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Yeþaya, yirmi sekizinci bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

A. Samiriye'ye uygulanan sýkýdüzen Yahuda için de bir uyarý oldu (28).
1. Samiriye Asur tarafýndan çiðnenecekti (28:1-4).
2. Tanrý, artakalanlar için yücelik tacý olacaktý (28:5-6).
3. Artakalanlarýn (Yahuda'nýn) önderleri bile, Tanrý Sözü'yle alay

ediyor, öðretiye aldýrýþ etmiyordu (28:7-10).
4. Reddedilen ruhsal ilkelerin bildirilmesi yine de sürecekti (28:11-13).
5. Önderler Tanrý'nýn yargýlarýyla alay ediyordu (28:14-15).
6. Her öðretinin, her antlaþmanýn, her yargýnýn nitelikleri denenmiþ

köþe taþýyla karþýlaþtýrýlarak ortaya çýkarýlacaktý (28:16).
7. Aldýrýþ etmedikleri yargý, baþlarýna gelecekti (28:17-22).
8. Tanrý'nýn yargýlarý her bir kiþinin kendi özyapýsýna göre

uygulanacaktý (28:23-29).
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28:1 Bu bölümün bildirildiði zaman, Kral Hizkiya'nýn egemenliðinin altýncý yýlýdýr.  Ýlkin, günahlarý

yüzünden 1Samiriye'nin 1Asur'un eline verileceði duyuruldu.  Bu peygamberlik, ayný günahlarý

iþleyen Yahuda'ya bir uyarý olarak bildirildi (8:4,6-8).

Efraim sarhoþlarý: Kutsal Yazý sarhoþluðun Tanrý önünde iðrenç olduðunu açýklar.  O'nunla yakýn

bir iliþkide bulunmak isteyenler arasýnda bu davranýþ hoþ görülmez ve yargýsýz býrakýlmaz

(Tesniye 21:20,21; Süleyman'ýn Meselleri 23:21; 1. Korintliler 5:11; 6:10).  Ýnsan þarabý yutarken,

þarap da insaný yutar -- içilen miktar ve sýklýk oranýnda kiþi malýný, mülkünü, özyapýsýný, saygýnlýðýný

ve sahip olduðu olanaklarý yitirir.

Ýçkinin kötülüðünün, içkinin kendisinde bulunduðu sanýlýr; ama böyle düþünülerek önemli bir

gerçek göz ardý edilir.  Ýçki kiþinin zayýf iradesini, kendini denetleme gücünün noksanlýðýný gösterir.

Ýçkinin tehlikesi nedir?  «Ýçki gürültücüdür» (Süleyman'ýn Meselleri 20:1).  Ýçki doðal sýnýrý aþan

bir heyecan oluþturur.  Kiþinin eðilimlerine göre bu heyecan ya aptallýkta ya da zorbalýkta

sonuçlanabilir.  Ýçki içen kiþi, doðal olmayan bir davranýþta bulunmak tehlikesindedir.

1. Ýçkinin doðal olmayan etkisi:

Her insan yeteneklerini Tanrý'nýn kutsallýðýna yaraþýr bir biçimde var gücüyle geliþtirmekten

sorumludur.  Ne var ki, hiçbir zaman doðal sýnýrlarý geçecek ya da kendi denetimi dýþýnda

çýkacak biçimde yeteneðini dizginsiz býrakmamalý.  Herhangi bir alanda bir kiþi kendini

denetleyemeyerek yeteneðinin tutsaðý olduysa, Tanrý'nýn tasarladýðý gibi bir yetiþkin insan

sayýlmaz.  Yabancý bir güç iradesini yöneltmektedir.  Örneðin:

a. Ýçkinin beden üzerinde doðadýþý bir etkisi vardýr.  Kiþinin bedensel durumuyla ahlaksal

ölçütleri arasýndaki yakýn iliþki unutulmamalýdýr.

b. Özellikle doðruluk dýþý istekleri kýþkýrtmakla içkinin ahlak üzerinde doðadýþý bir etkisi vardýr.

Kiþi içkinin etkisinde deðilken yanlýþ bildiði þeylere «Hayýr» diyebilecek durumdadýr, ama

sarhoþken kendini frenlemeye gereksinim duymaz.  Davranýþlarý tehlikeli ve utandýrýcý olur.

c. Ýçkinin, içen kiþinin ailesi ve çevresi üzerinde yýpratýcý bir etkisi vardýr.

2. Gereksizliði:

Ýçki bedenin beslenmesi için gerekli olmayan bir maddedir.  Tanrý'yý hoþnut eden erdemlerin

hiç birini saðlamaz.

Sarhoþluk, kiþiyi denetimsiz býrakarak onu sarhoþluktan çok daha aðýr ve zarar verici suçlara

sürükleyebilir.  Kiþi sarhoþken suç iþlerse, mahkemede sarhoþluk hafifletici bir neden olarak

gösterilir.  Eski Yunan filozofu Aristo bu düþünceyi doðru bulmuyordu.  Tam tersine, kiþi

sarhoþken bir suç iþlediyse, cezasýnýn iki kat aðýrlaþtýrýlmasýný istiyordu (Aristo, Eth.Nic., cilt iii, sayfa

5,  The Pulpit Commentary, sayfa 452'de aktarýlmýþ olan nota göre).

Ýsrailliler hem þarap hem gurur sarhoþuydu (Amos 4:1; 6:1,6,13).  Tiglat-pileser ve Þalmaneser'in

saldýrmalarý gibi bir tehlike karþýsýnda Ýsrailliler daha çok içki ve eðlenceye daldýlar.  Yeni müzik

aletleri bile yapýyorlardý (Amos 6:4,5).  Tüm siyasal belirtiler yargýnýn kapýda olduðunu gösterirken,

güvenlik içinde bulunduklarý ileri sürerek sarhoþça inat ediyorlardý.  Ýnsan karþýladýðý zorluklarý

bilgelikle yenmek için Tanrý'nýn ona emanet ettiði zihnin tüm kavrama gücünü kullanmaya çaðrýlýr.

Algýlama yeteneklerini içkiyle uyuþturursa, gözü baðlý olarak belanýn kucaðýna atlar.  Böyle bir

tavýrsa, mantýk dýþýdýr.
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gurur tacý: Gurur tacý iki türlü anlaþýlabilir:

1. 1Efraim'in (Ýsrail'in) bir tepe üzerinde kurulu baþkenti Samiriye, onun tacý idi.

2. Ýsrailliler'in kendilerinden hoþnut olma ve kendi kendilerini öven tutumlarý da anlatýlmak

istenebilir.

topraðý yaðlý deresinin baþýnda: «Efraim», «çift meyve» ya da «verimlilik» anlamýna gelir.  Onun

topraðý çok verimli («yaðlý») idi; bol ürün veren vadileri vardý (28:1,4; Tesniye 33:13-16).  Bu yaðlý

vadilerin baþý, tepede bulunan Samiriye'ydi.

þarapla vurulmuþ adamlar: (5:11,22; 28:7,8; Amos 4:1; 6:1,6).  Efraimliler Tanrý'nýn emanet ettiði

verimli bölgenin ürününü ne denli kötü kullandýlar!  Þarapla doðruluk dýþý isteklerini doyuruyor,

Tanrý'yla alay ediyorlardý.  Verdiði bolluk için Tanrý'yý yüceltecekleri yerde kendilerini övüyorlardý.

Övgü taçlarý giyecekleri yerde gurur taçlarýný taktýlar.

baþýnda övündüðü ... çiçek: Ýçki içerken çiçeklerden örülmüþ bir baþlýk takmak gelenekti.

Efraim'in düþüþü yakýn olduðu için ([Ý.Ö.721] 2. Krallar 17:6,24) çiçeklerin güzelliðinin solmuþ

olduðu bildirilir.

Güzelliðinin çiçeði, Samiriyeliler'in mutluluklarýna kaynak olan aþýrý gösteriþleriydi: Kýþlýk ve yazlýk

evleri (Amos 3:15); fildiþi evleri (1. Krallar 22:39; Amos 3:15); bahçeler, baðlar (Amos 4:9);

yontulmuþ taþtan evler (Amos 5:11); þarapla dolu taslar (Amos 6:6); güzel merhemler (Amos 6:6).

28:2 Rab'bin kuvvetli ve zorlu bir adamý: Asur (10:5).  Dehþet uyandýran, yýkýma uðratan Asur

ordularý, üç benzetmeyle anlatýlýr:

1. Dolu fýrtýnasý (Mezmur 105:32; Hezekiel 13:13; 38:22; Vahiy 8:7; 11:19),

2. Harap eden kasýrga,

3. Taþkýn büyük sularýn fýrtýnasý.

Savaþ her çaðda korkunç bir yýkým nedenidir, ama eski günlerde Asur gibi baský ve iþkencede

sýnýr tanýmayan bir düþman, akýl almaz bir kýyým kaynaðýydý.  Kent köy ateþe verilir, aðaçlar ve

tarlanýn ürünleri gereksiz yere bozulur, saldýrýlarda binlerce kiþi öldürülür, yaðmada yüzlerce insan

acýmasýzca katledilir ve on binlerce kiþi periþan bir durumda köle olarak götürülürdü.

þiddetle yere çalar:  Asur, Efraim'i ve tacýný ansýzýn topraða çarpacaktý (28:3; 2. Krallar 17:3-6).

Birden bire mahvoluþunun nedeni, Tanrý'ya karþý sürekli saygýsýzlýk yapmakla ilgilidir.

28:3 gurur tacý: Asur ordularý, yendikleri uluslarý ayaklarý altýnda çiðnerdi.  Samiriye'nin de ayrýcalýðý

olmayacaktý (28:1).  Asur ayný zamanda Ýsrailliler'in kendi kendilerini öven tavrýný da ezecekti.

28:4 ilk yetiþen incir: Ýncirler çoðunlukla Aðustos ayýnda pazarlarda görünür.  Bundan önce

olgunlaþmýþ incirler çok nefis sayýlýrdý (Yeremya 24:2; Hoþea 9:10; Mika 7:1).  Yalnýz mevsiminden

önce olgunlaþtýklarý için genellikle küçük olur, bir lokmada biterlerdi.  Efraim'in de þaný böyleydi.

Çok kýsa bir zaman için tatlý gelecekti, ama aslýnda dayanýksýz bir saçmalýktý.

eline geçince hemen yutar: «Eline geçince hemen yutar» tümcesi, Asur kralý Þalmaneser'in

Samiriye'yi çabucak yerle bir edeceðine iliþkin tasarýsýný açýklar.  Þalmaneser Samiriye'yi yalnýzca
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üç yýl boyunca kuþatmýþtý (2. Krallar 18:9,10).  Baþka kentlere bakýlacak olursa, -- örneðin, 1Aþdod,

29 yýl (Herodot, ii. 157) ve Sur , 13 yýl boyunca kuþatma altýnda kalmýþtý (Ancient Monarchies, Cilt 3,

sayfa 492) -- üç yýl çok kýsa bir zaman sayýlýr.

28:5 o gün: Efraim'in Asur ordularýnýn eline düþmesi, Tanrý'ya baðlanmasý açýsýndan Yahuda için en

ikna edici olay olmalýydý.  Efraim 1). yalancý ilahlara tapýnmýþtý, 2). kendi yüceliði ve güzelliðine

güvenmiþti ve 3). Mýsýr'la antlaþma yapmýþtý.  Kýsacasý, Yahve'ye güvenmekten vazgeçmiþti.  Ama

Yahuda, Efraim'in yaptýðýnýn tersini yaparsa ve Tanrý'yý yücelik tacý ile güzellik çelengi olarak kabul

ederse, Asur'dan kurtulacaktý.

kavminin artakalanlarý: Efraim (Ýsrail) sürgüne gidecekti.  Artakalan Yahuda'ydý.

izzet tacý: Yahuda'ya sunulan yücelik tacý, Efraim'in yere çalýnacak gurur tacýyla karþýlaþtýrýlýr

(28:1,3).  Ordularýn Rabbi artakalanlara yücelik tacý olacak.  Bu durum, Mesih'in egemenliðini

iþaret eder.  O'nun egemenliði hem içten hem de dýþarýdan güçlü olacak: Egemenliðin yurttaþlarý

bilgelik ve adaletle donatýlacak, egemenliðin düþmanlarýna karþý da güç ve dayanýklýlýk

sergilenecek.

güzellik çelengi: Yahuda'ya sunulan güzellik çelengi ile Efraim'in güzelliði solan çelengi

karþýlaþtýrýlýr (28:1,4).  Ordularýn Rabbi artakalanlara güzellik çelengi olacak.  

Rab artakalanlarýna izzet tacý ve güzellik çelengi olacak: Samiriye'yi saran kara bulutlar,

Yahuda üzerinde parlak bir günün doðmasýyla ayný zamanda gerçekleþti.  Asurlular'ýn Samiriye'ye

saldýrýsýndan üç yýl önce Kral Hizkiya, Yahuda'da tahta çýktý.  Hizkiya, Asurlular'ýn Samiriye'ye

saldýrýsýndan yýlmadý.  Babasýnýn altýna girdiði boyunduruðu reddetti (2. Krallar 18:7).  Halký yalancý

ilahlardan temizledi (2. Krallar 18:4).  28:5 ve 6 ayetlerinde de belirtildiði gibi ümit dolu bir dönem

baþladý.  Ne yazýk ki, bu dönem uzun sürmedi (28:7-9), çünkü Hizkiya yalancý ilahlarý ortadan

kaldýrýþýna benzer biçimde halkýn þu günahlarýný da yok edemedi:

1. Sarhoþluðu,

2. Halkýn Tanrý'nýn gönderdiði peygamberlerle alay etmesi ve onlarý hor görmesini.

Kral Hizkiya'dan daha ileriye bakýlacak olursa, Ýsa Mesih'in «Ýsrail'e yücelik kazandýracak ýþýk»

olduðu yazýlmýþtýr (Luka 2:32).  Ayný zamanda Yerusalem de Tanrý için güzellik tacý ve krallýk

çelengi olacaktýr (62:3).  Hem Tanrý artakalanlara taçtýr, hem de Tanrý'ya baðlý kalanlar O'na

taçtýrlar.

28:6 Rab ... hüküm kürsüsünde oturan için adalet ruhu ... olacak: Tanrý'nýn adalet ruhuyla

yöneltilmek isteyen egemenlere ve onlarýn halklarýna ne mutlu!  Ne var ki, Yahuda'nýn adaletten

ne denli uzaklaþtýðý 1:15-27 ayetlerinden bellidir.

cengi kapýdan geri sürenler: Ordularýn Rabbi, artakalanlarý o denli güçlendirecek ki, onlar

kentlerini düþmandan korumakla kalmayacak onlarý geri püskürtebilecek güce de sahip olacaklar

(2. Samuel 11:23; 2. Krallar 18:8).

28:7 þunlar da: Yahuda, artakalanlar (28:5)

þaraptan sendeliyorlar ... içkiden salýnýyorlar: Bu suçlama iki kez yinelenir, çünkü sarhoþluk

Yahuda'da çok yaygýndý (22:13; 56:12; Hoþea 4:11; 7:5).  Burada içkinin fiziksel etkisi

vurgulanmaktadýr.
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kahinle peygamber: Musa'nýn aracýlýðýyla verilen Yasa'ya göre halký yönetme görevi, kahinlerin

sorumluluðuydu (Tesniye 17:9; 19:17).  Ne yazýk ki, sürekli sarhoþ olduklarýndan bu görevi

gerektiði gibi yerine getiremediler.  Tapýnaða girmeden önce kahinlerin içki içmeleri yasaktý

(Levililer 10:9; Hezekiel 44:21).  Hakimler ve egemenler için de alkol yasaktý (Süleyman'ýn

Meselleri 31:4,5).  Peygamberlerin bir tür Adanmýþ kiþi (Nezir) olarak kabul edildiklerine inanýlýr

(Amos 2:11).  Kiþinin Adanmýþ (Nezir) olarak yaþadýðý günler boyunca alkol içmesi yasaktý (Sayýlar

6:1-4).

Ne var ki, burada söz konusu olan peygamberler, Tanrý'nýn çaðýrdýðý belirli kiþiler deðil,

peygamberlik okullarýnda ya da dinsel eðitim merkezlerinde bulunanlardý (1. Samuel 19:19-20;

2. Krallar 2:3,5; 4:38; 6:1).  Bu adamlarýn bazýlarý Tanrý'ya hizmet etmiyordu (29:10; Yeremya

5:13,31; Hezekiel 13:2-16; Amos 2:12; Mika 3:11; Tsefanya 3:4).  Dinsel önderler bu denli günah

iþlerse, diðer görevlilerin durumu ne olabilir (56:10-12)!

rüyette yanýlýyorlar:  Tanrý peygamberlere zaman zaman 2rüyet aracýlýðýyla konuþurdu.  Bunun

için, peygamberler rüyetten öðrendikleri bilgiyi Tanrý Sözü olarak iletiyor, rüyetlere dayanarak

karar veriyorlardý.  Ne var ki, rüyetleri sarhoþluðun etkisiyle gördüklerini anlamayýp sürekli

yanýlýyolardý (Süleyman’ýn Meselleri 31:5).  Bacaklarý içki yüzünden ne denli gevþemiþse, zihinleri

de ayný derecede esnekti.  Kahinlerle peygamberler ulusal düzeni büsbütün bozuyorlardý (Vaiz

10:17).

28:9 Kime bilgi öðretecek?:  Alay eden kiþilerin sözleridir bunlar.  «Yeþaya kim oluyor da bize bir

þeyler öðretmeye kalkýyor!»

Oysa Tanrý'nýn peygamberlerden yapmalarýný beklediði nelerdi?

1. Halka Tanrý'yla ilgili bilgileri öðretmeleri, ve

2. Bu haberi ayrýntýlý ve sistemli bir biçimde anlatmalarýydý.

«Ýman Haber'i duymakla, Haber'i duymak da Mesih'in Sözü aracýlýðýyla olur» (Romalýlar 10:17).

Tanrý'ya inanmak duygulara baðlý deðildir.  Tanrý'ya inanmak, somut bilginin kiþiyi ikna etmesi ve

ikna olan kiþinin kendini Tanrý'ya teslim etmesidir.  Bu kararý veren kiþi, Tanrý önünde doðru

sayýlmak için kendi iyi iþlerinin etkisine güvenmez (Efesliler 2:8,9).  Ýçinde bulunduðumuz çaðda

yalnýzca Mesih'in kurtulmalýk olarak kendini sunmasýna dayanarak insanlar günahtan arýndýrýlýr.

Kiþi Kutsal Ruh'un onu yönlendirmesini ister ve Tanrý Sözü'nden öðrendiði ilkelere uygun bir

biçimde yaþar.  Sahip olduðu iman, yaþamýnda etkisini gösterir (Matta 7:16-20; Yuhanna 13:13-

17).  Tanrý'nýn gücü inanlýda bulunan günahlý benliði yener ve onda Kendi niteliklerini oluþturur

(Romalýlar 6:6-14).

Tanrý Mesih inanlýsýný insanlara bilgelik öðretmeye çaðýrýr (Romalýlar 10:14-15), inanlýyý bu iþe

çaðýrýrken de onu donatýr.  Tanrý Mesih inanlýsýna kutsallýðýndan pay alma ayrýcalýðýný sunar.  Bu

büyük ayrýcalýk, inanlýyý bir sürü sorun ve üzüntüden korur.  Tanrýsal bilgi edinmek, kiþinin

yaþamýný bu bilgiyle düzenlemesi içindir (28:11 «Rahat budur»).  Ne yazýk ki birçok inanlý, Tanrý

Sözü'nün hazinesini baþkalarýyla paylaþmayý o denli yorucu bulur ki, bu iþle uðraþmak istemez.

Gündelik iþlerle zamanýný doldurur, eðlenceli bir yaþam arar ve görevden kaçar.  Tanrý'nýn bilgeliði

mi?  Boþ ver, caným, yorgunluktan baþka bir þey deðil!
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sütten kesilmiþ olanlar:  Yahudalýlar, «Yeþaya bizi sütten yeni kesilmiþ, memeden yeni ayrýlmýþ

bebekler gibi görmesin» der gibiydiler.  «Bebekler gibi öðretilmeye gereksinimimiz yok.»

28:10 emir üzerine emir, emir üzerine emir, kanun üzerine kanun, kanun üzerine kanun: Yeþaya

küçük çocuklarla konuþurmuþ gibi söylediklerini sürekli yineledi: «Emir üzerine emir», v.s.

Ýbranice, «emir üzerine emir, emir üzerine emir, kanun üzerine kanun, kanun üzerine kanun»

sözleri, «tzau latzau, tzau latzau, kau lakau, kau lakau» biçiminde söylenir.  Bebeklerin sözlerini

andýran bu heceler, Yeþaya'nýn haberini dinleyenlerin duyduklarý rahatsýzlýðý anlatýr.

Bazýlarý Tanrý Sözü'nün çocuklarýn anlayacaðý kadar basit oluþundan rahatsýz olur (2. Krallar

5:11,12; 1. Korintliler 1:23).  Ama alay eden bu ayyaþlar, basit bir haberden baþka neyi

anlayabilirlerdi ki!  Tanrý, anlamak istemeyenlere anlaþýlmasý daha zor sözlerle konuþur (Matta

13:13[-15]).

28:11 yabancý dudaklarla: Yahudalýlar kolay anladýklarý Ýbranice ile iletilen uyarýlarý ve yol göstericiliði

reddetti, kendi halkýnýn arasýndan gönderilen peygamberleri kovaladý.  Bunun için Tanrý onlarla

Ýbranice bilmeyen haberciler aracýlýðýyla konuþacaktý (1. Korintliler 14:21).  Anlamalarý zor olacaktý,

ama anlamak isteyenler Tanrý'nýn bildirisini kavrayabilecekti.

baþka dillerle: Asur dili, Ýbranice gibi bir Sami dili olmasýna karþýn Ýbranice'den o denli ayrýydý ki,

Yahudiler'in kullaðýna kaba ve yanlýþ boðumlanmýþ bir Ýbranice gibi gelecekti.

Eðer Tanrý'nýn bildirdiði gerçek, kiþinin kulaðýna kaba ve ilkel geliyorsa bunun nedeni kiþinin Tanrý

bildirisine (yazýlý Sözü'ne) deðer vermeyiþidir.  Tanrý'nýn saðladýðý bilgiye önem vermeyen kiþi

algýlama yeteneðini yitirir.  Eðer Tanrý'nýn gerçeklerini tatlý bulmuyorsa, kiþinin ruhsal sindirim

sistemi saðlýklý deðildir.  Eðer Tanrý'nýn gerçekleri kiþinin yaþamýnda olumlu etki oluþturmazsa, bu

gerçekler imanla birleþtirilmediði içindir (Ýbraniler 4:2).  Ruhsal kör olarak yaþamak isteyenler,

ruhsal zararla karþýlaþýrlar (6:9; 8:16; 29:11).

28:12 iþitmek istemediler:  Yeþaya sýk sýk halkýn gerçeði dinlemek istemeyiþinden yakýnýyordu (6:9;

43:8; 53:1).

rahat budur: Huzur, «emir üzerine emir, kanun üzerine kanun» öðrenmekle ve bunu

uygulamakla saðlanýr, çünkü Tanrý Kendisini Sözü aracýlýðýyla tanýtýr (Yuhanna 5:39).  Tanrý

yüzyýllar boyunca Kendisine baðlýlýkla hizmet etmeleri ve Yasa'yý tutmalarý koþuluyla halkýna huzur

sunmuþtu (Tesniye 28:1-14).  Ýsrailliler bu koþullarý reddedince Tanrý'nýn huzurundan yoksun

kaldýlar (30:15; Yeremya 6:16; Mika 2:10).  Tanrý'ya baðlý kalmadýklarý için O da halký zorlu bir

efendiye verdi.   Tanrý Sözü'nü tutmak istemeyen, O'nun kutsallýðýný aramayan için huzur yoktur.

yorguna rahat ettirin: Mesih inanlýsý ruhsal birikimlerini yenilemeli.  Her gün Tanrý Sözü'nü

okuyup derin düþünerek ve dua ederek Tanrý'nýn onu yeniden donatmasý için zaman ayýrmalý.

28:13 bundan ötürü: Yahudalýlar yinelenen buyruklarý ve yasalarý dinlemedikleri için daha sonra

öðretilmesi gereken ilkelere geçmek olanaksýzdý.  Bu nedenle belki biri kulak verir, belki bireyler

ilk basamaktaki gerçeði kavrarlar ümidiyle bu temel ilkeler sürekli yinelenirdi.  Tanrý'nýn olaðanüstü

sabrýna ve acýmasýna bakýn!
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Bundan da anlaþýldýðý gibi, öðretmenler Kutsal Yazý'nýn ilkeleri, uyarýlarý ve uygulamalarýný

durmadan anlatmalýdýr (2. Petrus 1:12-13; 3:1,2; Yahuda 3).  Gerçeðin kolay anlaþýlmasý ve

anýmsanmasý için öðretmenin görevi iki sözcükle özetlenebilir: Yalýnlaþtýr ve yinele!

Eðer inanlýlar þu gerçekleri unutmayacaklarý biçimde öðrenmiþ olsalardý, inanlý topluluklarýndaki

çoban ve öðretmenlerin iþleri ne denli kolay olacaktý:

1. Günah iþleyen kiþi Tanrý'nýn beklediði gibi üzülerek günahtan dönmeli (1. Korintliler 7:10;

1. Yuhanna 1:9).

2. Mesih inanlýsý, Tanrý'ya tapýnmak ve O'nun Sözü ile eðitilmek için toplantýlara öncelik tanýmalý

(Ýbraniler 10:25).

3. Ýnanlýlar arasýndaki birliði korumalý (Galatyalýlar 5:14-15; Yakup 4:1)

4. Birbirlerini baðýþlamalý (Efesliler 4:32; Koloseliler 3:13).

5. Ýsa Mesih'e karþý ilk sevgiyi yitirmemeli (Vahiy 2:4,5)

6. Kutsal Yazý'ya uygun olmayan düþüncelerle zehirlenmemeye özen göstermeli (Süleyman'ýn

Meselleri 4:23; 2. Korintliler 10:5).

sýrt üstü düþsünler: Kiþi Tanrý Sözü'nü dinlemediði için tökezler (Hoþea 6:5,6; 8:12; Matta 13:14;

1. Petrus 2:8).  Günahýn bataðýna adým adým iner.  Ayaklarý günahýn aðýna takýlýr ve onun

pençesinden kurtulamaz.  Karþý koyduðu Tanrý Sözü, onu Tanrý'ya dönmesi için ikna etmekte

yeterli olmadýysa da onu yargýlamak için fazlasýyla kanýt gösterir.

28:14 ey alaycý adamlar, siz ki Yerusalem'de bu kavim üzerinde saltanat sürüyorsunuz: Yahuda

krallýðýnýn son yýllarýnda halkýn ihtiyarlarýnýn ve önderlerinin siyasal gücü, Yeþaya'nýn yazýsýnda

açýklanýr (1:10-13; 3:12-15; 9:15,16; 22:15-19 v.s.).  Yahuda'daki kötü yönetim nedeniyle kral deðil,

ihtiyarlar suçlanýr.  28:14-22 ayetlerinde Yeþaya kahinleri ve peygamberleri suçlamayý býrakýr,

siyasal olaylarý etkileyen ve yöneten adamlarý, toplumun ileri gelenlerini azarlar.  Onlar:

1. Alaycý adamlardýr (28:14).

2. Gizli antlaþmalar yaptýlar (28:15).

3. Koþullarýn gerektirdiði bilgelikten yoksundular ve yeterince çaba göstermediler (28:18-20).

4. Yine de günahtan dönmeye çaðrýldýlar (28:22).

saltanat [sürenler], Rabbin sözünü iþitin: Bu buyruk, alayý býrakmalarý, Tanrý'nýn bakýþ açýsýný

candan benimseyerek doðruluk ilkelerine göre O'nun temsilcileri olmalarý için bir çaðrýdýr.

28:15 ölümle ahit kestik: Mesih aracýlýðýyla Tanrý ile barýþmýþ olan biri, ölümün onu en uygun zamanda

Tanrý'nýn huzuruna taþýyacaðýndan emin olabilir.  Öte yandan, günah iþleyerek kendini Tanrý

düþmaný yapmýþ kiþi (Yakup 4:4), ölümle sonucu olumlu olan bir antlaþma yapabileceðini

düþünerek kendini aldatýr.  Evet, Yahudalýlar ölümle antlaþma yapmýþlardýr, ama antlaþmanýn

altýnda yazýlý olan o küçücük yazýyý okumamýþlar.

taþkýn bela geçerken bize eriþmeyecek: Mantýklý düþünen biri, yalanlarla hileleri sýðýnacak bir

yer olarak nasýl görebilir (Yeremya 8:11)?  Böyle bir kiþi, «Cehenneme gitmek istiyorum çünkü tüm

arkadaþlarým orada olacak» diyerek Tanrý'nýn saptadýðý sonsuz yargýyý küçümser, onu eðlence

konusu yapar.

Günahlýlar, onlar için belirlenen yargýya yakalanmayacaklarmýþ gibi davranýrlar.  Alkolik,

«Ýstediðim kadar içerim, benim saðlýðým bozulmaz»; kumarbaz, «Ben kumar oynayarak zengin
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olacaðým» ve dolandýrýcý, «Birkaç dolap çevirerek herkesi kazýklayacaðým» derken aslýnda, «Tüm

ümidimi bu dünyaya baðlýyorum» demektedir.  «Mirasým bu dünyadandýr.  Hakkýmý alana dek

dinlemeyeceðim.  Kimse bana engel olamaz.»

Günahlý kiþi, inandýðý yalanlarýn aldatýcý olduðunu bilmesine karþýn körü körüne inanmaya razýdýr.

1. Yanlýþ yolu seçmek zorunda olduðunu ve bu nedenle o yolu seçtiði için suçsuz olduðunu ileri

sürer.

2. Günahýnýn temel niteliðini kulaða hoþ gelen sözlerle gizlemeye çalýþýr.

3. Ayný günahý iþleyenleri örnek olarak gösterir.  Ayný günahýn sýk sýk iþlendiðini, birçok kiþi

tarafýndan artýk günah olarak sayýlmadýðýný öne sürer.  Tanrý'nýn onun günahýna göz

yumacaðýna güvenerek günahýn yargýsýndan kurtulacaðýna inanýr.  Bunun sonucunda, kendine

sahte bir güven saðlar.

4. Günah bataðýna o denli batar ki kötüye iyi, iyiye de kötü diyerek utanacaðý yerde övünür (5:20).

taþkýn bela: «Taþkýn bela» Asur ordularýdýr (2. Krallar 17:1-6).

yalanlarý kendimize sýðýnacak yer ettik: Neye güvenmiþler?

1. Yalancý ilahlarýnýn onlarý koruyacaðýna,

2. Yalancý peygamberlerinin avutucu sözlerine,

3. Zenginliklerine,

4. Tanrý'nýn günahlarýna göz yumacaðýna,

5. Asur'la sürdürdükleri diplomasinin ustalýðý ve becerikliliðine,

6. Mýsýr'ýn onlara yardým edeceðine (30:1-7; 36:6-9).

28:16 temel taþý: Bu temel taþý üç ayrýntýyla betimlenir:

1. Denenmiþ bir taþ (Matta 7:24-25; 16:18 [Kaya = Ýsa Mesih], Romalýlar 9:33; 1. Korintliler 10:4;

1. Petrus 2:6-8)

2. Deðerli bir taþ

a. Babasý'nýn gözünde deðerli (Matta 3:17)

b. Meleklerin gözünde deðerli (Vahiy 5:11-12)

c. Günahýndan kurtulmuþ olanlarýn gözünde deðerli (Vahiy 7:9-11)

3. Temeli emniyetli bir taþ (Ýsa Mesih'in güvenilirliði için 2. Timoteos 1:12'e bakýn.)

köþe taþý: Orta Doðu'daki krallarýn ve özellikle Süleyman'ýn, binalarýn köþelerinde kocaman taþlarý

kullanma yöntemi iþaret edilir.  Örneðin, Süleyman'ýn tapýnaðýnda yaklaþýk 11.75 metre

uzunluðunda ve 100 ton aðýrlýðýnda olan köþe taþlarý bulunmuþtur («Our Work in Palestine» sayfa

38,115'ten alýnan The Pulpit Commentary, sayfa 450'ye aktarma).  Yahudalýlar doðal olarak taþlardan

avuntu bulmayacaktý.  Önce Yahve (26:4; 30:29) ve O'nunla birlikte de Ýsa Mesih onlara köþe taþý

olacaktý.

Yeþaya'nýn kendi ilettiði sözlerin anlamýný tümüyle kavrayýp kavramadýðý belli deðilse de (1. Petrus

1:11,12), bu peygamberliði yazdýrýrken Kutsal Ruh'un Ýsa Mesih'i belirttiðine kuþku yoktur (Mezmur

118:22; Matta 21:42; Luka 20:17,18; Romalýlar 9:32,33; 10:11; Efesliler 2:20; 1. Petrus 2:6-8).

denenmiþ bir taþ: Ýsa Mesih þeytan tarafýndan (Luka 4:1-13), insanlar tarafýndan (Luka 20:1-38)

ve hatta Tanrý tarafýndan bile (Matta 27:46) denenmiþti. Ýsa Mesih'in insanlara sonsuz yaþam



˜˜˜ 247 ̃ ˜˜

Yeþaya, 28. Bölüm, sayfa 9

saðlamak için altýna gireceði sorumluluðu tümüyle taþýyabilecek yetkisinin var olduðu

kanýtlanmýþtýr.  Ýsa Mesih'in denenmiþ olan ve eksiksiz bulunan doðruluðu, bütün çaðlar boyu

yaþamýþ olan insanlarýn günahýnýn bedelini ödemek için O'nun ölümünü etkili kýlar; sunduðu

sonsuz yaþamý imanla kabul eden herkesin Kurtarýcýsý olma hakkýný O'na verir.

emniyetli deðerli köþe taþ: (1. Krallar 5:17)

iman eden acele etmez: LXX'e göre «acele etmez» sözü, «utanmaz» olarak çevrilir.  Pavlus,

Romalýlar'da bu çevriyi kabul etti.  Özgün metinde Ýbranice «yâkhiþ» sözcüðü yerine «yâbiþ»

sözcüðünün olduðu sanýlýr.  Ne yazýk ki, «doðruluðu imana dayanarak deðil, baþardýklarý iþlere

dayanarak kovaladýlar.  Bunun sonucunda, Sendeleme Taþý'na takýlýp sendelediler» (Romalýlar

9:32,33; 1. Petrus 2:6; Yeþaya 30:15-17; 32:17).  Utanmalarýnýn nedeni 28:17'de açýklanýr.

28:17 adaleti çýrpý ipi ve doðruluðu þakul edeceðim: Köþe taþý yapýnýn en dik ve ölçüsü tam yeridir.

Bunun için o noktada her insanýn niteliði adalet çýrpý ipi ve doðruluk þakuluyla ölçülür.  Yasa'nýn

sýký adalet çekülü, Köþe Taþý'yla alay ederek sürçenleri eðri (suçlu) bulur, ama O'na inananlarý,

Köþe Taþý'yla ayný doðrultuda olanlarý, doðru sayar.

sýðýnacak yer: «Yalanlarý kendimize sýðýnacak yer ettik» (28:15).  Kendini akýllý sayan kiþinin

aptallýðýný görenler bakakalýr.

gizlenilen yerin üzerine sular taþacak: Nuh'un gününde yargý sularýnýn geminin dýþýndaki

herkesi bulup boðduðu gibi, «Rabbin kuvvetli ve zorlu adamý ... taþkýn büyük sularýn fýrtýnasý gibi»

(28:2) suçlularýn her birini silip süpürecekti.

28:18 bozulacak: Eskiden mumlu tablet üzerine yazýlan antlaþmalar bir kalemin sivri ucuyla kazýnýrdý.

Böyle bir yazýnýn kolay bozulabiliþi gibi Ýsrail'in ölümle yaptýðý korunma antlaþmasý da yok olacaktý.

çiðnemek: «Çiðnemek» yýkýma uðratmak ya da mahvetmek için çok kullanýlan bir deyimdir (5:5;

7:25; 10:6; Daniel 8:13; Mika 7:10; Zekarya 10:5).

28:19 her geçtikçe sizi kapacak: Gelecek yargýdan kaçmak için hiçbir olanak bulunmayacak.  Taþkýn

sularýn Yahuda'dan en azýndan sekiz kez geçtiði bilinir: Sargon'un yönetimi altýnda bir kez,

Sanherib’in yönetiminde iki kez, Esar-haddon'un yönetimi altýnda üç ya da dört kez, Aþur-banipal

yönetiminde iki kez.  Asurlular daha baþka saldýrýlar da düzenlemiþ olabilirler.

sabahtan sabaha: sýk sýk

onun haberini bile almak dehþetli olacak: Tanrý'nýn yaklaþmakta olan yargýsýna iliþkin bildiri,

Asur'un teker teker baþka ülkeleri yenerek Yahuda'ya yaklaþtýðýna iliþkin haber, Yahudalýlar'ý felç

edecek nitelikte olacaktý.

haber: Yahudalýlar Yeþaya'nýn onlara öðretmek istediði «haber» ile alay etmiþlerdi (28:9), ama

þimdi ayný haberi Asurlular'dan duymak zorunda kalacaklardý.

28:20 uzanmak için döþek kýsa: Yahudalýlar'ýn güven baðladýklarý bütün kaynaklar boþa çýkacaktý.

Týpký Yahudalýlar'ýn düþmanlarýný yenmek için kendi çabalarýna güveniþi gibi, günahlýlar da cenneti

kazanmak için yaptýklarý iyiliklere ümit baðlar, ama boþuna!  Adem'le Havva'nýn incir yapraklarýyla
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günahlarýný örtemeyiþi ve yargýdan kurtulamayýþý gibi, cennete gitmek için günahlarýný kendi iyi

iþleriyle örtmeye çalýþanlar Tanrý önünde çýplaklýklarýnýn utancýný ve cezasýný çekecektir.

örtünmek için örtü dar: Yaþamýný Yahve'nin Sion'da koyduðu Temel Taþý üzerinde kurmayan

herkes, yaþamýný kendi uygun gördüðü koþullara göre saðlama almaya çabalar.  Bu çaba, kýsa

gelen döþek ve dar gelen örtü gibi yetersizdir.  Tanrý'nýn bildirdiði kutsal yaþam düzenini

önemsemeyen kiþi, ruhsal gereksinimlerini de önemsemez ve sonsuzluk için hazýrlýk yapmaz.

Bedensel, zihinsel ve sosyal gereksinimlerini karþýlamak için çok çaba harcarsa da, uðraþlarý

eksik gelir.

28:21 Peratsim: Tanrý, Refaim vadisinde Davut'un düþmaný olan Filistliler'i yenmesini saðlamýþtý

(2. Samuel 5:17-20; 1. Tarihler 14:11).

1Gibeon: Ya Davut'un Tanrý'nýn kayrasý ile kazandýðý yengiler (1. Tarihler 14:13-16 [Burada,

«Geba» = «Gibeon»]; 2. Samuel 5:25) ya da Yeþu'nun zamanýnda Tanrý'nýn güneþi durdurduðu

zaman (Yeþu 10:12-14) anlatýlmaktadýr.

kendisine garip gelen iþi: Tanrý kendi halkýný yargýlamaktan zevk almaz (Yeremyan’ýn

Mersiyeleri 3:33).  O, halkýna çok acýyan, geç öfkelenen ve kayra ile davranandýr (Çýkýþ 34:6;

Mezmur 103:8).  Ne var ki, her yöntemi uyguladýktan sonra yine sýkýdüzen gerekiyorsa, O'nun

sevgisi bu sýkýdüzenin daha da ertelenmesine olanak tanýmaz (63:10; Ýbraniler 12:8,10).  Tanrý'nýn

seçtikleri, Filistliler gibi yaþayacak olurlarsa, Filistliler gibi yargý göreceklerini bilsinler (Tesniye

29:24-28; Yeremya 25:15-26).

28:22 müstehziler:  Yahuda'nýn ihtiyarlarý ve önderleri alay etmiþlerdi (28:9,10).  Kutsal Yazý'da sözü

edilen alaycýlar Tanrý'nýn peygamberleri, haberi, Kutsal Sözü, tapýnaðý, inanlýlar topluluðu ya da

habercileri ile eðlenenler, onlarý hor görenlerdir.  Alaycýlýk bir yandan kiþinin kendisine aþýrý

güvenini, öte yandan da Tanrý'ya karþý küçümseyici ve incitici davranýþlarda bulunduðunu gösterir.

yoksa zincirleriniz kuvvetlendirilecektir:  Yahuda Tanrý'nýn bildirileriyle alay etmeyi

sürdürecekse, O'nun uygulayacaðý sýkýdüzenin boyunduruðu daha da aðýrlaþacaktý.  Ne denli

günaha sarýlýyorsa o oranda günahýn kuklasý olacaktý (Süleyman'ýn Meselleri 1:22-32; Romalýlar

6:16).

tüm dünya için helak fermaný: (10:2,23; Daniel 9:7).  Tanrý'nýn vaadi her zamanki gibi, yargý

sýrasýnda bile geçerlidir: «Daðlar yerinden kalkar ve tepeler sarsýlýr, ama lütfum senin üzerinden

kalkmaz ve esenlik antlaþmam sarsýlmaz, sana acýyan Rab diyor» (54:10).

28:23 kulak verin: Bu buyruk, özen ve yoðun ilgi beklendiði zaman verilir (Mezmur 49:1,2; 78:1).

Yeþaya, Yahudalýlar'ý günahlarý yüzünden üç paragraf boyunca (28:7-22) azarladýktan sonra

anlamýný açýklamadýðý bir benzetmeyle onlarý avuttu.

28:24-28 çiftçi: Tanrý'nýn inanlýlarý eðitme ve sýkýdüzene sokma yöntemleri, çiftçinin eylemlerine benzetilir.

Üç yöntemden söz edilir:

1. Topraðýn hazýrlanmasý,

2. Tohumun ekilmesi,

3. Ürünün toplanmasý.
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Eski Antlaþma dönemindeki ekonomi kurallarý altýnda yaþayan çiftçi, ekeceði tohumlarýn kök salýp

yaþamasý için tarlalarý uygun biçimde -- týrmýkla açarak, taþlarý kaldýrarak, gübreyle karýþtýrark, v.s.

-- hazýrlardý.  Sonra çeþit çeþit tohumlarý Yasa'nýn koþullarýna göre (Levililer 19:19) ayrý ayrý

tarlalara ekerdi.  Ondan sonra da her ürünü kendi koþullarýna göre devþirip biçerdi.  Ne tüm vaktini

topraðý týrmýkla açmakla geçirirdi, ne de çubukla dövülecek bir bitkiyi araba tekerleklerinin altýnda

çiðnerdi.  Ýþinin her bir parçasýna gereken önemi vererek iþlemi sýrayla tamamlardý.  Benzer bir

biçimde, Tanrý da sistemli bir biçimde iþler.  Bir mevsimi eðitmek için, bir mevsimi her bireyin

gereksinimine göre sýkýdüzen vermek için kullanýr -- hiçbir zaman ölçüyü aþmadan amaçlarýný

oluþturur (Matta 3:12).  «Durmadan dövmez» (28:28).

daima çift sürer mi: Çift sürmenin bir amacý vardýr.  Bu amaç, tohumun kök salýp ürün vermesi

için en uygun ortamý saðlamaktýr.  Tohum ekmenin de bir amacý vardýr.  Bu da, ürün toplamaktýr.

Ürün toplamanýn da bir amacý vardýr.  Bu amaç da, insanlarý beslemek ve yýldan yýla besin

bulmalarýný saðlamak için yeniden tohum kazanmaktýr.  Tanrý'nýn insanlar için amaçladýklarý da

bunlara benzer.  Tanrý kurtuluþ müjdesinin yürekte kök salmasý için yüreðin topraðýný hazýrlar.

Müjde'yi kabul edenlerden ürün bekler.  Bu ürünün aracýlýðýyla baþkalarýnýn da beslenmelerini ve

Müjde'nin tohumlarýnýn baþkalarýnda da ekilmesini ister.

28:26 ona kendi Allahý doðru öðretir: Baþlangýçta Tanrý'nýn Adem'e tarýmsal ilkeleri öðrettiðini

anlatmaktadýr (Tekvin 3:23; Yeþaya 28:29).

28:27 çörek otu harman döveniyle dövülmez: Harmaný döverken tahýl tanelerinin ezilmemesine özen

gösterilir.  Tanrý'nýn ürünü dövmekteki amacý, buðdayý yanacak saman çöpünden ayýrmaktýr (Luka

22:31; Romalýlar 5:3).  O'nun amacý buðdayý gereksiz yere ezmek deðildir.  Tanrý'nýn yargýsý,

kiþinin günahýna uygun ve uyarýcý bir sýkýdüzendir.  Kiþi saptanan yargý ile kendi günahý arasýndaki

iliþkiyi araþtýrýrsa, çok kez onu ortaya çýkarabilir.  Erken uyarýlana ne mutlu!  Kendini daha aðýr bir

sýkýdüzenden korur.  Sýkýdüzene teslim edilen bir Mesih inanlýsý buna sabýrla katlansýn.  Katlanýþý

da «yetkin sonucunu göstersin.  Öyle ki hem yetkin [olsun] hem de bütünlüðe [eresin].  Hiçbir

konuda [eksiði] kalmasýn» (Yakup 1:4,12).

28:28 ekmek: Buðdayýn biçilmesiyle iþ bitmez.  Buðdayýn biçilmesindeki amaç, ekmek yapýlarak

insanlarýn beslenmesidir.  Mesih inanlýlarý, topluluðun geliþmesine yaramayan özelliklerden ve

alýþkanlýklardan arýndýrýlýp birbirlerini besleyecek yetenekte olmalýdýr (Efesliler 4:29; Koloseliler

3:16).

28:23-28  Ýsa Mesih'in bedeni, yerel inanlý topluluklarý, bir bütün olarak Tanrý'nýn iþ ortaklarýdýr.  Ayný

zamanda O'nun tarýmsal alanýdýrlar.  Çiftçi nasýl sert ve verimsiz topraðý sabanla sürer, týrmýkla

ayýklar ve gübrelerse, nasýl tohum eker, sularsa, yabani otlarý çapayla çýkarýr ve bitkileri budarsa;

nasýl ürünü devþirir, ambarlara toplarsa, Mesih inanlýlarý da ruhsal ürünü saðlayacak iþlemleri

sistemli bir biçimde gerçekleþtirmelidir.  Tanrý'nýn iþçileri olarak Tanrý Sözü'nün baþarýyla yayýlmasý

için dua ederek ve örnek bir yaþam sürerek çevrelerindeki insanlarýn yüreklerini hazýrlamalýdýrlar.

Tohum olan Kutsal Söz'ü bu topraða ekmeli, Kutsal Söz'e aykýrý kavramlar olan yabani otlarý da

sökmeliler.  Olabildiðince kutsal ürün versin diye, kutsallýða uymayan alýþkanlýklarýný budamalýlar.

Bu iþlemlerin sonucunda oluþan ürünlerle baþkalarýnýn da beslenmesini saðlamalýlar (1. Korintliler

3:6-9).

28:29 öðüdünde aciptir: (9:6)

hikmette büyüktür: (Süleyman'ýn Meselleri 2:7; 8:14)


