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Yeþaya, yirmi üçüncü 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)

I. Sur'un yükü (23:1-18)
1. Sur, Kildaniler tarafýndan yýkýma uðratýlacaktý (23:1-7).
2. Bu yýkýmý tasarlayan Tanrý'dýr (23:8-14).
3. Yargý yetmiþ yýl sürecekti (23:15-18).

a. Sur yeniden ticarette baþarýlý olacaktý (23:15-17).
b. Ticaretten gelen kazanç Rabbe sunulacaktý (23:18).
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23:1 Sur'un yükü: On üçüncü bölümde baþlayan yükler, 1Sur'un yüküyle son bulur.  Aðýt ölçüsüyle

yazýlan bu þiir, üç kýtadan oluþur: 23:1-5; 23:6-9; 23:10-14.  Yeþaya, Ýsrail'le birlikte Sur'u da

Asur'un baskýsý altýnda ezilen bir ulus olarak gördü. Asur, Babil üzerinde egemenlik kurmuþtu

(23:13).  Buna göre, peygamberliðin Ý.Ö. 710 yýlýndan sonra bildirildiði saptanabilir.  O yýlda ilk kez

olarak Asur egemeni Sargon, Babil'i yenerek kral unvanýný aldý.

Sur: Sur, Yeþu'nun günlerinde «duvarlý bir kentti» (Yeþu 19:29).  Yeþu, Sur'u Ýsrail'in oymaðý

Aþer'e verdi, ama büyük olasýlýkla Aþeroðullarý orada oturmadý (Yeþu 19:29,31; 2. Samuel

24:4,7,8).

Sur, bir Fenike kentiydi, ticaretle ilgilenirdi.  Komþularýnýn topraðýný ele geçirmekle deðil,

komþularýyla alýþ veriþ yaparak geliþiyordu.  Ýsrail için tehlikeli bir düþman sayýlmazdý; tam tersine,

zaman zaman -- özellikle Davut ve Süleyman'ýn egemenliklerinde -- güvenilir bir baðlaþýk

olduðunu gösteriyordu.  Kral Süleyman'ýn günlerinde Ýsrailliler tahýl ve yað karþýlýðýnda

Surlular'dan erz aðacýný ve deðerli madenleri alýyorlardý (1. Krallar 9:11-14,26-28; 10:22).  Ama

Surlular Ýsrailliler'i alýp Yunanlýlar'a sattýklarý zaman Ýsrailli peygamberler Sur'a karþý

peygamberlikleri bildirmeye baþladý (Yoel 3:6).

Sur'un baþlýca sanayi dallarý arasýnda madencilik, «Sur boyasý» yapýmý ve erz aðacýnýn kullanýldýðý

gemi yapýmý sayýlabilir.  Fenikeliler denizlere egemen olmuþlardý.  Ýspanya, Sicilya ve Afrika'da

ticaret kolonileri kurmuþlardý.  Afrika'nýn en güneyindeki burnu bile geçmiþlerdi.  Sur çarþýlarý, bu

uzak pazarlardan getirilen mallarla doluydu (Hezekiel 27:12-25).

Kral Ahaz'ýn eþi Ýzebel, Sur kýralý Etbaal'ýn kýzýydý (1. Kýrallar 16:31 [Sayda bir Fenike kentiydi.

Ancak «Saydalýlar» sözcüðü yalnýz Sayda'da oturanlarý deðil, tüm Fenikeliler'i anlatýrdý. Eðer

bütün Türkler «Ýstanbullular» adýyla biliniyor olsa, bu duruma iyi bir örnek oluþtururdu.]).

Asurlular 200 yýl boyunca Sur'a saldýrdý.  Asur kralý V. Þalmaneser (Ý.Ö. 727-722) Samiriye'ye

saldýrdýðý sýrada hedefleri arasýna Sur'u da ekledi.  Sayda, Akka ve eski Sur yerle bir oldular, ama

adada bulunan yeni Sur beþ yýl yenilmeden dayandý.  Büyük olasýlýkla III. Sargon (önceden II.

Sargon olarak biliniyordu) bu saldýrýyý sonuçlandýrdý.  Öte yandan, III. Sargon'dan sonra gelen

Sanherib, Asur krallarýnýn ele geçirdiði kentler arasýnda Sur'dan hiç söz etmedi (36. ve 37.

bölümler).  «Kildaniler ülkesi» denildiði için (23:13) bu peygamberlik Nebukadnetsar'ýn komutasý

altýndaki saldýrýyý anlatýyor olabilir.  Bu saldýrý on üç yýl sürdü ama bittiðinde Nebukadnetsar'ýn

önemli bir kazancý olmadýðý söylenebilir (Hezekiel 29:18).  Büyük Ýskender (Ý.Ö. 334-323) yedi

aylýk bir saldýrý sonunda Sur'u dize getirdi.

Ey Tarþiþ gemileri, uluyun: Ulumak, derin üzüntüyü belirtmek için peygamberlerin yazýlarýnda

sýk sýk kullanýlan bir sözcüktür (Yeremya 4:8; 25:34; Hezekiel 21:12; 30:2; Yoel 1:5,11,13;

Tsefanya 1:11; Zekarya 11:2).  «Sur yükü»nün böyle baþlamasý çok uygundur.  Önemli bir ticaret

limaný olduðu için Sur'un yýkýlmasý gemicilerin de kazançlarý açýsýndan yýkýlmasý anlamýna gelirdi.

Ticaret adamlarýnýn bu büyük kayýplarýnýn ardýndan "ulumasý" doðal bir tepkiydi.

«Tarþiþ gemileri»nden, Kutsal Yazý'da ilkin Süleyman'ýn yürüttüðü ticaret baðlantýsýnda söz edilir

(1. Krallar 10:22).  Genel anlamda Tarþiþ gemileri, zenginliklerle yüklenmiþ, uzak yerlere yolculuk

eden ticaret gemilerinin bir türüydü (2. Tarihler 9:21).  Bu bölümde Ýspanya'nýn güneyindeki çok

eski bir Fenike yerleþim merkezi olan Tartessus'la ticaret yapan Fenike gemileri anlatýlýyor olabilir.
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Tarþiþ kazanç getiren çok önemli bir ticaret merkeziydi (1. Krallar 10:22; Hezekiel 27:12).  Tarþiþ'e

karþý peygamberlikler (Mezmur 48:7; 72:10,11; Yeþaya 23; 60:9) Ýsrailliler'i, güvendikleri servetin

kaynaðý olan Sur'un yakýnda yýkýma uðrayacaðýnýn kesinleþtiði konusunda uyarmak amacýyla

bildirildi (2:16).

girilecek yer yok: Tarþiþli gemiciler uyarýlýr.  Hedef aldýklarý liman kapanmýþ, gidecekleri kent

kimsesiz býrakýlmýþtý.

Kittim:  Kittim'in en eski baþkenti Kition olan Kýbrýs adasý olduðu sanýlýr (Tekvin 10:4).  Kittim, Hitit

sözcüðüyle ayný kökten geliyor olabilir.  Belki de Hititler Kýbrýs adasýna ilk yerleþen halktýr.

(23:12'yle ilgili nota da bakýn.)

23:2 kýyýda oturanlar:  Eski Sur'un vatandaþlarý kýyýda oturanlardý.  Yeni Sur kenti bir adadaydý.

susun: Sur'un Tanrý'nýn bildirdiði yargýya karþý sesli itirazlarý boþuna olacaktý.

Sayda: !Sayda, Sur ile Beyrut arasýndaydý.  Burasý Fenike'nin en eski kentiydi (Tekvin 10:15

[Kenan'ýn ilk oðlu Tsidon, yani, Sayda idi.  Bu listede bulunan adlar genellikle hem bir çocuðun

hem de o insandan türeyen ulusun adýydý.]; Yeþu 11:8; 19:28; Hakimler 18:7).  «Sayda» sözcüðü,

«balýk avlama yeri» anlamýna gelir.  Kentin kuruluþu böyle baþlamýþtý.  Ama zamanla tüm

Fenike'yi kapsayan bir anlam kazandý.  Sayda kenti Sur'dan daha eskiydi.  Hatta Sur, Sayda'nýn

bir kolonisiydi.  Buna karþýn Ý.Ö. 1025-585 yýllarýnda Sur'un gücünün doruðuna ulaþtýðý dönemde

Sayda genellikle Sur egemenliðine boyun eðerdi.  Örneðin, Sur kralý Etbaal, Sayda'nýn da kýralý

olarak tanýnýr (1. Kýrallar 16:31) ve paralarýnda Sur, Sayda'nýn baþkenti olarak betimleniyordu.

Sayda'nýn kürekçileri de Sur gemilerinde görevliydiler (Hezekiel 27:8).

Kýyýnýn yakýnýnda yer alan adalar, Sayda'nýn çok elveriþli bir liman olmasýný saðladý.  Saydalýlar

gümüþ ve diðer madenlerin iþlenmesinde çok yetenekliydi.  Cam sanayii Sayda'da baþladý.  Koyu

mor renkli boya veren bir tür deniz salyangozundan boya elde etmek ilk kez Sayda'da keþfedildi.

Nedendir bilinmez bu ürün «Sur boyasý» adýyla tanýnmýþtýr.

Kutsal Yazý'da Sayda'nýn ünü putperestlikle lekelenmiþti (Hezekiel 28).  Ýsa Mesih Sayda'yý ziyaret

etti (Matta 15:21; Markos 7:24 v.s.) ve Saydalýlar da Ýsa'yý görmek üzere O'nun yanýna geldiler

(Markos 3:8; Luka 6:17).  Daha sonralarý orada Mesih inanlýlarýnýn da olduðu bilinir.  Pavlus

Sayda'ya uðradýðýnda Saydalýlar ona hizmet etmiþti (Haberciler'in Ýþleri 21:3,4; 27:3).

Sayda tüccarý seni doldurdu: Ticaret aracýlýðýyla topluma çeþitli mallar ulaþtýrýlarak onlarda yeni

istekler, yeni deðerler uyandýrýlýr. Ticaret çalýþma olanaklarýný artýrýr.  Vergi ya da savaþ gibi

etkenler, ticareti engelleyerek iþ olanaklarýný kýsýtlar.  Ticaretin zararlý etkileri arasýnda, insanlarýn

bencil kazanç arzularýný artýrabilmesi, bunun yaný sýra da kiþileri baþkalarýna hizmet etmeye deðil,

onlarý birer araç olarak kullanmaya yöneltebilmesi sayýlabilir.

23:3 büyük sular: Akdeniz anlatýlmak istenmiþtir (Mezmur 107:23; Hezekiel 27:26).  Mýsýrlýlar'ýn

gemileri, dýþ ticaret için ayrýlan tahýlý Nil'in aðzýna getirirdi.  Oradan Fenike gemileriyle alýcýlara

götürülürdü.

Þihor: «Koyu renkli» anlamýndaki bu ad, her yýl yataðýndan taþtýðýnda (Amos 8:8; 9:5) verimli

topraðýn verdiði koyu renklerle koyulaþan !Nil Irmaðý’ný belirtir (Yeþu 13:3; 1. Tarihler 13:5;

Yeremya 2:18).



˜˜˜ 202 ̃ ˜˜

Yeþaya, 23.Bölüm, sayfa 4

Þihor'un zahiresi: Þihor, «kara, karanlýk ya da bulanýk» anlamlarýna gelir.  Yeþaya 23:3'te olduðu

gibi kimi zaman Nil Irmaðý’na verilen Ýbranice bir addýr.  Kimi zaman da söz konusu olan Nil

deðildir; günümüzdeki Vadi el-Ariþ anlatýlmak istenir (Yeþu 13:3).  Zahire, «gereðinde kullanýlmak

için saklanan tahýl, ambarda saklanan yiyecek» demektir.  Buna göre, «Þihor'un zahiresi» «Nil'in

artýrdýðý tahýl» anlamýna gelir.

Nil'in orak mahsulü: Mýsýr eski dünyanýn tahýl ambarýydý (Tekvin 41:42,43).

23:4 Ey Sayda, utan ... ben aðrý çekmedim, doðurmadým:  Orta Doðu'da çocuksuz kalmak utanç

nedenidir.  Sayda da buna uygun olarak utanmaya çaðrýlýr, çünkü onun «çocuðu» Sur, yýkýma

uðrayacaktý.

denizin kuvvetli hisarý: Adada bulunan yeni Sur kenti anlatýlmaktadýr.  Sur, «kaya» demektir

(Hezekiel 26:4; Zekarya 9:3).

23:5 Mýsýr ... çok acý duyacaklar: Mýsýr, ticaret ortaðýndan çok yarar görüyor, çok hoþnut oluyordu.

Surlular'ýn sürgüne götürülmeleri ve kentin yýkýma uðramasý Mýsýr için aðýr bir darbeydi.  Bununla

birlikte Sur, Mýsýr'la Asur arasýnda bir tampon devlet iþlevi de görüyordu.  Sur'un yýkýma

uðramasýyla Asur Mýsýr'ýn kapýsýna dayanmýþ sayýlýrdý.  Bu gerçek, Mýsýr'ýn Sur'un düþmesi

nedeniyle duyduðu üzüntüyü kat kat artýrýyordu.

23:6 Tarþiþ'e geçin:  Yaþamlarýný ve malýný kurtarmak isteyenler Sur'u terk etmeliydi.  Sanherib, Sur

kralý Elulaeus'a saldýrdýðý zaman Elulaeus denizin ötesine, büyük olasýlýkla Kýbrýs'a kaçtý.  Büyük

Ýskender Sur'u yerle bir ettiðinde Surlular'ýn bir bölümü gemiyle Kartaca'ya kaçtý.  Buna benzer

toplu kaçma olaylarý Asur heykellerinde aktarýlmýþtýr.

23:7 eskiliði eski günlerdendir: Kutsal Yazý'da Yeþu'nun zamanýna dek (Yeþu 19:29 [Ý.Ö. 1300])

Sur'un adý anýlmaz.  Eski Yunanlý yazar Homer'in Ý.Ö. 850 yýllarýnda yazdýðý eserlerde de Sur'dan

söz edilmemiþtir (Homer'in ya Sakýz [Chios] adasýnda ya da Ýzmir'de yaþadýðý sanýlmaktadýr).

kendi ayaklarý ... onu uzaklara götürdü: Ýster çok görkemli bir yaþam sürdürmüþ olsun, ister

yoksulluk acýsýyla kývranmýþ olsun hiç kimse yaþadýðý son güne dek ne gibi zorluklara katlanmasý

gerekeceðini bilemez.  Her Mesih inanlýsý, Pavlus'la birlikte «Elimde olanla yetinmeyi öðrendim»

(Filipililer 4:11; 1. Timoteos 6:6; Ýbraniler 13:5) sözünü yürekten söylemeyi öðrenmeli.

23:8 Taçlar giydiren: Sur, Ýspanya'daki Tartessus, Kýbrýs'taki Kittim ve Afrika'daki Kartaca gibi

kolonileri kurduktan sonra, bu yeni yerleþim merkezlerini yönetmek için baþkanlarý atýyordu.

(23:1'le ilgili nota bkz.)

Bu iþi kim tasarladý: Tanrý, hiçbir zaman sonuçta yaratýklarýnýn zararýna olacak hiçbir þeyi

tasarlamaz.  Bir inci güzelliðindeki kentlerini yýkmayý, onlarý gönül rahatlýðýnda yaþatan ticari

baþarýlarýna son vermeyi Surlular'ýn iyiliði için uygun gördü.  Çünkü bunlar Surlular'ýn gururlu

olmasýna neden oluyordu.

23:9 izzet: Sur zenginliði, ticaretteki baþarýsý ve sanat eserleriyle ün salmýþtý.  Ýzzet olarak çevrilen

sözcük «güzellik» anlamýna da gelmektedir (4:2).  Sur kendisi için «Güzelliðin kemali benim» dedi

(Hezekiel 27:3).  Eðer güzellik, sonuçta gururun ýþýldamasýna yol açýyorsa, o güzelliðin bir deðeri

kalmaz.
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Sur Nineve gibi eli kanlý bir kent olmakla suçlanmadý.  Bu kentin yalanlarla, hýrsýzlýk ya da

zorbalýkla dolu olduðu da ileri sürülmemiþtir.  Ýkiyüzlü olduðu da iddia edilmez.  Sur'un suçu

gösteriþli bir yaþamýn peþinde koþmaktý, güzel þeylere aþýrý önem vermekti.  Tanrý Kendisiyle

yarýþmaya kalkan hiçbir þeyi hoþ görmez.  Ýnsanlar, Tanrý'yý unutacak kadar kendi iþleriyle

uðraþýyorlarsa, Tanrý Kendisini insanlara anýmsatacak bir yargý gönderir.  Tanrý, Sur'u düþürmeye

karar vermesine neden olarak iki nokta gösterir:

1. Her izzetin gururunu bozmak ... için (Yakup 4:6; 1. Petrus 5:5)

a. Gurur, insanýn özyapýsýný baltalar.

Gurur, baþkalarýný hor görmek ve insanýn kendini aþýrý beðenmesi gibi davranýþlarla

benzerlik gösterir.  Gurur, Mesih inanlýsýndan beklenen erdemlerle birlikte bulunamaz.

b. Gurur, insanýn baþkalarýyla iliþkilerini bozar.

c. Gurur, insanýn Tanrý'yla paylaþýmýný olanaksýz kýlar (Eyup 35:12,13; Mezmur 10:4; Hoþea

7:10).

2. Dünyanýn tüm önde gelenlerini aþaðýlamak için

Rab tasarladý: Tanrý yargýsýný tam zamaný geldiðinde gönderir.  Tanrý öfkesiyle günahý

damgalamalýdýr.  Bu konuda Tanrý ne erken davranýr ne de geç kalýr(Tekvin 15:16).  Öte yandan

Tanrý'nýn yargýsý insanlara yeni bir olanak da saðlar!  Sýkýdüzen altýnda ezilen kiþi, günahýný

Tanrý'ya itiraf etmenin, onu en kýsa zamanda býrakmanýn, baðýþlayan Tanrý'ya sýðýnmanýn doðru

olduðunu görebilir.

23:10 Ey Tarþiþ kýzý, alýkoyan yok: Tarþiþliler'in Sur boyunduruðu altýnda gümüþ ve kurþun ocaklarýný

iþletmek zorunda kaldýklarý sanýlýr (Hezekiel 27:12).  Sur'un yýkýmýyla bu sýkýntý ortadan kalkacaktý.

23:11 Kenan:  Týpký Ýngiltere'nin ikinci adýnýn Britanya oluþu gibi Fenike'nin de ikinci adý Kenan'dý.  Sur,

bastýrdýðý paralarda kendi ülkesini Kenan olarak adlandýrdý.  Mesih Ýsa'nýn yanýna gelen ve Suriye

Fenikesi'nden olan kadýn (Markos 7:26), Kenanlý olarak da tanýnýr (Matta 15:21).

23:12 bir daha meserretle coþmayacaksýn:  Bu yýkým, Tanrý'nýn Nuh'un torunu Kenan için bildirdiði

lanetin bir sonucu olabilir (23:11; Tekvin 9:25-27).

Sur Tanrý'ya tanýklýktýr.  Baþarýsýný ve zenginliðini sürdürebilseydi, tanrýsýzlarýn övünç kaynaðý

olacaktý.  Ama peygamberlikte bildirildiði gibi Sur'un yüzyýllardýr yerle bir durumda olmasý, Tanrý

Sözü'nün yüzde yüz gerçekleþeceði konusunda susturulamaz bir tanýklýktýr.  Ne üç bin yýl önce

Yeþu'nun Sur için «duvarlý kent» (Yeþu 19:29) demesi konusunda, ne  de Nebukadnetsar'ýn

askerlerini geri püskürterek «her baþýn saçýnýn dökülmesi ve her sýrtýn derisinin soyulmasýna

neden olan kent» olarak adlandýrýlmasý konusunda (Hezekiel 29:18) tek bir ipucu vardýr.  Ne

yoðun ticaretin verdiði canlýlýkla kentte hüküm süren coþku için, ne de Büyük Ýskender'in saldýrýsýný

engelleyen surlar için bugün tek bir kanýt kaldý. Ama Tanrý'nýn bildirisinin tümüyle gerçekleþerek

kentin yýkýldýðýna bütün insanlýk tanýktýr.

kirletilen kýz: Araplar, ele geçirilmemiþ kenti ere varmamýþ kýza benzetir (Nahum 3:5).

Sayda kýzý: Sayda kýzý, Sayda'dan kaçanlarýn kurduðu Sur'u anlatýyor olabilir ya da Sayda onlarýn

anasý sayýlabileceði için tüm Fenikeliler'den söz ediyor olabilir.

Kittim: Kittim, Nuh'un oðlu Yafet'in soyundandý (Tekvin 10:4; 1. Tarihler 1:7).  Kittim, Kýbrýs

adasýnda bulunan çoðu kent gibi bir Fenike kentiydi.  Önceleri Kittim, büyük olasýlýkla Kýbrýs
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adasýný, daha sonra da genel olarak Akdeniz'deki adalarý anlatýyordu (Yeremya 2:10; Hezekiel

27:6).  Bu ad çok eski zamanlardan beri Akdeniz'de gezen gemilerle iliþkiliydi (Sayýlar 24:24;

Daniel 11:30). 

orada bile sana rahat yok:  Tanrý'nýn yargýlarý her zaman insanýn peþinden gider.  Bundan

kaçmak olanaksýzdýr (Mezmur 139:7-9).

Kittim, Sur'a Tarþiþ'ten (Tartessus'tan) daha yakýn olduðu için, Sur'dan kaçanlar oraya çok daha

çabuk ve kolay ulaþabiliyordu.  Ne var ki, burasý Tarþiþ kadar güvenlik saðlamýyordu.  Güvenlik

saðlamamasýna karþýn Kittim, Asur belgelerinde «Fenike krallarýnýn en çok sýðýndýklarý yer» olarak

geçer.  Hem Sargon, hem Esar-haddon, hem de Aþur'banipal, Kittim üzerinde egemenlik kurdu.

Esar-haddon'un egemenliði sýrasýnda Sur kralý Abdi-Milkut, Kittim'e kaçtý, ama Esar-haddon onu

kovalayarak baþý kesti.  Nebukadnetsar Sur'u ele geçirdikten sonra Kýbrýs, Mýsýr'ýn egemenliðine

girdi.  Mýsýr, Persler tarafýndan yenilgiye uðratýlýnca Kýbrýs Mýsýr'la birlikte Persler'in egemenliðine

geçti.

23:13 Ýþte Kildaniler'in diyarý ... Aþur onu çölün ... hayvanlarýna býraktý: (13:21; 34:14; Yeremya

50:39)

onlar kulelerini diktiler: Kildaniler, Sur'u yenmek için savaþta kaleleri aþmak amacýyla kullanýlan

ve bir saldýrý aracý olan kuleler yaptýlar.

onu virane ettiler:  «Eskiliði eski günlerden» (23:7) olan Sur'un, daha dün tarih sahnesine çýkmýþ

olan Kildaniler tarafýndan yenilgiye uðratýlmasý büyük bir utanç nedeniydi.

23:14 Uluyun, ey Tarþiþ gemileri: Bu þiir 23:1'de baþladýðý gibi sona erir.  Esar-haddon, Aþur-banipal

ve Nebukadnetsar'ýn Sur'u ele geçirmeleri bu peygamberliðin tamamlanacaðý konusunda birer

belirtiydi.  Ancak Büyük Ýskender'in Sur'u yenmesi bu peygamberliðin son olarak ve tümüyle

gerçekleþmesiydi.

hisarýnýz harap oldu: Nebukadnetsar Sur'un gururunu ezerken Tanrý'nýn amaçlarýna hizmet

ediyordu. Ancak bunu yaparken kendi gururunu da artýrdý.  Bu nedenle Tanrý onu da alçaltmak

durumunda kaldý (Mezmur 9:6).

23:15 yetmiþ yýl: Nebukadnetsar Ýsrailliler'i sürgüne götürdüðü zaman Surlular'ý da yurtlarýndan çýkardý.

Fars kralý Koreþ'in, Yerusalem'i yeniden kursunlar diye Yahudiler'e izin verdiði dönemde, Sur'u

da yeniden kurmalarý için ayný olanaðý Surlular'a da saðladýðý sanýlýr.  Tanrý'nýn kayrasýna bakýn!

Tarihçiler bile bu kentte putperestlik tapýnmasý sýrasýnda yapýlan iðrençlikleri kaleme almaktan

utanmýþlardý.  Oysa Tanrý, Surlular'ý yargýladýktan sonra ülkelerine geri göndererek ne büyük bir

kayrayla davrandý.

bir kralýn günleri kadar: Babil krallarýnýn tamamý boyunca anlamýna gelir.

fahiþe: Dünyanýn zenginliðini sevmek ruhsal zinadýr (Örneðin, dünyanýn sonunda Babil adýný

taþýyan tüccarlýk kraliçesi, fahiþe olarak tanýnýr [Vahiy 17:5; 18:3]).  Aç gözlülük de ruhsal

putperestliktir (Efesliler 5:5; Koloseliler 3:5; Hezekiel 33:31; Yeþaya 2:6-8,16).

23:16 ey sen, unutulmuþ fahiþe, seni hatýrlasýnlar diye iyi çal, çok türküler söyle: Sur ticaret

dünyasýna yeniden katýlmaya hazýr olduðunu bildirecekti.
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iyi çal: Eski günlerde fahiþelerin ayný zamanda birer müzikçi olmalarý beklenirdi.

23:17 yetmiþ yýl bitince: Tanrý kentleri, toplumlarý ve bireyleri yargýlarken, bir yandan da onlara acýr.

Eðer O'nu tanýmayanlara karþý bu denli çok kayrayla davranýyorsa, O'nu sevenlere ne denli çok

kayra gösterecektir!

23:18 fahiþelik ücreti Rabbe mukaddes olacak: Surlular, ticaretten (fahiþelikten [23:15]) edindikleri

kazançlarýný Tanrý'ya sunacaktý.  Yalancý ilahlara tapýnanlardan türeyen bu ulustaki davranýþ

deðiþikliðinin nedeni neydi?  Daha önce de belirtildiði gibi (23:15), Sur'la Ýsrail ayný dönemde

Babil'e sürüldü.  Sürgün sýrasýnda Surlular, Tanrý'nýn haberini Yahudiler'den duymuþ olabilirdi.

Tarihe bakýldýðýnda da Surlular'ýn komþularý Ýsrail'le alýþ veriþinin az olmadýðý görülür (23:1,2'le ilgili

notlara bkz.).  Böylece Surlular'ýn bir kýsmýnýn yalancý ilahlarý býrakarak Tanrý'ya dönmüþ olmasý

olanaklýdýr.  Sürgündeki deneyimleri, Ýsrailliler'i yalancý ilahlara tapýnmaktan arýndýrdýðý gibi,

Surlular'ý da arýndýrmýþ olabilirdi.

Kaldý ki, bu peygamberlik:

1. Din açýsýndan Surlular'ýn ilerde Ýsrail'in tapýnma biçimine uyacaðýný gösterir;

2. Siyaset açýsýndan ilerde Yahuda'yla Sur arasýnda Süleyman'ýn dönemindeki birlikteliðe

(1. Krallar 5:1-12) benzer bir antlaþma yapýlacak.  Bunun gerçekleþtiði bir olay, Sur ve

Sayda'nýn ikinci tapýnaðýn kurulmasý sýrasýndaki yardýmlarý olabilir (Ezra 3:8).;

3. Dünyanýn sonunda Sur'un Ýsa Mesih'e vereceði armaðanlarý (Mezmur 45:12) gösterir.

hazineye konulmayacak, saklanmayacak: Tanrý'nýn egemenliðini geniþletmek üzere Mesih

inanlýlarýna emanet edilen her olanak Tanrý'ya adanmýþ olmalý.  Tanrý'nýn inanlýlardan istediði

herhangi bir þeyi O'ndan esirgemek:

1. Söz dinlemezliktir.

2. Güvensizliktir.

3. Bencilliktir.

4. Savurganlýktýr.

Örneðin, Ýsrail Tanrý'nýn buyruðuna göre topraðý her yedi yýlda bir ve özgürlük (Yubil) yýllarýnda

boþ býrakmalýydý.  Bunu yapmadýklarý için Ýsrailliler hem Tanrý'ya onlarýn gereksinimlerini

karþýlamasý konusunda güvenmediklerini gösterdiler, hem de yargý olarak yetmiþ yýlý

sürgünlükte geçirmeleri gerekti.  Sürgünlükte yetmiþ yýlý geçirmek ne denli büyük bir kayýptýr!

Söz dinleseydiler bu yargýya hiç gerek olmayacaktý (Çýkýþ 23:10,11; Levililer 25:4-7,11-12,20;

2. Tarihler 36:20-21).

Mesih inanlýlarý, kendilerine cömertçe veren Tanrý'ya cömertçe vermeli.  Böylece Tanrý'ya

cömertçe vermeleri için baþkalarýna örnek olabilir, onlarý yüreklendirebilirler. Bu baðýþlarý vermenin

çeþitli amaçlarý olabilir:

1. Tanrý'ya yerel toplulukta tapýnma olanaðý olsun diye,

2. Yakýnlarda ya da uzaklarda Tanrý'nýn Müjdesi'nin yayýlmasýndan doðan giderler karþýlansýn

diye,

3. Ýnsanlarýn günahtan kurtulmalarý ve imanda eðitilmeleri için tüm zaman ve güçlerini harcayan

kiþilere gelir saðlamak için.

Doyuncaya kadar yesinler, dayanýklý esvap giysinler: Sur'un hazinelerinden gelen para bu

erekler için kullanýlýyordu.  Giysinin ve yemeðin yalnýzca fiziksel anlamý mý var?  Kutsal Yazý'da
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yemek, ayný zamanda Tanrý Sözü'nden gelen besleyici ruhsal bilgi anlamýna da gelir (Matta 4:4:

Ýbraniler 5:12-14).

Dayanýklý giysi ise, ateþin yakamayacaðý, eskimeyecek, sonsuzluklar boyunca inanlýlardan

alýnamayacak sonsuz yaþamý akla getirir (Vahiy 3:17,18; 7:13,14).  Böylece Sur'un Tanrý'ya

sunduðu paranýn, Tanrý Sözü'nü yaymaya ve insanlarýn sonsuz yaþama kavuþmalarýna olanak

saðlamak için kullanýldýðý anlatýlmak isteniyor olabilir.  Öyleyse, Surlular çok mutlu sayýlýrdý, çünkü

Tanrý'nýn her Mesih inanlýsýnýn yaþamý için belirlediði amaç, onun kurtuluþ müjdesini yaymasýdýr.

Sur'un zenginliði artýk Tanrý'nýn tasarýlarýna uygun bir biçimde kullanýlýyordu.  Mesih inanlýlarýnýn

da tüm varlýðý O'nu övsün!  Onlara emanet edilen her þey O'nun adýný yüceltmek için kullanýlsýn.

Týpký Eski Antlaþma'da kahinin baþlýðýnýn üzerinde yazýlý olduðu gibi, inanlýlarýn hem kendileri ve

hem de tüm varlýklarý RABBE KUTSAL olsun (Çýkýþ 39:30).  Surlular'ýn yaptýðý gibi Mesih inanlýsý

Kutsal Yazý'yý yayma ve insanlarý günahtan kurtulmalarý için yüreklendirme çabasýna kendini ve

malýný sunsun.

Ýnsanýn sahip olduðu malýn, yeteneklerin ve harcadýðý emeðin kutsal olmasýndan önce, o kiþi

kendini Tanrý'ya teslim etmiþ olmalýdýr (Romalýlar 12:1,2).  Eðer kiþi en içten baðlýlýkla Tanrý'nýn

kutsallýðýna atanmýþ deðilse, onun ürünü hiçbir biçimde kutsal sayýlamaz.


