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Yeþaya, yirmi birinci bölüm

I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

 II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-22)

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 (19:1-24)

E. Habeþ ve Mýsýr'ýn sürgünlüðünün bildirisi (20:1-6)

F. Deniz çölünün (Babil'in) yükü (21:1-10)
1. Kral güvenlikte olduðunu sanarak þölende eðleniyordu (21:5-7).
2. Tam bu sýrada Med ve Pers ordularý Babil'i ele geçiriyorlardý

(21:1,2,7-9).
3. Kral yýlgýnlýða kapýldý (21:3,4).
4. Bu peygamberlik Tanrý'nýn «dövme buðdayý»nýn avutulmasý içindi

(21:10).
G. Duma'nýn yükü (21:11-12)

1. Duma için kaygý çeken bir kiþi peygamberden bilgi istedi (21:11).
2. Günahtan dönme çaðrýsý duyuruldu (21:12).

Ð. Arap ilinin yükü (21:13-17)
1. Arap oymaklarý savaþtan kaçtýlar (21:13-15).
2. Bir yýl içinde nüfus çok azalacaktý (21:16-17).
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21:1 Deniz çölü: «Deniz çölü» deyimi Kutsal Yazý'nýn baþka hiçbir yerinde geçmez.  Bu deyim 1Babil'i

anlatýr (21:9).  Babil, bulunduðu bölgeye göllerin serpiþtirildiði, engebesiz bir ülkeydi.  1Fýrat

Irmaðý’nýn kollarý da ülkeyi suluyordu.  Burada sözü edilen denizin Fýrat olarak anlaþýlmasý

olanaklýdýr.  Öyleyse, deniz çölü de Fýrat'ýn batýsýna düþen iþlenmemiþ topraklar olabilir.

Babil kimi zaman Yahuda’ya dostça davranýyordu (39:1), kimi zaman da düþmanca.  Yahuda,

Babil kendini dost olarak gösterdiðinde, o dostluða güvenmemesi için uyarýldý.  Öte yandan Babil

düþmanca davrandýðýnda, onun saldýrýlarýndan korkmamasý için yüreklendirildi.  Tanrý Babil'i

yýkýlmak üzere belirledi.

Babil, uluslar arasýnda gücün doruklarýna ulaþmýþtý. Babil'e doðal gözle bakan biri, onun

büyüklüðüne hayran kalabilirdi.  Ne var ki, Babil'in görkemi arttýkça kiþinin þaþkýnlýðý da, korkusu

da artardý.  Babil yüzünden herkesin geleceði tehlikedeydi.  Bu güçlü egemenin ordularýný kim

durdurabilirdi?  Doðal gözle bakan kiþi Babil'in yýkýmýný düþünemezdi.

Ne var ki, Babil'le ilgili son sözü söyleyen Tanrý'dýr.  Yeþaya'nýn on üçüncü bölümünde Babil'in

yýkýlacaðýný bildirmiþti.  O dönemde yaþanýlan durumlar karþýsýnda ancak ruhsal gözü saðlam kiþi

bu bildiriye inanabilirdi.  Üstelik Yahuda'nýn Babil'e sürüldüðü zaman yalnýz ve yalnýz Tanrý'nýn

sözüne sýmsýký sarýlan kiþi yýlmadan dengesini koruyabilirdi (Mezmur 27:13,14).  Tanrý, Babil'in

yýkýmýna iliþkin bildirisini sýk sýk yineleyerek, Yahuda’ya bu korkunç devlet yüzünden yýlgýnlýða

kapýlmamasý için olanak saðlýyordu.

Dünyanýn sonunda Tanrý'yý ve Yasa’yý tanýmaz bir kiþi çýkacaktýr.  Babil'in yýkýmý, bu kiþinin

egemenliðininin de yýkýmýný simgeler (Vahiy 18; 19:19-20).

yük: Yeþaya bu peygamberliði bildirirken Babil'in gelecekte Yahuda'yla diðer ülkeleri

ezeceðinden söz etmedi.  Bu nedenle ve Babil'in yýkýmýna çok üzüldüðü için kimileri, Yeþaya'nýn

bu peygamberliði 13. ve 14. bölümlerden önce duyurduðunu düþünür.

Bazý kiþiler bu yükün, Sargon'un Ý.Ö. 710 yýlýnda Babil'i ele geçiriþinden söz ettiðini sanýr.  Ama

yenen ülke olarak 1Asur'dan söz edilmemesi bu kuramý zayýflatýr.  Babil'i yenenler 1Medler ve
1Elam'dýr.  13:17'de de Medler'in Babil'i yýkýma uðrattýðý bildirilir.  Yirmi birinci bölüm de ayný

olaydan söz eder. Bu olay, Koreþ'in Babil egemenliðinin üstesinden gelmesidir.

kasýrgalar: Yahuda'nýn güneyine düþen bölgedeki kasýrgalardan birkaç bölümde söz edilir (Eyup

37:9; Zekarya 9:14).

çölden, korkunç diyardan: Babil bölgesi bol sulanmýþ bir yöreydi.  Med ülkesi ve Elam'ýn kuzey

bölgeleri ise, daðlýk kýrsal alanlardý.  Med ve Pers askerleri bu çetin koþullar altýnda eðitim

gördükleri için ürkütücü, yenilmez ordular oluþturdular.

geliyor: Ne geliyor?  21:2'de sözü edilen görme (rüyet) geliyor.

21:2 bana çetin bir rüyet bildirildi: Tanrý Babil'in düþüþünü Yeþaya'ya bildirdiði gibi Daniel'e de

bildirdi.  Med'le Pers ordularýnýn Babil üzerine yürümeleri, Babil kralý Belteþatsar'ýn yüreðinin

yerinden sökülmesine neden olacaktý.  Olay þöyle geliþti: Belteþatsar'ýn babasý Nebukadnetsar

Yerusalem'i ele geçirdiðinde Tanrý evindeki altýn kaplar Babil'e getirmiþti.  Belteþatsar bu kaplarý



˜˜˜ 179 ̃ ˜˜

Yeþaya, 21. Bölüm, sayfa 3

kullanarak içkili bir þölen verdi.  Þenlik sýrasýnda duvara yazý yazan bir el göründü.  Daniel kralýn

kapýldýðý yýlgýyý anlatýr: «O zaman kralýn benzi deðiþti ve düþünceleri kendisini üzdü.  Belinin oynak

yerleri çözüldü ve dizleri birbirlerine çarptý» (5:6).  Bu korkunç olay kralýn sýkýntýlarýnýn yalnýzca

baþlangýcýydý.  Daniel de duvara yazýlan «MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN» sözlerinin anlamýný

«Terazide tartýldýn ve eksik bulundun» diyerek açýkladý.  «Ülken bölündü ve Medler'le Persler'e

verildi.»  Belteþatsar'ýn üzüntüsü birkaç saatlikti.  Yabancý ordularýn kentiyle sarayýný

kuþatmalarýna tanýk oldu, güneþ doðmadan önce de öldürüldü.

hain hainlik etmede: Tarihçiler Babil'in iki subayý Gadatus'la Gobrias'tan söz eder.  Onlar Pers

kralý Koreþ'e sýðýndýlar ve Koreþ'in ordusuna Belteþatsar'ýn öldürüldüðü sarayýn kapýsýna dek

rehberlik ettiler (33:1).

Elam: Yeþaya'nýn döneminde Pers küçücük, önemsiz bir ülkeydi.  Yeþaya Koreþ'i Pers kralý

olarak tanýtsaydý, Ýsrailliler anlayamazdý.  Ayrýca Koreþ, Babil'i yendiði zaman Pers kralý deðil,

Ansan kralý unvanýný (Ý.Ö. 559) taþýyordu.  Ama Ýsrailliler, Pers'in komþusu Elam'ý Ýbrahim'in

günlerinden tanýrlardý (Tekvin 14:1).  Ansan da büyük olasýlýkla Elam'a aitti.  Çiviyazýlarýnda þu bilgi

verilir:
«(Marduk, Babil'in tanrýsý), kendisiyle birlikte yýllýk geçiþte çýkmasý için doðru bir egemen

bulmak üzere tüm ülkeleri araþtýrýp inceledi.  Ansan kralý Koreþ'in adýný aðzýndan çýkararak

onu tüm dünyanýn egemeni yaptý....  Marduk -- o büyük efendi, halkýnýn koruyucusu --

Koreþ'in iyi eylemlerini ve dürüst yüreðini sevinçle izledi ve onun Babil'e karþý yürümesini

buyurdu.  Onu Babil'e giden yola yöneltti ve yoldaþ olarak yanýnda gitti.  Onun kocaman

ordusu -- bir ýrmaðýn sularý gibi sayýsý ölçülemezdi-- silahlarý daha sandýklanmýþ durumda yol

alýyordu.  Savaþ olmadan Marduk onlarý faciadan koruduðu kendi kenti olan Babil'e getirdi.

Kendisine tapýnmayan kral Nabonidus'u Koreþ'in eline teslim etti.  Prenslerle valiler de

içlerinde olarak, Sümer'in ve Akkad'ýn bütün halkýyla birlikte Babil'in tüm yurttaþlarý Koreþ'in

önünde diz çöküp ayaklarýný öptüler -- krallýðý kabul ettiði için yüzleri sevinçle parlýyordu.

Yardýmýyla ölümden dirilmelerini ve yýkýmdan kurtulmalarýný saðlayan efendi olarak onu

coþkuyla selamlayýp adýna tapýndýlar.» (Sabtino Moscati, The Face of the Ancient Orient, sayfa

288)

Medya: Yeþaya ilkin Elam'dan sonra da Med ülkesi'nden söz etti.  Babil'e saldýrmadan on bir yýl

önce Koreþ, Med kralý Astiages'e (Ýstuvegu'ya) karþý savaþ açtý, onu yenerek yerine kral oldu.  Bu

nedenle Babil'e karþý saldýrýda Medler'in kuvvetleri de önemli bir rol oynadý.

bütün iniltilerini sona erdirdim: Yeþaya'nýn bu peygamberliði bildirdiði sýrada Babil'in içyüzü

henüz anlaþýlmamýþtý.  Ama anlaþýldýktan sonra Babil'i ezecek olan Med ve Pers ordularýnýn ayak

sesleri, Babil'in ezdiði halklarýn kulaðýna hoþ gelecekti.  Babil'in yýkýlmasýyla sürgünler özgürlüðe

kavuþabilecekti (14:17).  Ýsrailliler artýk Sion'u düþünerek gözyaþlarýný Fýrat'ýn sularýna

karýþtýrmayacaktý, çünkü Sion'a kavuþacaklarý günler yaklaþýyordu (Mezmur 12:5).

21:3-4 belime sancý yapýþtý, aðrýlar tuttu, acý çekiyorum, korkuyorum, yüreðim þaþkýn oldu, beni
dehþet yýldýrdý: Bedenle ruh birbirlerini güçlü bir biçimde etkiler.  Birçok kiþi, bedensel tutkularýn

kölesidir.  Ýradeyi güçsüz kýlan duygularýnýn uþaðý olarak sürünür.  Tanrý Sözü'nden etkilenmemiþ

olan canlarý susamýþ, aç býrakýlmýþ, ezilmiþtir.  Mesih inanlýsý ise, bedenin yararsýz isteklerini

yenmeye çaðrýlýr.  Bedeninin egemen olup ruhunu sürüklemesini önlemelidir.  Kendini Kutsal

Ruh'un yönetimine teslim ederek tüm varlýðýný tanrýsal amaçlar için kullanmalýdýr (2. Korintliler

4:10; Galatyalýlar 6:14-15,17; 1. Selanikliler 5:23).  «Beden ... Rab içindir» (1. Korintliler 6:13).
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belime sancý yapýþtý: Yeþaya, gördüðü yýkýmla leþ yýðýný (13:18) nedeniyle donakalmýþtý.  O

Babil'in, Tanrý'nýn izniyle Yahudalýlar'ý ezeceðini henüz anlamamýþ olabilirdi.  Ya da Babil’in bu

yargýyý hak ettiðini anladý ama yargýnýn sertliðini kaldýramadý.  Gördüðü rüyet Yeþaya'ya aðýr geldi.

Her ulus, týpký her insan gibi Tanrý'nýn bir yaratýlýþýdýr.  Bir ulusu oluþturmak, sayýsýz ayrýntýlara

dikkat edilmesini gerektiren ince bir emek ister.  Bir toplumun ulusal özyapýsý, armaðanlarý (ona

emanet edilen toprak, kaynaklar, iklim) ve yetenekleri saptanmalýdýr.  Tarihte oynayacaðý rol

tasarlanmalý ve onun ulusal yaþamýný sürdürmesi için gereksinimleri saðlanmalýdýr.  Uluslarý

varlýða çaðýran Tanrý'nýn çok yönlü bilgeliði, keskin saðgörüsü ve gücü belirgindir.

Bir insan ölünce, söz konusu olan yalnýzca bir adres deðiþikliðidir; o kiþi ya cennette ya da

cehennemde varlýðýný sürdürür.  Ama bir ulusun ölümü tam bir sondur.  Ýnsanýn sevdiði birinin

ölümüne kaygý çekiþi gibi Yeþaya da Tanrý'nýn yarattýðý bu ulusun ardýndan aðladý.  

öyle acý çekiyorum: Yeþaya bu bildiriyi ilettiðinde Yahuda'nýn Babil'le «olumlu» iliþkisi henüz

bitmemiþti.  Bu nedenle Yeþaya, Babil'in düþüþüne içtenlikle üzüldü.

sevdiðim alaca karanlýk benim için titreme oldu: Yalnýzca günahýn bulunmadýðý cennet için

«orada gece yoktur» denebilir.  Bir resimdeki gölgeler, nesneleri betimlemek için gereklidir.

Gecesiz bir yaþam düz ve yavan kalýr.  Günün karanlýk saatleri bir yaþamý bütünler.  Derin bir vadi

olmadan ufukta güneþi yansýtan, göz kamaþtýrýcý doruk ortaya çýkamaz.  Yaþam tablosunda

gölgeler gerekir.  Ne var ki, hiç kimse yalnýzca yaþamýn gecelerine bakarak bu dünyada geçirilen

günlerin anlamýný kavrayamaz.  Karamsar anlarda düþünüldüðü gibi tüm yaþam gölgelerden

oluþmaz.  Mesih inanlýsý Tanrý gibi düþünmeyi öðrenmelidir: «Karanlýk ve ýþýk Senin için birdir»

(Mezmur 139:12).  Karanlýk inanlýyý telaþlandýrmasýn!

21:5 Sofrayý hazýrlýyorlar ...: Belteþatsar konuklarýyla þölende eðlenirken ansýzýn davet edilmemiþ bir

konuk geldi.  Þölen aðýta dönüþtü.  Zaman davetlerde eðlenilecek zaman deðil, kalkan yaðlama

zamanýydý.  Belteþatsar kentin bir yanýnda konuklarýyla eðlenirken öbür yanýnda düþman ordularý

surlarda gedik açmýþtý (Yeremya 51:31,32)!

kalkaný yaðlayýn:  Kalkan, üzerindeki derinin çatlamasýný önlemek için yaðlanýrdý.  Kiþi kalkaný

saldýrýda kendini korumak için kullanýr.  Kalkandan söz edilmesi, Babil'in saldýran deðil, saldýrýlan

olduðunu vurgular.

21:6 bekçi dik: Yeþaya bekçi olmayacak, birisini atayacaktý.

Mesih inanlýlarý topluluðunda ruhsal çoban da bir bekçidir (Ýbraniler 13:7,17).  Ayrýca her bir Mesih

inanlýsý da bekçi olmaya çaðrýlýr (Matta 24:42; 25:13; 26:41; Markos 13:33-37; 14:38; Luka 21:36;

Haberciler'in Ýþleri 20:30-31; 1. Korintliler 16:13; Efesliler 6:11-13; Koloseliler 4:2; 1. Selanikliler 5:5-

7; 2. Timoteus 4:5; 1. Petrus 4:7; 5:8,9; Vahiy 3:3).

gördüðünü bildirsin: Bekçi bir þey görmeden önce çok bekledi («Daima gündüzün kule üzerinde

durmaktayým, ve bütün geceler nöbetimde beklemekteyim», 21:8).  Bu, peygamberliðin

tamamlanmasýna dek çok zaman geçtiðini belirtir.

21:7 çift çift atlýlar:  Çift çift atlýlar, orgeneralin komuta ettiði askeri birliktir.
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bir bölük eþek, bir bölük deve: Bir kaynaða göre Persler'in taþýma aracý eþek, Medler'inki de

deveydi.  Ýkisinin birlikte yazýlmasý, bu iki ordunun Babil'e karþý beraber yürüdüðünü gösterir.

Herodot, Persler'in askeri amaçlý taþýmacýlýkta eþekleri ve develeri kullandýðýný bildirir.

görünce ... dinlesin: Betimlenmiþ bölükleri görünce bekçi dikkatle dinlemeliydi.  O zaman Babil'in

yýkýldýðýný duyacaktý.

21:8 aslan gibi baðýrdý: Bekçi haber vermekten baþka bir giriþimde bulunmadý.  Babil için iþ iþten

geçmiþti.

21:9 Babil yýkýldý ... yýkýldý: Bu haberin iki kez yinelenmesi, kesinlikle gerçekleþeceðini vurgular

(Mezmur 92:9; 93:3; Yeremya 51:8; Vahiy 18:2).  Yeþaya'nýn yaþadýðý dönemde Babil üç kez

kuþatýldý: Ý.Ö. 709 yýlýnda Sargon'un güçleri, sonra Ý.Ö. 703 ve 691 yýllarýnda Sanherib'in ordularý

tarafýndan.  Yýkýlmasý ise, Ý.Ö. 539 yýlýnda Pers kralý Koreþ'in eliyle oldu.

ilahlar: Babil'in ilahlarý Bel, Merodak (Marduk), v.s. idi (Yeremya 50:2; 51:44,52).  Herodot,

Persler'in putlarý, sunaklarý ve tapýnaklarýnýn olmadýðýný yazdý.  Persler'in bu dinsel nesneleri

kullananlarý akýlsýz saydýðýný, ilahlarýný yere çaldýðýný bildirdi (Herodot 1:131).  Ne var ki,

günümüzün bilgilerine göre Herodot'un iddiasý doðru sayýlmaz.  Yukarýdaki alýntýya göre (21:2)

Koreþ, kendini Marduk'a tapýnan biri saydý.

ilahlarýnýn bütün oyma putlarý yere çalýnýp parçalandý: Daniel Belteþatsar'a duvara yazýlan

bilmecenin anlamýný açýkladý.  Bunu bildirdiðinde Tanrý'nýn, Belteþatsar'ýn atasý Nebukadnetsar'ý

gururu yüzünden alçalttýðýný anýmsattý.  Belteþatsar'ýn bundan ders almasý (Daniel 5:18-24...),

kendini Tanrý önünde alçaltmasý gerektiðini söyledi.  «[Oysa sen], göklerin Rabbine karþý kendini

yükselttin.  O'nun evinin kaplarýný senin önüne getirdiler, ve sen ... onlarla þarap içtin ... bilgisi

olmayan ilahlara hamd ettin» diyerek kralýn suçlarýný saydý.  Yalancý tanrýlara tapýnan bu kral

ilahlarýyla birlikte bir gecede yok oldu.

yere çalýnýp parçalandý: Koreþ Babil'i yenince yerel ilahlarýn güçsüzlüðü ortaya çýkarýlmýþ oldu.

Ýnsanlarýn yaþamdaki çok yönlü etkileri akla gelir:

1. Kimi yaþamýný yapýcý eylemlerle geçirir.  Aileleri, firmalarý, dernekleri, okullarý, hareketleri,

uluslarý saðlam temeller üzerine kurar ve yönetir.

2. Kimisi bilgi, para, gereç ya da yetenek eksikliði nedeniyle sýfýrdan baþlayarak yeni bir þey

kuramaz, ama baþkalarýnýn oluþturduðu projeleri koruyarak ayakta tutar.  Onun bilgelik,

dayanýklýlýk, çalýþkanlýk gibi nitelikleri, eylemlerinin yararlý olmasýný saðlar.

3. Kimisi yaþamýný yýkmakla geçirir.  Kendisiyle baþkalarý için yitimle sonuçlanacak giriþimlerle

günlerini boþa harcar.

4. Kimisi de (Koreþ gibi) kötü ve zararlý þeyleri yýkarak yararlý deðiþimleri oluþturmak için

kullanýlýr.

21:10 benim dövme buðdayým: Yahuda, günahý nedeniyle Babil'in elinde ezilerek eðitilmeye atandý

(Mezmur 129:3).  Ezilmesi Tanrý'nýn iradesiydi.  O'nun bir araya getirdiði sýkýntýlar O'nun «harman

yeri»ydi.  Dövülen buðday ise, Tanrý'nýn malýydý.  Yahuda Kutsal Yazý'nýn birkaç yerinde «dövme

buðday» ve «harmanýmýn oðlu» olarak adlandýrýlýr (41:15; Yeremya 51:33 [Burada Babil için de

ayný þey söylenir]; Mika 4:12,13).  Eðer Tanrý «Benim dövme buðdayým» demeseydi, Yahuda'ya

takýlan bu ad ne denli ümitsiz olacaktý!  Tanrý'ya benzemek isteyen topluluk, arýtýcý deneyimlerden

geçmeyi beklemelidir.  Altýnla karýþýk cürufun deðeri olmadýðý gibi (1. Petrus 1:5-7), buðday da
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dövülmedikçe ne iþe yarar?  Tanrý'nýn ambarýna toplanacak «tanrýsallýk buðdayý» «kötülük

samanýndan» ayýrýlmýþ ve arýtýlmýþ olmalýdýr (Matta 3:12).

Tanrý «sevdiði kiþiyi sýkýdüzene sokar» (Ýbraniler 12:6). Sýkýdüzene sokulmuþ kiþi, Tanrý'nýn onu

unuttuðunu düþünmeye eðilimlidir.  Mýsýr'daki uþaklýða boyun eðen Ýsrailliler, Tanrý'nýn onlarý

unuttuðunu düþündülerse de yanýldýlar (Çýkýþ 3:7).  Davut da ilkin böyle bir ümitsizliðe kapýlarak

kendine acýmýþtý, ama sonradan gerçeðe uygun, doðru bir bakýþ açýsýna kavuþtu (Mezmur 73).

Rab'ten iþittiðimi size bildirdim: Tanrý'nýn duyurduðu bildiri þimdiki çaðda Kutsal Yazý'da

korunmuþ olarak bulunur.  Pavlus'un da vurguladýðý gibi bu bildiriye hiçbir þey katýlmaz ve ondan

hiçbir þey çýkarýlmaz (1. Korintliler 11:23).  Bu koþul izlenirse, Tanrý Sözü Mesih inanlýsýnýn en

karanlýk günlerinde bile ümidinin temelidir.

21:11 Duma: !Duma «sessizlik» demektir.  Sessizlik, Duma'nýn üzerine gelecek ýssýzlýðý betimler.

Yeþaya buna benzer söz oyunlarýný kullanmaktan hoþlanýyordu (19:18, «yýkým kent»iyle ilgili nota

bakýn).

Seir daðý (Tekvin 36:8) burada geçtiði için kimi yorumcular, Duma'nýn Edom olduðunu düþünür.

Baþkalarý da Duma'nýn, Ýsmail'in altýncý oðlunun soyu olduðunu kanýsýndadýr (Tekvin 25:13,14).

Ýsmail'in ikinci oðlu Kedar'dan (21:16) ayný bölümde söz edilmesi, bu tezi güçlendirir.  Bilinen

nokta þudur: Duma Ýsrail'in komþusuydu.  Duma'nýn düþüþü burada önceden bildirilmektedir.

Bunun amacý, Duma'nýn uyarýlmasý, günahtan Tanrý'ya dönmesini saðlamaktýr.  Yahuda da

ümidini yargý görecek baþka bir komþusuna baðlamamasý için uyarýlmaktadýr.

Biri Seir'den sesleniyor: (Duma'nýn 2Edom olduðunu varsayarak) Edom bu dönemde 1Aþdod'la

ortak olarak Asur'u gücendirmiþti.  Bunun sonucunda Sargon'un Edom'u sýkýþtýrmasý olanaklýdýr.

Dumalý bir yurttaþ ülkesi için kaygý çekiyordu.  Duma'nýn gerçek durumu neydi?  Baþýna ne

gelecekti?  Kaygýlanan bu kiþi þöyle seslenir: «Bekçi, geceden ne var?»  Gecenin ilerlediðini,

günün de yaklaþtýðýný anýmsatmak her zaman yararlýdýr (Romalýlar 13:12).

bekçi: 21:6'da Babil'in durumunu izlemek için Yeþaya bir baþkasýný bekçi olarak atadý.  Duma'ya

gelince Yeþaya kendisi bekçi oldu (62:6; Yeremya 6:17; Habakkuk 2:1,2).

geceden ne var?: Bu sözlerin iki kez yinelenmesi, Seir'den seslenenin yýlgýsýný vurgular.

21:12 sabah:  Tanrý, karanlýk ve yýlgý gecesini göndermeden önce genellikle bir fýrsat günü verir.  Ne var

ki, fýrsat günü geçince gecenin gelmesini hiçbir þey önleyemez.

sabah geliyor, gece de geliyor: Duma'ýn önünde çok daha iyi günler vardý.  Ne var ki, o günler

geçince zor zamanlar yaþayacaktý (Hezekiel 35:3,4,7,9,14).  «Sabah»ýn Sanherib'in egemenliðinin

ilk günleri olduðu sanýlýr, çünkü o zaman Edom Asur'la barýþ içindeydi.  Gecenin ise, Ý.Ö. 694-690

yýllarýnda Sanherib'in Edom'a saldýrdýðý, kralýn hazineleriyle yalancý tanrýlarýný Nineve'ye götürdüðü

zaman olduðu düþünülür.

Sormak istiyorsanýz, sorun; geri dönüp gelin: Yargýlanacak olanlara bile lütuf gösterilir:

Sorularýnýzý sorun.  Bilgisiz kalmayýn.  Rab'den öðrenin.  Geri dönüp gelin.  Günah yolunu býrakýn.
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Tanrý'ya dönün.  Dinleyenler Tanrý'ya dönerek yaþamaya çaðrýlýr.  Dinleyip geri dönenlerin olup

olmadýðý bilinmez.

Her Mesih inanlýsý bekçi olmaya çaðrýlýr (21:6).  Ýliþki kurduðu insanlarýn ruhsal gereksinimlerini

karþýlamak için sorumluluk taþýr.  «Bekçi, geceden ne var?» diye soranlar arasýnda gerçekten

Tanrý'yý arayanlar olduðu gibi Tanrý'yla alay edenler de vardýr.  Alay edenin ruhsal durumu üzücü

ve ciddidir.  Bekçi bunu anlar, kuþku ve imansýzlýða uygun ve ikna edici bir yanýt verir (1. Petrus

3:15).

21:13 Arab ili: Duma tek baþýna sýkýntýya uðramayacaktý.  Sýnýrlarýnda bulunan Arap oymaklarý Dedan,

Tema ve Kedar da benzer yargýlardan geçecekti.

1. Ticaret kervanlarý engellenecekti (21:13).

2. Kaçak olarak yoksulluk çekeceklerdi (21:14).

3. Bölgeleri savaþ alanýna dönecekti (21:15).

4. Bir yýl içinde askerlerinin sayýsý çok azalacaktý (21:16,17).

Sargon Arabistan'a karþý Ý.Ö. 715 yýlýnda savaþ açmýþtý.

1Dedan: Sara öldükten sonra Ýbrahim, Ketura'yý eþ olarak aldý.  Dedan onlarýn torunuydu (Tekvin

25:3).

Dedaniler’in kervanlarý: Dedaniler, Arap ilinde ileri gelen gezgin tüccarlardandý.  Sur'a fildiþi,

abanoz ve deðerli kumaþlar getirirlerdi (Hezekiel 27:15,20).  Ýran Körfezi'nin kýyýlarýnda yaþadýklarý

sanýlýr.

Arab ili ormanýnda geceleyeceksiniz: Dedaniler, yurttan kaçmalarýný gerektiren korkunç

olaylarla karþýlaþacaklardý (21:15).  Kaçarken bilmedikleri, baþka durumda hiç girmedikleri

ormanlara sýðýnmak zorunda kalacaklardý.  Eðer Temalýlar onlara su ve ekmek taþýmasaydý, orada

ölürlerdi (21:14).

21:14 Tema: Tema, Ýsmail'in bir çocuðuydu (Tekvin 25:15; Eyup 6:19; Yeremya 25:23).  Yahuda, Arap

ilini kendisiyle Asur arasýnda bir tampon devlet olarak görebilirdi.  Bu siper de yýkýlacaktý.  Yahuda,

onu düþmanlarýndan tek koruyabilecek olan Tanrý'ya güvenmeyi öðrenmeliydi.  Ümitlerinin bir tek

lifini bile baþka bir «güce» baðladýkça, bu devletler sýrayla yýkýldýðýnda Yahuda da korkuyla

yýkýlýyordu.

21:16 Kedar:  Dedanlýlar gibi Kedarlýlar da Sur'la ticaret yapýyordu (Hezekiel 27:21).  Hem çadýrlarda

(Mezmur 120:5; Yeremya 49:28,29) hem de kentlerde (42:11) oturuyorlardý.  Adlarý Sargon,

Sanherib ve Esar-hadon'un çiviyazýlarýnda geçmez.  Ne var ki, Esar-hadon'un oðlu Asurbanipal'a

karþý oldukça uzun bir savaþ sürdürdüler.

Kedar'ýn bütün izzeti ... bir yýl içinde sona erecek: Tanrý uygun görürse, büyük bir iþi kýsa bir

zaman içinde gerçekleþtirebilir.

21:16,17 Rab bana söyledi ... Ýsrail'in Allahý Rab söyledi: Yeþaya, bu peygamberliðin gerçek olduðunu

doðrulamak ve güçlendirmek için yeniden Rab söyledi güvencesini verdi (21:10).  Uluslar Ýsrail'in

Tanrýsý'ný hor görmüþ, buyruklarýný küçümsemiþ olabilirlerdi.  Ne var ki, onlarýn cahilliði þu gerçeði

hiç etkileyemeyecekti: Ýsrail'in Tanrýsý'nýn sözü, tüm ayrýntýlarýyla gerçekleþecekti.


