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36:1 kral Hizkiya'nýn on dördüncü yýlýnda: 36:1-2 ayetleri, Asur'un Yahuda'ya karþý iki saldýrýsýndan
söz eder. 36:1'deki saldýrýnýn sonucunda Hizkiya Asur'a haraç ödedi (2. Krallar 18:13-16).
Hizkiya'nýn on dördüncü yýlýnda (Ý.Ö. 714 ya da 713) Asur'un kralý Sargon'du. Oðlu Sanherib
ordunun generali ve büyük olasýlýkla ortak-kral olarak bu saldýrýda babasýyla birlikteydi. O
dönemde Hizkiya otuz dokuz yaþýndaydý (2. Krallar 18:2).
36:2'den baþlayarak Sanherib'in ikinci saldýrýsý bildirilir (36:2-37:38; 2. Krallar 18:17-19:36;
2. Tarihler 32:1-4; 36:5-23). Bu olaysa, Hizkiya'nýn Tanrý'ya dönmesinden sonra gerçekleþmiþti
(Scofield, sayfa 741).
Hizkiya'nýn ikinci yýlýnda Ýsrail sürgüne götürüldü. Krallýðýnýn son yirmi üç yýlýndaki olaylarýn sýrasý
þöyledir:
1. Hizkiya'nýn Asur egemenliðine karþý baþkaldýrýþý (2. Krallar 18:7)
2. Hizkiya'nýn Filistliler'e karþý baþarýlý saldýrýsý (2. Krallar 18:8)
3. Sanherib'in Yahuda'ya ilk saldýrýsý (36:1; 2. Krallar 18:13-16)
4. Hizkiya'nýn hastalýðý ve saðlýðýna kavuþmasý (Yeþaya 38; 2. Krallar 20:1-11; 2. Tarihler 32:24)
5. Hizkiya'nýn bilgelikten yoksun oluþu: Savunma güçlerini ve zenginliðini Babilliler'e göstermesi
(Yeþaya 39; 2. Krallar 20:12-19; 2. Tarihler 32:25,26,31)
6. Hizkiya'nýn zenginliði ve bunu geliþtirmesi (2. Tarihler 32:27-29)
7. Sanherib'in Yahuda'ya ikinci saldýrýsý ve Tanrý'nýn duaya yanýt olarak kurtarýþý (36:2-37:38;
2. Krallar 18:17-19:37; 2. Tarihler 32:1-23,30)
8. Hizkiya'nýn ölümü (2. Krallar 20:20-21; 2. Tarihler 32:32-33) (Scofield, sayfa 447)
Sanherib: Asur dilinde, «Sin-akhi-irib» sözü «Sin (Asurlular'ýn ay tanrýsý) kardeþleri çoðaltýr»
anlamýna gelir. Ý.Ö. 705 yýlýnda Sargon öldürülünce yerine oðlu Sanherib tahta çýktý.
Çiviyazýlarýnda Sanherib'in egemenliðinin dördüncü yýlýnda (Ý.Ö. 701 yýlýnda) Kral Hizkiya'ya ait
olan 46 güçlü kenti ve sayýsýz hisarlarla küçük kentleri ele geçirdiði kaydedilmiþtir (Eponym Canon,
sayfa 134'ten The Pulpit Commentary, cilt II, sayfa 2'ye aktarýlmýþ bildiriye göre).
Sanherib Yahuda'nýn bütün duvarlý kentlerine karþý çýktý ve onlarý aldý: Tüm duvarlý kentlerin
Asur'un eline düþmesinin ne denli büyük bir kargaþa yarattýðý 10:28-32'de betimlenir. Hizkiya,
ülkesinin büyük bir parçasýný düþmanýna teslim etmiþti. Üstelik düþmanýn aþýrý açgözlülüðünü
tatmin etmek üzere ona dolgun bir haraç gönderdi. Ne var ki, bunu yapmak için ulusal hazineleri
boþaltmak ve tapýnaðýn servetine el koymak zorunda kaldý (2. Krallar 18:15,16). Bu ilk saldýrýda
Hizkiya'nýn ne peygambere danýþtýðý ne de onun Tanrý tarafýndan yüreklendirildiði bildirilir. Bu iki
saldýrý arasýnda Hizkiya'nýn ruhsal olarak güçlenmesi çok sevindirici ve yüreklendirici bir geliþimdir.
36:2 Rabþake: «Rabþake», «Rabsaris», «Tartan» ve «Rabmag» gibi adlar kiþisel ad deðil, Asur'daki
resmi memurlarýn unvanlarýydý (2. Krallar 18:17; Yeremya 39:3,13).
Lakiþ: 1Lakiþ Yahuda'dan Mýsýr'a giden yolun üzerindeydi. Asur kralýnýn Lakiþ'e önem vermesi,
Hizkiya'nýn Mýsýr'la iliþkisini engellemek için stratejik bir anlam taþýyordu. Lakiþ Ahab'ýn
Yeþaya'yla görüþtüðü yerdi (7:3). O zaman Yahudi olan Ahab, bu kez de Asurlu olan Rabþake
imansýzlýðý temsil ediyordu.

1

Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.

Yeþaya, 36. Bölüm, sayfa 2

˜˜˜ 318 ˜˜˜
yukarý havuzun su yolu: (7:3'le ilgili nota bakýn.)
36:3 Elyakim, Þebna: 22:15-21'deki peygamberlik yerine gelmiþ oldu (O bölümle ilgili notlarý bakýn).
Elyakim, Þebna, Yoah: 2. Krallar 18:18'de de ayný memurlar ayný biçimde sýralanýr. Sanherib
Hizkiya'ya üç elçi gönderdi (2. Krallar 18:17): Baþkomutan olan Tartan'ý, baþhadým olan Rabsaris'i ve baþkomutandan sonra en yetkili kiþi olan Rabþake'yi. Hizkiya'nýn, Sanherib'in üç
elçisiyle konuþmak için üç görevliyi göndermeyi uygun gördüðü sanýlmaktadýr.
36:4 Rabþake dedi: Rabþake, büyük olasýlýkla Ýbranice dilini iyi bildiði için Asur elçilerinin sözcüsüydü
(2. Krallar 18:19,26,27,37; 19:4).
büyük kral, Asur kralý: Asur krallarýnýn çiviyazýlarýnda kendilerini adlandýrmak için en çok
seçtikleri unvan «büyük kral»dý. Bu unvanýn kullanýlýþý en azýndan Ý.Ö. 1120 yýlýna dek dayanýr.
«Büyük kral» denilmesinin nedeni, bu kralýn altýnda ve onun yendiði ülkelerde egemenlik süren
«küçük krallar»ýn da olmasýydý (10:8). Ne yazýk ki, Asur kralý yengisini daha gerçekleþmeden
kutlarken kendisinden de üstün olan Büyük Kralý hesaba almadý (36:13). «Krallarýn Kralý» ve
«rablerin Rabbi» (1. Timoteus 6:15) olan Büyük Kral, Ýsa Mesih'in yetkisi altýnda da «küçük
krallar» vardýr. Bunlar hem dünyasal hükümetlerin baþýnda olanlar hem de O'nunla birlikte hüküm
sürecek olan Mesih inanlýlarýdýr (2. Timoteus 2:12; Vahiy 20:6).
Bu güvendiðin þey nedir ki, ona güveniyorsun?: Rabþake'nýn Yahudalýlar'a sorduðu gibi,
keþke insanýn vicdaný da «Neye güveniyorsun?» diyerek sürekli onu yoklasa. Çünkü canlý olsun
cansýz olsun Tanrý'dan baþka herhangi bir varlýða güvenmek boþtur (2. Tarihler 14:11; Mezmur
118:8,9[-16]).
Düþmanlarýn eleþtirileri deðerlendirilmelidir. Bunu yapan kiþi kendisine iliþkin daha önce
anlayamadýðý bazý gerçekleri kavrama olanaðý bulabilir. Rabþake, Hizkiya'nýn üç þeye boþuna
güvendiðini düþünüyordu. Bir noktada yanýldýysa da, diðer iki þeyi doðru deðerlendirmiþti:
1. Savaþ için yaptýklarý hazýrlýklar (36:5; 2. Tarihler 32:1-8)
Rabþake, bu çabaya kaynak olan ümitle alay ederek «Üzerine biniciler koyabilirsen, sana 2000
at vereyim» dedi (36:8).
2. Hizkiya'nýn Mýsýr'la yaptýðý antlaþma (36:6,9)
Ýsrail'in Mýsýr'da egemenlik süren So adlý Etiyopyalý kralla yaptýðý antlaþma, Asur kralýný
öfkelendirmiþti. Öç alarak Ýsrailliler'i Asur'a sürgün etti (2. Krallar 17:3-6). Hizkiya da Mýsýr'la
bir antlaþma yaptý (30:1-5; 31:1-3).
3. Yahve (36:7,18-20)
a. Rabþake, Yahudalýlar'ýn en çok Yahve'ye güvendiðini bilerek bu desteði yýkmak için çok
çaba harcadý.
1). Rabþake Hizkiya'nýn Tanrý'ya baðladýðý güveni mantýksýz buldu. Hizkiya'nýn yüksek
yerleri yýktýðýný biliyordu. Bu yüzden Tanrý'nýn Yahuda'ya öfkeli olduðunu sanýyordu
(36:7; 2. Krallar 18:4,5).
2). Rabþake Yahudalýlar'ý, Yahve'nin izni olmadan onlara karþý yürümediðine inandýrmaya
çalýþtý (36:10).
3). Rabþake Yahve'nin Asur kralýndan güçlü olmadýðýna onlarý inandýrmak istedi. Asur kralý,
birçok ülkenin ve ilahlarýnýn üstesinden geldi. O ülkelerin hangi ilahý Asur kralýna engel
olabildi? Hiçbiri! (36:15,18-20).
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b. Tanrý'nýn seçtiklerini yýkmak isteyen düþmanlar, Tanrý'ya baðladýklarý güveni sarsmadan
onlarý yenemez. Bu biçimde saldýrýya uðrayan inanlýlar da þu gerçekleri anýmsayarak
güçlenirler:
1). Tanrý vaatlerini yerine getirir.
2). Tanrý, günahtan tanrýsal piþmanlýk duyarak O'na iman edenlere yardým eder.
3). Tanrý, gururla böbürlenenleri zamaný geldiðinde alçaltýr.
c. Hizkiya'nýn Tanrý'ya güveni üç saðlam nedene dayanýyordu:
1). Tanrý Yerusalem'i Asurlular'dan kurtaracaðýný vaat etti (31:5-8).
2). Hizkiya Mýsýr'a güvenmekten vazgeçip Tanrý'ya dönmüþtü (36:18).
3). Rabþake böbürlenerek kendini ve Sanherib'i Tanrý'nýn
Cezalandýrýlacaklarýna kuþku yoktu (37:7).

düþmaný

yaptý.

36:6 kýrýk kamýþ: (Hezekiel 29:6,7). Kiþinin Tanrý'dan baþka güvendiði her þey kýrýk bir kamýþla ayný
niteliktedir. Örneðin:
1. Kendi anlayýþý (Süleyman'ýn Meselleri 3:5,6),
2. Ýnsanlar (Yeremya 17:5),
3. Kendine yarar saðlayan durumlar -- zenginlik, mevki, rütbe, yetki, eðitim, güç (1. Korintliler
4:7).
Firavun: Rabþake Mýsýr'ýn o zamanki önemsiz prenslerinin adýný vermeden Mýsýrlý egemenlerin
genel adýný kullandý. Sanherib ise, ayný dönemden kalma çiviyazýlarýnda «Mýsýr'ýn krallarý»
deyimini kullandý.
36:7 bu mezbahýn önünde tapýnacaksýnýz: (2. Krallar 18:22) Hizkiya tapýnaktaki sunaðý Ahaz
döneminden kalan kirden temizletmiþti (2. Tarihler 29:18-19).
yüksek yerlerini ve mezbahlarýný ortadan kaldýrdýðý ilah o deðil mi?: Rabþake, Yahve'yi
uluslarýn ilahlarýyla kýyaslýyordu. O ilahlarýn onuruna ne denli çok tapýnak adanmýþsa, þanlarý da
o denli artmýþ sayýlýyordu. Ne var ki, Yahve tüm halkýnýn O'na tek bir tapýnakta tapýnmasýný
buyurmuþtu (Tesniye 12:5,6; Yeþu 22:16,18,19,22-29; Yuhanna 4:20). Hizkiya'nýn yüksek
yerlerdeki sunaklarý kaldýrmasý (2. Krallar 18:4; 2. Tarihler 31:1), ülkesinin ruhsal saðlýðý için en
saðlam giriþimdi. Rabþake'nin Hizkiya'nýn bu hareketini aptalca bulmasý, Yahve'nin sýradan bir
ilah deðil, tek gerçek Tanrý olduðunu bilmeyiþini kanýtlar.
Asur kral Þalmaneser, Ýsrail'i Asur'a sürmüþtü. Bu yargýnýn nedeni 2. Krallar 18:12'de bildirilir:
«Çünkü Allahlarý Rabbin sözünü dinlemediler, ve O'nun ahdinden, Rabbin kulu Musa'nýn
emrettiðinin hepsinden öte geçtiler ve dinlemediler ve yapmadýlar». Kapý komþularýnýn yalancý
ilahlara tapýnmalarý nedeniyle sü rgüne götürüldüðünü kavrayýnca Hizkiya, zaman yitirmeden
ülkesinden yalancý ilahlara iliþkin izleri silip attý. Böylece ayný yargýdan kurtulacaðýný umuyordu.
Oysa Rabþake yýkýlan sunaklarýn Tanrý'nýn sunaklarý olduðunu sanmýþ ve bu durumda
Yahudalýlar'ýn Tanrý'nýn yardýmýný deðil, olsa olsa öfkesini bekleyebileceklerine inanmýþtý.
Ýsrailliler'e iliþkin «Rabbin Sözünü dinlemediler ve yapmadýlar» diye bildirilir. Böyle davrananlarla
birlikte, Tanrý Sözü'nü dinlemek için zaman ayýran ama onu yaþamlarýnda uygulamaya hiç de
hazýr olmayan kiþiler de vardýr (Hezekiel 33:31; Yakup 1:21-25). Bugünkü ruhsal ortam Tanrý'ya
karþý o günkü isteksizliði yansýtýr.
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36:9 atlýlar için Mýsýr'a güvenebilirsin: Yeþaya Mýsýr'a güven baðlanmasýna karþý uyarýda bulundu
(30:7; 31:1). Mesih inanlýlarý da insansal desteklere bel baðlayanlarý uyarmalýlar (Mezmur 118:8;
Süleyman'ýn Meselleri 25:19).
36:10 Yahve'nin izni olmaksýzýn mý: Uluslarýn egemenlerinin, Tanrý'nýn ya da bir ilahýn onlarý baþka bir
ülkeye saldýrmaya yönelttiðini ileri sürmeleri tarihte sýk sýk görülür. Sanherib de bu taktiði kullandý.
Tanrý'nýn atadýðý hangi peygamber Sanherib'i Yahuda'yý yýkmasý için görevlendirmiþti? Sanherib
Tanrý'nýn istemini yapmaya ne zamandan beri gönüllü olmuþtu? Alay ettiði Tanrý'ya boyun eðmek
üzere kendini alçaltýr mýydý? Ne var ki, Rabþake'nin böbürlenmesi ne denli temelsiz olursa olsun,
Tanrý'nýn ereðini anlamayan biri bu kadar ikna edici tehditler karþýsýnda kuþkuya düþebilirdi.
«Tanrý'dan geliyorum» diyen her kiþi yoklanmalý (Örneðin, 1. Krallar 13). Eðer Mesih inanlýsýnýn
imandaki temeli -- Kutsal Yazý'yý bilmesi, günahtan uzaklaþmasý, diðer inanlýlarla paylaþýmda
bulunmasý, ruhsal görevleri yüklenmesi -- güçlü olursa, ruhsal düþmanlarý etkisiz kalacaktýr.
Mesih inanlýsý her þeyden önce kendini Kutsal Yazý'yý öðrenmeye adamalýdýr. Bu zorunlu bir
gereksinimdir. Þeytan insaný Tanrý Sözü'nden kuþkulanmaya ikna edebilirse, onu tamamen
yýkmasý çok uzun sürmez. Ýnanlýyla açýk savaþa girmek deðil, bilgisinin temellerini kazmak,
dayandýðý vaatlerin güvenliðini aþýndýrmak, þeytanýn amaçlarýna daha uygun bir yöntemdir.
36:11 Aram diliyle söyle ... duvar üzerinde olan kavim iþitirken bize Yahudice söyleme: Aram dili
büyük olasýlýkla o dönemin ticaret diliydi. Hizkiya'nýn temsilcilerinin Rabþake'den Aram diliyle
konuþmasýný rica etmeleri, birbirlerine zýt olan iki nedenden birinden kaynaklanmýþ olabilirdi. Ya
duvarda toplanmýþ, kulak misafiri olan Yahudalýlar'ýn Rabþake'nin tehditlerini duyup paniðe
kapýlmalarýný önlemeye çalýþýyorlardý. Ya da Aram diliyle konuþsun diye rica ettiklerini duyunca
Rabþake'nin tam tersini yapacaðýný, duvardakilerin gayet iyi anladýklarý Ýbranice'yi konuþacaðýný
önceden bilerek bundan yararlanmak istediler. Yani Yahudiler Rabþake'nin Tanrý ile sevdikleri
Hizkiya'ya karþý tehditlerini ve sövmelerini duyunca korkmayacak, ondan daha çok nefret edecek,
ona karþý birlikte direnmek için daha çok azimli olacaklardý.
Yahudice: Eski Antlaþma'da Ýbranice sözcüðü kullanýlmaz. Ýsrailliler'in konuþtuklarý dil ya
Yahudice (2. Krallar 18:26,28; 2. Tarihler 32:18; Nehemya 13:24) ya da Kenan dili olarak (19:18)
geçer.
36:13 Yahudice yüksek sesle baðýrdý: Rabþake daha kabadayýca kükrer.
36:14 Hizkiya sizi aldatmasýn: Düzeltmeye (reforma) yönelik bir eylem (36:7'yle nota bakýn) ne denli
olumlu deðiþikleri oluþtursa da, beraberinde bazý olumsuz sayýlan yan etkileri de ortaya çýkarabilir.
Düzeltmeyi gerçekleþtirenlerin düþmanlarý bu olumsuz etkenleri abartarak bir sürü kötülük için
onlarý sorumlu tutar. Roma Ýmparatorluðu'nda oluþan felaketler için suç Mesih inanlýlarýna
yüklendi. Onlar da ya aslanlara atýlarak ya da yakýlarak idam yargýsýný giydiler. Bu ayette
Rabþake Hizkiya'nýn yaptýðý düzeltmelerin Yahuda'ya karþý Yahve'nin öfkesini kýþkýrttýðýný ileri
sürdü.
36:15 (36:7'yle nota bakýn.)
Hizkiya: Yeþaya uzun zamandýr Hizkiya'yý Tanrý'ya güvenmesi konusunda ikna etmeye
çalýþýyordu (30:31; 31:4-9).
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36:16 Benimle barýþýklýk edin: Asur kralý, Yahuda'nýn hazinelerini barýþ vaadiyle soymuþtu. Bundan
sonra halký barýþ sözlerinin güvenilir olduðuna ikna etmeye nasýl kalkar? Hizkiya'nýn ödediði yüklü
haracý aldýktan sonra barýþ antlaþmasýný çiðneyen egemen, þimdi halka söz verdiði gibi iyi davranýr
mý? Evet, Hizkiya bir kez kendini Asur kralýnýn önünde alçaltmýþtý, ama bu olay hem kral hem de
halk için son kez oldu. Rabþake boþ sözlerini havaya savuruyordu.
bana dýþarý çýkýn: Rabþake hileyle, «Teslim olun, Hizkiya'ya baðlý kalmakla zarar göreceksiniz»
diyordu (1. Samuel 11:3; Yeremya 38:17). Rabþake'ye göre Yahuda'nýn göreceði zararlar
þunlardý:
1. Yoksunluk
Kuþatma uzun sürünce yemek, su olmayacaktý.
2. Rezillik (36:12), ölüm.
Öte yandan teslim olurlarsa maddesel yarar saðlayacaklardý:
1. Savaþ olmayacaktý (36:16),
2. Bolluk ve rahat olacaktý (36:17).
Yahudalýlar Asurlular'a teslim olup Rabþake'nin vaat ettiði gibi Dicle Irmaðý'nýn kenarýnda rahat
bir yaþam sürdürseydiler bile, kendi uluslarýndaki özgürlüðü ve kutsal ayinleri özleyecek,
harplarýný söðütlerin üzerine asacaklardý (Mezmur 137:1-4).
Þeytan insanlarý Tanrý'ya baðlý kalmakla zarara uðrayacaklarýna inandýrmayý amaçlar. O da
«Bana gelin» der. «Günahlarýnýnýzýn (deðerli !) karþýlýðýný alýn.» Þeytanýn propagandasý iki
yönlüdür:
1. Tanrý'ya baðlýlýk, zenginlik ve sevinç saðlayan birçok olanaðý yok etmekle birlikte baþkalarýnýn
da Mesih inanlýsýna karþý düþmanca davranmalarýna yol açar.
2. Kötülük yolundaki kazancý baþarýyla eþit kýlar.
Kiþinin Tanrý'yý izlemekle «yitirdiði» olanaklarý -- baþkalarýnýn hakkýný ezmekle elde edilen kazanç,
zarar getiren arkadaþlýklar, ahlaksýz eðlenceler -- bilge adamlardan hiçbiri kabul etmez. Buna
benzer «yararlar» bir kiþiyi Tanrý'nýn kutsamalarýndan -- O'nunla kutsal ve sonsuz bir iliþki içinde
olmak, er demli bir yaþam, O'nun övgüsü, baþkalarýna yararlý hizmetlerde bulunmaktan doðan
sevinç, baþka inanlýlarla yüreklendirici paydaþlýk, cennet vaadi -- yoksun eder.
36:17 buðday ve yeni þarap memleketi, ekmek ve baðlar memleketi: Krallar'da «zeytin ve bal
memleketi» sözleri de bildirilmektedir (2. Krallar 18:32). Asurlular'ýn «ekmek ve baðlar
memleketi», Tanrý'nýn Ýsrailliler'e vermiþ olduðu süt ve bal akan ülkenin yanýnda (Sayýlar 13:27)
bir hiç sayýlýrdý. Rabþake, Ýsrailliler'i böyle sözlerle kolay kolay avlayamayacaktý.
ekmek ve baðlar memleketi olan kendi memleketiniz gibi bir memlekete götürünceye
kadar: Asur, yendiði halklarý yabancý bir ülkeye sürüyordu. Örneðin, Ýsrail'i Gozan'a ve Medler'in
kentlerine gönderdi (2. Krallar 18:11). Rabþake, Yahudalýlar'ý sürgün olmalarýnýn onlar için deðeri
ölçülemez bir olanak olacaðýna inandýrmaya çalýþýyordu. Aslýnda yenilen halklarýn rahat
yaþamalarý Asurlular için hiç önemli deðildi. Tam tersine, bu Asur'un güvenliðini saðlamak
öngörülen bir stratejiydi. Þeytan da benzer bir biçimde aldatmaya çalýþýr. «Ben seni sürgün
edeceðim, ama bu yararýna olacaktýr», «Tanrý'ya baþkaldýr ve O'nun gibi olacaksýn» (Tekvin 3:5)
gibi yalanlar söyler. Kimse aldanmasýn (Romalýlar 6:16)!
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herkes kendi aðacýndan yesin, herkes kendi sarnýcýnýn suyundan içsin: Herkesin kendi
aðacýndan yemesi, kendi sarnýcýnýn suyundan içmesi, esenlik simgesiydi (1. Krallar 4:25; Zekarya
3:10). Rabþake halký, paniðe kapýlmaya gerek olmadýðýna inandýrmaya çalýþýyordu. Eðer Yahuda
teslim olursa, saldýrýlar sona erecek, halk da Asur'un saðladýðý güçlü güvenlikten pay alacaktý.
Sürgüne gelince, o hemen ertesi gün baþlamayacaktý. Her þey sakinlik içinde Yahudalýlar'ýn
yararýna çözülecekti.
36:18 sakýnýn: Rabþake, halký Yahudalýlar'ýn Asur kralýna boyun eðmek zorunda olduðuna inandýrmak
istedi. Hizkiya'yý da Asur'un yetkisine karþý baþkaldýrarak halkýnýn Asur'a karþý görevlerini yerine
getirmekten alýkoyan bir kral olarak göstermek istiyordu.
Yahve bizi kurtaracaktýr, diye Hizkiya sizi kandýrmasýn: Rabþake resmen Yahve'ye meydan
okuyordu (36:7,10,15,18,20; 37:10). Hizkiya bunu anladý (37:4,14-17). Davut daha gençken
düþmanýn bu oyununu anlamýþtý (1. Samuel 14:26,36,45-46). Tanrý Kendisi'ne sövenleri düþürür
(37:7).
Milletlerin ilahlarýndan biri Asur kralýnýn elinden hiç kendi memleketini kurtardý mý?: Burada
Rabþake'nýn özyapýsý belirlenir:
1. Gururu
Çiviyazýlarýndan savaþlarýn þu amaçlarla yapýldýðý anlaþýlýr:
a. Asur ilahlarýnýn -- özellikle Aþur'un -- onurunu artýrmak için,
b. Düþmanlarýný cezalandýrmak için,
c. Yenilen her ülkede Aþur'un kurallarýný kabul ettirmek ve ona tapýnýlmasýný saðlamak için.
Asur kralý, bir ülkeyi yendiðinde o ülkenin ilahlarýný da yendiðini düþünüyordu. Onlarý
«yenince» kendini daha çok önemsiyordu (10:5-14).
2. Küfrü
Evrenin Yaratýcýsý ve Hükümdarý olan Yahve'nin bölgesel bir ilah olduðunu öne sürüyordu
(36:19,20). Rabþake'nin düþündüðü gibi, putlar birer hiçtirler, ama Yahve ulu VAR
OLANIM'dýr.
36:19 Hamat: (10:9) Sargon Ý.Ö. 720 yýlýnda egemenliðinin üçüncü yýlýnda 1Hamat'ý ele geçirdi ve kenti
soydu. Kralý Asur'a sürdükten sonra derisini yüzüp onu yaktý. Yerel halkýn çoðunu sürdürdü,
onlarýn yerine Asurlular'ý Hamat'a yerleþtirdi. Kent üzerine bir Asurlu'yu kaymakam olarak
görevlendirdi.
Arpad: (10:9) 1Arpad Hamat'a yardým etmek için Sargon'a karþý savaþa katýldý. Hamat'ýn yenildiði
yýlda Arpad da Sargon'un eline düþtü.
Sefarvaim: Asur Ýsrail'i sürdükten sonra Samiriye'yi iþgal etmek için 1Sefarvaim'den adamlar
gönderdi (2. Krallar 17:24,31-35). Sefarvaim'in can atarak yaptýðý ihanet onun canýna mal oldu.
1

Samiriye'yi benim elinden kurtardýlar mý: Þalmaneser, Ýsrail kralý Hoþea'ya karþý saldýrýlara
baþlamýþtý; Sargon onlarý baþarýyla sona erdirdi. Sargon'un Khorsabad'daki sarayýnda bulunan
bir eserde Ýsrail'den 27.280 sürgünü getirdiði kaydedilir.
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36:20 benim elimden kurtaranlar kimlerdir ki, Yahve Yerusalem'i benim elimden kurtarsýn:
Dünyanýn Golyatlarý'yla Sanheribler'i övünmeden edemezler. Böbürlenme þu nitelikleri taþýr:
1. Gurur (36:18-20),
2. Cahillik (36:7),
3. Bayaðýlýk (36:12),
Böbürlenenler iþlerini sona erdirmeden önce en bayaðý biçimde övünürler. Golyat «Yanýma
gel de senin etini göklerin kuþlarýna ve kýrýn hayvanlarýna vereyim» diyerek çalým sattý
(1. Samuel 17:44).
4. Tanrý'ya sövme (36:20),
Sanherib de «Samiriye ve onun putlarýna ne ettimse, Yerusalem'e ve onun putlarýna da etmez
miyim?» (10:11; 2. Krallar 19:23) diyerek Tanrý'yý küçümsüyordu.
5. Kandýrma (36:16-17),
Göz boyayan vaatlerle tehlike, iðrençlik ve adaletsizliði gizlemeye çalýþýr.
6. Korkutma (36:18-20),
Yýlgýnlýða düþürülmüþ kiþiler, onlarý korkutanlarýn elinde piyon olurlar.
7. Yalan,
Yalancýlarýn anýmsama yetenekleri güçlü olmalý. Rabþake 36:10'da Yahve'nin Asurlular'ý
Yahuda'ya karþý gönderdiðini söylemiþti. Þimdi de Yahve'yi yeneceðinden söz ediyor. Eðer
onu Yahve onu gönderdiyse, niye O'nu yenmeye gerek duysun?
8. Ýnsanlarý uþak yapmaya hakký olduðunu ileri sürme.
36:21 onlar sustu: Tanrý'ya saygý göstermeyen, tanrýsal kurallara uymayan kiþiyle yakýn bir iliþki
sürdürülmemeli, çünkü özyapýsýndaki zayýflýk onunla arkadaþlýk yapaný tehlikeye sokar
(2. Selanikliler 3:14).
ona bir söz bile cevap vermediler: Konuþulacak ve konuþulmayacak zamanlar var (Davut'un
duasýný [Mezmur 141:3] ile Mesih'in davranýþýný [Markos 14:61; 15:5; Luka 23:9] inceleyein). Kiþi
budalalýk ya da öfke yüzünden surat asýp konuþmayabilir. Ama bu ayette Yahuda halký bu
nedenlerden susmadý. Duvardaki halk Yahve'nin gücünü övebilirdi. Ahab'ýn Suriye kralý
Benhadad'a söylediði gibi, «Kýlýç kemerini kuþanan, onu çözen gibi övünmesin» diyebilirdi
(1. Krallar 20:11). Ama hayýr, Hizkiya'nýn «Onlarý yanýtlamayýn» buyruðuna boyun eðdiler
(Süleyman'ýn Meselleri 26:4; Vaiz 3:7; Matta 7:6). Bu da Yahuda'daki disipline ve Hizkiya'nýn söz
geçirme yeteneðine tanýklýk eder. Böyle bir ortam ancak Tanrý'nýn lütfuyla oluþmuþtur.
36:22 esvaplarý yýrtýlmýþ olarak: Hizkiya'nýn temsilcileri, Rabþake'nin küfrü karþýsýnda Yahuda'nýn
düþkünlüðü için duyduklarý derin üzüntüyü giysilerini yýrtarak gösterdiler (Tekvin 37:29; 1. Samuel
4:10-12; Ezra 9:1-3; 2. Tarihler 34:18-19; Matta 26:65; Yoel'in uyarýna da bakýn, 2:13).
Rabþake'nin sözlerini ona bildirdiler: Temsilcileri Hizkiya'ya olup bitenleri bildirdiler.
Hizkiya'nýn tepkisi çok sevindiricidir: «Hizkiya bunu iþitince, esvabýný yýrttý ve çul sarýnýp Rabbin
evine girdi ve ... Yeþaya'ya gönderdi» (37:1,2). Kiþinin tek çaresi Tanrý'ysa baþka çare aramaya
gerek yoktur.
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Uygulamalar:
1. Kral Hizkiya «Rabbin gözünde doðru olaný yaptý» (2. Krallar 18:3-8). Halkýný Tanrý'ya geri
döndürüyordu. Gereken düzeltmeleri (reformlarý) yapmaktayken Yahuda'nýn baþýna Asur
belasý geldi. Mesih inanlýsý da Tanrý yolunda yürürken saldýrýlarla karþý karþýya gelirse
þaþmamalýdýr. Baskýlar Mesih inanlýsýnýn dayanýklýlýkta pekiþmesi, Tanrý'ya içten baðlýlýðýnýn
güçlenmesi ve gösterdiði çabanýn artmasý için Tanrý'nýn izniyle gelir. Hizkiya'nýn öðrendiði gibi
bir Mesih inanlýsý da sýkýntý zamanýnda Tanrý'ya baðlý kalarak O'nun güçlü kurtarýþýna tanýk
olacaktýr.
2. Sýkýntý her an inanlýya sarýlabilir. Onun için rahat bir durumda yaþadýðý zaman Tanrý'ya övgü
sunmalýdýr. Ama ayný zamanda rahatlýða da fazla alýþmamalýdýr, yoksa imanýn sert koþullarýna
artýk uyamamak tehlikesinde olabilir (Filipililer 4:11-13; 2. Timoteus 4:7,8; Ýbraniler 12:2-4).
3. Mesih inanlýsýný yenmeye koyulan düþman onu korkutmaya çalýþýr, güçsüzlüðünü sergiler, onu
ümitsizlik içinde ezmeye çabalar. Bir Mesih inanlýsý iman yolunun en baþýndan Rab'de ümit
etmeyi ve O'nun bakýþ açýsýný benimsemeyi öðrenmelidir (1. Korintliler 1:25-30; 2. Korintliler
10:3-5; Filipililer 2:5).
4. Tehditler ile bu tehditlerin gerçekleþmesinin apayrý þeyler olduðu vurgulanmalýdýr. Tehditler
daha olmamýþ bir olayý þimdiden oluyormuþ gibi büyüterek insaný paniðe sokar. Kiþi bu
durumda korkusunu yenmekte zorlanýr.
5. Tanrý'ya boyun eðmeyen kiþinin O'nun korumasýný yitirdiðini neredeyse herkes bilir. Rabþake,
(anlayabildiði aþamada) Yahuda'nýn Tanrý'nýn sunaklarýný yok etmekle O'ndan yargý
bekleyebileceðini düþünmüþ. Bu temizlik kampanyasýný yanlýþ yorumladýysa da, kavradýðý ilke
doðruydu: Tanrý'nýn yetkisini tanýyan ve O'nun kutsallýðýna uyan kiþi Tanrý'dan yardým
bekleyebilir. Ama baþkaldýran, Tanrý'nýn yetkisini geri çeviren kiþi, O'nun öfkesini kendi üzerine
yaðdýrmýþ olabilir.
Þemsiyenin altýnda kalmayan kiþinin baþýna yaðmur düþer. Tanrý'nýn yetkisine boyun eðme
eylemi, Mesih inanlýsýný Tanrý'nýn öfkesinden koruyan bir þemsiyeye benzetilebilir. Mesih
inanlýsý, onu Tanrý'nýn öfkesinden koruyan yetki þemsiyesinin altýndan çýkarsa, bu söz
dinlemezliðinden dönünceye dek Tanrý öfkesinden onu artýk hiçbir þey koruyamaz. «‹Rab,
kendi halkýný yargýlayacak› diyeni tanýyoruz.... Diri Tanrý'nýn eline düþmek korkunç bir þeydir»
(Ýbraniler 10:30,31).
6. Gururlu insanlar böbürlenirler (Yahuda 16). Ne var ki, yüksek sesle övünürken de Tanrý
öfkesinin hedefi olurlar (10:12-19; Süleyman'ýn Meselleri 6:16,17; Yakup 4:6; 1. Petrus 5:5).
Herkes tutumunu yoklasýn.
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