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Yeþaya, on sekizinci bölüm

I. Yahuda'yla 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)

C. Þam'ýn yükü (17:1-14)

Ç. Habeþ ilinin ýrmaklarý ötesindeki ülke (18:1-7)
1. Ülkenin nitelikleri

a. Kanat výzýltýlarý ülkesi (18:1)
b. Sazdan kayýklar yapan (18:2)
c. Denizden elçiler gönderen (18:2)
ç. Habercileri çabuk giden (18:2)
d. Ülkesini sular bölen (18:2,7)
e. Uzun boylu, parlak derili ulus (18:2,7)
f. Olduklarý günden beri korkunç kavim (18:2,7)
g. Çok güçlü, ayak altýnda çiðneyen ulus (18:2,7)

2. Düþüþü: Tanrý, dünyanýn tüm ülkelere tanýk olmalarý için seslenir
(18:3-6).
a. Tanrý zamanýn dolmasýný bekler (18:4).
b. Baðcý býçaðýyla filizleri keser gibi Tanrý, bu ülkeyi aniden

kesecektir (18:5).
c. Kesik filizler vahþi hayvanlara yem olacaktýr (18:6)
ç. Yenilen bu ülkeden Rabbe, Sion daðýna armaðanlar getirilecektir

(18:7)
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18:1 Ah Habeþ ilinin ýrmaklarý ötesinde olan ... memleket: Hangi ülkeden söz edildiði tam olarak

açýk deðildir.  Habeþ (Etiyopya) deðildir, çünkü sözü edilen ülke Habeþ'in ötesindedir.  Hatta

Kutsal Yazý'da «Habeþ» ya da «Kuþ» adlarý, iki ayrý bölgeyi anlatmaktadýr.

Kuþ, Gihon Irmaðý’nýn kuþattýðý bölge olarak tanýtýlýr (Tekvin 2:13).  Yalnýz Gihon Irmaðý’nýn nerede

olduðu bilinmediði için Kuþ'un hangi kýtada yer aldýðý belli deðildir.  Bunu çözmek için Gihon Irmaðý

yeterli bir ipucu deðildir.  Ne var ki Tekvin 2:14 incelenirse, Aden bahçesinden çýkan ýrmaðýn dört

kolundan biri Gihon Irmaðý'yken bir diðeri de Asur'un «önünden» akan Dicle'dir.  Demek ki, Aden

bahçesinde doðan bu tek ýrmaktan çýkan Dicle ve Gihon ýrmaklarý Mezopotamya'da komþu

ülkeleri sulamýþ olabilirdi.  Öyleyse, Habeþ Asur'un yakýnýnda bulunuyordu.

Musa'nýn eþi, Habeþli bir kadýndý.  Eðer bu kadýn Tsippora ise, Habeþ Midyan bölgesidir (Çýkýþ

2:16,21).  Ama Arap yarýmadasý olmasý da olanaklýdýr.

Kutsal Yazý, ilk bölümlerinde «Kuþ» ya da «Habeþ»in, Afrika'nýn bir bölümü olduðunu, sonraki

bölümlerinde de Asya'nýn bir bölgesi olduðunu anlatýyor gibi görünür.  Bu bölümde Habeþ, büyük

olasýlýkla Mýsýr deðildir, çünkü on dokuzuncu bölüm Mýsýr'ýn yüküyle ilgilenir.  

En inandýrýcý kurama göre bu bölüm, 17:12-14'te baþlanan konunun -- Asur'un yýkýmýnýn --

devamýdýr.  «Habeþ ilinin ýrmaklarý ötesinde olan» ülke Asur'dur.  Bu bölümde Asur'u betimleyen

birkaç deyim, bu savý destekler.  Onlar (*) ile iþaretlenmiþtir.

Peygamberliðin verildiði zaman, Sanherib'in Ýsrail'i ele geçirme giriþiminden hemen önce olsa

gerekti.  Ý.Ö. 700 yýlýydý.  (Ayný dönemde Etiyopyalý Þabatok, Mýsýr'ýn kralýydý.  Tirhaka [18:2'yle

nota bakýn], hem baþkenti Napata'da kendi egemenliðini sürdürüyordu hem de amcasý

Þabatok'un ordusunun komutanýydý.  Sanherib'in ordularýný geri püskürtmeye çalýþtý [2. Krallar

19:9; Yeþaya 37:9].  Tirhaka Sanherib'i yenemedi.  Buna karþýn, Tanrý'nýn Yahuda için araya

girmesi nedeniyle Sanherib Asur'a dönmek zorunda kaldý.  Böylelikle Tirhaka uzun yýllar Asurlular

tarafýndan rahatsýz edilmedi.  En sonunda Asur krallarý Esar-haddon ve oðlu Aþurbanipal

tarafýndan yenilgiye uðratýldý.)

«Ah Habeþ» cümlesi Habeþ'e, Tanrý'nýn Asur için saptadýðý yargýya tanýk olsun diye bir çaðrý

olarak anlaþýlabilir.

Kanat výzýltýlarý memleketi (*): Kanatlarýný gerdiðinde Ýsrail'in geniþliðini kapsayan devletin Asur

olduðu düþünülür (8:8).  Asur ordusunun kalabalýðýný anlatmak için arý benzetmesi kullanýldý (7:18).

Kanat výzýltýsý, arýlarýn výzýltýsý da olabilir.

18:2 elçiler gönderir: Örneðin, Asur'un elçisi Rabþake Yahuda'yý psikolojik bir yýkýma uðratmaya

çalýþtý. Onu Asur'a boyun eðmeye zorlamak için uðraþtý (36:2,4-20).  Asur'un elçiliði bu türdendi.

olduklarý günden beri: Eðer Habeþ adý Etiyopya'yý anlatýyorsa, onun baþlangýcý þöyle

gerçekleþmiþ olabilir.  Habeþliler Nil Irmaðý vadisinde oldukça çok güç kazandý.  Piankhi, Þabak,

Þabatok ve Tirhaka'nýn önderlikleri altýnda Habeþliler Mýsýrlýlar'a boyun eðdirdiler.  Yeþaya

Habeþliler'in, Piankhi'nin yönetimi altýnda güç kazanmaya baþladýðý dönemi «baþlangýçlarý» ya

da «olduklarý gün» olarak betimledi.

korkunç kavim (*): Bu korkunç kavim Habeþliler miydi, Asurlular mýydý?  (Asurlular'ýn korkunç

bir ulus olduðu biliniyordu [10:7]).  Ýnsan Tanrý'nýn ona emanet ettiði yetenekleri yanlýþ yolda

kullanýr.  Bu «korkunç kavim» sözü bunun bir örneðidir.  Sözü edilen bu topluluk düþünme yetisini
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1Bu bölümün sonunda, Ýbranice'den «gün» diye çevrilmiþ olan yom sözcüðünü inceleyen notlara bakýn.
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ve gücünü, Yaratan'ý yüceltmek, O'nun istemini izlemek için kullanmadý.  Korkunç bir kavim, -- ve

Tanrý'nýn kendilerine emanet ettiði yetenekler düþünülürse --  korkunç bir ziyan!

çok kuvvetli ve ayak altýnda çiðneyen millet (*): (10:7)

18:3 Siz hepiniz, dünyada oturanlar: Tüm dünya, Tanrý'nýn yapacaðýný dikkatle izlemeye çaðrýlýr.

daðlarýn üzerine bayrak dikildiði zaman görün ve boru çalýndýðý zaman iþitin:  (Yeþaya

11:10-12)

18:4 Rab dedi: (14:24)

çið bulutu gibi durgun olacaðým: Tanrý, aceleci deðildir.  Zaman dolduðunda harekete geçer,

daha önce deðil.  Tüm tasarladýðý amaçlarýn sonuçlanmasýný bekler, yeterince zamaný vardýr (Mika

5:2c).  Tanrý'nýn dünyayý altý günde1 yarattýktan sonra yedinci günde sonsuz dinlenme gününe

girdiði unutulmamalý (Tekvin 2:3).  Emek vermekten geri durabilirdi, çünkü tüm çaðlar boyunca

her insan ve her olay için gerekli olan her þeyi yaratýlýþta tamamlamýþtý.  Tanrý'nýn sabýrla

davranmasý, gücünün ve bilgeliðinin doðal sonucudur.  Tanrý her konuda doðru zamaný beklediði

için Mesih inanlýlarý O'na güvenebilir.  Sabýr Tanrý'ya nasýl yakýþýyorsa, O'na güvenmek de Mesih

inanlýsýna yakýþýr.

meskenimden bakacaðým: Habeþliler'in ve Asurlular'ýn telaþý Tanrý'nýn sakinliðiyle karþýlaþtýrýlýr.

O, kutsallýk tahtý üzerinde esenlik içinde oturur.  Her þeyin sonucunun ne olduðunu ve ne zaman

gerçekleþeceðini bilir, Asur'a tasarýlarýný yerine getirmek için zaman tanýr.  Ama O'nun açýsýndan

gereken her ayrýntý tamamlanýnca, 18:5'te açýklandýðý gibi, tasarýsýný eksiksizce sonuçlandýrýr

(Mezmur 76:10).

18:5 çiçek olgunlaþan koruk olunca, baðcý býçaklarý ile filizleri kesecek ve çubuklarý koparýp
atacak: Bol üründen çok kazanç elde edileceði görüldüðünde bað ansýzýn bozulacaktý.  Bu

kazanca ümit baðlayanlar öldürülecek, yaban hayvanlarýna yem olacaktý (18:6).

18:6 hepsi birden daðýn yýrtýcý kuþlarýna ... býrakýlacaklar:  Bað simgesi (18:5) býrakýlýr.  Kesilip atýlan

filizler ve çubuklar simgeleriyle bir ordunun yok oluþu açýklanýr.

18:7 uzun boylu, parlak derili millet: (18:2)

Sion daðýna hediye getirilecek: (2:2,3)

Sonsöz:

On sekizinci bölüm kýsadýr.  Yine de buradan dört önemli ders alýnýr:

1. Tanrý'nýn sabýrla beklemek için zamaný vardýr (18:4).  Mesih inanlýsý sabrederek O'na

güvenmekle hiçbir þey kaybetmez (Mezmur 27:14; Süleyman’ýn Meselleri 20:22).

2. Kiþi zihnini Tanrý'nýn gözünde «korkunç» olan uðraþlar için kullanabilir (18:2,7).  Dünya

açýsýndan da «baþarýlý» sayýlabilir (Süleyman'ýn Meselleri 14:12; 16:25).  Kendini kime teslim

ettiðine dikkat eden kiþiye ne mutlu (Romalýlar 6:16)!

3. Tanrý'nýn öfke gününde yargýlananlar bütünüyle yýkýma uðrayacaklar (18:6).

4. Tanrý'nýn yargýyý geciktirmekteki amacý, insanlarý kendine döndürmektir (18:7).
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2Bu kurala birkaç ayette (örneðin, Yeþaya 47:9 ve Hoþea 6:2) istisna bulunur.  «Yom» sözcüðü bir
sayýyla tanýmlanýr.  Buna karþýn, bu ayetlerde yirmi dört saatlýk gün deðil, bir olayýn ansýzýn ya da çok

kýsa bir zaman içinde gerçekleþeceðini açýklar.  Yom sözcüðünün bu ayetlerdeki kullanýlýþý mecazidir.
«Yom» sözcüðünü çevreleyen baðlam (kontekst), yanlýþ anlaþýlmasýný olanaksýz kýlar.  Bu iki ayetlerdeki

mecazi anlamý kavrayabilmek için «yom» sözcüðünün temel anlamýný anlamak gerekir.  Temel anlamý
ise, Tekvin 1:5,8,13 v.s. (“akþam oldu ve sabah oldu, bir gün») ve Çýkýþ 20:9,10,11'de («Altý gün

iþleyeceksin ve bütün iþini yapacaksýn; fakat yedinci gün Allahýn Rabbe Sebttir.  Sen ... hiçbir iþ
yapmayacaksýn.  Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün þeyleri altý günde yarattý, ve

yedinci günde istirahat etti.  Bunun için Rab Sebt gününü mubarek kýldý, ve onu takdis etti.») betimlenir.
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«Yom» sözcüðüyle ilgili notlar (18:4)

Tekvin (Yaratýlýþ) 1'de söz edilen altý yaratýlýþ günü, yirmi dört saatlik güneþ günü müydü, yoksa

her «gün» sözüyle anlatýlan milyonlarca yýllýk bir süre miydi?

Bu altý yaratýlýþ gününü, yirmi dört saatlik gün olarak kabul etmek için nedenler:

1. Kutsal Yazý'da bir sözün ilk kullanýlýþý, sonraki kullanýlýþý için büyük önem taþýr.  Ýbranice'de

«yom» sözcüðünün Kutsal Yazý'da ilk kez kullanýlýþý (Tekvin 1:5) güneþe göre hesaplanan yirmi

dört saatlik gün demektir.  «Yom» sözcüðü bir sayýyla birlikte yazýlýrsa, yirmi dört saatlik gün

anlamýna gelir.  Tekvin kitabýnýn dýþýnda Eski Antlaþma'da «yom» 358 kez bir sayýyla birlikte

yazýlýr, her keresinde de yirmi dört saatlik gün anlamýna gelir2.  Buna göre, Tekvin 1'de sayýyla

birlikte kullanýlan «yom» sözcüðü neden bir istisna olsun?

2. «Akþam ve sabah» sözcükleriyle yirmi dört saatlik günü açýklamak için «yom» sözcüðü, Eski

Antlaþma'da Tekvin kitabýnýn dýþýnda otuz sekiz kez kullanýlýr.  Her keresinde yirmi dört saatlik

gün anlamýna gelir.  Buna göre, Tekvin 1'de neden bir istisna olsun?

3. Tekvin 2:2,3'de Tanrý'nýn altý gün çalýþmasý ve yedinci gün dinlenmesi insanlara verilen bir

örnektir.  Tanrý'nýn haftasý, insanýn haftasýnýn bir örneðidir.  Tanrý altý milyon yýl çalýþýp bir milyon

yýl dinlenseydi, aynýsýný insanlara emredemezdi.  Bu mantýk dýþý olurdu.

Tanrý Musa'ya Çýkýþ 31:17 ve Çýkýþ 20:10,11'de yaratýlýþ haftasýyla Tanrý'nýn yedinci günde

dinlenmesini bildirdiði zaman, geçmiþte bitmiþ bir olaydan söz ediyordu.  Kimileri, bu yedi

günün on dört milyar yýl olduðunu, yani her günün ikiþer milyar yýl olduðunu ve yedinci günün

de iki milyar yýl olduðunu ileri sürer.  Yaratýlýþýn altý gününün geçmiþte bittiðini kabul ederler.

Ne var ki yedinci günün iki milyar yýlýnýn þimdiye dek sürdüðünü ileri sürerler.  Bu kiþilerin tezi

þu temel varsayýma dayanýr: Tanrý'nýn dinlenme günü bu denli uzun sürdüðüne göre, diðer altý

günün de ayný biçimde yirmi dört saat deðil, uzun yýllar sürmesi gerekir.

Tanrý, yalnýz yaratýlýþ iþlerinden dinlendiðini bildirdi (Tekvin 2:1-3; Çýkýþ 20:11; Ýbraniler 4:3,10).

Yaratýlýþ iþlerinden dinlenebilirdi, çünkü o ilk haftada tüm çaðlar için dünyanýn ve dünyada

yaþayacaklarýn gereksinimlerini saðladý.  Tanrý'nýn dinlenmesi demek, dünyayla tüm iliþkisini

kesmesi anlamýna gelmez.  Tarih boyunca O'nun dünyayla ilgilendiðine ve onu yönettiðine

kuþku yoktur: Mesih Ýsa'nýn dediði gibi, «Babam þu ana dek çalýþmasýný sürdürüyor, Ben de

çalýþýyorum» (Yuhanna 5:17).  Ne var ki, Tanrý'nýn ve Mesih Ýsa'nýn çalýþmasý dünyanýn

yaratýlýþýyla ilgili deðildir.
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4. «Yom» sözcüðü uzun ve belirli bir zaman için kullanýlmaz.  Ne var ki Tekvin 2:4'te hiçbir

tanýmlayýcý sözcük yokken belirsiz bir zaman anlamýna gelebilir.  Ama Tekvin 2:4'te yaratýlýþ

baðlantýsýnda «yom» sözcüðü bir sayýyla tanýmlanmasa da, Tekvin 1'de yaratýlýþ günlerinin

«yom» sözcüðüyle yirmi dört saatlik günler olarak tanýmlanýr (1 numaralý notu inceleyin).

Kutsal Yazý'da birbirlerine zýt bilgi verilmez.  Buna göre, Tekvin 2:4'teki bildirinin, yaratýlýþýn

belirsiz bir zaman süresinde olduðunu öðretmediði kesindir.

5. «Rabbin katýnda bir gün bin yýl, bin yýl da bir gün gibidir» (2. Petrus 3:8).

a. 2. Petrus 3:8'de «Rabbin katýnda bir gün bin yýl ... gibidir» cümlesi, bir günün uzunluðunu

anlatmýyor.   Çünkü bir günün uzunluðu önceden tanýmlanmýþtýr.  Ancak herkes bir günün

yirmi dört saatlik bir zaman dilimi olduðunu bildiði için, bir gün bin yýllýk bir süreyle

karþýlaþtýrýlabilir.

b. Eðer bir gün gerçekten bin yýl ise, yalnýz Tekvin kitabýnda deðil, her ayette bir günün bin yýl

olduðunu kabul etmek gerekir.  Ýsa Mesih üç bin yýl mý yoksa üç gün mü mezarda kaldý?

c. Eðer bir gün gerçekten bin yýl ise, «bir gün»ün geçtiði her yeri «bin yýl» olarak deðiþtirmek

gerekir.  Öte yandan, eðer bin yýl gerçekten bir gün ise, «bin yýl»ýn geçtiði her yeri «bir gün»

olarak deðiþtirmek gerekir.  Bu, Kutsal Yazý'da birçok öðretiyi çarpýtýr.  Örneðin, Ýsa Mesih'in

dünyanýn sonunda kuracaðý egemenlik bin yýl mý yoksa bir gün mü sürecek?


