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Yeþaya, on dokuzuncu ve yirminci bölümler
I.
II.

Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)
Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)
A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-22)
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)
D. Mýsýr'ýn yükü (19:1-25)
1. Tanrý Mýsýr'ý ziyaret edecekti (19:1-4)
a. Mýsýr'ýn yalancý tanrýlarý titreyecekti (19:1,3).
b. Yurttaþlarý arasýnda düþmanlýk cepheleri oluþacaktý (19:2).
c. Mýsýrlýlar sert bir efendiye teslim edilecekti (19:4)
2. Nil'in kurumasýyla Nil'e baðlý sanatlarla yaþamý destekleyen iþ
kollarý duracaktý (19:5-10).
a. Tarlalar kuruyacaktý (19:7).
b. Balýkçýlar boþ aðla eve dönecekti (19:8)
c. Keten bez dokuyanlar iþsiz kalacaktý (19:9).
3. Mýsýrlýlar'ýn bilginleri de kargaþaya çare bulamayacaktý (19:11-15).
4. Korkunun uzun kollarý Mýsýr'a sarýlacaktý (19:16-17).
5. Mýsýr'da Kenan dilini konuþan ve ordular Rabbine ant eden beþ
kent bulunacaktý; birinin adý Yýkým'dýr (19:18).
6. Tanrý'nýn ziyaretinin þöyle sonuclanacaktý: (19:19-22)
a. Mýsýrlýlar Tanrý'ya dönecek (19:19-22).
b. «O günde» hem Asur hem Mýsýr Ýsrail'le birlikte kutsal
kýlýnacaktýr (19:23-24).
E. Habeþ ve Mýsýr'ýn sürgünlüðünün bildirisi (20:1-6)
1. Yeþaya'nýn simgesel soyunukluðu (20:1-2)
2. Simgenin açýklanmasý (20:3-4)
a. Týpký Yeþaya'nýn üç yýl çýplak gezdiði gibi Asurlular üç yýl içinde
Mýsýr'la Habeþ'in esirlerini sürgün edecekti.
b. Utanç içindeki sürgünler çýplak ve yalýnayak olarak
götürüleceklerdi.
3. Tanrý halkýnýn almasý gereken ders: Ýnsanlara deðil, Tanrý'ya güven
(20:5-6).
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19:1 Mýsýr'ýn yükü: Ýsrailliler tarihleri boyunca sýkýntý içindeyken Tanrý'ya güvenecekleri yerde 1Mýsýr'a
baþvuruyorlardý (20:5'le ilgili nota bkz.) Bu nedenle Mýsýr alçaltýlmalýydý. Þöyle:
1. Mýsýr'ýn ilahlarýnýn aslýnda yeteneksiz, var olmayan birer hayal kuruntusu olduðu açýklanacaktý
(19:1).
2. Ýç savaþlar çýkacaktý. Yurttaþlar arasýnda düþmanlýk cepheleri oluþacaktý (19:2).
3. Önderleri bilgelikten yoksun olacaktý. Telaþ içinde yalancý tanrýlara, büyücülere, cincilere
danýþacaklardý, ama boþuna (19:3,11-15).
4. Mýsýr sert bir efendinin eline verilecekti (19:4).
5. Nil Irmaðý’nýn sularýna dayanan tarým ve iþ kollarý kurayacaktý (19:5-10).
6. Korku, güçlüleri de, güçsüzleri de saracaktý (19:16-17).
Rab tez giden buluta binmiþ: (Mezmur 104:3). Bildirilen yargýnýn çeþitli yönleri þunlardýr:
1. Ýç savaþ (19:2)
2. Gerçekten sapma (19:3)
3. Esirlik (19:4)
4. Kaynak, ürün ve gücün azalmasý (19:5-10)
Bu etmenler, Tanrý'nýn her yerde her çaðda verdiði sýkýdüzeni betimler.
Mýsýr'a gidiyor: «Mýsýr», Ýbranice'de «Misraim»dir, yani «Mýsýrlar» («im» = «lar»). Mýsýr Uygarlýðý,
Yukarý Mýsýr ve Aþaðý Mýsýr egemenliklerine ayrýlmýþtý. Bazen birleþik, bazen bölünmüþ olarak
yönetilirdi.
Mýsýr'ýn putlarý [Tanrý] yüzünden titreyecekler: Tanrý, Ýsrailliler'i Mýsýr'dan özgür kýldýðý dönemde
Mýsýr tanrýlarýný yargýladý (Sayýlar 33:4). O vuruþu «anýmsadýklarý» için þimdi Tanrý'nýn tez geliþi
nedeniyle titriyorlardý (Yeremya 43:13; Hezekiel 30:13). Sahte bir dinin desteklediði devlet yerle
bir edilecekti (Çýkýþ 12:12; Yeremya 12:17; 46:25). Bir ulus tarih boyunca tapýndýðý tanrýlarýn,
gerçeði yalanlayan birer kuruntu olduðunu bir anda görürüse þoka uðrar. Her bir yurttaþ için
büyük bir hayal kýrýklýðý olur. Iþýðýn parlamasý yüreðin karanlýk boþluðunu meydana çýkarýr.
Ne Piankhi (19:2 ve 4'le ilgili notlara bakýn) ne de diðer Etiyopyalý egemenler, Mýsýr tanrýlarýna
karþý savaþ açtýlar. Tam tersine Asur, düþman ülkelerinin tanrýlarýný alçaltma zorunluðunu duydu
(10:10-11; 36:18-20).
Mýsýr'ýn yüreði kendi içinde eriyecek: (13:7; Mezmur 22:14). Tanrý'nýn Mýsýr'ý yargýlamasý, O'nun
sabrýný ve acýmasýný kanýtlar.
1. Mýsýr'ýn egemenliði 1600 yýl sürdü. Bu uzun yýllar boyunca Mýsýr:
a. Yalancý tanrýlara ve krallara tapýndý,
b. Büyücülük yaptý,
c. Ýnsanlarý köleliðe zorlamak için kaçýrdý,
ç. Esirleri ezdi.

1

Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.
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2. Mýsýr:
a. Tanrý halkýný ezdi (Çýkýþ 1:8-14).
b. Tanrý halkýný yok etmeye çalýþtý (Çýkýþ 1:15-22).
c. Baþarýlý olmayýnca Ýsrailliler'i daha da ezdi (Çýkýþ 5:6-19).
ç.
d.
e.
f.

Onlarý özgür býrakmayý defalarca reddetti (Çýkýþ 7-11).
Kýzýl Deniz'de Ýsrailliler'i dünyadan silmeye kalktý (Çýkýþ 15:9).
Rehoboam'ýn döneminde Ýsrailliler'i çapul etti (1. Krallar 14:25,26).
Asur'a karþý savunma çabasý içinde Ýsrailliler'e bazen yardým eder, bazen onlarý yalnýz
býrakýrdý (1. Krallar 17:3-6; 18:21,24).
3. Mýsýr, Tanrý halkýnýn O'na tapýnmaktan vazgeçmelerinde büyük bir rol oynadý.
a. Birçok Ýsrailli esirken Mýsýr'ýn yalancý tanrýlarýna tapýnmayý öðrendi (Yeþu 24:14; Hezekiel
20:8),
b. Mýsýr'dan ayrýlmalarýna karþýn Ýsrailliler, sürgüne gidinceye dek yalancý tanrýlara tapýnmaya
ve büyücülükle uðraþmaya çok eðimlilerdi. Kral Manasse, en büyük oðluna Amon adýný
verdi. Amon, bir Mýsýr tanrýsýnýn adýydý (2. Tarihler 33:20).
Bu ayrýntýlarý izleyen kiþi, Mýsýr'ýn bu denli uzun bir süre ayakta kalýþýna yalnýzca þaþýrabilir.
Gerçekten de Tanrý'nýn sabrý olaðanüstüdür.
19:2 þehir þehre karþý, ülke ülkeye karþý: Mýsýr'ýn parçalanmasý Ý.Ö. 760-750 yýllarýnda, 22. hanedanýn
egemenliðinin sonuna doðru baþladý. Ý.Ö. 735 yýlýnda Yukarý Mýsýr'ýn egemeni Piankhi ile Sais ve
Memfis'in kralý olan Tafnekht arasýnda bir güç çatýþmasý oldu. Diðer prenslerin kimisi Piankhi'yi,
kimisi de Tafnekht'i destekledi. On, on iki yýl sonra Bocchoris ile Þabak (18:2) arasýnda baþka bir
rekabet geliþti. Bu dönemden sonra Mýsýr artýk bölünmüþ sayýlýrdý. Herhangi bir kriz, prenslerin
birbirlerine karþý savaþ açmasý için bir bahane olabilirdi. (Prensler aslýnda birer kent yöneticisi
olamalarýna karþýn kendilerine kral unvanýný aldýlar.) Psammetikus döneminde Mýsýr on iki eyalete
bölünmüþtü. Bir eyaletin valisi olan Psammetikus, diðerlerinin arasýndaki düþmanlýðý körükledi.
Bu, Ý.Ö. 670 yýlýnda onun diðerlerinin önderi olarak yükselmesiyle sonuçlandý (MH, s.105; JFBs.450;
The Pulpit Commentary, s.312).
19:3 öðüdünü bozacaðým: Mýsýrlýlar, Tanrý'ya karþý gönüllü bilgisizliklerinin bedelini ödüyorlardý. Onlar,
insansal bilgeliði býrakarak yalancý tanrýlara, büyücülere, cincilere ve bakýcýlara danýþacaklardý.
Günah, kiþiyi ruhsal ilkelerden uzaklaþtýrarak aklý aptallaþtýrýr; öyle ki, mantýklý öðüt saçmalýk
olarak görünür. Günahlýlar, günahýn aldatýcýlýðýna kapýlmaya atanmýþtýr (Ýbraniler 3:12). Bu
durumda «kötüye iyi, ve iyiye kötü» derler (5:20). Dünyadan ya da dünya altýndan gelen sesleri
Tanrý'nýn öðütlerinden çok yeðlerler. Onlarý kurtarabilecek tek kurtuluþ gerçeðini reddeder, þeytani
öðüde hayran kalýrlar.
cincilere ... danýþacaklar: Ýsrailliler'in yaptýðý gibi (8:19)! Mýsýrlýlar tarih boyunca büyücülüðe karþý
saygý ve güven duydular (Çýkýþ 7:11,12,22; 8:7, 18,19).
19:4 Mýsýrlýlar'ý sert bir efendinin eline vereceðim: Bu efendi kim olabilir? Asur kralý (20:4), Babil
kralý Nebukadnetsar ya da oðlu Nebukadretsar (Yeremya 43:10-13; Hezekiel 29:19; 30:10-19),
Fars kralý Koreþ'in oðlu Kambises (Kambyses) ya da Psammetikus (19:2) adlarý ileri sürülür.
Yoksa Piankhi (18:2) ya da Esar-haddon olabilir mi?
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Eðer Piankhi bu ayette söz edilen «sert efendi» ise, bu peygamberliðin tarihi Ý.Ö. 735 yýlý kadar
erken olabilir. 19:2'de «... þehir þehre karþý, ülke ülkeye karþý savaþacaklar» bildirisi Piankhi'nin
Mýsýr'ý yenen egemen oluþunu destekler. Öte yandan Piankhi «sert bir efendi» (19:4) deðildi.
Tarihe göre yumuþak huylu, acýyan biriydi. Ayný zamanda Tsoan (19:11), Piankhi'nin döneminde
önemli bir rol oynamýyordu. Ayrýca eðer 19:13'te Memfis olarak çevrilen sözcük gerçekte Napata
(Nof) ise (Bundan sonraki paragraftaki nota ve 19:13'le ilgili açýklamaya bakýn), þuna da dikkat
çekmek gerekir: Napata Piankhi'nin baþkentiydi.
Bu ayrýntýlarý göz önünde tutarak Mýsýr'ý yenen egemen Asurlu Esar-haddon muydu? Onun katý
yürekli olduðuna kuþku yoktur. Örneðin, egemenlik tahtýna çýktýktan az sonra Esar-haddon,
Sayda kralý Abdi-Milkut ve Kundi kralý Sanduarri'nin baþlarýný kesip baþkomutanlarýnýn boyunlarýna
astý (G. Smith, Eponym Canon, sayfa 137-139'dan alýnan The Pulpit Commentary, sayfa 313'e aktarma).
Arabistan'a karþý yaptýðý bir saldýrýda ikisi kadýn olan sekiz egemeni öldürdü (Records of the Past,
3. cilt, sayfa 106,107'den alýnan The Pulpit Commentary, sayfa 313'e aktarma). Acýmasýzca Mýsýr'ý parça
parça böldü. Kentlerin adlarýný deðiþtirdi. Yirmi eyalet kurup üzerlerine yirmi vali atadý. Valilerin
baþlýca görevi, yönetimleri altýnda olanlarý öldürmek ve çapul etmekti. Tsoan ise, o dönemde (Ý.Ö.
690) en önemli kentlerden biriydi (19:11'da bulunan nota bakýn). Napata (Nof ve Memfis [19:13]
olarak da tanýnýyordu) Asurlu egemene karþý duran yurttaþ partisinin merkeziydi.
katý yürekli bir kral onlara hakim olacak: Günahlý bireyin katý yürekli, sert bir efendinin eline
teslim edileceðine kuþku yoktur. Mýsýr'ýn sert efendisi Asur'du. Tarih boyunca belirli ülkelerin katý
yürekli krallarý, yurttaþlarýný ezerdi. Ama baþka tür sert efendiler de vardýr. Kiþinin tutkularý -- içki,
uyuþturucu maddeler, pornografi, açgözlülük, oburluk, tembellik, v.b. -- onun zamanýný savurur,
enerjisini tüketir, erdemli amaçlar için kullanýlmasý gereken özyapýyý alçaklýða saptýrýr. Buna
benzer «katý yürekli krallar» sayýsýz insanlarý pençelerinde tutar. «Sýkýþtýranlar yüzünden Rabbe»
yakarana ne mutlu, çünkü ona «bir Kurtarýcý ve Koruyucu gönderilecektir» (19:20).
YAHVE diyor: Mýsýr, «YAHVE bizim Tanrýmýz deðildir. O'na deðil, baþka tanrýlara hizmet
ediyoruz» diyebilirdi. Tanrý onlara, «Evet baþka tanrýlara, var olmayan tanrýlara, hayallerinizin
ürünlerine hizmet ediyorsunuz. Ama sizden hesap soracak olan Ben'im!»
19:5 ýrmak: 1Nil Irmaðý anlatýlmak istenir. O günlerde Mýsýr'da bu ýrmaða dayanan dört iþ kolu vardý:
Balýkçýlýk, tarým, keten ve pamuk dokumacýlýðý.
sular denizden eksilecek ve ýrmak çekilip kuruyacak: Nil'in kurumasýna, Etiyopya'da az
yaðmur yaðmasý neden olabilirdi. Ayný zamanda iç savaþlar yüzünden kanallarla hendeklerin
onarýmý da savsaklanmýþ olabilirdi (Hezekiel 30:12).
Yalnýz ýrmaðýn eksilmesiyle bitmeyecek, Mýsýr'daki eksiklikler çok yönlü olacaktý:
1. (Denildiði gibi) yaþam saðlayan ýrmaðýn sularý azalacaktý (19:5,6).
2. Bitkiler kuruyacaktý (19:6,7).
3. Ýþ kollarý durdurulacaktý (19:8,9).
4. Ýnsanlar yýkýma uðrayacaktý (19:10).
Eksilmek, küçülmek, azalmak, günah tarafýndan yönetilen bir yaþam için belirlenen yargýdýr.
Günahýn yüreðinde konut kurmasýna izin veren kiþi, yaratýlýþ amacýna varamaz. Tam tersine,
budalalýða, bencilliðe, amaçsýzlýða, baþarýsýzlýða esir olur.
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Tanrý'nýn insanlar için tasarýsý bambaþkaydý. O, insanlarý Kendi benzerliðinde yarattý. Ýnsanlar,
nefes alabildikleri için duyduklarý þükran borcunu Tanrý'yý hoþnut etmekle, O'nunla paylaþýmda
bulunmakla, O'na hizmet etmekle ödemeliler. Tanrý'yý en doðru biçimde temsil etmek için ve
O'nun egemenliðini yaymak için en yararlý biçimde yaþamaya özen göstermeliler.
19:6 kamýþla saz solacak: (18:2)
19:7 çayýrlar ... ekilmiþ tarlalar: Nil kenarlarý verimli ürünleriyle tanýnmýþtý (19:5; Tekvin 13:10; Tesniye
11:10).
19:8 balýkçýlar: Mýsýrlýlar'ýn büyük bir kesimi, balýk avlayarak, taze ya da tuzlanmýþ balýklar satarak
geçimini saðlýyordu. Ýsrailliler Tanrý'ya karþý iyilikbilmezlik yaparak Mýsýr'da «parasýz» yedikleri
balýklar için yakýnýyorlardý (Sayýlar 11:5).
olta atanlar: Bazý Mýsýr mezarlarýnda olta atanlarýn resimleri bulunur.
að yayanlar: Balýkçýlýkta að yaymak olta atmaktan çok yeðlenirdi.
19:9 keten: Keten zenginlerin giysisiydi (Luka 16:19). Mýsýr keteni tanýnmýþtý (Çýkýþ 9:31; Süleyman’ýn
Meselleri 7:16; Hezekiel 27:7). Keten dokumasýnýn yapýlýþý Mýsýr mezarlarýnda resimlenirdi.
Ýsrailliler de bu sanatý Mýsýr'dayken öðrendiler (Çýkýþ 26:36).
19:10 direkler: 3:1'de olduðu gibi önderler, zenginler ve soylular anlatýlmak istenir (19:11-15; Mezmur
11:3).
ücretli iþçiler: Hem önderlerle soylular hem de iþçilerle yoksullar yýkýma uðrayacaktý.
19:11 Tsoan: 1Tsoan Nil'in en doðu kolunda bulunurdu, Mýsýr'ýn diðer bölgelerine göre Kenan sýnýrýna
oldukça yakýndý (Sayýlar 13:22). Aþaðý Mýsýr'daki bu kent Tanrý’nýn, Musa'nýn eliyle yaptýðý
harikalara tanýk oldu (Mezmur 78:12,43).
Tsoan (Tanis olarak da tanýnýyordu), çoban-krallar döneminden beri önemli bir kent sayýlmazdý.
Ne var ki, Mýsýr'la Asur arasýndaki savaþlar döneminde önem kazandý. Esar-haddon onu bir
eyaletin baþkenti yaptý (G. Smith, History of Asshurbani-pal, sayfa 21,1.2'dan alýnan The Pulpit
Commentary, sayfa 314'e aktarma). Tsoan, Esar-haddon'un oðlu Aþurbanipal'ýn egemenliðinde
Asurlular'a karþý direndi. Ama çok vakit kaybetmeden Asurlular Tsoan'ý yeniden denetimleri altýna
aldýlar. Tsoan'ýn kralý Petubastes'i Nineve'ye sürdürdüler.
firavun: Büyük olasýlýkla sözü edilen firavun Piankhi'nin oðlu Tirhaka'dýr. Sanherib'in saldýrýsý
sýrasýnda (37:8,9,37; 2. Krallar 19:8,9,36) Þabatok kraldý. Buna karþýn gerçek gücün Tirhaka'nýn
elinde olmasý olasýdýr. Belki Þabatok daha yaþarken, ama kesinlikle onun ölümünden sonra (Ý.Ö.
698) Tirhaka hem Mýsýr hem de Etiyopya üzerinde egemendi. Esar-haddon Mýsýr'a geldiðinde
Tirhaka'nýn bu yetkisi vardý (Ý.Ö. 673). O sýrada Tirhaka'nýn baþkenti Napata'ydý (Memfis).
hikmet: «Tanrý, dünya bilgeliðini akýlsýzlýða dönüþtürmedi mi?» (1. Korintliler 1:20). Dünya
bilgeliðinin nitelikleri her yerde her çaðda aynýdýr:
1. Övünme ruhu.
Övünme, her zaman övünenin güçsüzlüðü için bir belirtidir. Güçlü biri, övünmeye gerek
duymaz. Onun güçlülüðü bilinir.
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2. Çaðdaþ olaylarý yorumlamada yetersizlik.
Mýsýrlýlar, YAHVE'nin onlara iliþkin düþüncelerini anlayamadýlar ya da anlamak istemediler
(19:19-23). Bu nedenle sahte yöntemlere -- büyücülüðe, yýldýz falýna, v.b. -- baþvurdular.
Çaðdaþ insanlar ayný nedenler yüzünden benzer yöntemlerle -- transandantal meditasyon,
falcýlýk, vb. ile -- uðraþýrlar. Öyle ki, kendi düþünceleriyle sarhoþ olurlar (19:14).
3. Sarhoþluða benzer düþünce uyumsuzluðu, kararsýzlýk, düzensizlik, yararlý emeðin yoksunluðu,
sapýklýk (Yakup 3:14-17).
«Yüreðin tutkusunun iðrençliðine» teslim edilmek ne korkunç bir þey (Romalýlar 1.24)!
hikmetli öðütçüler: Mýsýr bilgelik açýsýndan tanýnmýþ bir ülkeydi (1. Krallar 4:30; Haberciler'n Ýþleri
7:22). Öðütçülerin iki sýnýfý vardý:
1. Sadece soyluluk ortamýnda doðduklarý için bilgin sayýlan soylular,
2. Özel eðitim görmüþ olduklarý için «hikmetli öðütçüler» olarak tanýnanlar
Her iki sýnýfýn bilgeliðinin de yetersizliði açýða vurulacaktý.
Bilge görünen önderler aslýnda insanlarý gerçek olandan saptýrýyorsa, Tanrý önünde savurgan,
akýlsýz (sefih) ve budala «unvanýný» taþýrlar. Kiþi, tanrýsal ilkelerden habersiz önderlere karþý
kendini korumalý. Doðru yoldan saptýrýlmamak için gerçeði araþtýrarak önlem almalý. Sahte
önderler þu aþamalarda bulunur:
1. Devlette
a. Kendi ülkesinin yanlýþlýklarýna göz yumar.
b. Diðer uluslarý aþaðý görür.
c.
ç.
d.
e.

Aþýrý yurtseverliði körükler.
Baþka ülkelerin sýnýrlarýna saygý göstermez.
Kendisinden zayýf olan topluluklarý sömürür.
Ülkesinin Tanrý açýsýndan var oluþ nedenine aldýrýþ etmez (Romalýlar 13:1-6).

2. Topluluk arasýnda
Topluluðun saygýsýný kazananlar kimlerdir? Kaba kuvvetle davrananlar mý yoksa esenlik içinde
adalet yoluyla anlaþmazlýklara çare bulanlar mý? Milleti kazýklayanlar mý yoksa alýn teriyle
dürüstçe çalýþanlar mý? Bir anlýk eðlence sunan þarkýcýlar, müzisyenler, yýldýzlar mý yoksa
erdemli yaþam örnekleriyle ve ikna edici sözlerle baþkalarýný yararlý iþlere yüreklendirenler mi?
3. Ýnanlýlar topluluðunda
a. Ýnsansal bilgi ve felsefeyi ruhsal öðreti olarak iletir.
b. Ruhsal ilkeleri öðretir ama uygulamaz.
c. Ýman ilkelerini biçimciliðe çevirir.
ç. Gerçeði duygularla ölçer.
d. Kurtarýcý Ýsa Mesih'in aracýlýðýyla Tanrý'yla kiþisel bir iliþki içerisinde olmayanlarý «doðru» bir
yaþam sürdürmeye yüreklendirir.
4. Ailede
a. Aile üyelerini Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul etmeye ve Kutsal Yazý'ya uygun yaþamaya
yüreklendirmez.
b. Tanrýsal ilkelere göre deðil, dünyanýn ölçütlerine göre baþarýyý deðerlendirir.
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krallarýn oðullarý: Firavunun öðütçüleri çoðu kez dinsel eðitmenlerden seçilirdi. Askeri
görevlerden seçilen öðütçüler, dinsel eðitmen konumuna getirilirdi. Bilgelerin oðlu ya da krallarýn
oðlu olarak tanýnýrlardý.
19:12 bildirsinler ... ordularýn Rabbi, Mýsýr için ne tasarladý: Öðütçülerin bilgelik kaynaðý Tanrý deðildi.
Baþka kaynaklara dayandýklarý için Tanrý'nýn ne yapacaðýný bilemezlerdi.
Bunu
kavrayamadýklarýna göre bilgelikleri yarým kalmýþtý. Yarým kalan bir bilgelik artýk bilgelik sayýlamaz.
Bu «yarým bilgelik»le ülkeyi saptýrdýlar (19:13). Yusuf ve Daniel'in ilettiði bilgelikle ne denli karþýttýr
(Tekvin 40:5-22; 41:1-36; Daniel 2:1-13,16-45; 5:5-9,13-17,25-27)!
19:13 Memfis: 1Memfis, kimi metinlerde «Nof» olarak geçer (19:4,11'le ilgili notlara bakýn). Memfis,
birleþmiþ Mýsýr'ýn ilk baþkentiydi (Ý.Ö.3000). Nil Irmaðý’nýn batý kýyýsýnda, bugünkü Kahire'nin biraz
güneyinde bulunuyordu.
19:14 Rab ... baþ dönmesi ruhu karýþtýrdý: Bu durumun anlaþýlmasý zor deðildir. Kiþinin tasarýsý
Tanrý'nýnkine uymazsa onu kargaþaya sürükler. Kiþi tasarýsýnýn bozulmasý karþýsýnda baþýný
kaþýyýp durur. Ne var ki, Tanrý'nýn onu kendi düþüncelerinin doðal sonucuna teslim ettiðini de
anlamasý gerekir (Amos 3:6; 2. Samuel 15:31; Romalýlar 1:28).
sarhoþ kendi kusmuðu içinde nasýl iki yana giderse, Mýsýr da ...: Uzun yýllar varlýk, bolluk ve
rahatlýk saðlayan bir ortam, sarhoþluða benzetilen töredýþý davranýþlar oluþturabilir. Benimsenen
ölçütler yanlýþ olmakla kalmaz, ayný zamanda iðrenç ve utandýrýcýdýr.
19:15 baþýn yahut kuyruðun: Baþ, yüksek görevlerdekileri (19:11-15), kuyruk ise, iþçileri anlatýr
(19:8-10).
hurma dalý yahut saz: Baþ ve kuyruk gibi, «hurma dalý» önderleri ve «saz» da topluluðu anlatýr
(9:14,15; 10:33,34).
19:16 kadýn gibi ... titreyip yýlacaklar: Titreyenler, ulusu oluþturan bireylerdir. Yargý yüzünden
çaresizlik, korku, güçsüzlük Mýsýrlýlar'a egemen oldu (Yeremya 51:30; Nahum 3:13). Bir ulus
yargýlanýrsa, ulusu oluþturan bireylerin günahlarý yüzündendir. Bireyler sýkýntý çekmeden bir ulus
yargýlanmaz. Eðer o ulus Tanrý'nýn acýmasýný yeniden uyandýracaksa, bu ancak bireylerin kiþisel
günahlarýndan dönmeleriyle olur.
Rabbin üzerlerine salladýðý el: Burada Tanrý'nýn yabancý ordularla getirdiði yargý (10:5,32; 30:32)
anlatýlmak istenir.
19:17 Yahuda ... Mýsýr için dehþet olacak:
1. Yahuda'daki peygamberler Tanrý'nýn tasarladýðý yargýyý Mýsýr'a ileterek Mýsýrlýlar'ý yýlgýnlýða
düþürecekti. Bu nedenle Mýsýr Yahuda'yý, endiþeli haber kaynaðý olarak görecekti.
2. Asurlu egemenler, Esar-haddon ve oðlu Aþurbanipal, Mýsýr'a karþý savaþ açtýlar. Ordularý
kuzeydoðudan geldiði için sanki Yahuda'dan gelmiþler gibi göründü.
19:18 o gün: «O gün» öç günü deðildir. Tam tersine, öç gününün oluþturduðu Tanrý'ya dönme günüdür
(1:25-27; 2:2-4; 4:2-6; 6:13, v.s.).
Kenan dili: Kenan dili, Kenan bölgesinde oturan Ýsr ailliler'in dili, Ýbranice, peygamberlerin dili
anlamýna gelir! Filistin göçmenleri, çok erken bir tarihte baþlayarak Nil Deltasý'nýn doðu bölgesine
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yerleþti. Zamanla onlarýn kültürü, oldukça büyük etki yaptý. Mýsýr edebiyatý, Filistinler'in çarpýcý
filolojik etkisini yansýtýr. Ne var ki, Yeþaya için önemli olan, Ýbranice dilinin etkisi deðildi. O,
Tanrý'yý tanýyan Yahudiler'in benimsediði ilkelerin, tanrýsal öðretinin Mýsýr'da yayýlacaðýný vurguladý.
O denli güçlü bir etkiyle yayýlacaktý ki, «Mýsýrlýlar Rabbi bilecekler» (19:21) denilecekti. Tarihçi
Filo'ya göre Mýsýr kralý, Yahudiler'in yeni kurulmuþ olan (Ý.Ö. 332) Ýskenderiye'ye yerleþmelerini
isteklendirmek için onlara ayrýcalýklar tanýdý. Zamanla Yahudiler'in sayýsý yaklaþýk bir milyon oldu.
Onlar orada en büyük etnik topluluktu. Yahudiler'in Mýsýr'a bir sonraki akýný, VI. Batlamyus
(Filometor)'un döneminde oldu (19:19'la ilgili nota bakýn). Yahudiler'in etkisiyle YAHVE Mýsýr'da
tanýtýlmaya baþlandý. Ama bu peygamberliðin bütünüyle gerçekleþmesi gelecekte olacaktýr.
Rabbe and eden: Rabbe ant edenler, kendilerini resmi antlaþmayla Tanrý'ya baðlayanlardýr
(65:16; Tesniye 6:13).
Yýkým þehri: Güneþ Kenti olan «'Ir-ha-Khêres» mi ya da Yýkým Kenti olan «'Ir-ha-hêres» mi
anlatýlmak istenir? Eðer Güneþ Kenti'nden söz ediliyorsa, anýlan kent Heliopolis'tir. Heliopolis,
güneþ tanrýsýnýn kentiydi. Anlamý þöyle olabilir: Güneþ tanrýsýnýn kenti olarak bilinen kent, güneþ
tanrýsýnýn yýkýma uðramýþ kenti olarak bilinecektir. Yalnýz o kent deðil, tüm yalancý tanrýlara
tapýnma yýkýma uðrayacaktýr.
19:19 mezbah: Yerusalem'de Tanrý'nýn kabul ettiði tek tapýnak bulunuyordu. Mýsýr'da kurulacak
sunaklarla dikili taþlar, yalnýz Tanrý'yý anýmsatma iþlevini göreceklerdi (19:21'e bakýn). Mýsýr kralý
Batlamyus Filometor'un ve kraliçesi Kleopatra'nýn izniyle Onasis, Ý.Ö. 150 yýlýnda Yahudiler'in bir
tapýnaðýný kurdu. Ýçinde bir sunak yaptýðý sanýlýr. Yosefus, Onasis'in Batlamyus Filometor'a
Yeþaya'dan bu parçayý gösterdiðini, böylece de tapýnaðý kurmak için izin aldýðýný ileri sürer. Bu
açýklamanýn dayanaðý varsa da, söz edilen olay bu peygamberliðin tamamlanýþý deðildir.
dikili t a þ : Dikilitaþlar, bir toplumun hangi ilaha inandýðýný belirtirdi. Tanrý, tapýnmak için taþ
dikilmesini yasakladý (Tesniye 16:22). Bu nedenle bu dikilitaþýn iþlevinin tanýklýk olduðu
söylenebilir. Yani özellikle Mýsýr'ýn bu bölgesinin Tanrý'ya ait olduðunu belirtecekti.
Dikilitaþ kuran bir kiþi, ilahýndan utanmaz. Mesih inanlýsý da Tanrý'dan utanmasýn (Matta 10:32-33;
Luka 12:8-9)! Mesih inanlýlarýnýn birer dikilitaþ olduðu söylenebilir. «Dikilitaþlar» çevrelerindeki
insanlara, Tanrý'nýn özyapýsýna ve koþullarýna tanýklýk etmeli. Dünyanýn dört bucaðýnda
«dikilitaþlarýn» bulunmasý çok önemlidir. Tanrý, izin verdiði olaylar aracýlýðýyla toplumlarý Kendisini
aramaya isteklendirir. Bu istek doðunca, Tanrý'yý arayanlarý destekleyen bir tanýk yoksa, ne denli
acýnacak bir durum gerçekleþir.
19:20 Rabbe feryat edecekler: Mýsýrlýlar artýk yalancý tanrýlara deðil (Mezmur 65:2; 1. Selanikliler 1:9b),
gerçek Tanrý'ya içtenlikle yalvaracaklar. Üstelik Tanrý'nýn bildirdiði koþullara göre O'na
yaklaþacaklar (19:21).
kurtarýcý ve koruyucu: En bütün anlamýyla kurtarýcý ve koruyucu deyimi Ýsa Mesih'i anlatýr. Ama
ikincil anlamýyla Büyük Ýskender belirtilir. O, Mýsýr'ý Farslar'dan özgür kýldý. Onun adýný taþýyan
Ýskenderiye'ye Ýsrailliler yerleþmiþti. Mýsýr kralý Batlamyus, onlar için Eski Antlaþma'nýn Grekçe'ye
çevrilmesini buyurdu.
19:21 kurban, takdime, adak: Hem Yahudiler, hem de Yahudiler'in inancýný benimseyenler yýldan yýla
Yerusalem'e gider, Tanrý'ya kurban keserek tapýnýrlardý (Zekarya 14:16-19; Malaki 1:11;
Haberciler'in Ýþleri 2:9-11).
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19:22 Rab Mýsýr'ý vuracak: Tanrý, tüm dünyayý yalnýz bir kez yargýladý. Ama insanlarý günahtan
Kendisine döndürmek için onlarý sayýsýz kereler sýkýdüzene soktu. Tanrý sevgisinden doðan bu
sýkýdüzenler O'nun acýmasýyla dolup taþar. Bunlardan biri, Mýsýr'a dokunan bu vuruþtu! Tanrý'nýn
vuruþu þu üç sonucu oluþturdu:
1. Mýsýrlýlar Tanrý'ya dönecekti (Mezmur 119:71; Ýbraniler 12:10-11).
2. Mýsýrlýlar'ýn yalvarýþlarý kabul olunacaktý.
3. Tanrý onlarý iyi edecekti (Tsefanya 3:8,9; 2. Korintliler 4:17).
vuracak ve iyi edecek: Tanrý günahlý bir topluma/kiþiye acýrsa, o toplumun/kiþinin O'nun
acýmasýnýn deðerini anlamasýný ister. O zamana dek sýkýdüzenle eðitir (57:15-19; Hoþea 5:15).
Vurmak ve iyi etmek Tanrý gözünde bir sürecin iki yönüdür. Ýnsanlar vurmayla iyi etme arasýndaki
baðlantýyý anlamayabilirler. Ýnsanlar bin bir türlü nedenlerle baþkasýna «vurmak» -- incitmek, ona
ders vermek, ondan öç almak -- ister. Birisine «vururken» kimileri,
1. Ýyileþmez bir yara açmak, kalýcý bir zarar oluþturmak amacýyla vurur.
2. Açtýðý yaranýn iyileþmesi ya da iyileþmemesiyle ilgilenmez, birini öbüründen yeðlemez.
3. Açtýðý yaranýn iyileþmesini umar, ama iyileþmesi için eylemde bulunmaz, kiþisel sorumluluðuna
sýrt çevirir.
4. Yararlý bir amacý gerçekleþtirmek için «vurur» ama beceriksizliðinden iyileþtiremeyeceði yaralar
açar.
Ýnsanlar bu konuda acýmazsýzca beceriksiz olur. Bu nedenle Davut, «Rabbin eline düþelim;
çünkü O'nun rahmetleri çoktur. Ýnsan eline düþmeyelim» diyerek yalvardý (2. Samuel 24:14).
Tanrý'nýn sýkýdüzenle açtýðý yaralar, iyileþtirme gücünü kesinlikle aþmaz. Bu gerçeðin en çarpýcý
örneði, Eyup peygamberdir.
19:23 büyük yol: Bu peygamberlik 11:16'ya benzer, ama amacý ayrýdýr. 11:16'daki yol, Ýsrailliler'in kendi
ülkelerine dönmeleri için kolaylýk saðlayacaktý. 19:23'teki yol Mýsýrlýlar, 1Asurlular ve Ýsrailliler
arasýndaki iliþkiyi, özellikle ruhsal paylaþýmý olanaklý kýlmak için kurulacak. Düþmanlar arasýnda
ruhsal paylaþýmý saðlayabilen tek bir Yol vardýr, o da Kendini yol olarak tanýtan Mesih Ýsa'dýr
(19:20; Yuhanna 14:6).
Mýsýrlýlar Asurlular'la beraber tapýnacaklar: Yýllardýr birbirlerine rakip olan, birbirlerini yenmeye
çalýþan iki ulus, Tanrý'ya boyun eðmekle birlik bulacaklar. Yahudiler'in, Mýsýr'da olduðu gibi
(19:18,19'la ilgili notlara bakýn), Mezopatamya'da da etkisi olacaktý. Ýsrail'in on oymaðýnýn Ý.Ö. 721
yýlýnda Yukarý Mezopotamya'ya sürülmesi, Yahudi inancýnýn o bölgelerde yayýlmasýnýn
baþlangýcýydý. Yahuda'nýn Ý.Ö. 587 yýlýnda Babil'e sürülmesi, Yahudiler'in ideolojik etkisini
arttýrýyordu. Bilindiði gibi, Yahudiler'in büyük bir kesimi Ýsrail'e dönmedi, sürüldükleri bölgelerde
kalmayý yeðledi. Bundan baþka, Mýsýr'daki Selevkos prenslerinin politikasýna göre tüm büyük
kentlerde Yahudi kolonilerinin oluþturulmasýna özen gösterilirdi.
Büyük Ýskender'in döneminden Ýsa Mesih'in günlerine dek Ýbraniler üç coðrafi bölgeye
bölünmüþtü: Filistin'dekiler, Mýsýr'dakiler, ve Suriye-Babil'dekiler. Aralarýnda sürekli iletiþim olurdu.
Yerusalem'deki dinsel kurallar Ýskenderiye'ye ve Babil'e bildirilirdi. Yerusalem'deki tapýnak için
her üç gruptan da para toplanýr, güvenilir kiþilerin eliyle her yýl Yerusalem'e getirilirdi. Bu
peygamberliði andýran ilk olay buysa, ikincisi de Pentekost günüydü (Haberciler'in Ýþleri 2:9,10
[Partlar, Medler ve Elamlýlar, Asurlular'ýn eski egemenlik bölgesinde, Mezopotamya'da
yaþýyorlardý.]). Ne var ki, bu peygamberliðin gerçek tamamlanýþý gelecekte olacaktýr.
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19:24 o gün: Bu peygamberlikle bildirilen vaat ilkin Ýsrailliler'e hoþ gelmeyebilirdi. Yahudiler, Uluslar'dan
olanlardan kat kat üstün deðiller miydi? Tanrý'nýn seçtiði halk olarak ayrýcalýklarý çoktu. Tanrý'nýn
Ýsrail'i seçmekteki amacýný unuttular: O Ýsrail'i dünyaya bereket olsun diye seçti (2:6,9'la ilgili
notlarý inceleyin).
Ne yazýk ki, Ýsrailliler'in çoðu, diðer uluslardan yüce olmalarý için seçildiklerini düþünmeye
eðilimliydi. Bu tutumun sonuçta þöyle zararlarý oldu:
1. Ruhsal anlayýþlarý körleþti (6:9-10).
2. Gururlu ve bencil oldular (Hezekiek 16:49-50).
3. Yahudi olmayanlarý dýþlarlardý (Haberciler'in Ýþleri 10:11-19; Galatyalýlar 2:11-15).
4. Mesih'i reddettiler (Yuhanna 19:15).
Ama «o günde» seçilmiþliklerinin amacýna eriþeceklerdi: Ýsrail dünyanýn ortasýnda bereket
olacaktý.
Ýsrailliler'in bereket olmasý, Tanrý'nýn onlara yeni bir yürek vermesine baðlýdýr (Yeremya 24:7;
32:39; Hezekiel 11:19,20; 36:26). Tanrý'yý tanýyan kiþi, O'nunla sýký iliþkide bulunduðu için bereket
saçar. Baþkalarýna bereket olan kiþilerin bereket almasý, ruhsal alanda doðal bir sonuçtur.
Ýsrail, Mýsýr, Asur: Yakub ve Esav gibi bir zamanlar birbirlerini yenmeye çabalayanlar Tanrý'nýn
lütfuyla esenlik içinde yanyana oturur, üstelik birlikte tapýnýr, tüm dünyaya bereket olur (18:7).
19:25 kavmim Mýsýr: Kavmim! Tanrý'nýn Mýsýr'a karþý sevgisi bu iki harften taþmaktadýr! Ýbrahim'in
duasý duyuldu (Tekvin 17:18).
ellerimin iþi Asur: Asur, Mýsýr gibi LXX deðerinde bir miras býrakmadý (19:20'yle ilgili nota bakýn).
Yine de Mezopotamya'da yaþayan Yahudiler'in önemli rolleri vardý:
1. Tek gerçek Tanrý'ya baðlýlýkla tanýklýk ettiler (Daniel 3:14-18; 5:17-24; 6:16-23; Yunus 3:1-5).
2. Yalancý tanrýlara tapýlmasýna karþý durdular (Daniel 3:9-12).
3. Mesih inancýnýn kabul edilmesi için bilmeyerek ortam hazýrladýlar.
Kavmim Mýsýr, ellerimin iþi Asur ve mirasým Ýsrail: Bu cümle Tanrý'nýn, insanlarý Kendisine
döndürme gücüne tanýktýr. Bu üç ülkenin geçmiþini bilen, Tanrý'ya tapýnacaklarýný, O'nun da
onlardan hoþnut olacaðýna asla inanmaz, olanaksýz sayardý. Tanrý kayrasý ölçülmez! Þu ayet akla
gelir: «Bir zamanlar 'Halk' deðildiniz, ama þimdi Tanrý'nýn Halký'sýnýz». Tanrý, ayrým yapmayarak
Ýsa Mesih'i Tanrý ve Kurtarýcý olarak kabul edenleri ailesine kabul eder (Romalýlar 9:24-26;
1. Petrus 2:9,10).
Tanrý, Mesih inanlýlarýný aþaðýdaki açýlardan görür:
1. Kendi halký olarak
Tanrý'ya sýðýndýktan sonra Mýsýr da, Tanrý halký sayýlacaktýr. Tanrý halký, O'nunla sonsuz, ruhsal
bir iliþkide olduðu için O'ndan alacaklarý önemli þeyler vardýr. Tanrý'nýn onlarý koruyacaðýný,
gereksinimlerini karþýlayacaðýný, onlara sürekli yol göstereceðini bilebilirler (Romalýlar 9:25,26;
2. Korintliler 6:17; Efesliler 2:11-19; Titus 2:14; 1. Petrus 2:9,10).
2. Tanrý gücünün ürünü olarak
Hiç kimse kendi bilgeliðinin ve gücünün ürünü deðildir. Herkes, Asur gibi Tanrý'nýn ellerinin
iþidir. Her insan Tanrý'nýn tasarýmý, sevgisi, sabrý, üzüntüsü, sýkýdüzeninin ürünüdür (Mezmur
139:17-18a; Efesliler 2:10).
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3. Tanrý'yý hoþnut eden özel varlýklar olarak (Romalýlar 8:8; Galatyalýlar 1:10; Filipililer 2:13;
Koloseliler 1:10; 1. Selanikliler 2:4; 4:1; Ýbraniler 11:6; 13:16)
4. Tanrý'nýn bereketlerinin iþaretleri olarak (Mezmur 84:11)
Uluslarla ilgili þu gözlemler yapýlabilir:
1. Uluslarý oluþturan bireyler Tanrý'nýn yaratýlýþýdýr (Mezmur 100:3).
2. Uluslarýn dünyada belirli sýnýrlarý vardýr (Haberciler'in Ýþleri 17:26).
3. Ulusal öznitelikler vardýr. Bunlara göre uluslar Tanrý'ya hizmet etmeye çaðýrýlýrlar.
4. Tanrý Uluslar'ý, sürdükleri yaþam için yargýlayacaktýr (Matta 25:31). (Tanrý'nýn uluslarý
yargýlamasýnýn nedenlerini inceleyen kiþi, kendi yaþamý için ders alýr).
5. Tüm uluslarýn ayný Kurtarýcý'ya gereksinimi vardýr (Haberciler'in Ýþleri 4:12).
20:1 Asur kralý Sargon: On dokuzuncu yüzyýlýn ortasýna dek Sargon'dan söz eden, neredeyse, tek
kaynak Kutsal Yazý'ydý. Sargon, Asur'un son ve en görkemli hanedanýnýn kurucusuydu.
Sanherib'in babasýydý. Þalmaneser'in yerine geçerek Ý.Ö. 722-705 yýllarýnda egemenlik sürdü.
O dönemde Samiriye'yi ve Mýsýr'ý yendi; Susiana, Media, Küçük Asya (Anadolu) ve Kýbrýs'a karþý
savaþtý; ve Babil'i yönetimi altýna aldý. Batlamyus'un Kanunu'nda Sargon’un adýnýn Arkeanus
olarak geçtiði sonradan anlaþýldý.
Ýsrail kralý Hoþea, Mýsýr kralý So ile antlaþma yaptý. Hoþea, buna güvenerek artýk Asur kralýna
vergi vermedi. Bu karar ise, Þalmaneser'in Ýsrail'e saldýrmasýyla sonuçlandý. Asur'un Ýsrail'i
yeniþinin, Sargon'un egemenliðinde tamamlandýðý sanýlýr (2. Krallar 17:4-6).
Ýsrail'e karþý saldýrý Ý.Ö. 723 yýlýnda baþlamýþ, Sargon'un egemenliðinin ilk yýlý, Ý.Ö. 721 yýlýnda sona
ermiþtir. Ýsrail'e saldýrdýðý sýrada Þalmeneser'in egemenliðinin Sargon tarafýndan darbe yemiþ
olduðu sanýlýr. Sargon'un babasýyla dedesinin adlarý Asur kral listelerinde kaydedilmez.
Sargon'dan önceki iki egemen, Þalmaneser'le Tiglatpileser'in yaptýklarýndan az bir bilgi kalmýþtýr.
Bu iki gerçek, Sargon'un hükümetin dizginlerini zorla eline geçirdiði tezini destekler.
Sargon, çok yetenekli bir generaldi. Bu nedenle, Hizkiya Sanherib'in dönemine dek Asur'a
baþkaldýrmaya uðraþmadý. Ýsrail, Mýsýr ve Habeþ'in saldýrýya uðramasýna karþýn bu yüzden
Yahuda'ya saldýrýlmadý.
Tartan: Tartan, Sanherib'in Hizkiya'ya karþý gönderdiði generaldý (2. Krallar 18:17). Tartan,
baþkomutanlara verilen bir unvandý. Asur Ýmparatorluðu'nda tartan, egemenden sonra en güçlü
kiþiydi.
Aþdod: Asur çiviyazýlarýna göre, Sargon'un egemenliðinde 1Aþdod'a iki kez saldýrýldý: Ýlk kez
Sargon'un dokuzuncu yýlýnda (Ý.Ö. 713), ikinci kez de on birinci yýlýnda (Ý.Ö. 711). Ýlk saldýrýnýn
tartan yönetiminde, ikincisi de Sargon kendisinin komutanlýðýnda olduðu sanýlýr. 20:1'de söz
edilen olay ilk saldýrýdýr.
Bu dönemde Mýsýr'la 1Etiyopya bir egemen altýnda birleþmiþti. Egemenin adý Þabak ya da
Þabatok'tu. Asurlular'dan kurtulmak için Aþdod, Mýsýr'ýn yardýmýna ümit baðladý. Tartan Aþdod'u
yendi. Ama Aþdod, Asurlular'ýn boyunduruðunu üzerinden attý, Sargon'un atadýðý kralý tahttan
indirdi. Bundan sonra 1Yahuda, 1Edom ve 1Moab'la birlikte 1Filistinler, Mýsýr'la Etiyopya'nýn
yardýmýný rica etti. Yeþaya, bu baðlaþmaya karþý Yahuda'yý uyardý. Asur'un Mýsýr'la Etiyopya'yý
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yeneceðini, bu iki ulustan olanlarý Asur'a süreceðini bildirdi (20:4). On iki yýl sonra Sanherib,
Mýsýr'la Etiyopya'nýn birleþmiþ kuvvetlerini Ekron'un yakýnýndaki Eltekeh'te yendi.
Aþdod, Yunanlar tarafýndan «Azotus» olarak tanýnýrdý (Haberciler'in Ýþleri 8:40). Akdeniz
bölgesinde bulunan beþ Filistinli kentin en güçlüsüydü (Yeþu 13:3). Aþdod sözcüðünün, «güç»
anlamýndaki bir kökten geldiði sanýlýr. Mýsýr'ýn üstesinden gelmek için, Asur'un ilkin Mýsýr'la
baðlaþýk olan Filistinler'i yenmesi gerekirdi. Aþdod'u ele geçirdikten sonra Asurlular, kentin
savunma güçlerini arttýrdý. Bu nedenle, Mýsýr'ýn Psammetichus komutasýnda sürdürdüðü seferde
ele geçirilmesinden önce Aþdod, 29 yýl dayanmýþ oldu.
20:2 çul: Çul, kederlilerin (2. Samuel 3:31) ve peygamberlerin (2. Krallar 1:8; Zekarya 13:4; Matta 3:4;
11:8) giydiði bol, uzun, koyu renkli, kýllardan yapýlmýþ kaftandýr.
çýplak: Yeþaya çýrýlçýplak deðildi, çulla örtünmemiþti ve yalnýzca iç entarisini kuþanacaktý
(1. Samuel 19:24; Amos 2:16; Yuhanna 21:7). Giysisi, o günlerin iþçisinin gündüz kullandýðý giysi
olacaktý. Bir sonraki çaðda Romalý bir asker, zýrhýný giymediði zaman «nudus», yani «çýplak»
sayýlýrdý. Yeþaya da bunun gibi, peygamber olduðunu simgeleyen giysisinden soyunmuþ
bulunuyordu. Bu simgeyle Mýsýr'ýn yaðmalanacaðýný gösteriyordu. Yeþaya'nýn giysisi, sessizce
toplumu günahtan dönmeye çaðýrýyordu.
Benzer bir biçimde Mika peygamber, günahlarý yüzünden Yahuda üzerine gelen yýkým nedeniyle
yakardý. Duyduðu üzüntüyü dýþavurmak için «soyunmuþ ve çýplak olarak gezeceðim» dedi (Mika
1:8). Bu baðlamda bir kiþinin giyimiyle belirli bir haber bildirdiði anýmsatýlýr. Özellikle Mesih
inanlýsýnýn sürdürdüðü yaþamýn her ayrýntýsý, tanrýsal ilkeler i belirgin biçimde yansýtan bir araç
olmalýdýr.
Yeþaya'nýn bu biçimde Tanrý'nýn haberini iletmesi kolay deðildi. Halkýn önünde peygamberden
beklendiði gibi giyinmemesi, Yeþaya'yý þanýndan soydu, alay konusu yaptý. Onun bu rezilliðe
katlanmasý Mesih inanlýlarýna örnek olmalýdýr. Tanrý'yý tanýtmak, kiþisel zarar olarak görünen
üzücü durumlara yol açabilir. Mesih inanlýsý, gerekirse utanýlacak durumda olmaya hazýr mý?
Tanrý'ya hizmet eden bir Mesih inanlýsý ününü ve güvenliðini Tanrý'ya býrakabilir. Yeþaya'nýn
giysisi utanç vericiydi, ama «deseni» (amacý) saygýndý. Peygamber bundan utanç deðil, kývanç
duyabilirdi.
Yeþaya'nýn hizmetinden þu ilkeler öðrenilir:
1. Tanrý kimi zaman Mesih inanlýsýndan zor bir hizmet bekler.
a. Tanrý'nýn bildirisini iletmekle kendilerinden sevgi ve saygý görmek istediði kiþilerin öfkesini
alevlendirmiþ olabilir.
Yeþaya, Mýsýr'la baðlaþýk olmak isteyen toplum ve politikacýlarýn öfkesini uyandýrdý. Bu
antlaþmaya karþý durmakla vatan haini olarak görüldü. Mesih inanlýsý da, Tanrý'nýn
gerçeðini sulandýrmazsa, birçok kiþinin gözünde dar ve anlayýþsýz bir konumu savunmak
zorunda olur.
b. Tanrý'nýn güvenilir konuþmacýsý ve temsilcisinin rahatlýðý, maddesel durumu ve onuru
bozulabilir.
c. Tanrý'nýn haberini iletmekle halkýn acýmasýzca alaylarýný ve suçlamasýný çekmek zorunda
olabilir.
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2.

Tanrý, bu olumsuz olanaklara karþýn, Mesih inanlýsýnýn çaðrýldýðý hizmeti güvenilirlikle
yüklenmesini bekler.
a. Zarar görmeden Tanrý'nýn buyruðuna karþý gelinmez.
Eðer bir oðul babasýnýn isteðini, bir yurttaþ kralýnýn buyruðunu ve bir asker komutanýnýn
emrini yerine getirmek için koþuyorsa, Göksel Baba ve Kutsal Kurtarýcý'nýn da her buyruðu
çabucak yapýlmasýn mý? Oyalanmaya, direnmeye, pazarlýk yapmaya yer var mý?
b. Mesih Ýsa çarmýhta ölerek günahlýnýn borcunu ödedi, inananlara sonsuz yaþam saðladý,
onlarý günahýn sürgünlüðünden özgür kýldý. Bir Mesih inanlýsý, O'nun yüklendiði örnek
hizmeti anlayarak Tanrý'nýn istediði her hizmeti üstlenmelidir.
c. Mesih inanlýsýnýn Tanrý'ya sunduðu ama hoþlanmadýðý hizmet, daha çok beðeneceði bir
hizmet için hazýrlýk olabilir (Matta 25:21).

20:3 alamet ve örnek olarak: Yeremya ve Hezekiel gibi daha sonradan gelen peygamberler de çok
kez topluluk önünde bir simge rolü üstlendiler. Ama Yeþaya yalnýz bu kez böyle bir role girdi.
Çoðu zaman onun doðal yaþantýsý topluma vaaz etmek için yeterliydi (8:18).
Tanrý, çaðlar boyunca belirli bildirileri insanlara iletmek istedi. Eski çaðlarda peygamberler
aracýlýðýyla, Kutsal Yazý tamamlandýktan sonra da Kutsal Yazý ile ruhsal ilkeleri bildirdi. Ýnsanlarýn
bu bildiriyi anlamalarý için, ruhsal algýlama yeteneklerini geliþtirmek için türlü yöntemler
kullandý/kullanýr. Örneðin:
1. Doða (Haberciler'in Ýþleri 14:17; Romalýlar 1:20)
2. Kutsal Yazý'daki tarihsel ve kiþisel olaylar (1. Korintliler 10:6,11)
3.
4.

Vicdan (Romalýlar 2:15)
Simgeler
a. Ýbrahim'in yardýðý hayvanlar (Tekvin 15:9-11)
b. Ýsrail'e yol gösteren bulut direði (Çýkýþ 14:19,20)
c.
ç.
d.
e.

5.

Çadýrýn mobilyasý ve törenleri (Levililer)
Yeremya'nýn boyunduruðu (Yeremya 27:2)
Hezekiel'in sol yanýna yatmasý (Hezekiel 4:4)
Agabus'un kendi elleriyle ayaklarýný Pavlus'un kuþaðýyla baðlamasý (Haberciler'in Ýþleri
21:11)
Sözler
a. Kutsal Söz: Diðerlerinden kolay anlaþýlan ve uyum saðlanmasý gereken yöntem.
b. Kutsal Söze uygun konuþan kiþinin eðitici ve ikna edici sözleri

kulum Yeþaya: Tanrý Yeþaya'yý övüyordu. «Kulum Yeþaya» -- «Yüce Tanrý'ya hizmet eden köle»
-- yüreði ne çok sevindiren bir unvan! Bir kiþinin Tanrý'ya hizmet edebilmesi gerçekten büyük bir
lütuftur. Kutsal Yazý'da Yeþaya'dan baþka yalnýz bir avuç kiþi «kulum» unvanýný paylaþýr:
1. Ýbrahim (Tekvin 26:24)
2. Musa (Sayýlar 12:7)
3. Kaleb (Sayýlar 14:24)
4. Eyup (Eyup 1:8; 42:7,8)
5. Eliakim (Yeþaya 22:20)
6. Zerubabbel (Haggay 2:23)
Pavlus Mesih Ýsa'nýn tutuklusuydu (Efesliler 3:1; Filimon 1,9).
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20:4 Aþur kralý da, Mýsýr'a utanç olsun diye ...: Ýlkin Sanherib, sonra Esar-hadon Mýsýr'ý aðýr biçimde
yendi. Bu peygamberlikten on iki yýl sonra Ý.Ö. 701 yýlýnýn olaylarýný açýklayan belgelerde
Sanherib'e iliþkin þu parça bulunur: «Ekron'un yardýmýna koþmak üzere Mýsýr'ýn krallarýyla birlikte
Kral Mero'nun okçularý, savaþ arabalarý ve atlýlarýndan oluþan sayýsýz bir ordu toplanmýþ bulundu.
Elteke yakýnlarýnda ordularý önümde sýraya dizildi. Onlar askerlerini yüreklendirip sýkýþtýrýyorlardý.
Rabbim olan Asur'un hizmetinde olup onlarla savaþtým ve yendim. Savaþýn ortasýnda elimle Mýsýr
krallarýný ve Kral Mero'yu canlý olarak ele geçirdim.» (G. Smith, Eponym Canon, sayfa 133-134'ten The
Pulpit Commentary, sayfa 331'e aktarýlan bilgiye göre).
Asur egemenliðinin sýnýrlarý, Ý.Ö. yedinci yüzyýlda en geniþ durumuna ulaþtý. Bu da, Kral
Esar-hadon'un ordularýnýn Ý.Ö. 671 yýlýnda Mýsýr'ý ele geçirmesiyle oldu. Böylelikle Asur egemenliði
Dicle Irmaðý'ndan Nil Irmaðý'na dek uzanmýþ bulunuyordu. Asur belgelerinde bu yengi yazýlýdýr.
Esar-hadon olayý þöyle açýklar:
«Birbirlerinden on beþ günlük yürüyüþ uzaklýðýnda olan, Ýshhupri kasabasýndan kralýn oturaðý
olan Memfis'e dek her gün ara vermeden, tüm büyük ilahlar tarafýndan lanetlenmiþ Mýsýr'la
Habeþ'in kralý Tirhaka'ya karþý en kanlý savaþlarý savaþtým. Oklarýmýn uçlarýyla beþ kez onu
iyileþmez yaralarla yaraladým. Onun kralýnýn oturaðý olan Memfis'e saldýrdým; laðýmlarla,
gediklerle ve saldýrý merdivenleriyle yarým gün içinde onu ele geçirdim. Onu mahvettim,
surlarýný yýktým ve onu yaktým. Saraydaki kadýnlarla birlikte onun eþini, onun mirasçýsý
Ushanahuru'yla diðer çocuklarýný, onun varlýðýný, atlarýný, sýðýrlarýný büyük miktarda çapul
olarak Asur'a gönderdim. Mýsýr'dan tüm Habeþliler'i sürdürdüm -- krala saygý göstersin diye
bir kiþi bile býrakmadým. Mýsýr'da her yerde yeni krallar, valiler, memurlar, deniz baþkanlarý,
subaylarla yazmanlar atadým. Ýlahlarým Aþur'la diðer büyük tanrýlara sonsuza dek kurban
ayinleri baþlattým.» (Moscatti, Sabatino. The Face of the Ancient Orient, s.68)
Egemen olarak Esar-hadon'un övünmesine karþýn 20 yýl sonra Asur, Mýsýr üzerindeki gücünü
yitirdi. Medler'in Asur'u yenmesiyle Asur dünya güçlüleri arasýndaki yerini kaybetti.
oturak yerleri açýk: «Oturak yerleri açýk» cümlesini andýran sahneler, Mýsýr'daki dikilitaþlar
üzerinde gösterilir (47:2,3). Asur'un esirleri genellikle yalýnayak ve kýsa kollu, dizlere ya da ayak
bileðine gelen bir gömlek giyinmiþ olarak gösterilir. Mýsýrlýlar’ýn ve Etiyopyalýlar’ýn gündelik giyimi
yalnýz dize kadar uzayan bir gömlekti. Bu nedenle, esirlerin daha az örtündükleri sanýlýr.
20:5 güvendikleri, övündükleri: Bu bölümde, Þalmaneser'in yerine geçen Sargon'un egemenliðinde
(Ý.Ö.722-715), Asur'un Mýsýr'a saldýrmasý önceden bildirilir. Bununla birlikte Mýsýr'ýn yardýmýna bel
baðlayan Yahuda uyarýlýr.
Tüm yürekle yalnýz Tanrý'ya güvenmek, insanlar için nedense zordur. Ýnsan açýsýndan Yahuda'nýn
kaderi Asur'un elindeydi. Tanrý'nýn Yahuda'yý Asur'un pençesinden kurtarabilmesi için,
Yahudalýlar O'na hiç þaþmadan güvenmeliydi (Markos 6:5,6; 9:23). Ne yazýk ki, Tanrý'nýn yardýmý
onlara az göründü. Etiyopya'yla birleþmiþ Mýsýr'ýn desteði, Tanrý'nýn yardýmýndan kat kat güvenilir
görünüyordu. Ýsrail, Mýsýr'a boþ yere güvenmiþti (2. Krallar 17:4-6), ama Yahuda bundan ders
almadý. Bunun için Yeþaya üç yýl çýplak gezerek (20:3) ayný gerçeði öðretmeye çaðrýldý (Tanrý'nýn
Yahuda'ya gösterdiði sabýr ve kayra!).
Mýsýr'ýn Asur'un eline düþmesi, Yeþaya'nýn peygamberliði ve simgesel giyimi Hizkiya üzerine
büyük bir etki býrakmýþ olmalý. Hizkiya, Asur'un aþýrý tehditleri karþýsýnda güçsüzlük içinde kendini
Tanrý'ya teslim etti (37:1-4,14-20). Tanrý Hizkiya'nýn imanýný görünce harekete geçti, Yahuda'yý
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yutmak üzere olan Asur kuvvetlerini yok etti (37:6,36-38). Böylelikle Yahuda'nýn baðýmsýz
krallýðýný bir yüzyýl daha uzattý.
Habeþ, Mýsýr: Daha önce Habeþli kral Aþaðý Mýsýr'dan çekilmiþti. Bu bölümde büyük olasýlýkla
Asur korkusu nedeniyle Mýsýr'la Habeþ baðlaþýk durumdalar. Onun için 19. bölümde tek Mýsýr'dan,
ama 20. bölümde Mýsýr'la Habeþ'ten birlikte söz edilir.
övündükleri Mýsýr'dan dolayý þaþýracaklar ve utanacaklar: Mýsýr Ýsrailliler için kölelik ve iþkence
bölgesiydi. Buna karþýn, zor duruma düþünce, Tanrý'ya güvenmeyen Yahudalýlar, Mýsýr'a
sýðýnmak ve yardým istemek için acele ederdi (30:2; Yeremya 43:7). Rabþake bile bunu duymuþtu
ve Hizkiya'nýn yüzüne vurdu (36:6).
utanacaklar: Utanç verici günahlar, utandýrýcý yargýyý gerektirir. Düþman ordularý tarafýndan
yenilmek ve sürülmek, bir topluma verilebilecek belki de en aðýr cezadýr.
20:6 kýyý memleketi: Sargon, Mýsýr'dan yardým bekleyen dört ülkeden söz ederken onlarý kýyý ülkeleri
olarak betimledi.
yardým bulalým diye kendisine kaçýp sýðýndýðýmýz böyle oldu; biz nasýl kaçýp da
kurtuluruz?: Ýnsandan yardým bekleyen, büyük düþ kýrýklýðýna uðrar (Hezekiel 29:6,7). Yahuda
Tanrý'ya güvendikçe Asur'dan korkacaðý hiçbir þey yoktu. «Düþmana karþý bize yardým edecek»
tek Tanrý'dýr diyebilir, «çünkü insanýn yardýmý boþtur.» Tanrý'ya güvenenler, «Tanrý'yla yiðitlik
ederiz; düþmanlarýmýzý çiðneyecek olan O'dur» diyerek avutulur (Mezmur 60:10-12; 108:12-13).
Tüm Mesih inanlýlarý sorunlar karþýsýnda bu ilkeyi izlesinler. Boþ yerlere baþvurmaktan sakýnýr,
böylelikle de Tanrý'nýn bereketinden hiçbir zaman yoksun olmazlar.
Kiþi bir diðerine, neden sýðýnamaz?
1. Karþýsýndakinin iyi niyetinden emin olamaz.
a. Yardým etmeye hazýr görünen kiþi, kendi yararýný arýyor olabilir.
b. Kiþi dürüstçe yardým etmeye baþladýktan sonra döneklik yüreðini saptýrabilir.
2. Karþýsýndakinin, iyi niyetlerini gerçekleþtirmek için yetenekleri yetmeyebilir.
3. Eðer yardým eden kiþi her ayrýntýda Tanrý'ya boyun eðmezse, saðladýðý «yardým» zarara yol
açabilir.
biz nasýl kaçýp da kurtuluruz?: Bu ciddi soru ümitsizlikten ortaya çýktý. Ne var ki, bu ümitsizlik
Yahuda'nýn tek ümidiydi. Denediðýi bütün çareler boþa çýkýnca, çaresiz kaldý. Ya Tanrý'ya
güvenecekti ya da gerçekten batacaktý. Bu durumdaki bir ulus Tanrý'ya dönmez mi?
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