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Yeþaya, on beþinci ve on altýncý bölüm

I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12)
II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)
A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-14-22).
B. Moab'ýn yükü: Bir gecede biten yýkým (15:1-16:14)
1. Moab için bir aðýt (15:1-9)
2. Moab'a sunulan çözüm yolu: Yahuda kralýna kuzularý göndermek
(16:1)
3. Yahuda'ya bir rica: Moab sürgünlerini kabul edin (16:3-4)
4. Ricanýn nedenleri
a. Yahuda'yý sýkýþtýran yenildi (16:4).
b. Davut'un tahtýna oturan kral pekiþtirilecekti (16:5).
5. Moab'ýn günahlarý: Büyüklenme, öfke, övünmeler (16:6)
6. Moab'ýn cezasý: Ülkenin yýkýlmasý (16:7-10)
7. Tanrý'nýn üzüntüsü (16:11-12)
a. Yýkým yüzünden
b. Moab'ýn hala putlardan yardým aramasý yüzünden
8. Üzüntüsüne karþýn Tanrý
a. Önceden tasarladýðý cezayý yerine getirecekti (16:13-14)
b. Ama günahtan dönmesi için Moab'a üç yýl tanýdý (16:14)
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15:1 Moab: Yeþaya Ýsrail'in batýda en yakýn komþusu Filistin'i uyardýktan sonra, doðudaki en yakýn
komþusu 1Moab'a döndü. Moab, Lut’a büyük kýzýndan doðan hem oðlu hem de torunuydu (Tekvin
19:30-38). Bu çocuktan, kendi adýyla anýlan bir ulus türedi.
yük: Moab'a karþý bildirilen bu peygamberlik, üç yýl içinde gerçekleþtirilecekti (16:14). Buna göre,
bu yýkýmýn o dönemde o bölgeleri çapul eden ya Asur kral Þalmaneser'in ya da Sanherib'in
saldýrmasýyla gerçekleþtiði sanýlýr.
Asur'a ve Filistin'e karþý olan iletilmiþ peygamberlik, yaklaþýk iki yüzyýl sonraki Babil'in yýkýmý
konusunda bir güvenceydi (14:24-32). Ayný biçimde Moab'ýn üç yýl içinde gerçekleþek yýkýmý,
Babil'in yýkýmýna iliþkin bir güvence daha sundu.
Yeremya Moab'la ilgili göze çarpan bir bilgi verir: «Moab, çocukluðundan beri kaygýsýzdý, þarap
gibi tortusu üzerine yerleþti, kaptan kaba boþaltýlmadý ve sürgüne gitmedi; bundan dolayý tadýný
kaybetmedi ve kokusu deðiþmedi» (Yeremya 48:11). Buna göre, Moab'ýn tarihi boyunca oldukça
sakin bir ortamda ulusal yaþantýsýný sürdürdüðü anlaþýlýr. Bu güvenlik, Ýsrail'in tarihiyle
karþýlaþtýrýlýr: Ýsrail Mýsýr'da 400 yýlý uþak olarak geçirdi; 40 yýl çölde dolaþtý; hakimler yönetimi
altýnda anarþiye katlandý; ulusunun ikiye bölünmesiyle karþýlaþtý; ve sürgüne gönderildi.
Sýkýdüzen, Tanrý'yý tanýyanlar arasýnda baþlarsa da orada bitmez. Yalancý tanrýlara tapýnanlar da,
gerçek Tanrý'ya hesap vermelidir. Moab Kutsal Yasa'yý bilmeden günah iþlediði için Kutsal Yasa
olmadan yargýlanacaktý (Romalýlar 2:12). Ýsrail ise, Kutsal Yasa'yý bilerek günah iþlediði için
Yasa'yla yargýlanacaktý. Ruhsal ayrýcalýk ve fýrsat ne denli çoksa, söz dinlemezlik için gelecek
yargýnýn gölgesi o denli karanlýktýr -- hele Mesih Ýsa'nýn iyi haberini anlayan ama reddedenin koyu
karanlýðý (Ýbraniler 2:2-4)!
Yahuda, kapý komþusu Moab üzerine gelen bu yargýya tanýk olunca, düþmanlarýnýn Tanrý'nýn da
düþmanlarý olduðunu anlayabilirdi. Yahuda bu gerçeði anlasaydý, tehdit edenlerden korkacaðý
yerde güvenlik içinde olduðundan kuþkulanmazdý (14:32).
1

Ar: (Sayýlar 21:15; Tesniye 2:9,18,29)

bir gecede: Eski çaðlarda gece saldýrýlarý pek sýk yapýlmamasýna karþýn zaman zaman
uygulanýyordu. Moab kralý Meþa, Nebo'ya karþý (Nebo’yla ilgili nota bakin, [15:3]) geceleyin
yürüdüðünü, þafaða karþý saldýrdýðýný bildirdi. Burada karanlýkta birkaç saat içinde iki kent yýkýldý!
Bu denli kýsa bir sürede, ne denli büyük deðiþiklikler gerçekleþebilir.
virane: Disraeli, «Soyumun tarihinin hýzlý yýkýmlar ve yavaþ çürümelerin öyküsü olduðunu
kavradým» dedi. Bir baþkasý, «Eðer tapýnaklarýn ve kentlerin insanlarýnkine benzer hastalýklarý
varsa, günün birinde ölüm onlarý da topraða yatýrýr» demiþtir.
yok oldu: Moab'ýn ulusal kederi göz önünde canlanýr.
1. Savaþan ordularýn vahþi acýmasýzlýðý sonucunda bir gecede Moab'ýn iki önemli kenti yýkýma
uðrayacaktý (15:1).
2. Moab'ýn vatandaþlarý aðlamak için tapýnaklarýnda toplanacaktý (15:2).
3. Saçlarýný yolarak, sakallarýný keserek, çul kuþanarak duyduklarý sýkýntýyý dýþavuracaklardý
(15:2,3).

1

Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.
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4.
5.
6.
7.

Gündelik görevlerini savsaklayarak dam üstünde, meydanda acý acý baðýracaklardý (15:3).
Askerleri korkudan titreyecek ve aðlayacaktý (15:4).
Kaçaklarý haykýrararak güvenlik arayacaktý (15:5).
Moab bölgesi kýtlýkla, susuzlukla kavrulacaktý (15:6).

8. Mal sahipleri varlýklarýný güvenli yerlere kaçýrmaya çalýþacaktý (15:7).
9. Bölgenin suyu kýzlarý ve oðullarýnýn kanýyla kýrmýzýlaþacaktý (15:9).
10. Bir arslan, kaçýp kurtulanlarla bölgenin artakalanlarýna saldýracaktý (15:9).
15:2,9 aðlamak için ... yüksek yerlere çýktýlar: Sýkýntý içindeki Moablýlar ilahlarýnýn bulunduðu yüksek
yerlere çýktýlar. Yüksek yerlere çýkarak Tanrý'dan uzaklaþtýlar. O'nun, baþlarýna getirdiði yýkýmýn
derinliklerine indiler. Ýyi günde Tanrý'yý aramayý öðrenmedikleri için, Moablýlar'ýn O'nun elinden
baþlarýna gelen sýkýntý içindeyken O'nu aramamasý normal sayýlýr. Ýyi ve kötü günlerinde Tanrý'yý
aramayan ne zavallýdýr!
1

Dibon, 1Dimon: Ýsrail, Mýsýr'dan Kenan bölgesine göç ederken Dibon'da kondu (Sayýlar 33:45).
O sýrada Dibon, Amori kralý Sihon'a aitti (Sayýlar 21:21-31). Musa, Sihon'un ülkesini Ruben, Gad
ve Manasse'nin yarým oymaðýna verdi (Sayýlar 32:1-5,). Musa'nýn Dibon'u Ruben oymaðýna
vermesine karþýn (Yeþu 13:15,17,23) Gad oymaðý Dibon'u yeniden kurdu (Sayýlar 32:34).
Yeremya Dibon'u þöyle uyardý: «Ey sen, Dibon'da oturan kýz, izzetinden aþaðý in ve susuz yerde
otur; çünkü Moab'ý harap eden sana karþý çýktý, senin hisarlarýný yýktý» (Yeremya 48:18,22,24).
Nebo: Tanrý Musa'yý, ölümünden hemen önce Kenan bölgesini uzaktan görebilmesi için 1Nebo
daðýna, Pisga tepesine götürdü (Tesniye 34:1). Nebo, daðýn yakýnlarýnda ya da yamaçlarýnda
bulunan bir kasabaydý (Ezra 2:29; Nehemya 7:33). Ruben oðullarýnýn bir kenti olarak anýlýr
(Sayýlar 32:3,38; 1. Tarihler 5:8). Moab'ýn eline geçtikten sonra Yeremya onun yýkýmýna iliþkin
peygamberlik etti (Yeremya 48:1,22,23).
Medeba: 1Medeba, Ruben oymaðýna verilen bölgede bulunuyordu (Yeþu 13:9,16). Ne var ki
Ruben, Moab, Ammon ve Amori oðullarý Medeba'nýn sahipliði konusunda çekiþirlerdi (1. Tarihler
19:7).
15:2,3 Baþlarýnýn saçlarý yolundu, her sakal kesildi, çul kuþanýyorlar: Orta Doðu'da eskiden bu tür
davranýþlar derin üzüntü belirtisiydi (22:12; Yeremya 48:37; Mika 1:16).
15:3 çul kuþanýyorlar: Üzüntü ya da piþmanlýk göstermek için çulla kuþanma, birçok ulus arasýnda
bilinen bir gelenekti: Asurlular (Yunus 3:5); Suriyeliler (1. Krallar 20:31); Persler (Ester 4:1,2);
Ýsrailliler (Nehemya 9:1); ve bu ayette Moablýlar.
bol gözyaþý dökerek: Ulus olarak Moab bir aðlayýþ vadisi olmuþtu, haritada büyük bir gözyaþýydý
(15:8; Yeremya 9:18; 13:17).
damlarý üzerinde ... figan ediyorlar: Moablýlar damlar üzerinde kayýplarý için aðýt okudular.
Tanrý'ya yakarmayan, üzüntüden ulur (Hoþea 7:14; Amos 8:3). Moab'da aðlayanlarýn sayýca çok
oluþu, sýkýntý çekerken yalnýz olmamalarý hiç kimseyi avutmuyordu.
15:4 Heþbon: Musa'nýn döneminde Amori kral Sihon, 1Heþbon'u Moab'dan almýþ, onu baþkenti
yapmýþtý (Hakimler 11:19). Ýsrailliler Heþbon'u Sihon'dan kazandý. Ruben oymaðý, sýðýrlarýný
otlatmak için Musa'dan bu bölgeyi istemiþti (Sayýlar 32:1-5; Yeþu 13:15,17,21). Üç yüzyýl sonra
Ammon oðullarý bu bölgeyi ele geçirmeye kalktý ama baþarýlý olamadý (Hakimler 11:12-28,33).
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Yeþaya'nýn günlerine dek Heþbon'un, yeniden Moab'ýn eline geçmiþ olduðu bilinir. Moab için
saptanmýþ olan yargýyý belirtmekle birlikte Yeþaya'nýn önbildirisi Heþbon yöresindeki verimliliðe
de dikkat çeker (16:8,9).
Eleale: 1Eleale, sürekli Heþbon'la birlikte anýlýr (16:9). Heþbon'dan bir iki kilometre uzaklýkta olup
Ruben oymaðýna aitti (Sayýlar 32:3,37). Yeremya da (48:34) onun üzerine gelecek yargýyý bildirdi.
Yahats: 1Yahats, Ruben oymaðýna miras düþtü (Yeþu 13:18). Levililer'in bir aþireti olan Merari
oðullarýna miras olarak ayrýldý (Yeþu 21:34-37). Musa'nýn günlerinde Amori kral Sihon, Yahats'ta
Ýsrailliler'le savaþtý (Sayýlar 21:23). Yeremya da Yahats'ýn yýkýmýný önceden bildirdi (Yeremya
48:20,21,34).
silahlý adamlar yüksek sesle baðýrýyorlar: Askerler, onlardan beklendiði gibi ulusu korumak için
baðýrarak orduyu toplamýyordu. Baðýrmalarýnýn nedeni yenildiklerini açýkça kavramýþ olmalarýydý.
15:5 Yüreðim Moab için feryat ediyor: Yeþeya, Moab için saptanan yargýyý duyururken ‹oh canýma
deðsin› diye sevinip bundan hoþlanmadý. Tam tersine, Moab'ýn bu durumuna üzülüyordu
(16:9,11). Bu yumuþak yüreklilik Tanrý'nýn yargýsýný her bildirende bulunsun! (Matta 23:37;
Hezekiel 18:32;33:11).
Bir kiþi Tanrý'nýn günahlýlar üzerindeki öfkesini bildirir. Ayný zamanda bunu bildiren haberci son
derece üzüntü duyar. Bu iki çeliþkili durum birbirleriyle nasýl baðdaþýr? Ýlk bakýþta bunlar
birbirlerine zýt görünür, ama aslýnda birbirlerine uygun eylemlerdir. Gerçek iyilik ve sevecenlik,
üzücü gerçeði gizlemez. Tam tersine, gereken bildiriyi son derece açýklýkla iletir. Ruhsal ilkeleri
esirgememek, acýmasýzlýk deðildir; insanlara karþý sonsuz bir sevgiden, canlarýnýn günahtan
kurtulmasý için derin bir arzudan kaynaklanýr. Bu görüngü için birçok örnek verilebilir:
1. Yeþaya
a. «Yüreðim Moab için feryat ediyor» (15:5).
b. «Sibma'nýn asmasý için Yazer aðlayýþýyla aðlayacaðým» (16:9).
c. «Yüreðim Moab için ve Kir-heres için bir çenk gibi inliyor» (16:11).
ç. «Belime sancý yapýþtý; beni, doðuran kadýnýn aðrýlarý gibi aðrýlar tuttu; öyle acý çekiyorum ki,
iþitemiyorum; öyle korkuyorum ki, gözüm göremiyor» (21:3,4).
2. Pavlus
a. Bildirilerinde dolaysýz olduðunu tartýþmaya bile gerek yoktur:
1). «Ruhsal yasayý bilmeden günah iþleyenlerin tümü ruhsal yasa öneme alýnmaksýzýn
mahvolacak. Ruhsal yasa kapsamýnda günah iþleyenlerin tümü de ruhsal yasa yoluyla
yargýlanacak» (Romalýlar 2:12).
2). «Günahýn karþýlýðý ölümdür» (Romalýlar 6:23).
3). «Bunlarý yapanlar Tanrý hükümranlýðýný miras almayacaklar» (Galatyalýlar 5:19-21).
b. Ama okuyuculara karþý derin bir sevgi belirtir:
1). «Kardeþler, yüreðimin özlemi ve Tanrý'ya duam, Ýsrailliler'in kurtuluþu içindir» (Romalýlar
10:1).
2). «Derin üzüntü içindeyim, yüreðimdeki acý dinmek bilmiyor. Kardeþlerim ve soydaþlarým
için ben kendim kargýþla Mesih'ten koparýlýp atýlmayý dileyecek hale geldim» (Romalýlar
9:1-3).
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3. Rab Mesih Ýsa'nýn
a. Uyarýlarý sert ve netti:
1). «Saðlýklý ürün yetiþtirmeyen her aðaç kesilip ateþe atýlýr» (Matta 7:19).
2). «Hükümranlýðýndan ‹ket vuranlarla yasaya uymayanlarý› toplayýp yanan ocaða
atacaklar. Orada aðlayýþ ve diþ gýcýrtýsý olacak» (Matta 13:40-42).
3). «Bunun ardýndan solunda bulunanlara, ‹çekilin önümden› diyecek, ‹Ýblise ve
meleklerine hazýrlanan sonsuz ateþe gidin. Lanet altýnda olan sizler!› ... Bunlar sonsuz
cezaya gönderilecekler» (Matta 25:41,46).
4). «Eðer elin seni suç iþlemeye sürüklerse, onu kes! Yaþama kolsuz girmen, iki kol sahibi
olarak cehenneme, hiç sönmeyen ateþe gitmenden daha iyidir ... Orada onlarý yiyen
kurt ölmez ve ateþ sönmez» (Markos 9:43-48).
b. Ama tüm yaþam boyunca insanlara sürekli acýyordu. Ölümüne giderken O'nu öldürenler
için dua etti (Luka 23:34).
Tsoar: Eskiden 1Tsoar'ýn adý Bela'ydý (Tekvin 14:2). Sodom'la Gomorra yýkýma uðradýðýnda
Lut'un duasý üzere Tsoar, yargýdan kurtuldu (Tekvin 19:20-22). Yargý yüzünden Moab'dan
kaçanlar, atalarý Lut gibi Tsoar'a sýðýndýlar. Heþbon’un çýðlýklarý Tsoar’a eriþti (Yermeya 48:34).
Musa Pisga daðýndan Tsoar’ý uzaktan görebildi (Tesniye 34:3).
1

Luhit: (Yeremya 48:5)

1

Horonaim: yani «iki Horon», yukarý ve aþaðý Beyt-horon'lar için bir deyimdir (Yeþu 16:3,5).

15:6 Nimrim sularý çöl oldu, yeþillik yok: Moab koyun yetiþtiren bir ülke olduðu için, otlaklar büyük
önem taþýdý. Otlaklarýn verimli olmasý da suyun bolluðuna dayanýyordu. Düþman ordularý
yüzünden ülke yýkýma uðramýþtý. Nehirde bile su kalmadý (Yeremya 48:34). Bunun nedeni
bilinmese de, yabancý ordularýn su kaynaklarýný kapamýþ olduðu düþünülebilir (2. Krallar 3:19,25;
2. Tarihler 32:3,4). Yeþillikler ayak altýnda çiðnenmiþ, taze ot tükenmiþ, yani harman bozulmuþtu.
Kýtlýk, savaþtan sonra oluþan, beklenebilen bir durumdur.
Tanrý'nýn uyguladýðý sýkýdüzen, onu gerektiren kötülüðü tam olarak cezalandýrýr ve sýkýdüzene
sokulaný yola getirmek için uygundur. Sýkýdüzenle ilgili þu noktalara deðinilebilir:
1. Tanrý, saptadýðý yargý için kesin sonuçlarý amaçlar. O bir kiþiyi, bir ulusu sonradan yüceltmek
amacýyla alçaltýr (Yeremya 48:47).
2. Tanrý yargýnýn geliþimini yönlendirir. Amaçladýðý sonuca göre kiþinin, ulusun alçaltýlmasýnýn
derecesini, biçimini ve süresini saptar.
3. Tanrý'nýn yargýlarý gözle görülmeyen, kolay anlaþýlmayan biçimlerde uygulanýr. Bu nedenle
Tanrý'nýn ne gibi yöntemler kullandýðýna iliþkin birçok soru doðabilir (55:8). Bunlarýn yanýtý
ancak gelecek dünyada verilebilir.
15:7 ellerindeki bolluðu ve biriktirdikleri: Moablýlar'ýn ne tarlalarýnda ürün kaldý (15:6) ne de evlerinde
biriktirdikleri mal (Yeremya 48:7,36). Zenginliðini yüreðinde taþýyan insana ne mutlu! Erdemli bir
özyapý ve tanrýsal öznitelikler kurt, güvey, pas, doðal yýkým ve ölüm tarafýndan zarar görmez.
Belalar karþýsýnda özyapý zenginliðine sahip olan, telaþ içinde varýný yoðunu korumak zorunda
deðildir. Tüm malýný yitirse de, asýl zenginliðinin hiçbir damlasýndan yoksun olmaz. Ýnsanlar Ýsa
Mesih'in yoksulluðundan söz etti. Ama yüzeysel bakýþ açýsý bir yana býrakýlýrsa, dünya tarihinde
gerçekten zengin olan yalnýz O vardý.
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15:8 Eglaim: (Hezekiel 47:10).
1

Beer-elim: «Beylerin kuyusu» demektir (Sayýlar 21:18).

feryat Moab sýnýrlarýný sardý, ... kadar figaný eriþti: Yýkým haberi, ülkenin bir ucundaki
Eglaim'den öbür ucunda bulunan Beer-elim'e dek yayýlmýþtý.
15:9 Dimon sularý kanla dolu: Sularýn kanla dolu olmasý, öldürülenlerin çokluðunu vurgular.
Moab'ýn kaçýp kurtulanlarý, diyarýn artakalanlarý: Ýlk yargýdan kurtulanlar günahtan dönmedi.
Baþlarýna gelecek yeni bir yargý konusunda daha uyarýlmaktadýrlar.
aslan:
1. Yahuda oymaðýnýn sancaðýnda bir aslan vardý. Aslan Yahuda'nýn simgesiydi (Tekvin 49:9).
2. Aslan, Babil kralý, Nebukadnetsar'ý da anlatmak isteyebilir. Doðu Berlin'deki Bergama
Müzesi'nde Babil'den getirilmiþ, masif, pýrýl pýrýl mavi duvarlara iþlenmiþ kocaman aslanlar
görülebilir. Bunlarý gören biri, Nebukadnetsar adýyla o aslanlar arasýnda kendiliðinden iliþki
kurar.
3. Tanrý sýkýdüzen uygulamak için çeþitli topluluklar üzerine aslanlarý getirdi (2. Krallar 17:25;
Yeremya 5:6; 15:3).
16:1 kuzular: Kral Davut, Moablýlar'ý yendikten sonra onlarý haraç ödemeðe zorladý (2. Samuel 8:2).
Ödedikleri haraç, yapaðýsýyla birlikte kuzular ve koçlardý (2. Krallar 3:4,5). Ahab'ýn ölümünden
sonra Moab kralý Meþa, bu haracý ödemeyi reddetti. Asurlular'ýn saldýrýlarýna bakýnca bu akýlsýzca
bir karardý. Asurlular Ölü Deniz'in kuzey bölgesini kapamýþlardý. Yeþaya, Tanrý yargýsýndan
kurtulmasý için Moab'a þu öðüdü verdi: Kuzularý ülkenin egemenine, Sion kýzýnýn daðýna tez elden
gönderin. Eskisi gibi Yahuda'ya haraç ödeyin. Tanrý halkýna iyilik gösterin; böylelikle Tanrý'nýn
öfkesi belki geçer (Mezmur 2:10-12).
memleketin hükümdarýna: Ülkenin egemeni, Tanrý olarak anlaþýlabilir. Bu ayet «günahlarýnýzýn
affý için kurbanlýk kuzularýný Sion daðýndaki tapýnaða gönderin» anlamýna gelebilir. Moab'ýn günahý
gururdu (16:6), kendini alçaltmasý gerekiyordu. Ya Kral Hizkiya'ya haraç göndererek ya da
günahýnýn baðýþlanmasý için Tanrý'ya baþvurarak gururunu kýrmalýydý (Eðer Tanrý'nýn tüm insanlar
için kurtuluþ tasarýsý göz önüne alýnýrsa bu daha mantýklý görünür). Not: «Kuzularý ... memleketin
hükümdarýna ... gönderin» cümlesi en geniþ anlamýnda tüm ülkelere ve insanlara, dünyanýn Kralý
ve Kurtarýcýsý Ýsa Mesih'in önünde diz çökmeleri için bir çaðrý olarak anlaþýlabilir.
Kuzularý göndermek Moablýlar için þu durumda çok aðýr bir giriþim olacaktý. Savaþ yenilgisi
yüzünden ruhsal ve bedensel açýdan çökmüþ, kendilerini çýlgýnlýða teslim etmiþlerdi. Ülke
çiðnenmiþti, ne kuzular için ne de insanlar için yeþillik kalmýþtý. Savaþýn yýkýntýlarýný onarmak için
kimsenin gücü ve saðduyusu kalmamýþtý. Yiðitler bile korkuyla titriyordu. Bu kargaþa içinde
kuzularý Yahuda'ya gönderme görevini kim üstlenebilirdi? Bunu yapmak kimsenin aklýna gelir
miydi?
Bu baðlamda daha zayýf olan insanlarýn bilgeliðinden söz edilebilir (Matta 5:25). Birisi haklý olarak
baþkasýndan bir þey isterse, en mantýklý çare çabucak «kuzularý göndermektir». Yoksa üzücü
baskýlara kapý açýlabilir.
Meþa'ya verilen öðüt de yanlýþ yoldan dönme konusundadýr. Yapýlan kötülüðün zararýný ödemek
þu nedenlerle gereklidir:
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1. Günahtan dönenin kararýnýn gerçek olduðunu ve onun Tanrý'yla alay etmediðini kanýtlar (Yakup
2:14,17,18).
2. Zarar görenin hakkýdýr.
3. Baþkasýna zarar vermiþ kiþinin belleðinin ve vicdanýnýn arýndýrýlmasý için gereklidir.
Kötülükten el çekmek yetersizdir. Bununla birlikte günahtan dönen kiþi, iyilik yapmayý da
öðrenmelidir (1:16,17). John Newton'a niçin sürekli Mesih Ýsa'dan söz ettiði sorulduðunda
«Eskiden sürekli küfreden þimdi susabilir mi?» diyerek yanýt vermiþ.
Günah yolundan dönmek þu nedenlerle zordur:
1. Kendini alçaltmak hiç kimseye kolay gelmez. «Ben günah iþledim» ya da «Ben sana kötü
davrandým» demek, çoðu kiþiyi terler içinde býrakýr.
2. Çoðu kiþi, günah doðasýný yenmenin ruhsal kahramanlýk olduðunu anlamaz, onu zayýflýk olarak
görür. Bu «zayýflýðý» yüklenen kiþi, baþkalarýnýn alay konusu olabilir.
Zahmeti ve sonuçlarý ne olursa olsun, günahtan vazgeçmek, yapýlan zararý ödemek ve iyilik
yapmayý öðrenmek, beraberinde ödül getirir:
1. Görevlerini yerine getiren kiþi içsel rahata kavuþur.
2.
3.
4.
5.

Vicdaný onu suçlamaz.
Tanrý önünde elleri temizdir (Yakup 4:8).
Günahýnýn baðýþlandýðýna güvenebilir.
Ýnsanlar karþýsýnda doðruluða tanýklýk eder (Luka 19:8).

Sela: Yahuda kralý Amatsya, Edom bölgesinde bulunan 1Sela'yý aldý, adýný Yokteel koydu
(2. Krallar 14:7). Yunancasý «petra» olan «Sela», «kaya» demektir. Onun için 2. Tarihler 25:12
ve Obadya 3'te «kaya» olarak çevrilmiþ yerlerin Sela olduðu sanýlýr (Yeþaya 42:11).
Moablýlar, kuzularý Sela'dan göndereceklerdi. Sela, Edom bölgesinde olduðuna göre kaçýp
kurtulanlarýn Edom'a sýðýndýklarýný göstermek istemiþ olabilir (15:7).
çöl yoluyla: Asur Ölü Deniz'in kuzey bölgelerini ele geçirmiþ olduðu için, Moab'ýn kuzularý
Yahuda çölü yoluyla Yerusalem'e göndermesi emrediliyordu.
16:2 vaki olacak: Belirlenmiþ haraç (16:1) ödendikten sonra Moab'ýn daðýlmýþ nüfusu, Moab'a dönmek
üzere Arnon geçitlerinde toplanacaktý.
Moab kýzlarý: «Sion kýzý» (16:1) deyimi nasýl Yerusalem'in yerlilerini anlatmak için kullanýlýrsa,
«Moab kýzlarý» da Moablýlar için genel bir addýr.
Arnon: Musa'nýn günlerinde 1Arnon Irmaðý, Moab'la Amoriler arasýndaki sýnýrdý. Ýsrailliler, Moab'ý
sýkýþtýrmamak koþuluyla (Tesniye 2:9) Arnon'un kuzey tarafýnda yerleþtiler (Sayýlar 21:13). Sonra
Arnon Irmaðý Ruben oymaðýna emanet edilen mirasýn güney sýnýrýydý. Ýsrail kralý Yehu'nun
döneminde Suriye kralý Hazael, Ýsrail'i Arnon Irmaðý sýnýrýna kadar vurdu (2. Krallar 10:32,33).
Arnon, Moab'ýn en önemli ýrmaðýydý.
16:3 öðle ortasýnda kendi gölgeni gece gibi kýl: Kuzey iklimlerde yazarlar; sýkýntýlar, facialar, belalar,
v.b.ni açýklamak için kýþýn aðýr soðuðuyla ilgili benzetmeler yapar: Sert rüzgarlar, aksilik çýðlarý,
belalarýn buzlu parmaklarý gibi. Moab gibi sýcak ülkelerde, tam tersine, güneþin yakýcýlýðý sýkýntýlarý
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simgeler. Gölge veren yer sýðýnak olur (4:6; 30:2,3; 32:2). Kaçanlar için gölgeye benzetilen
sýðýnacak yerler hazýrlanmalýdýr.
kaçaklarý ele verme: Rahab, Ýsrailli casuslarý kendi vatandaþlarýnýn eline vermediði için Tanrý
tarafýndan övüldü (Yeþu 2:1-21; 6:12-25; Ýbraniler 11:31) ve vatandaþlarýnýn karþýlaþtýðý yargýya
uðramadý. Sýkýntýya düþtüðünde yardým bulmayý ümit eden kiþi, yardýma gereksinimi olanlarý
görmezlikten gelmemeli (Yakup 2:15-16).
Bu çaðrýnýn kime yönelik olduðu tam olarak açýk deðildir. Ýki olasýlýk vardýr:
1. Moab'ýn Yahuda'ya yalvarmasý: Moablý kaçaklarý saklamalarý için
2. Yeþaya'nýn Moab'a bir çaðrýsý: Yahuda'dan kaçanlara iyi davranmasý için
16:4 sürgünlerim: «Sürgünler» deðil, «sürgünlerim» sözüyle Tanrý sürgünlerle yakýndan ilgilendiðini
vurgular (Yeremya 48:47). Küçücük bu iki harf (im) ne denli büyük bir avuntuyu dile getirir!
sürgünlerim seninle beraber: Kaçaklar Sela'da saklandýysa da (16:1), Moablýlar korunmak için
Yahuda'ya bakýyordu. Çünkü Yahuda kralý Amatsya, Sela'yý Edom'dan almýþtý. Yahuda
Moablýlar'ý koruyacak duruma gelecekti, çünkü üç yýl içinde (16:14) Tanrý Asur'u Yahuda'dan
kovmuþ olacaktý.
sýkýþtýran yok oldu ... ayaklarýyla çiðneyenler ülkeden kalktýlar: Yýllardýr Asur üstün geldiði
halklara karþý zor kullanýrdý (2. Krallar 15:19; 18:14). Ama bu tür baskýlar yakýnda sona erecekti
(14:25). Diþ gösteren, gürleyen düþman, kuyruðunu ayaklarý arasýna saklayýp kaçacaktý (2. Krallar
19:35-37).
Sert bir egemenliði belirten nitelikler göze çarpar:
1. Baský: («sýkýþtýran»)
2. Soygunculuk: Yaðma ve çapul etmek
3. Zulüm: («ayaklarýyla çiðnemek» [10:6])
16:5 taht lütufla pekiþtirilecek: «Tahtý lütufla pekiþtirilecek olan kral» cümlesi, hangi kraldan söz
eder? Ýki yanýt olabilir:
1. Kral Hizkiya
Tanrý, Kral Hizkiya'yý Sanherib'in saldýrýsýndan kurtardý, tahtýný pekiþtirdi (2. Krallar
19:20,32-34). Hizkiya da gerçek ve adaleti seven, doðruluðu saðlamaya çalýþan bir kraldý
(2. Krallar 18:1-7).
2. Dünyaya dönüþünde Ýsa Mesih (11:4,5; Mezmur 96:13; 98:9; Amos 9:11)
inayet, gerçek, adalet, doðruluk: Davut'un tahtý, yeni bir çaðýn doðuþunun simgesidir. Nitelikleri
þunlardýr:
1. Lütuf
2. Gerçek
3. Adalet
4. Doðruluk
doðruluðu yapmakta tez davranacak: Davut'un tahtýna oturanýn özyapýsý övülür. Doðruluk
yapmaya derin bir arzu, bükülmez bir dayanýklýlýk, gereken yöntemi yerine getirmek için
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yitirilmeyen bir güç betimlenir. Tanrý'nýn dünya için amacý, doðruluðu pekiþtirmektir. O'nun bu
amacýna her insan kendini adamalýdýr. Ne yazýk ki, gerçek durum bu ülküyü yansýtmaz.
1. Doðruluða karþý etkin bir biçimde çalýþanlar var.
Örneðin, çocuk aldýrmanýn kanunla kabul edilmesi için lobi çalýþmasý sürdürenler, batýlý
ülkelerde yürüyüþler ve gösteriler yapar.
2. Doðruluða karþý sessizce direnenler var.
Kimileri doðruluk karþýtý sesleriyle ortalýðý karýþtýrmaz, ama her türlü iðrençlikle uðraþýr.
Böylelikle doðruluða düþman olduklarýný kanýtlar.
3. Kimileri güçlerini ne kötülük ne de iyilik için harcar. Bu yüzden doðruluðun pekiþmesi gecikir.
Örneðin, Tanrý Sözü'nü geniþ çapta yaymak isteyen bir kiþi, Tanrý için birkaç kiþiyi kazanýr.
Onlarý sadýk bir biçimde Kutsal Yazý ile eðitir. Ama yýllar geçer. Ýsa Mesih'e iman edenlerden
hiçbiri ruhsal bir görev üstlenmez. Hepsi de kendi yaþamýyla uðraþýr. Toplantýlara gelmekten
ve arada sýrada Kutsal Yazý'yý okumaktan baþka bir emek harcamaz. Bu tür Mesih inanlýsý,
Müjde'nin baþkalarýna iletilmesine engeldir.
4. Doðruluk uðruna yaþamýnýn her yönünü Kutsal Ruh'un yönetiminin altýna getirenler var.
16:6 Moab'ýn kibri, gazabý, övünmeleri: Moab'ýn günahlarý bildirilir. Gururlular genellikle öfkeli de
olur. Yaptýklarýný ve yapacaklarýný kendileri över (Süleyman'ýn Meselleri 27:2). Ama Moab'ýn
övünmesi boþtu. Moab'ýn gururu, öfkesi ve övünmesi gücünü aþýyordu (25:10; Yeremya 48:29,30;
Tsefanya 2:8-11).
Moab, büyüklendiði için Davut'un tahtýna boyun eðmezdi. Böylece 16:1-5'te bildirilen sunuyu geri
çevirmekle tek lütuf kaynaðýný kapattý.
Kiþi Tanrý önünde kendini alçaltmakla kayraya kavuþabilir. Onu kayradan uzak tutan gururdur.
Gururdur yararlý olanaklarýn deðerinin görülmesini engelleyen, kiþiyi yaþamýn acý olaylarýndan ders
çýkaramaz duruma sokan, kendisine sýkýdüzen gerektiren. Moab yalancý tanrýlarýný býrakmaz,
Tanrý'ya baþ eðmezdi. Ayrýca Moab'da akla gelen her tür büyüklenme de vardý:
1. Ýmansýzlýkta belirlenen büyüklenme: Pratik yaþamla tanrýsal ilkeleri uydurmamak
2. Tanrý'ya karþý saygýsýzlýktan doðan büyüklenme: Kiþinin yaþamý üzerinde Tanrý'nýn söz hakký
yokmuþ gibi yaþamak
3. Kötülüðe düþkünlükten kaynaklanan büyüklenme: Tanrý'nýn yasalarýna aldýrmayarak
yasaklanan, kutsal olmayan her þeye katýlmak.
iþittik: Yahudiler Moab'ýn büyüklük tasladýðýný duymuþtu.
16:7,11 Kir-hareset, Kir-heres: El-kerak, Ölü Deniz'in güneydoðusunda bulunan, Ýsrail kralý Yehoram'ýn
egemenliðindeki Moab'ýn baþkentiydi. Moab kralý Meþa, Kral Ahab'ýn ölümünden sonra
Yehoram'a karþý ayaklandý, Yehoram Meþa'yla savaþmaya çýktý (2. Krallar 3:4-27). Ýsrail, Moab'ýn
kentlerini yýktý; iyi tarlalarýný taþlarla doldurdu; su kaynaklarýný kapattý; ve iyi aðaçlarý kesti. Yalnýz
1
Kir-heres bu yitime uðramadý (2. Krallar 3:25). Kendisi için savaþýn olumlu sonuçlanmayacaðýný
görünce Meþa, Kir-heres duvarlarýnda, yerine kral olacak oðlunu kurban etti (2. Krallar 3:27).
Yeþaya da, Yeremya da (Yeremya 48:31,36) Kir-heres için aðýt okudu.
16:7 bundan ötürü: Moab, düþmaný tarafýndan yýkýma uðradý. Ama bunun arkasýnda Tanrý vardý. Belki
Moab bunu bilmiyordu. Onun düþmaný da bunu düþünmedi. Ne var ki Asur için «öfkemin
deðneði» (10:5) diyen Tanrý, Moab'ý düþman ordusuyla yargýladý.
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Moab için Moab figan edecek: Moab'ýn övünmesi ulumaya dönecekti. Kendine çok acýyacaktý.
Bu üzüntünün nedenleri þunlardý:
1. Kentlerinin yýkýlmasý
2. Tarým ürünlerinin bozulmasý (16:7-10).
Asur ordularýnýn yýkým yöntemlerinin biri, yendikleri ülkelerin ürününü bozmaktý.
16:8 Sibma: Önceleri Moab'ýn mülkü, sonra Kral Sihon tarafýndan alýnan (Sayýlar 21:26) 1Sibma kenti,
daha sonra Ýsrailliler'in ellerine geçti, Ruben oymaðýnýn mirasý oldu (Yeþu 13:15,19). Verimli
baðlarý ve meyveleriyle tanýnýyordu (Yeremya 48:32).
Yazer: Musa'nýn günlerinde 1Yazer'in kendine baðlý köyleri vardý. Musa, Yazer'e casuslar
gönderdikten sonra Amoriler'i oradan kovaladý (Sayýlar 21:31-32). Gad oymaðý, Yazer'i kurdu
(Sayýlar 32:33-36). Sonra Levililer'e miras olarak verildi (Yeþu 21:34-39). Kral Davut, Yazer'in
yerlileri arasýnda yürekli yiðitler bulmuþtu (1. Tarihler 26:31).
16:8-10 Moab'ýn tarlalarý verimliydi. Asmalarý, seçme çubuklarý çölü kaplýyor, denize eriþiyordu. Üstelik
Ýsrail'in Gad bölgesindeki Yazer'e kadar uzanmýþlardý (Yeremya 48:32). Her yýl ürün kaldýrma
mevsimi sevinçli bir zamandý. Coþkulu iþçiler, bol ürünü biçerken neþeli baðrýþmalarýyla tarlalarý
canlandýrýyorlardý. Ama düþman, bu gönence ve þenliðe son verecekti.
16:8 Heþbon'un tarlalarý: (15:4'le ilgili olan nota bakýn).
16:9 Heþbon, Eleale: Heþbon'un adýyla birlikte Eleale'nin de adý geçer (15:4'te Eleale'yle ilgili nota
bakýn).
cenk narasý (savaþ çýðlýðý): Masaralarda üzümleri basanlarýn sevinçli baðrýþlarý artýk
duyulmayacak, onun yerine savaþ çýðlýklarý yankýlanacaktý (Yeremya 25:30-31; 48:32,33).
16:10 masaralarda þarap basan olmayacak: Her ekilen kötülüðün ürünü er geç böyle olacaktýr. Büyük
kazançlara ümit baðlanarak ekilir ama sonu verimsizliktir (Mezmur 73:3,4,16-19).
bað bozumu baðýrýþýný kestirdim: Belirli seslerden korkulur, ama kimi zaman sessizlik daha da
korkunç olabilir.
16:11 yüreðim Moab için ... inliyor: Moab'ýn kendisi için çok üzüldüðünden söz edildi (16:7) ama Moab
yalnýz deðildi. Yeþaya da Moab'a acýyordu (15:5) çünkü:
1. Moab çaresi olmayan bir yýkýma uðradý,
2. Buna karþýn Tanrý'yý aramadý, yalancý tanrýlara yakardý (16:12).
Kiþiye göre, günah merak, hoþnutluk ya da eðlence oluþturabilir. Tanrý baðlýlarý, günaha karþý ilkin
öfke duyabilir. Günahýn oluþturduðu ruhsal yýkýmla ölümü düþünerek günahlýya karþý duyulan
tepki ise, acýma ve yakarma olmalýdýr.
Kir-heres: Kir-hareset'le ilgili nota bakýn (16:7).
16:12 yüksek yer: (Yeremya 48:35). Yalancý tanrýlar yalnýz güneþli günler içindir! Calvin, «Yalancý
tanrýlara tapýnanlarýn normal tapýnaklarý vardý» dedi. «Ama acil bir durumla karþýlaþtýklarýnda daha
kutsal sayýlan bir tapýnaðý ziyaret ederlerdi, çünkü dualarýnýn daha erken duyulacaðýný
düþünürlerdi». Bugün de birçok insan benzer taktiklerle kendilerine «su tutmayan sarnýçlar»
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kazar (Yeremya 2:13). Öte yandan, Kutsal Yazý'nýn öðretisini bilenlere ne mutlu! Gerçek tapýnma,
bir yere baðlý deðildir. Tanrý önünde yüreði doðru olan her an her yerde göksel tahtýn önüne
çýkabilir (Yuhanna 4:20-21,23-24; Romalýlar 8:34; Ýbraniler 4:15,16; 7:25).
yüksek yer üzerinde kendisini yorunca: (1. Krallar 18:26; Matta 6:7). Tapýnma adýna diri
Tanrý'ya ne denli verimsiz, deðersiz uðraþlar sunulur:
1. Ezbere söylenen boþ tekrarlamalar (Matta 6:7)
2. Yalnýzca öyle gerektiði için söylenen dualar (29:13)
3. Büyüklenmeden kaynaklanan dualar (Luka 18:9-14)
4. Günah itiraf etmeden sunulan dualar (1:15; Mezmur 66:18; Süleyman'ýn Meselleri 1:28; 15:29;
28:9)
5. Ýmansýz dualar (Ýbraniler 11:6)
6. Saygýsýzlýkla sunulan dualar
dua için tapýnaðýna girince iþe yaramayacak: Dua Tanrý'yý her zaman harekete geçirmez!
Nedenleri ise,
1. Duacýnýn tutumu Tanrý önünde kabul olunmaz.
a.
b.
c.
ç.

Tanrý'ya emir verircesine dua eder.
Elleri temiz deðildir (Günah yolundan dönmekle ilgili notlara bakýn, 16:1).
Kardeþini baðýþlamamýþtýr (Luka 11:4).
Dua etmekte dayanýklýlýk göstermez.

d. Duasý bencildir (Yakup 4:3).
2. Duacý Tanrý'ya güvenmez.
«Baþka hiç kimse bana yardým etmedi. Acaba Tanrý bana yardým edecek güçte mi?»
tutumuyla Tanrý'ya yaklaþýlýr.
3. Tanrý'nýn yanýt vermesi için zaman uygun deðildir. Bu durumda duacýnýn imaný denenir.
4. Baþkalarý duacýnýn dileklerinin yanýtlanmasýný engelleyebilir (Tekvin 18:23-32; 19:27,28).
16:13 Geçmiþ zamanda Rabbin Moab için söylediði söz budur: Yüce Tanrý nasýl tasarladýysa, öyle
olacaktýr (14:24). Önceden Moab'la ilgili önbildiriler verilmiþti (Çýkýþ 15:15; Sayýlar 21:29). Ama
önceden açýklanmamýþ bir ayrýntý Yeþaya'nýn aðzýyla bildirildi: Bu yargý üç yýl içinde yerine
gelecekti.
16:14 Moab'ýn izzeti: Moab'ýn onuru üç yýl içinde kýrýlacaktý. Moab'ýn büyüklenmesi, öfkesi ve övünmesi
Tanrý'ya göre günahtý (16:6). Tanrý kuþkuya yer býrakmadan bu günahlarýn yargýlanacaðý
konusunda uyarýyordu.
üç yýl: Tanrý, kötülerin ölümüne sevinmez (Hezekiel 18:32; 2. Petrus 3:9). Onun için, genellikle
uyarý verilmeden yargý indirilmez. Bir bireyin ya da ülkenin sýkýdüzen görme tehlikesinde olduðunu
bildirilirken çoðu zaman lütuftan kaynaklanan kurtuluþ yolu da açýklanýr. Örneðin:
1. Tanrý, tüm dünyayý tufanla yok etmeden önce, Nuh'un aracýlýðýyla 120 yýl boyunca insanlarý
günahtan dönmeye çaðýrdý.
2. Daniel Babil kralýný, Tanrý yargýsýnýn üzerine düþeceðine iliþkin uyardý. Ama uyarýyla birlikte
kralý, günahýndan dönmeye ve Tanrý'nýn sunduðu rahata kavuþmaya çaðýrdý (Daniel 4:27).
Tanrý lütfunun iki yönlü olduðu anlaþýlýr: Hem Nebukadnetsar'ýn Tanrý önünde suçlu olduðu
bildirildi, hem de günahtan dönerek yargýdan kurtulmaya çaðrýldý.
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3. Ayný biçimde günaha batmýþ Nineve bile Tanrý'nýn acýmasýndan yoksun kalmadý. Nineve kýrk
gün içinde belasýný bulacaktý. Bunu duyan Nineve'dekiler, uyarý üzerine günahtan döndüler.
Tanrý onlarý kayrayla karþýladý (Yunus 3:4-10). Nineve'ye olduðu gibi, Moab'a da yeniden
günahtan dönme olanaðý tanýndý.
4. Tanrý, vaftizci Yahya, Ýsa Mesih ve habercileri aracýlýðýyla Yahudiler'i uyardý.
Tanrý'nýn uyarýsý karþýsýnda kiþinin ilk tepkisi korkudur. Sonra bir duraksama kiþiyi kararsýz býrakýr.
Daha sonra seçenek kavþaðýnda durduðunu, ya Tanrý'ya doðru ya da Tanrý'dan uzaða yönelmesi
gerektiðini anlar. Tanrý'nýn sunduðu lütfa gelince belirli adýmlar göze çarpar:
1. Tanrý lütuf sunar.
Tanrý günahlýya, sýkýdüzenden kurtulmak için yol gösterir. Bu yol ilkin hoþ bir yol deðildir.
Sancýlý, sýkýntýlý görünür. Gurur alçaltýlmalý, günah itiraf edilmeli, býrakýlmalý, yapýlmýþ zararlar
ödenmeli, kiþisel istem Tanrý'nýn istemine boyun eðmeli, yaþama yepyeni, kutsal bir düzen
verilmelidir. Doðal insana bu yöntemler çok köktenci gelir.
2. Ýnsanlar Tanrý kayrasýný geri çevirir.
Birçok günahlý, ne denli baðýþlanmayý istese de, Tanrý'nýn yetkisine boyun eðmeye razý olmaz.
Sýkýntýsý aðýrsa da, yaþamýnýn dizginlerini Tanrý'ya teslim etmektense sýkýntýyý çekmeyi yeðler.
Ceza olarak daha aðýr bir belayla karþýlaþacaðýný görmezlikten gelir. Belki ondan
kaçabileceðini düþünür. Tanrý'nýn sunduðu lütfu çiðner.
3. Tanrý lütfunu çiðneyen, yargýya uðrar.
Yargý bu yaþamda ya da gelecek yaþamda olabilir. Genellikle her ikisi de olur. Kiþinin iþlediði
suç onu bulur (Sayýlar 32:23). Bunun sonuçlarý þöyle olabilir:
a. Bedensel zararlar (Galtyalýlar 6:6,7)
b.
c.
ç.
d.

Özyapýnýn yitirilmesi
Yoksulluk, yaþamda mutlu olmak için olanaklarýn yitirilmesi
Bitmeyen bir vicdan azabý
Tanrý'yla barýþmayan için öbür dünyada sonsuz yargý

bir ücretlinin yýllarý gibi üç yýl: Bir ücretlinin yýllarý tam tamýna sayýlýrdý. Ücretli, sözleþmesinde
yazýldýðýndan bir gün fazla bile çalýþmaya razý gelmez. Aðasý ise onun bir gün az çalýþmasýný asla
kabul etmez. Ayný biçimde Moab'a saptanan lütuf günleri de tam tamýna sayýlýydý.
artakalan büyük deðil, çok az olacak: Yine bir lütuf belirir -- Moab'ýn az da olsa bir kalýntýsý
olacaktý.
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