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Yeþaya, yirmi ikinci 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)

G. Duma'nýn yükü (21:11-12)

Ð. Arab ilinin yükü (21:13-17)

H. Rüyet vadisinin (Yerusalem'in) yükü (22:1-25)
1. Yerusalem üzerine gelecek olan sýkýntý (22:1-7)

2. Yahudiler'in sýkýntý sýrasýnda yanlýþlýklarý
a. Kendilerini korumaya çalýþtýlar, ama onlarý Koruyabilen'i göz

önüne almadýlar (22:8-11).
b. Kendilerini Tanrý önünde alçaltmadýlar (22:12-14).

3. Kral Hizkiya'nýn hizmetindeki memurlar

a. Þebna kahyalýktan kovulacaktý (22:15-19).
b. Elyakim Þebna'nýn yerine atanacaktý (22:20-25).
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2:1 rüyet: Eski Antlaþma'da rüyet (görme) ya da rüyetler (görmeler) sözcükleri yirmi altý olayda,

yetmiþ beþ kez geçer.  Bu görmeler iki kesin gruba ayrýlýr: 1. Resimsel görmeler ve 2. Ruhsal

görmeler.

1. Resimsel görme, bir kiþinin fiziksel gözleriyle gördüðü bir belirtidir.  Yalnýzca Kutsal Yazý'da

kaydedilen resimsel görmeler, güvenilir ve hatasýzdýr.  Kutsal Ruh, Kutsal Söz'de kaydedilen

görmeleri seçti ve yazdýrdý.  Kim görürse görsün, baþka hiçbir resimsel görme Tanrý'nýn

esinlemesiyle bildirilmez, esinlemenin yetkisini taþýmaz.

Genel imanlý Yahudi halký rüyet görmedi.   Resimsel görmeler yalnýzca peygamberlere özel

durumlarda açýklandý.  Rüyet görme, peygamberler için bile gündelik bir olay deðildi.  Bu kurala

tek istisna, Daniel 4:5'te bulunur.  Nebukadnetsar'ýn gördüðü düþün bir bölümü görmeydi.

Ama Daniel peygamber, düþü (ve içerdiði görmeyi) açýklamak için hemen kralýn yanýna çaðrýldý

(4:8).

Görmelerin yalnýzca peygamberlere bildirildiðini gösteren ayetler þunlardýr: Sayýlar 12:6;

Yeremya'nýn Mersiyeleri 2:9; Hezekiel 7:26; 13:16, Hoþea 12:10, Mika 3:6, Zekarya 13:4.

Kutsal Yazý'nýn kaydedilmesi bittikten sonra yeni peygamber atanmadý (Önsözde

«peygamber»le ilgili notlarý inceleyin).  Buna göre de, kim görürse görsün, Kutsal Yazý'da

kaydedilenlerden baþka hiçbir resimsel görme Tanrý'nýn esinlemesiyle bildirilmez, esinlemenin

yetkisini taþýmaz.

Tanrý'dan gelen görmeler yalnýzca seçilmiþ peygamberlere verildiði gibi sahte görmeler sahte

peygamberler tarafýndan görülürdü.  Genel Yahudi halký sahte görmeleri görmedi (Yeremya

14:13-15, 23:16, Hezekiel 13:7,8,16).  Bunun tek istisnasý þudur: Eyup peygamberle yakýn

iliþkide olan Elifaz, sahte görme gördü (Eyup 4:12-17'yi Eyup 42:7'le karþýlaþtýrýn).

Sahte görmeleri yayanlarýn cezasý ölümdü (Yeremya 14:14,15).  Yaydýklarý bildiri gerçekleþtiyse

bile, eðer öðrettikleri bilgi Tanrý Sözü'ne karþý olduysa, o peygamberler ya da görme görenler

ölüm cezasýna çarptýrýlýrdý (Tesniye 13:1-5; Yeremya 14:14,15).  Eðer bir peygamberlik veya

düþün (rüyanýn) Tanrý'dan olduðu ileri sürüldüyse, her ayrýntýsý gercekleþmeliydi (Tesniye

18:20-22).  Görmeler için daha hafif bir koþulun benimsenmesi düþünülemez.

2. Ruhsal görmeler aslýnda Tanrý baðlýsýnýn yaþamý ve içinde bulunduðu durumlar için bir ayýrt

etme yeteneðidir.  Bu tanrýsal rehberlik sürekli olarak Kutsal Söz'e uygundur (Süleyman'ýn

Meselleri 29:18, 1. Samuel 3:1).

Ruhsal önderlerin ruhsal görmeleri yoksa topluluk, bilgi yokluðundan yýkýma uðrar (2. Tarihler

15:1-6 ve Hoþea 4:6).  Çobansýz koyunlar gibi olur (Markos 6:34).

Peygamberlerin bazýsý ruhsal görmelerde yanýldýlar (Yeþaya 28:7).  Bunlar saðlam öðretiyi

iletmeyi savsakladýlar (Yeþaya 28:8-10).

Eski Antlaþma döneminde resimli ve ruhsal görmeler yukarýda anlatýlan bu koþullar altýnda

bildirildi.  Yeni Antlaþma dönemindeki koþullar neydi?  Vahiy kitabýnda bulunan belirli görmeler

dýþýnda, Yeni Antlaþma'da kaleme alýnan görmelerin anlamý belirgindir (Haberciler'in Ýþleri 11:1-

18; 16:9-10; 18:9-10).  Yeni Antlaþma'da en erken yazýlan bölümler daha sonra yazýlanlarla

karþýlaþtýrýlýrsa, görmelerin öneminin gittikçe azaldýðý görülür.  Örneðin Pavlus, kilise çaðýnda

Mesih inanlýlarý topluluðuna verilen armaðanlarýn ne olduðunu, niçin verildiðini ve nasýl
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1Haberciler'in Ýþleri 2:16 Yoel peygamberin bildirdiði dönem ne zaman gerçekleþecektir?  Yoel 2:27'ye
göre Tanrý Ýsrail'in ortasýnda olacak, yani Ýsrail'i tekrar Kenan bölgesine yerleþtirmiþ olacaktýr (Hezekiel

37:21-28).  Ondan sonra (Yoel 2:28) Ruhu'ndan tüm insanlýða dökecektir.

Haberciler'in Ýþleri 2:17,18 Tanrý tüm insanlýða Ruhu'ndan dökecektir.  Kutsal Ruh yalnýzca Mesih
inanlýlarýna verilir (Efesliler 1:13).  Demek ki, Tanrý'nýn Ruhu'ndan dökeceði zaman dünyadaki herkes

inanlý olacaktýr.  Tüm insanlýk hangi çaðda Mesih inanlýsý olacaktýr?  Büyük Sýkýntý'nýn sonunda tüm
Mesih inanlýsý olmayanlar dünyadan alýnýp yargýlanacaktýr.  Büyük Sýkýntý bitince Mesih Ýsa'nýn

hükümranlýðýna gireceklerin tümü Mesih inanlýsý olacaktýr (Matta 13:37-43,47-50; 25:31-46).  Mesih'in
hükümranlýðýna girdikten sonra inanlýlarýn çocuklarý doðacak (Yeþaya 65:20).  Ama bunlardan bazýlarý

Mesih inanlýsý olmayacaktýr (Vahiy 20:8).   Görülür ki, yalnýzca Mesih'in hükümranlýðýnýn baþlangýcýnda
her bir insan Mesih inanlýsýdýr.  Bunun için Kutsal Ruh Mesih'in hükümranlýðýnýn baþlangýcýnda tüm

insanlýða dökülebilir.

Haberciler'in Ýþleri 2:19,20 Bu ayetlerdeki olaylar Mesih Ýsa'nýn ikinci geliþinden hemen önce olacaktýr
(Matta 24:27-30).  Yerdeki belirtiler kan (Vahiy 6:8; 8:7-9; 9:15; 14:20; 16:3), ateþ (Vahiy 8:5,7,8,10;

16:8) ve duman (Vahiy 9:2-4) olacaktýr.  Yukarýdaki belirtiler güneþ ve ayla ilgili olacaktýr (Matta 24:29).
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uygulanacaðýna iliþkin yoðun bilgiler verdi.  Sistemli olarak öðrettiði bu konular arasýnda

görmeye de düþe de yer vermedi.

Haberciler'in Ýþleri 2:17 ayetine dayanarak kimisi, kilise çaðýný «son günler» olarak anlar, bu

nedenle Mesih inanlýlarýnýn bugünlerde düþler (rüyalar) ve görmeler (rüyetler) görmelerini

uygun bulur.  Haberciler'in Ýþleri 2:17 v.s., Yoel 2:28-32'den aktarýlmýþtýr.  Yoel'de yazýlan

düþlerin görüleceði zaman Ýsa Mesih'in dünyaya döneceði dönemdir.  Bir ayet deðil, Yoel'den

aktarýlan parça bütün olarak incelenirse, bu peygamberliðin Pentekost gününde

gerçekleþmediði kesindir, çünkü «kan, ateþ ve duman bulutlarý» görülmemekle birlikte «güneþ

karanlýða, ay da kan rengine» dönmedi1.  Özet olarak Yeni Antlaþma'nýn hiçbir yerinde düþ

(rüya), görme (rüyet) peþinde koþmak önerilmez.  Romalýlar 10:17 ve 2. Timoteus 3:16,17'ye

göre iman, Mesih'le ilgili sözü iþitmek, anlamak ve uygulamakla güçlenir (Matta 17:2-4

ayetlerini 2. Petrus 1:18-19'la karþýlaþtýrýn).  (Rüyetle ilgili bu notlar, Eski ve Yeni Antlaþma'da, Ýslam

ve Psikolojide Rüyetlerin ve Rüyalarýn Rolü adlý daha basýlmamýþ kitapçýktan alýnmýþtýr.)

rüyet vadisi: Bu deyim Kutsal Yazý'da yalnýz bu ayette ve beþinci ayette kullanýlýr.

vadi: Yerusalem deniz düzeyinden yaklaþýk 785 metre yükseklikte bulunur.  Daðlarla çevrili

olduðundan (Mezmur 125:2) Yerusalem, «vadide oturan» olarak bilinir (Yeremya 21:13).

rüyet vadisinin yükü: Yerusalem «rüyet vadisi» olarak adlandýrýlýr, çünkü orada Tanrý

peygamberlerine düþüncelerini bildiriyordu.  Bu peygamberlik Yerusalem'e karþýdýr.  Yerusalem

þenlikli bir kentti (22:1).  Ama surlarýn hemen dýþýnda düþman ordularý kenti tehdit edecekti (22:5-

7).  Saldýrýya karþý bazý önlemler alýndýysa da (22:8-11), Tanrý'ya dönülmeyecekti.  Tam tersine,

bu tehlike birçoklarýný aþýrýlýða itti.  Çul kuþanýp kendilerini Tanrý önünde alçaltmalarý, O'nun

acýmasý için yalvarmalarý gerekirken yiyip içmekle sorunlarýný unutmaya çalýþtýlar (22:12,13).  Bu

yüzden Yeþaya, ölüme dek baðýþlanmayacaklarýný bildirmek zorundaydý (22:14).

Babil, Tanrý'yla diri bir iliþki içinde olmadýðý için «deniz çölü» olarak tanýtýldý (21:1).  Ama Tanrý'nýn

seçtiði ve sevdiði kent Yerusalem, görme vadisiydi.  Birincisi çöl, kuraklýk ve bozkýrdý.  Diðeri

sulanmýþ ovalar, yemyeþil yamaçlardý.  Her ikisinin adý da, halklarýnýn Tanrý'yla iliþkisini
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yansýtýyordu.  Kiþisel olsun, ulusal olsun her yaþam, yaþamý sürdürenin Tanrý'yla baðlýlýðýnýn

oranýný açýða çýkarýr.

Kutsal Yazý'nýn daðýtýldýðý ve öðretildiði ortama bir açýdan «görme vadisi» denilebilir.  Tanrý'nýn,

tanýdýðý fýrsatlara göre ürün beklediði unutulmamalýdýr.  Kiþi özel ayrýcalýklardan yararlandýktan

sonra ürün vermezse, Tanrý'nýn yargýsýndan saklanamaz (Amos 3:2; Matta 11:23).  Bir bölgenin

yargýsý, görme vadisinde bildirilenlere gösterilen saygý oranýna göre verilir (22:5).

Bu görmenin zamaný tam anlaþýlmaz.  Çoðu kiþi bu peygamberliðin Sanherib'in Yerusalem'i

kuþatmasýnda tamamlandýðýný düþünür.  22:9-11'deki onarýmlar Kral Hizkiya'nýn Sanherib'e karþý

aldýðý önlemlere benzer (2. Tarihler 32:3-5,30).  Bundan baþka, Þebna ve Elyakim'le ilgili olay

(22:15-24), kesinlikle Hizkiya'nýn dönemine özgüdür.  Onun için bu saldýrýnýn Sanherib'in dördüncü

yýlýnda (Ý.Ö. 701) olduðu sanýlýr.  Ne var ki, Yahudiler'in Tanrý'ya karþý soðuk ve duygusuzca

davrandýklarý, bu nedenle de yýkýma uðrayacaklarý vurgulanýr (22:12-14).  Sanherib'in Yerusalem'i

kuþatmasýnda böyle bir durum olmadý.  22:12-14 ayetleri, Yahuda'nýn Nebukadnetsar'ýn eliyle

sürülmesine çok daha uygundur.  Ancak, bu bölümdeki peygamberlik iki evrede tamamlanmýþ da

olabilir.

Ey þehir, baðýrýþlarla dolu, gürültülü, þenlikli þehir:  Yerusalem'in nüfusu çoktu, ticaret

merkeziydi, yurttaþlarý rahat yaþýyordu.  Nineve de bolluk, rahatlýk ve varlýk içinde göneniyordu

(Tsefanya 2:15).  Varlýklý olmak bir kenti yýpratýr, onu tehlikeye sokar, ruhsal etkenleri algýlamasýný

engeller.

1. Buradaki zamansýz sevinç, Yerusalemliler'in kendilerine güvendiðini ortaya koyar.  Belki de

Tanrý'nýn, seçtiði halkýn düþmanlarýnýn eline düþmesine izin vermeyeceðini sanmýþlardý.

Budalaca sanýlarý, bir perde gibi zayýflýklarýný görmelerini önledi (22:8).

2. Bu zamansýz sevinç, bastýrmaya çalýþtýklarý karamsarlýktan doðdu.  Eðlenceyle uðraþmalarý,

onlarý o saatin tehlikesinden kurtaracak olanaklarý araþtýrmalarýný, gereken görevleri

yüklenmelerini engelledi.

3. Tanrý'ya güvenmeyen kiþinin duyduðu sevinç geçicidir; temelsiz ve zamansýzdýr.

sana ne oldu da hep birlikte damlara çýktýnýz: Orta Doðu'da düz damlar oturmak için elveriþlidir

(Hakimler 16:27; Nehemya 8:16).  Yerusalem kuþatýlýnca çoðu kiþi oturmak için deðil, düþmanýn

yaklaþmasýný görmek ve kendilerini düþmandan korumak için dama kaçacaktý.

22:2 kýlýçla ve cenkte öldürülmedi: Savaþ daha baþlamadan önce ölüler olacaktý.  Sanherib'in

ordularý ürünleri yiyip bitirmiþ olabilirdi.  Bu nedenle ulusun, kýtlýk koþullarý altýnda eziliyor olmasý

olanaklýdýr (Yeremya’nýn Mersiyeleri 4:9).  Sanherib çiviyazýlarýnda þunu bildirdi: «Yerusalem'de,

krallarýn kentinde Hizkiya'yý kafes içinde tutulmuþ bir kuþ gibi kapattým.  Onun etrafýnda kuleleri

yükselttim ve kentinin kapýsýný kapadým.»

Bu ayetin bir baþka yorumu þudur: Halký saran korku onu kýlýçla vurulmuþ bir insan gibi etkisiz

kýlmýþtý.  Üçüncü yorum da þöyledir: Kaçan hakimler savaþta onurlarýyla ölmedi, kaçarken

vuruldular.  Üçüncü ayet bu son tezi destekler.

22:3 hakimler: Yahuda kentlerini korumakla görevlendirilenler, tehlike anýnda kentleri Asur ordularýna

terkettiler (36:1).

hepsi birlikte baðlandýlar: Mýsýrlý heykeltýraþýn yarým kabartmasýnda sürgünlerin iple baðlandýðý

görülür.
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Yeþaya'yý endiþelendiren þu etkenler vardý:

1. Yerusalem'in ahlaksýzlýðý -- yargý gününde sofraya oturup eðlenmesi (22:13)

2. Yerusalem'in ruhsal düþüklüðü -- Tanrý'yý unutmasý ve sýkýdüzenden kaçmasý

Kendi ülkesin ruhsal durumu, her Mesih inanlýsýný ilgilendirmelidir. Çünkü:

1. Ülkenin ruhsal durumu, siyasal ve maddesel yönünü betimler.

2. Ülkenin ruhsal durumu, Tanrý'nýn tasarýlarýyla yargýlarýný pekiþtirir.

Bir Mesih inanlýsý ülkesine karþý tüm görevini yerine getirecekse:

1. Tanrý'nýn ülkeyi yönetmesi ve ona acýmasý için dua etmeli,

2. Yaþamýyla tanrýsal bir örnek olmalý, çevresindekilerin Kutsal Yazý'ya uygun bir yol izlemeleri

için etkisini kullanmalýdýr:

a. Kutsal Yazý'nýn yaþamsal ilkelerini iyi bilmeli ve kendisi için benimsemeli,

b. Bu kutsal ilkeleri toplumun anlayabileceði bir biçimde anlatabilmeli,

c. Etkisi Tanrý için kullanýlsýn diye dua etmelidir.

22:4 acý acý aðlayacaðým:  Yeþaya'nýn yeniden söz dinlemez bir halk için kaygý çektiði görülür.

Yahudalýlar'a ders vermek için çýplak gezerek alay konusu olmayý üstlenen peygamber (20:2),

ülkesinin uðrayacaðý yýkým nedeniyle avuntu bulamadý (Mika 1:8,9).

Peygamberlerin topluluk önünde aðlamalarý, uyarýcý bir tanýklýktý.  Yeþaya'nýn aðlamasý topluluk

tarafýndan bir uyarý olarak anlaþýlmalý, onlarý bu kaygýnýn nedenini sormaya isteklendirmeliydi.

«Aðlamanýn vakti var» (Vaiz 3:4).

1. Mesih inanlýsý da gelecek olaylar nedeniyle kaygý duyar, zaman zaman gözyaþlarýyla

üzüntüsünü dýþavurur.  Mesih Ýsa'nýn Yerusalem için aðlamasý gibi (Luka 19:41-44) Mesih

inanlýsýnýn aðlamasý da uyarýcý bir tanýklýk olabilir.

2. Kiþi baþkasýnýn üzüntüsünü duyduðu için aðlayabilir.  Örneðin, Ýsa Mesih Lazar'ýn ölümüne

aðladý (Yuhanna 11:33,35).

3. Sýkýntý çeken kiþinin aðlamasý, duyduðu baskýyý bir ölçüde azaltabilir.

4. Ne var ki, þu tehlikeye dikkat edilmelidir!  Aðlamak, kiþinin kendisine acýmasý ya da kendini

baþkasýna acýndýrmasý için bir araç olmamalý.  Kiþi kendisini yasa teslim ederse, gönüllü bir

çaresizlikte boðulabilir.  Böyle bir düþkünlükten kurtulmak oldukça zordur.  Bir kiþi, herhangi

bir tiryakiliði yener gibi kendini aþýrý üzüntüden özgür kýlmalý.  Buysa, Kutsal Yazý'daki vaatlere

iman etmekle (Romalýlar 8:32), tanrýsal ilkeleri uygulamakla gerçekleþtirilir (2. Korintliler 10:5;

Filipililer 4:8,9).

Yeþaya, Yerusalem için aðlamasýyla Ýsa Mesih'i andýrýr (Luka 19:41-44).  Ayrýca Yeþaya'nýn

«YAHVE'nin kurtuluþu» anlamýna gelen adý, Ýsa'nýn «YAHVE Kurtarýcýdýr» anlamýndaki adýna çok

yakýndýr.  Ýsa Mesih gibi Yeþaya günahlýyý uyardý ve ayný zamanda ona acýdý.  Yeþaya'nýn kaygý

çektiði Yerusalem'de öldürüldüðü sanýlýr; Mesih Ýsa'nýn Yerusalem'de öldürüldüðü bilinir.

Yeþaya'nýn ve Ýsa Mesih'in Yerusalem için çektikleri kaygýnýn birçok benzer yaný vardýr:

1. Yeþaya da, Ýsa Mesih de bir düþmanýn Yerusalem'e saldýracaðýný bildirdi.  Her iki olayda

Yerusalem aðýr ve iðrenç günahlarý nedeniyle düþmanýn eline düþtü.  Yargýnýn gerekli olmasýna

karþýn, yargýyý bildirenler gözyaþlarýný engelleyemedi.
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2. Her iki olayda da sýkýdüzeni bildiren sýkýdüzeni görecek olanlarýn akrabasýydý.  Baþka uluslarýn

göreceði yargý da Yeþaya'yý üzmüþtü:

a. Moab (15:5)

b. Moab, Kirheres (16:11)

c. Babil (21:3,4).

Ne var ki, yalnýz Yerusalem için yas tuttuðu bildirilir.

3. Toplumlar günahtan Tanrý'ya dönseydi, hiçbirine sýkýdüzen gerekmezdi.  Bu bilgi Yeþaya'nýn

da, Ýsa Mesih'in de üzüntüsünü artýrýyordu.

4. Ýki olayda Yerusalem'in yurttaþlarý, olup bitenleri ruhsal açýdan yorumlayacak durumda

deðillerdi.

a. Yerusalem'in vadileri düþmanýn arabalarýyla doluncaya dek savaþ hazýrlýklarýna

baþlanmamýþtý (22:7-8).

b. Mesih Ýsa da Yerusalem için «Tanrýsal ziyaret vaktini bilmedin» dedi (Luka 19:44).

kavmým kýzýnýn soyulmasýndan ötürü:  Sanherib, Yerusalem'den aldýðý çapul malýný þöyle

anlattý: «Hizkiya, 30 talant altýn, 800 talant gümüþ, deðerli yakut, büyük ... taþlar, fildiþi divanlar,

fildiþinden yapýlmýþ yüksek tahtlar, yabani sýðýrlarýn derileri ve boynuzlarý, silahlar, her þey, büyük

bir hazine, onun kýzlarý, sarayýnýn hadýmlarý, erkek ve kadýn muzikçileri yaþadýðým yer olan

Nineve'ye ardýmdan gönderdi.» (G. Smith, Eponym Canon, sayfa 135, ll.29-37'den The Pulpit

Commentary, sayfa 352'ye aktarýlmýþ olan nota göre).  Bunun hepsini Sanherib'e göndermek,

Hizkiya'nýn ne denli alçaltýldýðýný gösterir (2. Krallar 18:15,16).

beni teselli etmeye çalýþmayýn:  Yeþaya'nýn buradaki sözleri, Yeremya'yý andýrýr (Yeremya 9:1).

22:5 Yehova tarafýndan ... gürültü, çiðneneme, þaþkýnlýk, duvarlarýn yýkýlmasý ...:

1. Tanrý dünyayý üzüntülü günlere teslim eder.

Üzüntüyü oluþturan insansal araçlar belirgindir.  Bu araçlar o denli belirgindir ki, gözleri ruhsal

ilkelere kör olanlar, olaylarýn arkasýndaki Tanrý'yý göremez (22:11).

2. Tanrý üzücü olaylarý göndermekle insanlarýn günahtan dönmelerini (22:12) ve kendilerini O'na

teslim etmelerini amaçlar.

3. Uluslar da, bireyler de, Tanrý'nýn sýkýntýyý göndermekle oluþturmak istediði amaca karþý

direnebilir (22:13).

4. Günahtan döndürmeyen üzüntünün sonucu ölümdür (2. Korintliler 7:10).

daðlara feryat etme günüdür: Romalý Ýmparator Titus'un Yerusalem'i Ý.S. 70 yýlýnda yýktý.  Yahudi

tarihçi Yosefus, ayný betimlemeyle, «daðlara haykýrma günüdür» diyerek bu olayý anlattý.

22:6 Elam: 2Elam, çok erken bir tarihden beri baðýmsýz bir krallýktý (Tekvin 14:1,9).  Yeþaya'nýn

döneminde Elam, Asur'a karþý çoðu zaman düþmanca davranýyordu.  Asur kralý Sargon Elam'ýn

bir parçasýný ele geçirdi, egemenliðinin batý bölgelerinden getirilenleri Elam'daki kolonilere

yerleþtirdi.  Göçmen topluluklarý da, yerlileri de Babil valisinin yönetimi altýna koydu.  Buna göre,

Elamlýlar'ýn hem Sargon'un hem de Sanherib'in ordularýnda bulunmasý olanaklýdýr.  Aþaðý Dicle

Irmaðý'nýn kenarýna dek uzanan Elam ülkesi daha sonra Farslar'ýn bir eyaleti oldu.  Yeremya,

Elam'ýn yargýsýna iliþkin bilgi verdi (Yeremya 49:34-39).
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ok kýlýfýný sýrtýna vurdu: Elam okçularý, yetenekleriyle tanýnmýþtý (13:17,18; Yeremya 49:35).

kalkanýn örtüsünü çýkardý: Ok ve kalkan, hafif ve aðýr donatýlmýþ iki askeri birlikten söz eder.

Kir: 2Kir, Tiglat-pileser döneminde Asur'un yetkisini tanýyan bir ulustu.  Tiglat-pileser, Þam halkýný

Kir'e sürgün etti (2. Krallar 16:9; Amos 9:7).

22:7 en iyi vadilerin cenk arabalarýyla doldu: Koyunlarýn otladýðý özlü ovalar savaþ alanýna

dönecekti.  Esenliðin egemen olduðu hoþ çayýrlar, düþman ordularýna konak olacaktý.

atlýlar kapýya karþý dizildiler: Rabþake çýrpýcý tarlasý caddesinde, yukarý havuzun su yolunda

durdu (36:2,11-13).  Bu denli yaklaþan bir düþman, kentin surlarýnýn içine sýðýnmýþ olanlarýn

yaþamasý için kent kapýlarýndan malýn girmesine izin verir miydi? (22:2'yle ilgili nota bakýn).

22:8 Yahuda'nýn örtüsünü kaldýrdý: Bu örtü neydi?

1. Yahuda'daki köylerle kasabalar, düþmanlarýyla Yerusalem arasýnda bir tampon bölge iþlevini

görüyordu.  Bu yerleþim alanlarý þimdi düþmanýn eline düþmüþ olduðuna göre Yerusalem

«örtüsüz» kalmýþtý (36:1).  Yahuda'nýn kendini koruyamacak oluþu apaçýktý.

2. Bu örtünün baþka bir anlamý, Yahuda'nýn ikiyüzlülüðü olabilir.  Yahuda Tanrý'ya güveneceði

yerde kendi iþlerine, aldýðý önlemlere güvendi (22:9,10).  Tanrý Yahudalýlar'ý günahtan dönmeye

çaðýrdý.  Onlar ise, eðlenmeye kalktýlar (22:12-13).  Tanrý'nýn halký, O'nu bir kenara iterek kendi

baþlarýnýn çaresine bakýyordu.  Bu örtü kaldýrýlacaktý.  Yahudalýlar'ýn içyüzü artýk sergilenecekti

(Matta 10:26; 1. Korintliler 4:5).

orman evi: Bu orman evi, büyük olasýlýkla Süleyman'ýn yaptýrdýðý silah deposuydu (1. Krallar 7:2-

5; 10:17; 14:27).  Yapýlýþýnda Lübnan'dan gelen çok erz aðacý kullanýldýðý için bu deponun adý,

Lübnan ormaný eviydi.

Bilge egemenler, barýþ yýllarýnda ülkelerini korumak için savunma yöntemlerini saðlama baðlar.

Benzer bir biçimde Mesih inanlýlarý da, düzgün geçen yýllarýný savurmaz, ruhsal savaþ için

donatýlma olanaklarýndan yararlanýr.  Örneðin, Ýncil okulunda eðitim görür; çocuk ve gençlik

gruplarýný yönetmek için kurslarý izler; inanlýlar topluluðunun önderleriyle birlikte pratik görevleri

üstlenmekte eðitilir; Tanrý Sözü'nü yaymak için vaaz vermek, radyo programlarý üretmek, caddede

kitap masasý kurmak, hastane, hapisane ziyaretlerinde Mesih Ýsa'yý tanýtmak gibi türlü türlü

deneyimler kazanýr.

22:8-10 baktýn, topladýnýz, saydýnýz, pekiþtirdiniz, yýktýnýz, yaptýnýz: Yahuda elindeki çareleri yokladý,

saldýrýya karþý önlem aldý.  Bu eylemler için suçlanmadý.  Tanrý, buna benzer görevleri

tamamlamayanlarý suçlu sayar.  Ama Yahuda, Tanrý'ya danýþmayarak ve dayanmayarak sanki

O'na gereksinimi yokmuþ gibi davrandý.  Kendini Tanrý'dan baðýmsýz kýldý (29:16).  Yahuda bunun

için suçlandý.

22:9 Davut þehri: Davut'un oturduðu kent Yerusalem'dir (29:1; 2. Samuel 5:7; Nehemya 3:15).

þehri çatlaklarýný gördünüz: Toplumsal yýkýmlar, bireyleri «surlarý»ndaki çatlaklarý onarmak için

isteklendirmelidir.  Yerusalem yurttaþlarý, kaç yýldýr ayný çatlak yerlere önemsemeden bakmýþlardý?

«Onarmaya uðraþmayalým, gerek yok.  Bundan bize zarar gelmez» diyerek kaç yýldýr tembellik,

dikkatsizlik yapmýþlardý?  Ýyi ki, düþman yaklaþtý.  Ýyi ki, Yerusalem'i tehdit etti.  Yoksa Davut'un

ulu kenti, Tanrý'nýn görkemli tapýnaðý için seçtiði konut, sürekli bakýmsýz kalacaktý (2. Tarihler 32:5).

Mesih inanlýsý yaþamýný yoklasýn!  Tanrý'ya yaraþmayan çatlaklar nedir?  Onlarý onarmak için tez
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davransýn. «Uyan!  Geriye kalmýþ ve ölmeye yüz tutmuþ ne varsa güçlendirmeye bak!  Çünkü

Tanrým'ýn önünde yaptýklarýný doluluða ermiþ bulmadým» (Vahiy 3:2).

aþaðýdaki havuzun sularýný topladýnýz:  Sanherib'in saldýrýsý karþýsýnda Hizkiya'nýn aldýðý

önlemler þöyle olabilirdi: Yerusalem'in kuzey tarafýnda -- Asur'un saldýrýsýnýn kuzeyden olacaðý

kesindi -- Þam kapýsýnýn yakýnýnda açýk bir havuz vardý (7:3).  Surlarýn dýþýndaki bu havuzdan akan

su bir çaya dökülüyor, sonra da Kidron Irmaðý'yla birleþiyordu (2. Tarihler 32:4).  Hizkiya'nýn ilk

iþi, Asurlular'ýn kent dýþýndaki su kaynaklarýndan yararlanmalarýný önlemekti.  Yerusalem'in kuzey

surlarýna dek açýk havuzu ve oradan akan çayý kapadý.  Sonra kentin içinde, ikinci bir havuza

giden, yer altýndaki su yolunu açtý (2. Tarihler 32:30).  Yerusalemliler, tehlikeye düþmeden bu

havuzdan su alabilirdi (22:11).  Bundan sonra da Hizkiya'nýn, ikinci havuzdan Ofel'e (2. Tarihler

27:3; 33:14; Nehemya 11:21) tapýnaðýn altýndan geçen bir su yolunu yapmýþ, oradan da bir tünel

aracýlýðýyla Þiloha havuzuna (Yuhanna 9:7) su getirmiþ olmasý olanaklýdýr.

1880 yýlýnda bir genç, bu tünelin yapýlýþýný açýklayan bir yazý keþfetti.  Bu yazý tünelin Þiloha

havuzuna çýkýþýna yakýn duvarýna çizilmiþti.  1890 yýlýnda bu tarihsel eser yerinden çalýndý,

parçalarý Yerusalem pazarýnda göründü.  Osmanlý yetkilileri, bu eseri Ýstanbul'daki Arkeoloji

müzesinin korumasýna teslim etti.

22:10 evleri saydýnýz: Evler, ya nüfuslarýna göre her evin gereken askerleri göndermesi ya da vergi

ödemesi için sayýldý.

duvarlarý pekiþtirdiniz: Surlarý saðlamlastýrmak için belirli evler yýkýlmalýydý.  Surlara dayanan

hiçbir özel ev, düþmanýn kente girip çýkmasý için kolaylýk sunamazdý.  Surlarýn onarýlmasýný

engelleyen her ev yýkýlmalýydý (2. Tarihler 32:5).  Savaþ sýrasýnda ulusal güvenlik kiþisel haklar

yüzünden tehlikeye sokulursa, kiþisel haklarýn kýsýtlanmasý gerekir.  Ulusal sorumluluk zaman

zaman bu tür yöntemleri zorunlu kýlar.

22:11 su hazinesi: (2. Tarihler 32:4,5,30)

Bu iþi etmiþ olana bakmadýnýz ve bunu çoktan tasarlayaný saymadýnýz: Dünya tarihinde hem

geçmiþte hem de bu dönemde Tanrý'nýn eylemlerde bulunduðu unutulmamalýdýr (5:12; 12:4).  Bir

olayýn, rastlantý eseri ya da bir toplumun bilgece giriþimlerinin sonucu olduðu söylenmemelidir.

Tanrý'nýn tarihte kendi adýný yüceltmek için çalýþtýðý anýlmalýdýr (10:5'le ilgili tüm notlarý inceleyin).

Mesih inanlýsý da dünyadaki olaylardan söz ederken her fýrsatta Tanrý'nýn adýný bildirmelidir.

Yazýldýðý gibi: «Mesih'e ilkin umut baðlayan bizler Tanrý'nýn yüceliðini övelim» (Efesliler 1:12).

Kral Hizkiya Tanrý'ya ümit baðlýyor, Tanrý'nýn buyurduðu yaþam düzenini sürdürüyordu (2. Krallar

18:5,6).  Asur'un Yerusalem'i kuþatmasý, Hizkiya'nýn dayanýklýlýðýný çetin bir denemeye uðrattý.

Hizkiya bu durumda bile yýlmadý (2. Tarihler 32:7,8).

Ne var ki, Kral Hizkiya'nýn hizmetinde çalýþanlar ayný cinsten deðildi.  Burada eleþtirildiler.  Tanrý

için deðil, kendi yararlarý için Yerusalem'i korumak istediler.  Yerusalem, Tanrý'nýn kentiydi,

tapýnaðýnýn konutuydu.  Yerusalemliler için önemli olan bu deðildi.  Önemli olan, Yerusalem'deki

kendi evleriydi, kentin zenginliðinden saðladýklarý kazançlardý.  Yerusalem'i bunun için

güçlendirmeye çabaladýlar.  Tanrý'yý düþüncelerinde yüceltmediler, O'nun amaçlarýný sormadýlar.

Bu aþaðýlýk bir tavýrdý.  Yüce Tanrý'yla ortak olabilecekleri yerde bu ayrýcalýðý geri çevirerek

bayaðýlýðý yeðlediler.
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Bu tutumla, sýkýntýda Tanrý'nýn yardýmýný dileme gereksinimi duymamalarý doðaldý.  Ýþleri baþaralý

olunca da O'na þükretmek için zahmet etmediler.  O'nun saðladýðý doðal ayrýcalýklar için --

örneðin, kente akan bol su kaynaklarý için, kenti kuþatan daðlar için -- övgü sunmadýlar.  «Onlara

ne yazýk» diyen, kendini yoklasýn!  Yahudalýlar'la kendi arasýnda benzer yanlar var mý?  Onlar gibi,

Tanrý'nýn iþlemlerini deðerlendirmeyen, yardýmýný dilemeyen, saðladýðý ayrýcalýklar için O'nu

övmeyen ne denli zavallýdýr!

12:12 o gün: «O gün»ün, Yerusalem'in en iyi vadilerinin savaþ arabalarýyla dolu olduðu gün (22:7)

olmasý gerekir.

Asur'un Yerusalem kapýlarýna dek gelmesi, Yerusalem yurttaþlarýný tehdit etmesi, ancak Tanrý'nýn

izniyle oldu.  Üstelik bu, Tanrý'nýn tasarýsýydý (22:11)!  Tanrý neden bu olayý tasarladý?  Amacý ne

olabilirdi?  Gururlu, Tanrý'ya gereksinim duymayan Yahuda halkýný uyarmayý, onlarý günahtan

döndürmeyi, O'na yaraþan bir yaþam düzeninde onlarý pekiþtirmeyi öngörüyordu.  Onlarý ezmek

için dürtmüyordu.  Onlarý sevdi, lütfunda onlarý uðraþmaya deðer kiþiler saydý.  Onlarý süründükleri

aþaðýlýk durumda býrakmakla yetinemedi.  Tanrý onlarý kurtarmak için gereken «zahmete»

katlanmaya hazýrdý.

aðlayýþa ... çul kuþanmaya çaðýrdý: Tanrý Yahuda halkýnýn, O'nun kutsallýðýný yansýtmasýný istedi.

Bunun gerçekleþmesi, Yahudalýlar'ýn günahtan dönmesine baðlýydý.  Genellikle rahipler, halký

günahý býrakmaya çaðýrýrdý (Yoel 1:13,14).  Ne var ki, burada Tanrý Kendisi seçtiklerini tanrýsal

üzüntüye çaðýrdý (2. Korintliler 7:8-11).  Tanrýsal düzene yükselmeleri için ilk adým, günahtan özgür

kýlýnmaktý.  Bu çaðrýyý geri çevirmeleri, en büyük iyilikbilmezlikti.  «Ölüncüye dek bu kötülük size

baðýþlanmayacaktýr» (22:14), Rab diyor (5:11,12,14; Yeremya 18:11,12; 1. Korintliler 15:32).

Tarih boyunca Tanrý günahlýlarý günahý býrakmaya çaðýrýr:

1. Peygamberleri aracýlýðýyla,

Hanok'tan Malaki'ye dek bütün peygamberler, «Yýkanýn, temizlenin, gözümün önünden

iþlerinizin kötülüðünü atýn; kötülük etmekten vazgeçin; iyilik etmeyi öðrenin» (Yeþaya 1:16)

diyerek buyurdular.

2. Her çaðýn korkunç olaylarý aracýlýðýyla,

Bu olaylar gelecektekilerin gölgesidir (Matta 16:2,3).

3. Kutsal Yazý'nýn aracýlýðýyla (Yeremya 26:3,13; Hezekiel 14:6),

4. Vaftizci Yahya aracýlýðýyla (Matta 3:1,2),

5. Ýsa Mesih ve öðrencileri aracýlýðýyla (Matta 11:20-24; Haberciler'in Ýþleri 3:19),

6. Çaðdaþ vaazlar aracýlýðýyla.

Ne yazýk ki, bu dönemdeki vaizlerin birçoðu, günahýn aðýr sonuçlarýndan habersizlermiþ gibi

kulaða hoþ gelen ama etkisiz söylevler verir.  Yunus gibi (Yunus 1:2,3) halkýn günahýný

bildirmekten kaçýnýrlar (Hezekiel 3:18).

saç yolmak: Rahipler için saç yolmak yasa dýþýydý (Tesniye 14:1-2).  Ama rahip olmayanlar, derin

üzüntüyü belirtmek için saç yolardý (15:2; Eyup 1:20; Amos 8:10; Mika 1:16).  Çul kuþanmak gibi,

saç yolmak da üzüntü belirtmek için kabul edilen bir davranýþtý.

22:13 yiyelim ve içelim:  Yahudalýlar gerçeðe karþý direndiler.  Kapýda bekleyen düþman her an kente

saldýrabilirdi.  Kurtulmak için tek çare günahtan dönmekti ama Yahudalýlar duymazlýktan geldiler.

Tutumlarý ve tepkileri gerçekçi olmadýklarýný kanýtladý.
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çünkü yarýn öleceðiz: Yahudalýlar yiyip içmekle vicdanlarýný yatýþtýramazdý.  Ýþte kurtuluþ günü

bugündür!  Yarýn ölecek olsalardý, bugün çabucak günahtan dönmeleri gerekirdi.  Ama bunlar

ölümle alay ettiler.  Yaþam kýsa kesilecekse, kalan saatleri eðlenceyle, yüreklerini sevindirmekle

geçireceklerdi (Vaiz 11:9).  Kimileri, bu dünyadan sonra yaþamýn sürdürüleceðini kabul etmez.

 Kimileri de, o dünya eðer varsa, anlatýlan yargýdan kuþkulanýr.  Bu tutumlar kiþiyi yýkýma sürükler.

Nuh'un günlerinde insanlar, yaðmur yaðmaya ve sular yükselmeye baþlayýncaya dek yiyip

içiyordu (Matta 24:37-39).  Yahuda halký da, önderleri de ayný yaþam felsefesini izliyordu.  Bu

baðlamda Þebna'nýn görevden atýlacaðý anlatýlýr (22:15-21).

22:14 ölünceye dek bu kötülük size baðýþlanmayacaktýr:  Kiþi Tanrý'ya karþý direnebilir.  Tanrý

yolundan ayrýlmayý seçebilir.  Ama sorunlarla karþý karþýya geldiðinde, uzaklaþmýþ olduðu

Tanrý'nýn ona yardým etmeyiþine þaþýrmamalýdýr.  Kiþi Tanrý'nýn günahtan dönme çaðrýsýný geri

çevirmekte özgürdür, ama bu kararýn sonucunu Tanrý'nýn betimlediðini unutmamalýdýr (Çýkýþ 34:7;

Süleyman'ýn Meselleri 14:12; 17:3; 19:2,3; 21:2).  Üstelik günahtan dönme çaðrýsýný çýlgýn

eðlenceye çeviren, ölümüne dek baðýþlanmayacaktýr.

Öte yandan Tanrý'nýn günahtan dönme çaðrýsýna uyana ne mutlu!  Ýsa Mesih, günahýn cezasýný

yüklenerek tümüyle karþýladý.  O, Kendisine iman edeni sonsuz güvenlikte korur, yaþamýnda

günahýn yetkisini yok eder.

22:15 Ordularýn Rabbi: «Ordularýn Rabbi» Ýbranice'de, «Adonai Yehova Tsabaot»tur.  Yeþaya, Tanrý

için bu unvaný az kullandýysa da, bu bölümde beþinci, on ikinci, on dördüncü ve on beþinci

ayetlerde geçer.

Ordularýn Rabbi þöyle diyor: Bu peygamberliðin ilk ve en basit uygulanmasýnda bir devlet

memurunun görevden atýlacaðý ve bir diðerinin onun sorumluluðunu yükleneceði önceden

bildirildi.  Bu olayýn o dönemde önem taþýdýðý yadsýnmaz.  Ama Yahuda’nýn ya da tüm insanlarýn

tarihi karþýsýnda önemi düþüktür.  Bu nedenle, bu olgunun arkasýnda ikinci bir uygulamanýn var

olduðu düþünülür:

1. Kimilerine göre, bu iki devlet adamý Tanrý'nýn insanoðluyla yaptýðý iki antlaþmayý, eski ve yeni

antlaþmalarý anlatýr.

2. Kimileri de, Þebna'yla Elyakim'in o dönemde Yahuda'da bulunan iki partiyi temsil ettiðini ileri

sürer.

a. Birinci parti, Tanrý'ya güvenmeyen ama yalancý tanrýlara tapýnan uluslarla yaptýklarý

antlaþmalara güvenenlerdi.

b. Diðeri, yalnýzca Tanrý'ya ümit baðlayanlardý.

3. Bundan baþka, Elyakim'i Ýsa Mesih'in tipi olarak görenler de vardýr (22:22'la ilgili nota bakýn).

Git, o kahyanýn, kral evi üzerinde olan Þebna'nýn yanýna: Tanrý, bir devletin yükselmesi ve

alçaltýlmasý için olaylarý belirlediði gibi, bireyler yetki kazandýðýnda ya da kaybettiðinde de etkindir.

Yurttaþlarýn birbirlerinden yetki kapmak için çekiþmeleri ve egemenlerin bakanlar atadýðý gibi

olaylara doðal gözle bakýlýrsa, olup bitenler yalnýzca insanlarýn kararlarýnýn bir sonucuymuþ gibi

görünür.  Birini yükselten ve diðerini alçaltanýn Tanrý olduðu unutulur (Mezmur 75:4-7).

Halk Þebna'yla ilgili peygamberliðin bildirildiði gibi gerçekleþmesini görecekti.  Böylelikle halk,

Tanrý'nýn diðer bildirilerinin gerçekleþeceðine güvenmek için inandýrýcý bir kanýta tanýk olacaktý

(Romalýlar 15:4).  Mesih inanlýsý da Tanrý'nýn geçmiþte yaptýðýný göz önünde tutarsa, geleceðe

iliþkin imaný güçlenir.
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Yeþaya devlet görevlilerinin alçaklýðýný önceden açýklamýþtý (1:23; 3:1-12).  Þebna'nýn suçu

açýklanmadý.  Kral Hizkiya tanrýsal bir adamdý.  Buna göre, büyük olasýlýkla Þebna'yý hizmete o

almadý.  Þebna'nýn karakteri Hizkiya'nýn babasý Ahaz'ýn karakterine çok daha uygundu.  Bunun

için, Ahaz'ýn Þebna'yý atadýðý düþünülür (2. Tarihler 28:22-25).

o: «O» aþaðýlayýcýdýr.  Þebna'nýn hor görüldüðünü vurgular.

kâhya: Kâhyalýk, o dönemdeki devlet iþlerinde kraldan sonra en yüksek aþama olduðu düþünülür

(Tekvin 41:40; 1. Krallar 4:6; 18:3; 2. Krallar 18:18; 2. Tarihler 26:21).  Kutsal Yazý devlet

görevlisinin öngörülü olmasý gerektiðini öðretir.  Ondan bilgelikten kaynaklanan, pratikte

uygulanabilen mantýklý tasarýlar bekler.  Görevli toplumsal hareketleri önceden sezebilen ve

gereken önlemleri alan bir kiþi olmalýdýr.  Þebna'nýn kâhyalýk görevini savsaklamasý, kendi ünüyle

daha çok ilgilenmiþ olmasý olanaklýdýr (Aþaðýdaki notlara bakýn).

22:16 senin burada ne iþin var: Þebna adýnýn (36:3,11,22; 37:2; 2. Krallar 18:18), eski Suriye dilinden

geldiði sanýlýr.  Büyük olasýlýkla Þebna, Yahudi deðildi.  Onunla birlikte devlet görevlisi olan

Elyakim'le Yoah'dan söz edilirken babalarýnýn adlarý bildirildi, ama Þebna'dan söz edilince

babasýnýn adý verilmedi (2. Krallar 18:18,37; 19:2).  Þebna Yahudi deðilse, Yahuda'nýn devlet

iþlerinde neden görevlendirilmiþti?  «Senin burada ne iþin var?» sorusu, Þebna'nýn Yerusalem'le

tüzel baðlantýsý olmadýðýný belirtir.

Yüksek yerde kabrini kazdý, kayada kendine mesken oydu: Tanrý Þebna'ya bir peygamber

gönderdi.  Þebna, ileride günü gelince cenazesi için, ulaþtýðý düzeye uygun bir mezar yaptýrdý.

Ama Tanrý Þebna'ya, «Burada ne iþin var?» diyerek Þebna'yý büyüklenmesi konusunda azarladý.

Ýnsanlar neden mezar yaptýrýrlar?

1. Ýnsan ölüme karþý direnir.

2. Ýnsan öldükten sonra unutulmak istemez.  Cansýz bir taþ aracýlýðýyla bile anýmsanmak ister.

3. Bu çaba, insanýn kendini beðenme, kendini yüceltme arzusundan gelebilir.

22:17 Rab seni þiddetli atýþla atacak: Þebna yaptýðý mezarý kullanamayacaktý, çünkü Tanrý onu

sürgüne gönderecekti.  Þebna zorlu bir kiþiydi.  Bu nedenle Tanrý onu þiddetle yerinden atacaktý.

Tanrý'nýn birisi için tasarýlarý, o kiþinin kendisi için planlarýný önler.

1. Ýnsan plan yapmalýdýr.

Hiçbir zaman geminin akýntýya býrakýlýp sürüklenmesi önerilmez.  Ýnsan hangi limana doðru

gideceðini bilmeli, oraya en kýsa yoldan varmak için elini dümen yekesinden çekmemelidir.

a. Planlamak, kaygý çekmeyi içermez (Matta 6:25-34).

b. Tarihte yalnýz birkaç kez, insanlarýn hiçbir eylemde bulunmamalarý, salt Tanrý'ya

güvenmeleri beklendi.  Ne var ki, bu tür örnekler istisnadýr.

1). Musa'nýn döneminde Kýzýl Deniz'in açýlmasý ve Mýsýrlýlar'ýn öldürülmesinde (Çýkýþ

14:13,14,21,22,27,28)

2). Yeþu'nun döneminde Erden Irmaðý'nda bir yolun açýlýþýnda (Yeþu 3:14-17)

3). Meleðin Sanherib'in ordusunu yok etmesinde (2. Krallar 19:35,36)

2. Ýnsanlar Tanrý'ya danýþmadan plan yapmaya eðilimlidir.  «Gideceðiz, yapacaðýz, kazanacaðýz»

diyenler (Yakup 4:13-15); «çýkacaðým, yükselteceðim, oturacaðým» diyen þeytana benzer

(14:13,14).
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3Hizkiya, eski belgelerin kopyalarýný yazmak ve yalnýzca aðýzdan aðza verilen bilgileri kaydetmek için

yazýcýlarý görevlendirdi (Süleyman'ýn Meselleri 25:1).  Yazýcýlar daha sonralarý Yasa uzmanlarý olarak
biliniyorlardý (Tenney, sayfa 599).  

Yeþaya, 22. Bölüm, sayfa 12

3. Kiþi, Tanrý'ya danýþarak ve güvenerek plan yapmalý.  O'nun kendisini yönlendirmesine izin

vermelidir (Yakup 4:15).

22:18 geniþ bir diyara: Asur ya da Mýsýr anlamýna gelebilir.

top gibi atacak: «Top gibi atýlmak», kiþinin kendi yönünü seçemediðini, kendisinden güçlü birine

baðlý kaldýðýný, kendi güvenliðini saðlama alamadýðýný belirtir.  Tanrý, Þebna gibi büyüklenen

herkesi alçaltýr.  Örneðin, araba savaþçýsý (2. Krallar 7:19,20), Nebukadnetsar (Daniel 4:29-33),

Hirodes (Haberciler'in Ýþleri 12:20-23).

saltanat arabalarýn orada olacak: Sözü edilen bu arabalar, Þebna'nýndý. Ya Þebna'nýn kaçmasý

için araç olacaktý ya da düþmanýn aldýðý çapul mal olarak sürüldüðü yerde bulunacaktý.

22:19 seni memuriyetinden kovacaðým:  Sanherib'in saldýrýsýna dek, Þebna yazýcý aþamasýna

indirilmiþti.  Bunu açýklayan ayetler, Elyakim'in Þebna'nýn eski görevi, kâhyalýða yükseltildiðini ve

Yoah'ýn vakanüvis olduðunu bildirir (36:3,22; 37:2).  Önceden yazýldýðý gibi, Elyakim'in görevi olan

kâhyalýðýn, o dönemdeki devlet iþlerinde kraldan sonra en yüksek aþama olduðu düþünülür.  Yoah

vakanüvis olarak devlette yüksek aþamada bir bakandý.  Zamanýn olaylarýný saptama görevini

yüklenen tarihçiydi.  Bununla birlikte, baþbakanlýk görevinde de bulunuyordu.  Ayrýca kamu

belgelerinin baþmuhafýzýydý.  Bundan baþka, güncel devlet iþlemlerini sicil dairesinde kaydederdi.

Þebna yazýcý olarak eskisine göre düþük bir düzeydeydi.  Yine de Baþrahip'in saygýnlýðýnda olan

deðerli bir görev aldý.  Ýletiþim ve hazineden sorumluydu.3  Demek ki, Þebna'nýn devlet görevinden

tümüyle atýlmasý daha sonra gerçekleþti.

Þebna'nýn görevden atýlmasý, þu durumlarý anýmsatýr:

1. Yakup'un Esav'ýn yerini almasýný (Tekvin 25:23,27-34),

2. Davut'un Saul'un yerine atanmasýný (1. Samuel 15:26; 16:1,11-13),

3. Asur egemeni Ahaþveroþ döneminde Haman'ýn görevden atýlmasý ve Mordekay'ýn Haman'ýn

yerine yükselmesini (Ester 2:5-10:3).

22:19-20 kovacaðým, alacaðým, çaðýracaðým:  22:15'le ilgili nota bakýn.

22:20 o gün: Þebna'nýn kâhyalýktan atýldýðý gün demektir.

kulum: Bu unvanýn deðeri için 20:3'le ilgili nota bakýn.

Elyakim:  Ýbranice'de «Elyâqîym», «yükseltmenin Tanrýsý» demektir.
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Elyakim'le Ýsa Mesih arasýndaki benzerliklerin özeti:

Elyakim

1. Tanrý'nýn uþaðý (22:20)

2. Davut evinin anahtarý

omuzunda olan (22:22)

3. Yahuda'ya ve Yerusalem'e baba olan

(22:21)

4. O açacak ve kimse kapamayacak

(22:22)

5. Emin bir yere kakýlmýþ kazýk (22:23)

6. Yücelik kürsüsü (22:23)

7. Babasýnýn evinin bütün yüceliði onun

üzerindedir (22:24)

Ýsa Mesih

1. Tanrý'nýn seçme uþaðý (42:1-4; 52:13; Markos

10:44,45)

2. Davut anahtarýný kendinde bulunduran

(Esinleme 3:7) ve ölümün ve ölüler ülkesinin

anahtarlarý elinde olan (Esinleme 1:18)

3. Adlarýndan biri «Sonsuzluk Babasý»dýr (9:6)

4. Açtýðýný kimse kapatamaz, kapadýðýný kimse

açamaz (Vahiy 3:7).

5. Sonsuzluða dek Tanrý'nýn saðýnda oturan

(Ýbraniler 10:13)

6. Büyük beyaz taht (Vahiy 20:11)

7. Kendisine iman edenlere günahýn

baðýþlanmasýný ve sonsuz yaþamý armaðan

eder, kendi yüceliðini inanlýlarla paylaþýr

(Yuhanna 1:12; 17:22; Filipililer 3:21)

22:21 giydireceðim, kuvvetlendireceðim:  22:23'le ilgili nota bakýn.

cübbe: Birisinin cübbesini baþkasýna giydirmek simgesel bir eylemdi. Cübbeyi daha önce giyen

kiþinin görevi ondan alýnýr, kendisine cübbe giydirilen kiþiye verilirdi.  Ýlya, Eliþa'nýn üzerine

cübbesini attý.  Bununla Ýlya, görevlerinin Eliþa'ya verildiðini belirtti (1. Krallar 19:19).

kuþak: Kuþak, Orta Doðu giyiminde önemli bir parçaydý.  Kahinlerin giydiði kuþaða benziyordu

(Çýkýþ 28:39).  Her düzeyde kadýn, erkek, büyük, küçük, kendine kuþak sarardý.  Kuþaðýn inceliði,

onu giyenin konumunu gösteriyordu.  Kuþaðýn simgesel anlamý da vardý:

1. Tanrý'nýn kiþiyi güçlendirmesi (1. Samuel 2:4)

2. Kiþinin sevinçle rahata kavuþmasý (Mezmur 30:11)

3. Kiþinin gerçekle donatýlmasý (Efesliler 6:14)

Yerusalem'de oturanlara ve Yahuda evine baba olacak: Elyakim, sert zorba tipli birine hiç

benzemedi.  Tam tersine, sevecen bir baba gibi uþaklarýnýn gereksinimlerini karþýlayandý.  Bu

bakan ne denli sevimli, ne denli arzulanan bir önderdi.  Ancak Ýsa Mesih egemenliðini kurunca

dünya üzerinde bu nitelikte bir egemen olacak.

22:22 anahtar:  Anahtar, Elyakim'e emanet edilen yetkinin simgesidir.
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Davut evinin anahtarýný onun omuzuna koyacaðým, ve o açacak ...: Elyakim, açýkça Davut'un

soyundan gelen, Tanrý-Adam olan Ýsa Mesih'in tipindedir (9:6).  Ýsa Mesih Yuhanna'ya verdiði

esinlemede, Yeþaya'nýn Elyakim'i açýkladýðý sözlerle kendini betimledi: «Kutsal olan, gerçek olan,

Davut'un anahtarýný kendinde bulunduran þu sözleri bildiriyor: O'nun açtýðýný kimse kapatamaz,

O'nun kapadýðýný kimse açamaz» (Vahiy 3:7).

22:23 onu emin bir yere bir kazýk gibi kakacaðým:  Tanrý Elyakim'i bakanlýða saðlam bir biçimde

yerleþtirecekti.  Tanrý Mesih inanlýlarýnýn, hükümet görevlileri için dua etmesini ister (1. Timoteus

2:2).  Baþta bulunanlara boyun eðmelerini buyurur (Romalýlar 13:1,2; Titus 3:1; 1. Petrus 2:13).

Yakup Yusuf'u aðabeyleri üzerine yetkilendirdi.  Aðabeyleri onun yetkisini yadsýdýysa da, er geç

onu tanýmak zorunda kaldýlar (Tekvin 42:6,8,9).  Direnmeye son vermekle onlar, Tanrý'nýn

onlardan esirgemiþ olduðu kutsamaya kavuþtular (Tekvin 42:2,25; 46:1-7; 47:1-6).

Devlet yetkilisi, Tanrý'dan yetki alýr.  Bu nedenle, O'nun iradesine göre yönetmelidir (Süleyman’ýn

Meselleri 8:15,16).  Bu amaçla görevlerini yerine getiren her yönetici, Tanrý'nýn yardýmýna bel

baðlayabilir.  Yüce Tanrý, Elyakim'i güçlendirdiði ve yetkiyle giydirdiði gibi, kendisinin Tanrý'nýn

temsilcisi olduðunu anlayan yöneticiyi de güçlendirir ve yetkiyle giydirir (22:21).  Eðer Tanrý bu tür

yetkilileri destekleyerek onaylamazsa, bunun nedeni toplumu kendi kötü arzularýna teslim ederek

yargýlamak istemesidir (1. Samuel 8:7).

Ýnsansal yetkinin erdemi

1. Görevlerini yerine getirebilmesi için bir yetkilinin kiþisel yaþamý da düzenli olmalýdýr.

2. Yetkili bir kiþi baþkalarýna ayrýcalýk saðlayabilir.

a. Hizmet ettiði kiþilerin durumunu iyileþtirmek amacýyla etksini kullanabilir.

b. Uygun gördüðü kiþileri sorumlu görevlere atayabilir.  Yaraþmayanlarýn göreve alýnmalarýný

önleyebilir (22:22).

3. Öte yandan anýmsanmalý ki:

a. Yetkili bencil ya da Tanrý'dan baðýmsýz bir biçimde davranýrsa, yetkisinin zararlý sonuçlarý

olur.

b. Yetki yanlýþ ellerdeyse çok baskýya yol açabilir.

c. Yetki birdenbire geri alýnabilir.  Böylelikle yetkisinden soyunmuþ kiþi utanca ve sýkýntýya

düþürülür.

Kutsal etkinin erdemi insansal yetkiden daha yüksektir.

Mesih Ýsa, öðrencilerine güç vaat etti (Matta 28:19,20; Haberciler'in Ýþleri 1:8).  Ama bu güç, kiþiyi

yetkiyle zorlayarak deðil, kutsallýkla etkileyerek onda kalýcý bir deðiþim oluþturacaktý (Markos

10:42-45).  Öðrenciler günahlýlara, onlarý günaha uþaklýktan özgür kýlan salt Müjde'yi bildirdiler.

Günahtan kurtulmuþ olanlarý, ayný Müjde'nin gücüyle tanrýsal bir yaþam sürdürmeye çaðýrdýlar.

Kutsallýk ilkelerini çiðneyenleri uyardýlar.  Öðrencilerin öðretisi de, yaþamlarý da iki yönlü güçlü bir

etki býraktý.  Ýsa Mesih'in onlara verdiði yetkiyi bu biçimde uyguladýlar.

Mesih Ýsa'nýn öðrencilerine baðýþladýðý ayrýcalýk her dönemde, her Mesih inanlýsýna tanýnýr.  Ýlk

öðrencilerin öðretisini bugünkü Mesih inanlýsý öðretir; onlarýn yaþadýðý yaþamý bugün Mesih inanlýsý

sürdürür.  Tanrý'nýn açýkladýðý ve Mesih inanlýsýnda yaþanan bu kutsal, sonsuz Müjde'nin yetkisi

her insansal yetkiden ulu ve etkilidir.  Her bir kiþi, bu Müjde'ye karþý gösterdiði tepkiye göre kendi

sonsuzluðunu kararlaþtýrýr (Matta 21:44; Yuhanna 3:36; 2. Korintliler 2:15,16).
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1. Tüm tarih boyunca insanlarýn yalnýzca çok küçük bir azýnlýðý yetki sahibi olabilir.  Bundan

da daha küçük bir kesim, yetkileriyle olumlu geliþimleri ortaya çýkarabilir.  Ve tüm yetkililer

arasýndan yalnýz bir avuç dolusu insan tarih boyunca anýmsanacaktýr.

2. Ama her Mesih inanlýsý Ýsa Mesih'i tanýtarak, içinde yaþadýðý toplulukla kendi çaðdaþlarý

üzerinde kutsal ve kalýcý bir etki býrakabilir.  Bu etkiye yer veren kiþi ruhsal gerçeðe kavuþur,

günahýnýn baðýþlanmasýný armaðan olarak alýr, sonsuz yaþam sahibi olur.  Mesih Ýsa'nýn

benzerliðine dönüþtürülerek yaþamýnýn potansiyeline -- olanaklý olan en yüksek düzeyine --

ulaþýr (Romalýlar 8:29-30).

«Emin yere kakýlmýþ kazýk» dün, bugün ve yarýn ayný olan Ýsa Mesih'i ve egemenliðini de betimler

(Luka 1:33; Ýbraniler 12:28).

22:24 evinin bütün izzeti: Tarihin çoðu dönemlerinde bir ailenin onuru, çocuklarýnýn sayýsýna göre

artardý (Tekvin 15:5; Mezmur 127:4,5).

babasý evinin bütün izzeti ... onun üzerine asacaklar:  Elyakim, babasýnýn evine, hem yüksek

düzeydekilerle yetkililere hem de sýradan olanlara þan þöhret getirecekti.

kök sürgünleri, taslardan bütün testilere kadar: «Kök sürgünleri, taslar, testiler», Elyakim'in

akrabalarý arasýndaki yüksek düzey görevlilerini ya da yaþlýlarý simgeler.

yan sürgünleri, bütün aþaðýlýk kaplar: «Yan sürgünleri, bütün aþaðýlýk kaplar», Elyakim'in
akrabalarý arasýndan önemli sayýlmayanlarý simgeler.

22:25 emin yere kakýlmýþ kazýk o gün yerinden çýkacak: Tanrý Elyakim'i «emin bir yere kazýk gibi»
kakacaktý, ama yetki süresi bitince o da görevinden alýnacaktý.  Bu olay, Yerusalem halkýnýn Ýsa
Mesih'e davranýþýný anýmsatýr.  Ýsa Mesih ölmeden bir hafta önce Yerusalem'e giriþinde topluluk
O'nu þükranla kabul etti, ama hemen sonra O'nun ölümünü istedi (52:14; 53:8: Daniel 9:26; Matta
21:1-11; 27:15-17,21-26; Markos 11:1-10; 15:11-15; Luka 19:29-40 23:13-25).

üzerindeki yük kesilip atýlacak: Günü gelince Elyakim'in görevi (yükü) ondan alýndý. Ýsa Mesih'in
yükü dünyanýn günahýydý (1. Petrus 2:24).  Ölümü aracýlýðýyla bu yük ortadan kaldýrýldý (53:5;
2. Korintliler 5:14,15; Koloseliler 2:14; 1. Yuhanna 2:2).

çünkü Rab söyledi: Tanrý sözünün güvencesi, yineden bu bölümde dört kez vurgulanýr
(22:14,15,25).  Bu ayette iki kez, baþlangýcýnda ve sonunda yinelenir.

Rüyet vadisinin bildirisi, Þebna'nýn makam tutkusu, Elyakim'in kendi insansal yetersizliði ve
Yerusalem'in önderlerinin düþüklüðü nedeniyle yýkýma uðramasýyla sona erdi.


