sýðýnmalarý için yüreklendirecekti. Ne var ki bunun yerine,
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«zavallý Anatot» denildi. Ruhsal önderler bile korkuya kapýldýklarý için ruhsal avuntu sunamadýlar.
Zavallý Anatot!
10:32 Nob: 1Nob, Kral Saul'un yýkýma uðrattýðý kentti (1. Samuel 22:19).
10:33 ordularýn Rabbi YAHVE: «Asurlu'dan korkma» Diyen (10:24) þimdi harekete geçti.
yýlgýnlýk zoruyla dallarý kesiyor: Bu deyim, Suriye ordularýný paniðýe düþüren, Benhadad'ý
Samiriye'ye saldýrmaktan vazgeçiren olaya benzer. Asurlular'ýn baþýna gelecek bir dehþeti
belirtebilir (2. Krallar 7:6,7).
uzun boylular devrilecek; yüþksek olanlar alçaltýlacak: (9:14,15; 10:18,19; 19:15; Hezekiel
31:3...)
10:34 demirle kesecek: (2. Krallar 19:35)
Libnan: yani, 1Asur (Hezekiel 31:3)
Kadir'in eliyle: (9:6)
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