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Ç. Yerusalem'e saldýrýlmasýnýn bir özeti bildirilir (31).
D. Mesih'in egemenliðinin simgesi olan Hizkiya'nýn yönetimi anlatýlýr (32).
E. Sanherib'le ilgili son peygamberlik bildirilir (33).
F. Rabbin öç alma günü açýklanýr (34).
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Otuz dördüncü ve otuz beþinci bölümler, ayný þiirin birer kýtasý gibidirler. Ýlk kýta Rabbin gününü,
Armagedon'u konu alýr. Tanrý'nýn düþmanlarýný temsil eden Edom'un yargýlanmasýný betimler.
Ýkinci kýta Mesih'in krallýðýndaki kutsamalarý göz önüne serer.
34:1 ey milletler, ey kavimler, dünya ve onun içindekiler, ondan çýkanlarýn hepsi: Bu sözler bütün
insanlarý kapsar. Hiçbir ayrým yapmadan her bir kiþiye seslenir.
iþitmek için yaklaþýn ... iyi dinleyin, dünya ve onun içindekiler; yer ve ondan çýkanlarýn
hepsi iþitsin: Bir öðretmen bütün öðrencilerinin susup ilgilerini tümüyle ona yöneltinceye dek
bekler, geciken öðrencilere seslenir. Tanrý da herkesin düþüncelerini bir noktada toplamaya zorlar
gibi her bir kiþinin ilgisini Kendi bildirisine çevirmeye çalýþýr. Uluslar iki nedenle dinlemeye çaðrýlýr:
1. Tanrý'nýn bildirisi dinlenmeye ve O'nun iþleri bakýlmaya deðerdir (33:13).
2. Tanrý öfkesi uluslarýn baþlarýna gelecekti.
Tanrý öfkesini bildiren vaizler, dinleyiciler tarafýndan alýnganlýkla karþýlanýr; «Bize doðru þeyler
peygamberlik etmeyin, bize yumuþak þeyler söyleyin» (30:10) gibi protesto sözleri duyarlar.
Zarif sinirler incitilmemeli, yürekler korkutulmamalý, okþanmaya alýþkýn kulaklar þoka
uðratýlmamalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 28:27; 2. Timoteos 4:3,4). Vaizler de beðenilmek,
alkýþlanmak istedikleri için halkýn bu beklentilerini karþýlamaya çalýþmak tehlikesinde olabilirler.
Ne var ki, Tanrý'nýn çaðýrdýðý konuþmacý þu noktalarý önemsemelidir:
a. Kutsal Yazý'da vaizlere öðretilen ilkeleri göz önüne almalý (1. Selanikliler 5:14; 1. Timoteos
4:9; 2. Timoteos 2:2; 4:2; Titus 1:9-11; 2:14-15; Ýbraniler 3:13; Yahuda 3).
b. Dinleyicilerin ruhsal gereksinimlerini karþýlamaya çaba harcamalýdýrlar (Haberciler'in Ýþleri
26:18; 2. Korintliler 4:3). Vaizlerin aldýklarý bilginin tümünü iletmeleri gerekir (1. Korintliler
15:3). Hoþlarýna giden parçalarý seçmemeli, Tanrý'nýn isteminin tümünü bildirmekten
kaçýnmamalýdýrlar (Haberciler'in Ýþleri 20:27; Galatyalýlar 1:6).
c. Tanrý adamlarýnýn örnek yaþamlarýný izlemelidirler (Hezekiel [2:5; 3:18-19; 33:7-8]: Daniel
[Daniel 4:27]; Pavlus [Haberciler'in Ýþleri 20:31; 1. Korintliler 4:14; 9:16; Koloseliler 1:28]; Ýsa
Mesih [Matta 4:17; 25:41; Markos 9:44,46,48; Luka 16:24]).
Yeþaya'nýn ilettiði peygamberliðin yaklaþýk yarýsý azarlayýcýdýr. Babil (14:4,15), Asur
(10:17,18); Edom (34:9,10), Tanrý'nýn düþmanlarý (66:24) kendileri için saptanan yargýyý
açýkça duyarlar. Ýbraniler'e yöneltilen bölümün yazarý da, Tanrý öfkesini okurlarýna hiç
yumuþatmadan bildirdi (Ýbraniler 10:27; 10:31; 12:29). Tanrý sevgisini bildiren Yuhanna,
O'nun düþmanlarýnýn karþýlaþacaklarý iþkenceyi bildirmekten geri kalmadý (Vahiy 14:10,11;
20:14). Pavlus'un dediði gibi, «Rab korkusunun ne olduðunu bildiðimizden, insanlarý
inandýrmaya çalýþýyoruz» (2. Korintliler 5:11; 6:2).
yer ve ondan çýkanlarýn hepsi iþitsin: Yaratýlan her þey Tanrý'nýn yüceliði için yaratýlmýþtýr (Vahiy
4:11; 15:3). Tüm yaratýlýþ Tanrý'nýn yargýsýný duymaya çaðrýlýr (Tesniye 32:1; Mezmur 50:4;
Hezekiel 6:3; Mika 6:1,2). Canlý varlýklardan çok, cansýz varlýklar Tanrý Sözü’nü dinlemeye daha
hazýrdýr (Mika 6:1,2)!
34:2 Rabbin öfkesi: Hayvanlarýn vahþiliði ve insanlarýn denetim altýnda tutamadýklarý kýzgýnlýklarý
kutsallýktan yoksundur. Bu nedenle onlar Tanrý öfkesinden son derece deðiþiktirler. Tanrý'nýn
öfkesi, O'nun kutsallýðýný bozan günahlýlara yöneliktir. Tanrý, yitirilen cansýz varlýktan çok, günah
iþleyenler ve günah yüzünden ezilenlerle ilgilenir. Kutsallýðýný çiðneyen insanlarý sýkýdüzenle eðitir
ya da cezalandýrýr ve incitilen kiþilerin yarasýný onarýr.
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bütün milletler: Adý anýlan tek ulus Edom'dur. Buna karþýn, tüm uluslardan söz edilmektedir.
Edom onlarý temsil eder.
onlarýn ordusuna kýzgýnlýðý var:
1. Düþman ordularý Tanrý'nýn seçtiklerini mahvetmeye çalýþýyorlardý (Hezekiel 35:10).
2. Kendi güçlerinden kuþku duymayýp gururlu bir biçimde (10:12) Tanrý'nýn alacaðý öçten zarar
görmeyeceklerini sandýlar.
onlarý boðazlanmaya verdi: Uzun yýllardýr Tanrý, «tüm uluslarýn kendi yollarýndan gitmelerine izin
verdi» (Habercilerin Ýþleri 14:16). Geçmiþ çaðlarda O'nun sabrýndan son aþamasýna dek
yararlandýklarý gibi þimdi O'nun öfkesinden de son aþamaya dek yararlanmalýlar (34:6,7; Vahiy
13:10).
34:3 dýþarý atýlacak: Birisini gömmemek, ona saygýsýzlýk göstermek anlamýna gelir (Yeremya 22:19;
36:30). Bu ayetin betimlediði durumda o denli çok ölü olacaktý ki, gömülmelerine olanak
bulunmayacaktý.
leþlerinin kokusu: Gömülmemiþ cesetlerden oluþan yýðýnlar Tanrý'nýn adaleti konusunda birer
anýttýr.
kanlarýyla daðlar eriyecek: (Vahiy 14:19,20)
34:4 göklerin tüm ordusu eriyecek: Kutsal Yazý'da doðadaki þiddetli sarsýntýlar, büyük devrimlerin
simgesidir. Ne var ki, dünyanýn sonunu betimleyen simgeler gerçekleþecektir (Yoel 2:31; Vahiy
6:12-17).
gökler tomar gibi dürülecek: 34:3'te bildirilen kýyýmýn sonucu, evrensel kargaþa ve yýkým
olacaktýr. Yýldýzlar («göklerin bütün ordusu») asma yapraklarý gibi gökten dökülecektir. Gökler
de bir tomar gibi dürülecektir (Mezmur 102:25,26; Matta 24:29; 2. Petrus 3:10).
34:5 göklerde: Gökler, Tanrý'nýn tasarýlarýný oluþturduðu yerdir. Tanrý'nýn tasarýlarý dünyada oluþmadan
önce cennette O'nun düþüncelerinde gerçekleþir.
kýlýcým ... kanýncýya dek içti: Rabbin kýlýcý O'nun öcünün bir simgesidir (27:1; 31:8; 34:5; 66:16;
Tesniye 32:41,42; Yeremya 12:12; 46:10; 47:6; Zekarya 13:7).
Edom: Ýkizler doðmadan önce Esav'ýn Yakup'a hizmet edeceði bildirildi (Tekvin 25:23; 27:40).
Edom Yahuda'nýn mülkiyetine geçecekti (Sayýlar 24:18). Ne var ki, Edom düþmanlýk duymasý
nedeniyle lanet altýndaydý (Amos 1:11-12).
1. Ýsrailliler Mýsýr'dan çýkýp Kenan bölgesine giderken, Musa Edom bölgesinden geçmek için izin
istedi. Edom buna izin vermeyince Ýsrail'in düþmaný olduðunu gösterdi (Sayýlar 20:14-21).
2. Edom Davut'a boyun eðmek zorunda kaldý (2. Samuel 8:14), ama Yehoram'a baþkaldýrdý
(2. Tarihleri 21:8-10). Bundan sonra Yahuda'nýn en çetin düþmanlarý arasýnda sayýldý (Hezekiel
35:5).
3. Edom Ahaz'ýn krallýðý sýrasýnda Yahuda'ya saldýrdý (2. Tarihler 28:17).
4. Amos da Yeþaya gibi Edom'u betimledi (Amos 1:11,12).
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5. Nebukadnetsar'ýn Yerusalem'i yenerek Yahudalýlar'ý sürgüne götürdüðüne sevindiði için Edom
günah kasesini doldurdu (Mezmur 137:7; Obadya 10-14; Yeremya'nýn Mersiyesi 4:21,22;
Hezekiel 35:10-14).
6. Edom suçsuz Yahudalýlar'ýn kanýný döktü (Yoel 3:19).
34:6 kan, yað: Kurban kesilirken kanla yað Tanrý'ya ayrýlýrdý (Levililer 3:16,17; 7:25-27; Tesniye 12:27).
Rabbin kýlýcý kana ... doydu: (Tesniye 32:39-42; Hezekiel 39:17-20). Geçmiþ zaman
kullanýlmasý peygamberliðin kesinliðine dikkat çeker (9:1; 14:27; 24:16; 32:10).
kuzular, ergeçler: Kuzularla ergeçler Edom'un öldürülecek halkýný temsil ederken koçlarla
öküzler (34:7) önderleri ve ileri gelenleri simgeler.
yaðla ... yaðlandý: Tanrý'nýn kýlýcý sanki kurban yaðýyla beslenmiþ gibiydi (Levililer
3:3,4,9,10,15,16; 7:3).
Botsra: 1Botsra, Moab bölgesinde ayný adý taþýyan yerden baþka bir kentti. Esav soyunun erken
bir tarihte yerleþtiði merkez olup (Tekvin 36:33) Edom'un en önemli kentlerinden biriydi. Bugün
El-Busaireh adýný taþýyan kentin kurulu olduðu yerde olduðu sanýlmaktadýr.
Rabbin Botsra'da kurbaný: Rabbin kýlýcý olduðu gibi (Yukarýdaki nota bakýn [34:5]) kurban da
Tanrý öcünün simgesidir (Yeremya 46:10; Hezekiel 39:17-19; Tsefanya 1:7-10). Tanrý'ya kurban
getirmeyen kiþinin kendisi kurban olmalý. Ne var ki, kurban oluþunun karþýlýðý lütuf olmayacaktýr
(63:1-4). Ýsa Mesih kanýný günahlýlar uðruna dökmeseydi, tüm dünya son damlasýna dek kendi
kanýný dökmeliydi.
Edom: Yahuda Babil'e sürülünce Edom, ülkede býrakýlmýþ olan Yahudiler'i ezmeye koyuldu.
Edomlular'ýn atasý Esav Yakub'un ikiz kardeþiydi. Bu nedenle, bu iki halk kardeþ sayýlýrdý. Edom,
kardeþ katili olduðu için Tanrý'nýn öfkesine hedef oldu (Yeremya 49:12,13; Hezekiel 25:12-14; Yoel
3:19; Amos 1:11,12; Obadya 8-18; Malaki 1:3,4): Nebukadnetsar'ýn Edom'u alçaltmasýný saðladý
(Yeremya 25:15-21).
34:7 onlarla beraber yaban öküzleri: Kuzularla erkeçlerin simgelediði halkla birlikte (34:6) öküzlerin
simgelediði güçlü, savaþsever önderler de Tanrý'ya hesap vermeliydi.
boðalarla buzaðýlar: Boðalar Edom'un yaþlýlarýný ve buzaðýlar gençlerini simgelemektedir.
inecekler: Normal konumda olanlar ve önderler, gençler ve yaþlýlar düþecekler, yýkýma
uðrayacaklar (34:10; Yeremya 49:18; 50:27; Vahiy 14:10; 19:3).
34:8 Rabbin öç alma günü: Tanrý günah iþleyenden öç aldýðý için hiçbir zaman adaletsizlikle
suçlanamaz (Romalýlar 3:5,6). «Adaletle yargýlar ve savaþýr» (Vahiy 19:11).
Rab'bin öç alma günü üç yerde O'nun lütuf yýlýyla karþýlaþtýrýlýr (34:8; 61:2; 63:4). Böylece lütfunun
sýnýrsýzlýðý ve ona oranla öfkesinin süresinin kýsalýðý vurgulanýr. Tanrý Kendisinden «nefret
edenlerden babalar günahýný çocuklar üzerinde üçüncü ve dördüncü kuþak üzerinde» arayandýr,
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ama O'nu «seven ve emirlerini tutanlarýn binlercesine inayet eden kýskanç bir Tanrýdýr» (Tesniye
5:9).
Sion davasýndan ötürü karþýlýk yýlý var: Yerusalem (Sion) kutsal kentti. Tanrý onu hem kendi
halkýyla hem de dünyanýn uluslarýyla karþýlaþacaðý yer olarak seçti (2:1-3). Tapýnakta her ulustan
gelenlerle görüþmeye hazýrdý, ama uluslar bu daveti ayaklar altýna almýþtý. Kutsal davet böyle
reddedilir mi? Tanrý'ya sýrt çevrilir mi? Bunu yapmaya kalkanlarýn vay baþlarýna!
Edom, sýnýrlarýný geniþletmek amacýyla Yahuda'ya el uzatmaya kalkmýþtý. Tanrý'dan cezasýný
çekecekti (Yeremya'nýn Meselleri 4:21,22; Hezekiel 36:5-7). Týpký Tanrý'nýn düþmanlarýnýn tümünü
simgeleyen Edom'un yargýlanýþý gibi, dünyanýn sonunda Tanrý'ya karþý duranlarýn da tümü
yargýlanacaktýr (61:1,2; 63:4; 66:14-16; Süleyman'ýn Meselleri 11:21; 16:5; Malaki 4:1,3;
2. Selanikliler 1:7-9; Vahiy 11:18; 18:20; 19:2).
34:9-15 Edom vadileri: Edom'un büyük ýrmaklarý yoktu, ama kýþýn vadilerinde hýzlý akýntýlar oluþurdu
(2. Krallar 3:20-22).
zift, kükürt: Sodom ve Gomorra'da yaþanan yargý akla gelmektedir (Tekvin 19:24-28; Tesniye
29:23; Yeremya 49:17,18).
Geliþmiþ kentler gizemli bir biçimde yýkýlýp yok olur. Tarih sayfalarýnda adý geçen birçok þanlý
kentin yýkýntýsý þimdilik keþfedilmemiþ olan ýssýz mezarlarýnda saklý durmakta ve Tanrý'nýn onlar
için belirlediði yargýya sessizce tanýklýk etmektedir.
34:9-10 Edom vadileri zifte ve onun topraðý kükürde dönecek ... dumaný ebediyen tütecek: Kötülerin
sonsuz yargýya teslim edildikleri açýklanmaktadýr (2. Petrus 3:7; Vahiy 14:11; 18:8; 19:3).
34:10 ebediyen: Bildirilen yýkýmýn sonsuz olacaðý dört kez (34:10'da üç kez, 34:17'de bir kez) yinelenir
(66:24; Malaki 1:4).
içinden kimse geçmeyecek: Ýsrailliler Mýsýr'dan kurtarýldýklarý zaman Edom ülkesinden geçmek
için izin isteyince kýlýçla tehdit edildiler (Sayýlar 20:14-21). Edom Ýsrailliler'in geçmesine nasýl izin
vermediyse, Tanrý da Edom'dan gelip geçmek isteyenlere öyle izin vermeyecektir. Üç yüz yýl
sonra Malaki Edom'un yýkýmýný tanýmladý (Malaki 1:3,4). Makabeler döneminde Edom yeniden
Ýsrail'in düþmaný olarak ortaya çýktý. Ne var ki, zamanla Yahuda'nýn üstün gücü karþýsýnda geri
çekilmek zorunda kaldý. Ý.S. yedinci yüzyýlda Müslüman Araplar Edom'un tümüyle yýkýmýný
gerçekleþtirdi.
34:11 kirpi, baykuþ, karga: (14:23)
þaþkýnlýk ipini ve boþluk þakulünü onun üzerine gerecek: Bu cümle, Tanrý yargýsýnýn adaletini
ve iþlenen suçlara uygun oluþunu vurgular. Tanrý kimseyi geliþigüzel bir biçimde yargýlamaz.
Günahlýlarýn durumunu Kutsal Yasa'yla karþýlaþtýrýr, titiz araþtýrmalarýn sonucunda uygun bir yargý
saptar (Yakup 2:13; 2. Krallar 21:13; Yeremya'nýn Meselleri 2:8; Amos 7:7,8).
þaþkýnlýk ve boþluk: Ýbranice'de, «Tohu ve Bohu». Tekvin 1:2'de ayný sözler Tanrý’nýn henüz
biçimleþtirmemiþ olduðu dünyayý tanýmlar: «Yer ýssýz (tohu) ve boþ (bohu) idi.» Tanrý'nýn
deðerlendirmesine göre Edom'da kurtulacak nitelikte, doðru sayýlabilecek hiçbir þey, hiçbir kiþi
yoktu.
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34:12 beylerini kýrallýða çaðýracaklar ama hiçbiri orada olmayacak: Ümitsizce yaþanan çöküþ,
kurnaz siyasal çözümlerle düzeltilemeyecekti. Siyasetçiler yok oldu. Burada beyler için kullanýlan
sözcük «horim»dir. Edom, yaþadýðý topraðý Hori oðullarýndan almýþtý (Tekvin 36:20,29,30; Tesniye
2:12,22). Krallýk tahtýna geçme hakký büyük olasýlýkla bu soyundu. Bu soydan kimse kalmayýnca
yeni kral atamak için yetkili biri bulunamadý. (The Pulpit Commentary, Cilt I, sayfa 561)
34:13 dikenler, ýsýrganlar: Günah dünyaya ilk girdiðinde verilen cezalardan biri dikenlerdi (Tekvin 3:18).
Ýnsanlarýn çok emek verdikleri saraylarla hisarlarýn dikenlerle kaplanmasý, onlarýn yaþamlarýný
yalnýzca günahlý iþlerle geçirdiklerini açýklar. Tanrýsýz uðraþlarý onlarý ne rahatlýk (saray) içinde
oturtabildi ne de (hisarlarda) koruyabildi.
34:13-15 Dünyanýn yargý altýnda kalan ýssýz yerlerine yabani hayvanlarla kuþlar üþüþür, o yerlerin ýssýzlýðý
böylece daha da artar. Bu yeni gelenler çirkin oluþlarýyla eskiden beri orada yaþayanlarýn iðrenç
niteliklerini gösterir. Tanrýsýzlýðýn güzelliði yoktur.
34:16 Rabbin kitabý: Tanrý'nýn buyurduðu bildiriler ve peygamberlikler bir ciltte toplanýrdý (8:16,20; 30:8;
Daniel 9:2)
bunlardan hiç bir þey noksan kalmayacak: Bu yargýlar gerçekleþince, insanlar Kutsal Yazý'yý
açýp olanlarý önceden bildirilen peygamberliklerle karþýlaþtýrmaya çaðrýlýr. Tek bir noksanlýk
olmayacaktýr (40:8; Matta 5:18).
hiç birinin eþi eksilmeyecek: Her yaban hayvanýnýn eþinin olduðu gibi (34:15) peygamberliklerin
her biri de kesinlikle tamamlanacaktýr.
O'nun aðzý emretti: Tanrý'nýn sözlü ve yazýlý bildirileri birbirleriyle çeliþmez (1:20; 14:24,27; 40:8;
51:8,14).
O'nun Ruhu onlarý topladý: Tanrý'nýn týpký Nuh zamanýnda hayvanlarý nasýl gemiye getirdiyse,
uluslarýn üzerine gelen yargý sonucunda ýssýz kalan kentlere de vahþi hayvanlarla kuþlarý öyle
getirecektir. Kutsal Ruh Kutsal Yazý'nýn eksiksiz olarak tamamlanmasýný saðlar.
34:17 ölçü ipi: Tanrý artýk günaha göz yummayacak. Ölçmek için þakulünü çýkardý, elde ettiði bulgulara
göre yargýyý saptadý.
onlara pay etti: Her ulusun bölgesini sýnýrlayan Tanrý, Edom ülkesini yabani hayvanlara teslim
etti. Bir ulusun Tanrý'nýn yargýsý altýnda kalmasý þans eseri deðildir. Tanrý bu sýkýdüzeni özellikle
o halk için uygulamýþtýr.
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