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Otuz yedinci bölüm, otuz altýncý bölümün devamýdýr.  Ayný olay anlatýlmaktadýr.

37:1 Hizkiya bunu iþitince: Rabþake'nin Yahuda'yý ele geçireceðine iliþkin tehditlerini duyunca,

Hizkiya önderlerine ve ordu komutanlarýna danýþtý, gereken önlemleri aldý ve halký Tanrý'ya

güvenmeleri konusunda teþvik etti (2. Tarihler 32:3-8).  Rabþake'yle konuþtuktan sonra geri

dönen üç temsilcisinin anlattýklarýný duyunca Tanrý'ya baþvurdu.  Baþka sýðýnaðý yoktu.  Bu gerçeði

bilenlere ne mutlu!  Sorunlarý çözmek için en kestirme yol, Tanrý'ya sýðýnmaktýr.

esvabýný yýrttý, çul sarýndý: Hizkiya elçileri gibi giysisini yýrtarak kendini alçalttý (1. Petrus 5:6,7)

ve üzüntüsünü belirtti (36:22).  Çul sarýnarak da duyduðu kaygýyý simgesel olarak gösterdi (Kederi

belirtmek için bu iki yöntem sýk sýk birlikte kullanýlýrdý [Tekvin 37:34; 2. Samuel 3:31; 1. Krallar

21:27; Ester 4:1]).  Tanrý'nýn adý ve onuru çiðnenince kral bile giysileri yýrtmalý, çul sarýnmalýydý.

Ne var ki, kimi zaman önderler Tanrý'nýn onuru nedeniyle böyle üzülürken halk arasýnda bazýlarý

bayram havasýný sürdürür (32:9-14).

Rabbin evine girdi: Davut kötülerin gönencinin büyüklüðüne þaþýrarak Tanrý'nýn mantýðýný

algýlayamadý.  Ne var ki, tapýnakta dua ederken bu konuda anlayýþa kavuþtu (Mezmur 73:3,17).

Kral Hizkiya da Tanrý'nýn yönergesini öðrenmek için tapýnaða koþtu.  Bu Tanrý adamlarýndan örnek

alarak Mesih inanlýsý, düþmaný onu tehdit ederken, Tanrý'ya yalvarmalý, davasýný O'nun eline

býrakmalýdýr (Mezmur 73:28).  Sýkýntýsýnýn nedenini baþkalarýnda aramaktansa, ilkin kendi yüreðini

yoklamalý (Mezmur 73:21,22.)

37:2 Elyakim, Þebna: Elyakim'le Þebna, Rabþake'nin verdiði gözdaðýný duyduklarý için durumu

Yeþaya'ya iletmeye en uygun kiþilerdi.  Hizkiya Elyakim, Þebna ve kahinlerin ihtiyarlarýný

Yeþaya'ya göndermekle peygambere gereken saygýyý göstermiþ oldu.  (2. Krallar 22:14'ü ve

Yeremya 37:3'ü karþýlaþtýrýn.  Öte yandan Ahab Mikaya'yý getirtmek için tek bir hadýmý

göndermekle peygamberi aþaðýlamýþtý [1. Krallar 22:9]).

kahinlerin ihtiyarlarý çul sarýnmýþ: Ruhsal önderler halk için dua görevini yüklenmelidir (Yoel

2:17).

37:3 tekdir (paylama) günü: Tanrý Asur elçisinin güvenlik içinde Yeruþalim'e karþý sözler söylemesine

izin verdi.  Bu, Yahuda halkýný paylamak ve bir bakýmdan cezalandýrmak için bir yöntemdi.

Neden?  Hizkiya tahta çýkar çýkmaz Tanrý'ya boyun eðmeye karar verdi (2. Tarihler 29:10).

Levililer'le kahinlerin kendilerini kutsamasýný buyurdu ve onlara tapýnaðý temizletti.  Sonra

bayramlarýn kutlanmasýný ve gereken tüm kurbanlarýn kesilmesini emretti (2. Tarihler 29-31).

Buna karþýn Sanherib'den korkarak onun yüklediði haracý ödemek için Rabbin evindeki ve kralýn

sarayýndaki bütün gümüþü verdi. Ayrýca tapýnaðýn kapý ve direklerindeki altýný alýp onu Asur kralýna

gönderdi (2. Krallar 18:13-16).  Ýþlediði bu suçun yaný sýra bir de Mýsýr'a güven baðladý (20:5,6;

30:1-4; 36:6,9).  Hizkiya paylanmayý hak etmiþti.

 «Tekdir» çoðu zaman «sövgü» ya da «küfür» olarak çevrilir (Nehemya 9:18,26; Hezekiel 35:12).

Rabþake'nin Tanrý'ya karþý sövgüsü, «küfür günü» sayýlýr (36:15,18,20).

çocuklar doðum yerine geldi, fakat doðuracak güç yok: Ýbranice'de bu cümle, «Çok büyük

tehlikedeyiz ve onu geri çevirmeye güçümüz yoktur» anlamýna gelen bir deyimdir (Hoþea 13:13).

Yahuda'nýn çok tehlikeli bir durumda olduðu belliydi; kendini kurtarmaya gücünün yetmeyeceði

sanýlýyordu.
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37:4 hay olan Allah:  Diri Tanrý cansýz putlarla karþýlaþtýrýlýr (Mezmur 115:4-8; 135:15-18).

hay olan Allah'a meydan okumak için:  Kral, devlet adamý ve rahibi endiþeye düþüren olay

þuydu: Tanrý'nýn adýna küfredildi (37:5,17,23,24,28,29; «Kalk, ey Allah, kendi davaný gör.  Akýlsýzýn

bütün gün Sana sitem ettiðini an» [Mezmur 74:22]).

Rab iþitir: (2. Samuel 16:12)

azarlar: (Mezmur 50:21)

elde bulunan geri kalanlar: «Geri kalanlarýn» genellikle Yahuda olduðu kabul edilir.  Ýsrail'in on

oymaðý sürgüne götürülmüþtü (2. Krallar 18:9-12); Yahuda bu zamana dek büyük oranda

sürgünden esirgenmiþti.  Yalnýzca Sanherib belgelerinde, Yahuda'nýn duvarlý kentlerini ele

geçirdiði zaman (36:1) 200.000'den fazla kiþiyi Asur'a sürdüðünü kaydetti.

yalvarmaný yükselt: Tanrý'ya iman edenler azýnlýktadýr.  Yýlmamalarý için Tanrý'ya yalvarýlmalý.

Mesih inanlýsýnýn baþkalarýnýn onun için dua etmelerini rica etmesi, kendisi için dua etmesini

gereksiz kýlmaz.  Yeþaya'nýn yalvarmasýný rica ederken Hizkiya kendisi de Tanrý'ya yakarýyordu

(37:14-20; Yakup 5:16).

37:6 Asur kralýnýn uþaklarýnýn Bana sövmek için söyledikleri iþittiðin sözlerden ötürü korkma:
(36:20).  «Uþak» için kullanýlan sözcük aþaðýlayýcý bir sözcüktür. Karþýlýðý «dalkavuk» olabilir.

iþittiðin sözlerden ötürü korkma: Ýnsan fýsýltýlardan korkar, sözlerden incinir, tehditlerden dolayý

dehþete uðrar.  Sözler delip geçer, yüreðin gizli yerlerine saplanýr.  Aðýzdan çýktý mý etkilerini

Tanrý'dan baþka kim yönlendirebilir?  Mesih inanlýsý Davut'la birlikte ayný duayý etmeli: «Ya Rab,

aðzýma bekçi koy; dudaklarýmýn kapýsýný koru» (Mezmur 141:3).

37:7 ben onun içine bir ruh koyacaðým:  Tanrý, Asurlu'dan gurur ve böbürlenme ruhunu alýp, ona

korku ve kararsýzlýk ruhunu verecekti.  Tanrý Asur kralýný, onun Hizkiya'yý korkuttuðundan çok

korkutacaktý (37:9).

bir haber iþitecek: Bu haberin ne olduðu tam bildirilmez.  Büyük olasýlýkla ya Tirhaka'nýn

saldýrmak için yaptýðý hazýrlýklar (37:9) ya da Asur ordusunun vurulmasý (37:36) duyuruluyordu.

Ayrýntýlarý belli olmayan bu vaat baþlangýç açýsýndan yeterliydi.  Daha sonra gereken ayrýntýlar da

verilecekti (37:22-35).

onu kýlýçla düþüreceðim: (37:38).  Mesih inanlýsý bu ayet nedeniyle çok ümit kazanabilir.  Çünkü

Sanherib'in içine ruh koyan, ona haber iþittiren, onu ülkesine döndüren, onu kýlýçla düþüren

Tanrý'dýr.  Tanrý'nýn inanlý için «her durumu yararlý yönde iþlediðini biliriz» (Romalýlar 8:28).

37:8 Libna: 1Libna 1Lakiþ'ten uzak deðildi (Yeþu 10:31; 15:39-42).  Kahinlerin sýðýnacak kentiydi

(1. Tarihler 6:57).  Libna, Kral Yehoram'ýn egemenliðinde Yahuda'ya karþý ayaklandý (2. Krallar

8:22).  Asur ordularý Mýsýr'a doðru ilerlerken Lakiþ'ten sonra Libna'yý dize getirmeliydi.

Lakiþ: Asur kralýnýn Lakiþ'i yenip yenmediði belli.
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37:9 Habeþ kralý Tirhaka ... cenketmek üzre çýktý, diye iþitti: Tirhaka o dönemin en tanýnmýþ

krallarýndandýr.  Mýsýr'da bulunan kalýntýlara göre Ý.Ö 693-667 yýllarý arasýnda 26 yýl egemenlik

sürdü.  Ý.Ö. 700 yýlýndan baþlayarak 1Habeþ kralý olduðu ve Aþaðý Mýsýr üzerinde baþ egemen

olduðu sanýlýr.  Bu durumda Þabatok (18:1,2; 19:11; 20:1; 30:2) Tirhaka'nýn valisi olarak ya tüm

Mýsýr'ý ya da bir bölümünü yönetiyordu (Rawlinson, History of Ancient Egypt, 2. cilt, sayfa 450'den alýnan

The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 17'ye aktarma).

Tirhaka Asur'a karþý Yahuda ile antlaþma yapmýþtý.  Asur kralý, Tirhaka'nýn büyük bir orduyla

kendisine karþý çýktýðýný duyunca çabuk davranmak zorundaydý.  Yerusalem'i savaþarak ele

geçirmek için ne zamaný ne de gücü vardý.  Bu nedenle, bir zamanlar «üzerime koyacaðýn þeyi

yüklenirim» (2. Krallar 18:14) diyerek boyun eðmiþ olan Hizkiya'nýn bu kez de yumuþacaðýný

umuyordu.

bunu iþitince Hizkiya'ya ulaklar gönderip dedi: Rabþake Hizkiya'yý teslim olmasý konusunda

sýkýþtýrmak için yeniden temsilcilerini gönderdi.  Aslýnda Sanherib'in iletecek yeni bir haberi yoktu;

37:10-13 ayetlerine eklenmiþ olan birkaç ad dýþýnda, 36:18-20 ayetlerinden deðiþik bir bildiriyi

içermez.

Bu durum, Mesih inanlýsýnýn þeytanla iliþkisine koþuttur.  Hizkiya Tanrý'ya güvenmediði dönemde

düþmanýna boyun eðip haraç ödedi.  Týpký bunun gibi, bir Mesih inanlýsý imanda zayýf olup

þeytanýn arzusunu uyguladýðý zaman günahýn onun üzerine egemenlik sürmesine izin verir,

bedenini kötülüðe teslim eder (Romalýlar 6:12,13a,14a).  Bu kendisine çok pahalýya mal olur

(Romalýlar 6:16a).  Bir inanlýnýn günaha kapýldýðý her bir olay, þeytaný yenmesini zorlaþtýrýr.  Ancak

Hizkiya'nýn örneðini izleyerek þeytana uyma düþüncesini hiç beslemeden Tanrý'nýn yardýmýný

istemelidir.

37:10 güvendiðin Allah'ýn:

1. Tanrý'ya güvenmek en doðal tepki olmalý.

Tanrý tüm güç ve bilgeliðe sahiptir, çocuklarý için iyilikten baþka amacý yoktur (Yeremya 29:11),

çocuklarýna baðlýlýðý sonsuzdur.

2. Bu gerçeklere karþýn Tanrý'ya güvenen kiþi pek az bulunur.

Bunun nedeni de kiþinin geçici ve yüzeysel þeyler tarafýndan imanýnýn yok edilmesine izin

veriþi deðil mi?

3. Ne var ki, bollukta olsun, yoksullukta olsun Tanrý'ya sürekli güvenilmelidir.

güvendiðin Allah'ýn seni aldatmasýn: Ne çirkin küfürdür bu!  Sanki kutsal Tanrý O'na

güvenenleri aldatýrmýþ!

37:11 Asur krallarýnýn tüm uluslarý tamamen yok [ettiklerini] ... sen iþittin ve sen kurtulur musun:
Ýlkinden sonuna dek tüm Asur egemenleri kendilerinin evrensel egemenlik sürdüklerini ileri

sürerlerdi.  Çiviyazýlarýndan þu tür abartmalar okunur:

1. I. Tiglat-pileser kendini «tüm bölgeleri dehþete düþüren fatih» olarak adlandýrdý.

2. Asur-izir-pal «tüm insan soylarýnýn üstesinden gelen kral» olarak geçer.

3. II. Þalmaneser «tüm dünya üzerine yürüyen» egemendir.

4. Þamas-Vul «dünyayý ayaklar altýna alan» olarak bilinir.

5. Sargon «ilahlarýn tüm krallar üzerine egemen olmasýna izin verdikleri kiþi» unvanýný taþýr.

Kendisinin «pusulanýn dört doðrultusunun iki baþlangýcýndan iki sonuna dek, yani kuzeyin
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ötesinden güneyin ötesine dek ve doðunun ötesinden batýnýn ötesine dek egemenlik

sürdüðünü» ileri sürdü.

6. Sanherib «ilahlarýn babalarý olan Aþur beni yükselterek tüm uluslar arasýnda yaþayanlarýn

silahlarýna kýyasla benim silahlarýmý arttýrdý» der. (The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 18)

Rabþake, Hizkiya'yý felçe uðratmak için Asur kralýnýn yengilerini sayarak övünüyordu.  Ne var ki,

tüm ülkeleri yenememiþti; örneðin, Mýsýr'ý saymaya cesareti yoktu!  Böbürlendiði o anda Etiyopya

kralý ona saldýrmak üzere deðil miydi (37:9)?  Ne var ki, bu «önemsiz ayrýntýyý» açýklamaya gerek

görmedi. 1) Yendiði ilahlarý (37:12), 2) elde ettiði ülkeleri (37:12) ve 3) yendiði krallarý (37:13)

saymaktan yorulmadý.  Baþarýnýn güneþi, gururlu adamýn ürününü çürütür!

37:12 atalarým:  Asur egemenleri kendilerinden önce hüküm süren tüm egemenleri «babalarý» olarak

tanýttýlar.  Örneðin, Sanherib'in babasý Sargon, egemenliði zorla almýþ olmasýna karþýn,

kendisinden öncekilerden «krallar olan babalarým» diye söz ederdi (The Pulpit Commentary, 2. cilt,

sayfa 18).

Bu ayette adlarý geçen ülkeler Yukarý 1Mezopotamya'da bulunurdu.  Asurlular sürdükleri Ýsrailliler'i

bu bölgeye yerleþtirdi (2. Krallar 17:6; 18:11; 1. Tarihler 5:26).  Asur'un yendiði ülkelerin çokluðu

korkunçtu.  Ne var ki, olumsuzluk ne denli çok olsa da Tanrý baðlýsý korkusuzca, güvenlik içinde

O'na iman edebilir.

1Gozan (2. Krallar 17:6; 18:11), 1Haran (Tekvin 11:31), 1Retsef:

Telassar:  Arapça ve Kildani dillerinde «tel» sözcüðü «tepe» anlamýna gelir. Telassar'ýn bugünkü

adý Tel-afer'dir.  Musul'un batýsýna düþer.

1Eden: Baðdat'ýn kuzeyinde Adna adlý bir köy var.  Bilim adamlarýnýn bazýlarý bu bölgenin eski

adýnýn Eden olduðunu, Yaradan'ýn Adem'le Havva'yý o bölgede bir bahçeye yerleþtirdiðini düþünür

(Tekvin 2:8).

37:13 1Hamat, 1Arpad: (36:19'la ilgili notlara bakýn).

1Hena ve 1Ývva: Bu kentler Babil'deydi.  Oradan Samiriye'ye göçmenler gönderildi (2. Krallar

17:24).

1Sefarvaim:  (36:19'la ilgili notlara bakýn).

37:14 mektubu ulaklarýndan aldý: Ulaklarýn krallar arasýnda mektup taþýmalarý, çok kullanýlmýþ bir

ulaþým yöntemiydi (2. Krallar 5:5; 20:12).

Hizkiya mektubu ... okudu ... Rabbin önüne koydu: Tanrý, kiþinin gereksinimlerini önceden bilir

ama O'na baþvurulmasýný bekler (2. Tarihler 20:3,11-13,15).  Hizkiya'nýn küfre yanýt verecek

yeteneði yoktu.  Ancak Tanrý, tanrýsýzlýða uygun bir karþýlýk verebilir.  Ýyi ki, Hizkiya bu konuda

uðraþmaya kalkmadý. Kendine düþen görevleri baðlýlýkla yapýyordu.  Gereken savunma

önlemlerini almýþtý, düþmanýn tehditlerine kapýlmýyordu (2. Tarihler 32:1-8).  Ayrýca küfrü

yargýlamanýn Tanrý'ya özgü olduðunu biliyordu.
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37:15 Hizkiya Rabbe yalvarýp dedi: Hizkiya'nýn tutumu doðru olduðu için duasý da etkiliydi.  Eðer

Tanrý'ya uygun olmayan bir tutumla yaklaþsaydý, karþýlaþtýðý güç olaylar olumsuz bir sonuca

varabilirdi.  Tanrý'ya yaklaþan biri þu beþ ilkeyi benimsemiþ olmalýdýr:

1. Tanrý'nýn var olduðundan emin olmalýdýr (Ýbraniler 11:6).

Tanrý aramýzda yaþayandýr (Yuhanna 1:14).

2. Yüceliði tanrýsayarlýkla anmalýdýr.

Ýsa Mesih için «Tanrýsayarlýðý nedeniyle iþitildi» yazýlýr (Ýbraniler 5:7)!  Aþýrý sýkýntý çekmesi, Ýsa

Mesih'i Babasý'na karþý saygýzýlýða itmedi.  Mesih inanlýsý O'nun kutsal özdenetimini örnek

alsýn!

3. Ýstemini yerine getirmek için Tanrý'nýn gücünün yeterliliðine güvenmelidir.

4. Tanrý'nýn yaratýklarýyla yakýndan ilgilendiðine inanmalýdýr.

Hizkiya Tanrý'ya «Ýsrail'in Tanrýsý» olarak seslendi (37:16).  Davut da þöyle yazar: «Kendisine

(Tanrý'ya) yakýn bir kavim olan Ýsrail oðullarý» (Mezmur 148:14).  Tanrý'nýn kiþiyle ilgilenmesi

için ateþli bir biçimde yalvarmak gerekmez.  O zaten kendininkileri kayýrmaktadýr (Luka 12:22-

31).

5. Tanrý'ya kiþisel yarar aramayarak yaklaþmalýdýr.

Hizkiya Tanrý'ya ne kendisi ne de halký için yakardý, O'nun küfredilmiþ adýnýn uluslar arasýnda

yücelmesi için yalvardý (37:17-20).

37:16 Ey kerubiler üstünde oturan ordularýn Rabbi: Hizkiya Tanrý'ya tapýndý.  O'nun 1) Ýsrail'in Tanrýsý,

2) tüm dünya krallýklarýnýn Tanrýsý ve 3) dünyanýn Yaratýcýsý olduðuna tanýklýk ediyordu.

kerubiler üstünde: Cennette Tanrý kerubiler üstünde oturur (Sayýlar 7:89; 1. Samuel 4:4;

2. Samuel 6:2; 1. Tarihler 13:6; Mezmur 80:1; 99:1).  Ayrýca Tanrý Eski Antlaþma döneminde

antlaþma sandýðýnýn üstündeki baðýþlamalýk örtüsünü koruyan kerubilerin üzerinden halkýnýn

temsilcisiyle söyleþiyordu (Çýkýþ 25:21,22).  Kerubiler, Tanrý'nýn yüceliði belirdiðinde görünen

varlýklardýr (Sayýlar 7:89; Ýbraniler 9:5).

Tanrý'ya baþkaldýrdýðý zaman þeytan «Göklere çýkacaðým, tahtýmý Allah'ýn yýldýzlarý üzerine

yükselteceðim ... bulutlarýn yüksek yerleri üzerine çýkacaðým, kendimi Yüce Allah gibi yapacaðým»

(14:13,14) diyerek övünüyordu.  Asur kralý ayný tutumu takýnýyor ve Tanrý'yý tahtýndan düþürmek

sanki onun için bir çocuk oyunuymuþçasýna böbürleniyordu.  Ne var ki, Hizkiya Tanrý'nýn tahtýndan

indirilmezliðine güveniyordu.  Duasýna bu gerçeði ilan ederek baþladý.

bütün dünya krallýklarýnýn Allah'ý sensin, ancak sensin: Tek bir Tanrý'nýn var olduðuna ne denli

açýk bir tanýklýk!  Hizkiya Sanherib'in inancýný -- her ülkenin kendi ilahýnýn var olduðunu -- kabul

etmiyordu (37:19).

gökleri ve yeri sen yarattýn:  (40:26,28; 42:5; Tekvin 1:1; Mezmur 102:25)

37:17 ya Rab, kullaðýný ið: Hizkiya Tanrý'nýn Süleyman'a verdiði vaade bilinçli bir biçimde dayandý

(2. Tarihler 7:15,16).

Sanherib'in hay olan Allah'a meydan okumak için gönderdiði bütün sözleri iþit: Hizkaya,

bu olayýn arkasýnda gizlenen asýl nedenleri anlayabildi.  Mesih inanlýsý Tanrý'nýn lütfuyla bu

yeteneði geliþtirirse, ruhsal hizmetindeki yararlýlýðýný artýrmýþ olur (Yakup 1:5).

37:18 Ya Rab, Asur krallarý gerçi bütün milletleri ve onlarýn memleketini harap etti: Asur-izir-pal

yönetiminde Ý.Ö. 800 yýlýndan baþlayarak yaklaþýk iki yüzyýl boyunca Asur durdurulmadan sürekli
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diðer ülkeleri ele geçiriyordu.  Kutsal Yazý'da onun Tanrý halkýyla iliþkisine aðýrlýk verildiði için

Asur'un yalnýzca batýya doðru ilerlemesi kaydedilir.

1. (Ý.Ö. 760) Pul'un yönetiminde Samiriye'ye saldýrdý (2. Krallar 15:19).

2. Tiglat-pileser'in yönetiminde Ýsrail'in on oymaðýnýn bir bölümünü sürdürdü (2. Krallar 15:29).

3. Yine Tiglat-pileser'in yönetiminde Þam'ý dize getirdi (2. Krallar 16:9).

4. Þalmaneser'in yönetiminde Samiriye'ye saldýrdý (2. Krallar 17:5), Sargon'un yönetiminde onu

ele geçirdi.

5. Sargon'un yönetiminde Filistin'e saldýrdý, Aþdod'u ele girdi (20:1).

6. Bu bölümün yazýldýðý dönemde Mýsýr'ý yenmek için gerekli görünen önkoþulu, yani Yahuda'yý

denetimi altýna alma konusunu tamamlamak niyetindeydi.

37:19 ilahlarýný ateþe attýlar:  Asurlular, aldýklarý esirlerin ülkeleriyle baðlarýný koparmak için o halklarý

hem sürüyor, hem de ilahlarýný ateþe veriyorlardý.  Romalýlar, tam tersine, yendikleri halklarý

sürmediler.  Üstelik tapýndýklarý ilahlarý Roma ilahlarýyla birleþtirmeye çaba gösterdiler.

onlar ilah deðildiler: «Ýlahlar» için Yeþaya'nýn en çok kullandýðý sözcük olan «elilim», «tanrý

olmayanlar» anlamýna gelir (Yeremya 2:11; 5:7; 16:20'ya da bakýn).

ancak insanýn ellerinin iþi: (2:8; 40:19; 41:7; 44:9-20; Mezmur 115:4-8; Yeremya 10:3-15)

Hizkiya'nýn içinde bulunduðu sýkýntý, onun Tanrý bilgisini hiç sarsmadý.  Bir an bile diðer ülkelerin

ilahlarýnýn gerçek tanrýlar olduklarýný düþünmedi.  Süleyman'ýn ve Ahab'ýn iðrençliði Hizkiya'nýn

lekesiz örneðiyle karþýlaþtýrýlýrsa, çok üzücüdür (1. Krallar 11:1-11; 16:30-33).  Mesih inanlýsý

yaþamýný yoklasýn: Acaba kendi bu krallardan hangisine benzemektedir?  Hinduizm'de inanýlan

ilahlarýn ya da Buddha'nýn da Tanrý olduðuna hak veriyor mu?  Diðer dinlerin de doðru

sayýlabilmesine olanak tanýmaya hazýr mý?  O dinlerdeki göz kamaþtýrýcý olaylarýn, söz konusu

dinin doðru oluþunu kanýtladýðýný ileri sürer mi?  Hizkiya'nýn bir tek Tanrý'nýn var olduðundan

þaþmamasý örnek alýnsýn.  Mesih inanlýsý bu temelden cayarsa, iman yolunda ayakta kalmýþa

benziyorsa da, haberi olmadan yýkýlmýþtýr.

37:20 ya Rab Allahýmýz: «Ýsrail'in Tanrý'sý» ile ilgili nota bakýn (37:15).

onun elinden bizi kurtar: Kutsal Yazý'da bulunan dualarýn çoðu dua edenin baþkalarý için aracýlýk

yaptýðýný gösterir.  Ýbrahim Sodom için (Tekvin 18:23-32), Musa (Çýkýþ 32:31,32), Yeþu (Yeþu 7:7-

9) ve Samuel (1. Samuel 7:8,9) Ýsrail için Tanrý'ya yalvardýlar.  Eyüp'ün son resmi, Tanrý'nýn

buyruðuna uyarak kendisini suçlayan arkadaþlarý için dua ettiðini gösterir (Eyup 42:8).  Mesih

inanlýsýnýn baþkalarý için dua etmesi çok önemli görevlerinden biridir.  Yeþaya «þefaatçinin

bulunmamasýna» þaþýrdý (59:16).  Tanrý'ya inanan kiþinin baþkalarý için dua etmesi, günden güne

doðal bir alýþkanlýk olmalý.

bütün dünya krallýklarý bilsinler ki, Yehova sensin, ancak sensin: «Göklerdeki Babamýz, adýn

kutsal kýlýnsýn ... yücelik sonsuzlara dek Senindir.  Amin» (Matta 6:9,13; Mezmur 83:16-18; Daniel

9:18,19; Luka 11:2).  Tanrý'nýn gerçek uþaklarý, yalnýzca kendi uðurlarýna deðil, Yahve'nin adýnýn

yüceltilmesi için düþmanlarýndan kurtulmak ister.

1. Musa Ýsrail'in Kýzýl Deniz'den geçerek Mýsýrlýlar'ýn elinden kurtulmasýnýn, Edom beylerinin

korkmasýna, Moab önderlerinin titremesine ve Kenan'dakilerin korkudan erimesine neden

olduðu için seviniyordu (Çýkýþ 15:14,15).
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2. Davut düþmanlarýnýn, Tanrý'nýn Yakup'ta ve dünyanýn uçlarýna dek egemenlik sürdüðünü

bilmesini istedi (Mezmur 59:13; 83:[1-5,9,11-]18).

37:21 mademki ... Sanherib'e karþý Bana dua ettin:  Ezilenler, ezenlere karþý Tanrý'ya dua ettiklerinde

O duyar (Çýkýþ 22:23).

37:22 onun hakkýnda Rabbin söylediði söz þudur: Yeþaya'nýn aracýlýðýyla Tanrý, Sanherib'in yargýsýný

bildirmiþti (37:6,7).  Bu bildiri fazlasýyla yetiyordu.  Ne var ki, Tanrý lütfu nedeniyle Hizkiya'nýn

avuntusunu artýrmak istiyordu.  Bu avuntu iki yönlüydü:

1. Sanherib'in üzerine gelecek olan kargaþa ve utanç (37:22-29)

2. Hizkiya ile halkýna saðlanacak kurtuluþ ve sevinç (37:30-35).

Sion kýzý ... seni hor gördü: Sanherib !Sion'a aþaðýlayacaðý kýza bakar gibi bakt ý .   Onu

soyacaðýndan kuþkulanmadý.  Ama Sion, babasýnýn evinde korunmuþ bir bakire gibi (1:8; 10:32;

16:1; 52:2; 62:11) Sanherib'le alay edebilir, onu hor görebilirdi.  Babasý tarafýndan korunmasaydý

(«arkasý» olmasaydý!) alay etmeye nasýl cesaret edebilirdi?  O zaman bir korkak olarak «Köprüyü

geçinceye dek ayýya dayý» demeliydi.  Ama Sion'un korkakça boyun eðmesi söz konusu deðildi,

çünkü Tanrý onun artçýsý oldu (52:12; 58:8,9).  Kötülerin sanýlarý hak ettikleri iðrenme duygusuyla

karþýlanmalýdýr.  Kiþi kötülerin kötülüðünden korkmamalý, sözlerinden etkilenerek onlarýn önemini

abartmamalýdýr.  Sanherib, ne denli kötü söz söylerse söylesin yine de ölecekti. Ama

Yahudalýlar'ýn ömürleri uzatýldý!

!Yerusalem kýzý senin ardýndan baþ salladý: (Mezmur 22:7; 109:25; Matta 27:39). Tanrý'nýn

bakýþ açýsýný benimseyen kiþi, hem günahlýnýn periþanlýðýna acýr, hem de aptallýðýna þaþýrýr

(Mezmur 7:11-17).

37:23 Kime meydan okudun ve sövdün: Sanherib Tanrý'ya sövmekle kendi yýkýmýný hazýrladý (Mezmur

9:16-20).

Ýsrail'in Kutsalý: Yeþaya'nýn 28 kez kullandýðý bu ad, Kutsal Yazý'nýn diðer bölümlerinde toplam

olarak yalnýzca beþ kez bulunur.  Bu adla Tanrý'nýn görkemi ya da gücü deðil, kutsallýðý vurgulanýr.

Tanrýsýzlarýn düþlerinin ürünü olan yalancý ilahlarýn gücü insanlarca övülür, ama Tanrý'nýn kutsallýðý

yüceltilir.  Bu bölümde kaleme alýnan çekiþme, Asur'un gücüyle Tanrý'nýn gücü arasýnda deðildir.

Asur'un Tanrý'nýn kutsallýðýna karþý küfrü yargýlanýr.  Benzeri olmayan Yahve'nin adý, O'nun kutsal

özniteliklerini temsil eder.

1. Kutsallýðýný hiçbir zaman zedelemeyen Tanrý'dýr (2. Timoteus 2:13).

2. Ýnsanlarýn O'na baðladýklarý güveni ödüllendiren Tanrý'dýr (Ýbraniler 11:6).

3. Vaatlerini sürekli yerine getiren Tanrý'dýr (Matta 5:18).

4. Kendi onurunu koruyan Tanrý'dýr (Hezekiel 36:20-23).

5. Ýnsanlarýn Kendisine hizmet etmelerini koþul kýlan Tanrý'dýr (Luka 4:8; 1. Selanikliler 1:9;

Ýbraniler 9:14; 12:28).

37:24 kullarýnýn eliyle: (36:15-20)

Rabbe meydan okuyup dedin, çýktým ... keseceðim ... gireceðim: «Ben» (37:25) anlamýnda

olan «ani» sözcüðünün özgün metinde iki kez yinelenmesi Sanherib'in gururunu vurgular.

Sanherib'in askersel baþarýlarý, aslýnda olduklarýndan çok daha ulu giriþimlerde bulunduðunu



˜˜˜ 333 ̃ ˜˜

Yeþaya, 37. Bölüm, sayfa 9

sanmasýna yol açtý, gücünün yetmeyeceði daha büyük yengileri de kazanabileceðini ona

inandýrdý.  Yengilerini abartmakla birlikte kendi yetilerini doðru deðerlendiremedi.

Sanherib'in tutumu Tanrý'dan korkanlarýn ders almasýný saðlayabilir:

1. Doðrulukla ve Tanrý'ya yaraþýr yöntemlerle kazanýlan baþarýdan kaçýnýlmamalýdýr.

2. Doðrulukla kazanýlan baþarý kiþinin gururlanmasýna yol açmamalýdýr.

erz aðaçlarý, servi aðaçlarý: (14:8'le ilgili nota bakýn.)

cenk arabalarýmla: Asur krallarý savaþ araçlarýný çetin dað silsilelerinden geçirmeleriyle

övünürlerdi.

1. Tiglat-pileser «Kendime askerlerle arabalarý topladým.  Çetin daðlardan geçmek için demir

arabalarýný kullandým.  Böylece askerlerimle arabalarýmýn aþmalarý için dað yollarýný kullanýþlý

yaptým» diye bir bilgi býraktý.

2. Aþur-izir-pal «At arabalarýyla ordularýn geçmesini önleyen daðlýk bölgeyi demir aygýtlarla

kazdým, metal silindirlerle düzelttim, at arabalarýyla ordumu» geçirdim diye bir kayýt býraktý.

3. II. Þalmaneser «Keçi yollarýný, demir kýlýçlarýn uçlarý gibi göðü delen daðlarý demir ve tunç

tekerleklerin aracýlýðýyla açtým» dedi.  «Yollar biraz düzgün olunca askerler yürüdü, atlar

arabalarý çektiler.  Askerler atlarýn engellerden geçmelerine yardým ettiler.  Ne var ki, yollar

çetinleþince askerler saðlam yapýlmýþ arabalarda taþýndý.»

At arabalarý o denli önemseniyordu ki, at arabalarý olmadan Asurlular hiçbir uzak sefere çýkmazdý.
(The Pulpit Commentary 2. Cilt, sayfa 20)

37:25 ben: «Ben» anlamýnda olan «ani» sözcüðünün özgün metinde iki kez yinelenmesi Sanherib'in

gururunu vurgular (37:24'le ilgili nota bakýn).

kuyu kazdým ... ýrmaklarý kurutacaðým: Sanherib, ordusunun ilerlemesini önleyebilen üç engel

saydý: Daðlar (37:24), çöller, ýrmaklar.  Ne var ki, hiçbirini ciddi bir engel olarak görmedi.  Geçmiþ

zamanla gelecek zaman arasýndaki karþýtlýða dikkat edin: «Çýktým», «kazdým», «içtim» ama

«kurutacaðým».  Sincar, Amanus ve Lübnan sýradaðlarýný aþmýþtý. Mezopotamya'yla Suriye'de

susuz bölgelerden geçerken kuyular kazmýþtý.  Ama Aþaðý Mýsýr'da en zor engellerle

karþýlaþacaktý.  Orada Nil Irmaðý'nýn yedi dala ayrýlmasý ve tüm bölgenin sayýsýz kanalla

bölünmesi, gücü at arabalarýna dayanan bir orduya zorluk çýkarýrdý.  Ne var ki, yengilere alýþkýn

olan Sanherib, bu engelleri de yeneceðinden hiç kuþkulanmýyordu.

Mýsýr'ýn bütün ýrmaklarýný kurutacaðým: (19:4-6)

Mýsýr: 1Mýsýr ülkesi için genelikle Yukarý ve Aþaðý Mýsýr'ý akla getiren, «Mýsýrlar» anlamýnda çoðul

bir sözcük kullanýlýyordu.  Ne var ki, bu ayette sözcüðün tekil kullanýlýþý ile Sanherib'e zorluk

çýkaracak olan Aþaðý Mýsýr vurgulanýr.

37:26 onu eski günlerden beri tasarladýðýmý iþitmedin mi: Sanherib'in baþarýlarý ancak Tanrý'nýn

izniyle gerçekleþmiþti (10:5,6). Bu nedenle övünmesi hem akýlsýzca, hem de tehlikeliydi; bir

baltanýn sahibine karþý övünmesi (10:15) gibi bönceydi.  Sanherib bilmesi gereken gerçekleri

kavrayamadýðý için bu sitemle karþýlaþtý.  Tanrý'nýn aðýr yargýsýný gördükten sonra (37:36) ilahlarýna

tapýnmayý sürdürmesi son derecede budalalýktý (37:38).



˜˜˜ 334 ̃ ˜˜

Yeþaya, 37. Bölüm, sayfa 10

37:27 o þehirlerde oturanlarýn gücü bundan ötürü azdý ... kýrýn otu gibi: Bu benzetme Yahudiler

tarafýndan sürekli kullanýlýrdý (40:6-8; Mezmur 37:2; 90:5; 92:7; 103:15).

damlarýn otu gibi: (Mezmur 129:5-7)

37:28 senin oturuþunu, çýkýp giriþini, bana karþý kükreyiþini biliyorum: Bir kiþiyle ilgili en ufak ayrýntý

bile Tanrý'dan gizli deðildir (Mezmur 139:2).  Ýþte bu nedenle Tanrý adil Yargýç'týr.

çýkýp giriþ: «Çýkýp giriþi» Ýbranice'de «yaptýklarý» anlamýna gelen bir deyimdi (Sayýlar 27:17;

Tesniye 28:6; 31:2; 1. Samuel 18:13;16; 2. Samuel 3:25; 1. Krallar 3:7).

bana karþý kükreyiþin:  (36:15,18,20; 37:10).  Tanrý'nýn benliðe karþý duruþu þöyledir:

1. Tanrý kibirlileri sürekli gözler (37:28).

2. Tanrý gururlulara büyük hoþnutsuzluðunu belirtir (37:23,24).

3. Tanrý benliðe baðlý kiþilere uygun bir yargýda bulunur (37:29).

4. Tanrý gururlularýn yaþamlarýný ve eylemlerini Kendi amaçlarý için kullanýr (37:26,27).

37:29 halkamý burnuna ve gemimi aðzýna takacaðým:  Asurlular ünlü tutuklularýnýn burun ve

dudaklarýna bir çengel geçirip ya da çembere ip baðlayýp onlarý egemenlerinin önüne getirirlerdi.

Kimsenin karþý koyamadýðý kahramanlýðýyla az önce övünen Sanherib, þimdi burnunda halka ve

aðzýnda gemle betimlenmektedir (Hezekiel 29:4; 38:4'le karþýlaþtýrýn).  Tanrý'yý küçümseyen

kendini alçaltýlmýþ bulacaktýr (29:5-8).

seni geldiðin yoldan geri döndüreceðim: Sanherib'i geri döndüren gerçek çengel ya da gem

deðil, manevi bir anlamda zorunluluk çengeli, feleketin gemiydi (37:34,37).

37:30 sana alamet þu olacak: Asur ordularý Yahuda'daki tüm ürünleri hýrsla yiyip bitirmiþti (32:9,10).

ikinci yýl: Ýkinci yýl Sebt yýlýydý.  Sebt yýlýnda Ýsrailliler tarlalarýný boþ býrakmalýydýlar (Levililer

25:1-7).  Ancak Asur ordularýnýn kovalandýðý zaman, tam da tarýmsal iþlere baþlama zamanýydý.

Ambarlarý boþtu.  Nasýl yaþayacaklardý?  Tanrý yasaðýný yalnýca bu kez kaldýrmaz mýydý?  Hayýr,

yasaða karþýn Tanrý onlarýn gereksinimlerini karþýlayacaktý.  Her þeyden önce Yahudalýlar'ýn söz

dinlemelerini, O'na güven baðlamalarýný istiyordu.  Onlarý Asurlular'dan Özgür Eden onlarýn kýtlýkta

ölmelerine izin verir miydi?

Ýnsanlar kendi durumlarýnýn acil, karýþýk ve özel niteliði nedeniyle Tanrý'nýn buyruklarýna boyun

eðmelerinin olanaksýz olduðunu düþünür.  Sanki Tanrý yüzyýllarca önce yasalarý bildirdiði zaman

günümüzde yaþanan durumlarda insanlarýn uyum saðlamalarýnýn olanaksýz olacaðýný

düþünememiþ(!).  Benzer nedenleri ileri sürerek boyun eðmemekte kendilerini haklý bulurlar.

Bir kardeþ der «Lokantam iflas edecek.  Yalnýzca dansöz çalýþtýrarak kendimi kurtarabileceðim.»

«Yapma kardeþim, lokantan mý iflas etsin, yoksa canýn mý?» (Markos 8:36).

Baþka biri þöyle der: «Niþanlým Mesih inanlýsý deðildir, ama niþaný bozup kýzýn adýnýn çýkmasýna

izin veremem».  Bu kiþi, «Kýzýn adýný niþanlanmadan önce düþünecektin kardeþim» diye bir

karþýlýk duymalý.  «Kýzýn adýný Tanrý sözü dinlemekten daha çok önemsiyorsun.  Bu denli büyük

bir günahý sürdürme, n'olursun» (2. Korintliler 6:14; 7:1).
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Ailesi tarafýndan ezilen bir kýz, «O çocukla kaçacaðým.  Babamýn evindeki sýkýntýyý artýk çekemem.

Ya deli olacaðým ya da intihar edeceðim.  Kurtulmam gerek.  O çocukla birlikte gideceðim.  Baþka

çarem yok» der.  «Sevgili kýzkardeþim, kendi sýkýntýnýn nedeni sen kendin olabilir misin? 

Tutumunla babaný kýzdýrýyor musun?  Suçlu deðilsen bile bir çocukla kaçmak günahtýr.  Babanýn

evinden ayrýlmak gerçekten gerekiyorsa, koruyucu bir ortama sýðýnman gerek. Davranýþlarýný

Tanrý'nýn kutsallýðýyla karþýlaþtýrmalýsýn.  Düþüncesizce davrandýðýn için Rabbin adý lekelenmesin»

(2. Samuel 12:14).

37:31 artakalan aþaðýya doðru kök salacak ve yukarýya doðru meyve verecektir:  (Artakalanlarla

ilgili nota bakýn, 37:4).  Asur ordularýnýn daðýttýðý Yahudalýlar sürgünden kurtulacak, bir yerde hem

kök salacak hem de meyve vereceklerdi.  Hem kendi gereksinimleri karþýlanacaktý hem de

baþkalarýna yarar saðlayacaklardý.

Bir bitkinin gerekli olgunluða eriþmesi için hem kökünün saðlam, hem de meyvesinin dolgun

olmasý gerekir.  Ademoðlu için de ayný koþullar geçerlidir.  Kiþi edindiði bilgi ve deneyimi  (kökü)

yarar saðlayacak bir biçimde kullanmazsa, eylemsiz ve etkisiz (meyvesiz) kalýr (Matta 25:29).

Ne var ki, gerçeðe iliþkin bilgiye -- özellikle de Kutsal Yazý'dan edinilen tanrýsal ilkelere -- derin kök

salmýþ bir kiþi ürün vermeyi öðrenebilir.  Dua ederek ve dayanýklýlýk göstererek sahip olduðu bu

edilgin bilgiyi çevresini geliþtiren etkin eylemlere dönüþtürebilir.  Öte yandan, kökleri yüzeysel

kalmýþ bir kiþi, birçok eylemde bulunmaktan hoþlanabilir.  Ancak bu kiþinin çabalarýnýn niteliði

araþtýrýlmalýdýr.  Böyle bir kiþi Tanrý'ya dua ederek dayanýklýlýk göstermeyi öðrenirse, özyapýsýnýn,

bilgisinin ve deneyiminin eksik yönlerini tamamlamakta baþarýlý olabilir.  Kökünü tanrýsal gerçekte

derinleþtirirse, ürünü övülecek ve kalýcý nitelikte olur.  Özyapýlarýnýn eksik yönlerini güçlendirmek,

birçoklarý için yorucu bir düþüncedir.  Ne var ki, kiþi her alanda kendi zayýf yönlerini onarmalýdýr.

Örneðin, bir sýnavý kazanmak isteyen kiþi, bilmediði konularý görmezlikten gelmez.  Mimar, bir bina

yapmadan önce temelin olasý zayýflýðýný demirli betonla ve betonun güçlü bir bilimsel karýþýmýyla

saðlamlaþtýrýr.  Komutan en güçsüz bölüðünün eðitilmesine özellikle önem verir.  Tanrý için

kullanýþlý bir araç olmak isteyen her Mesih inanlýsý, zayýflýklarýný gidermek üzere kendini gereken

sýkýdüzen altýnda tutar.  Tanrý Sözü'nü inceler, üzerinde düþünür, konularý çalýþýr, dua eder,

gereken beceriyi kazanmaya çabalar.  Tanrý, inanlýnýn yaþamýndan hoþnut olmasý için gösterilmesi

gereken her emeðe layýktýr.

37:32 artakalanlar Yerusalem'den ... çýkacak: Asur ordularý Yerusalem'i kuþatmýþken Yahudalýlar'ýn

güvenlik içinde kente girip çýkmasý olanaksýzdý.  Ama Tanrý Sanherib'i geldiði yoldan geri

gönderdiði zaman, artakalanlar özgürce kendi bölgelerine dönebilirlerdi (10:20-23).

Yahudalýlar kentlerini yeniden kurdular.  Yahve'nin lütfuyla Yahuda, Yoþiya'nýn zamanýna dek

etkisini neredeyse, eskiden Ýsrail'e ait olan tüm bölgelere dek geniþletebildi (2. Tarihler 34:5-8).

Bu nasýl olabilirdi?  Þalmaneser Samiriye'yi ele geçirdikten sonra, sürgüne gitmemiþ artakalan

Ýsrailliler Yahuda'yla yakýn iliþki içinde oldular ve Yahuda'nýn krallarýný koruyucularý olarak

gördüler.  Bu krallar Samiriye'deki yalancý ilahlarý kaldýrmak isteyince, bunu Ýsrailliler'in isteðiyle

ve izniyle yapamazlardý.  Ne var ki, Ýsrailliler, bu giriþimlerin onlarýn eski kurallarýna ve yasalarýna

uygun olduðunu anladýlar.  Samiriye üzerinde egemenlik süren Asur krallarý, Yahuda krallarýnýn

bu etkinliklerini durdurmadýlar.  Ya bunlardan habersiz kalmýþlardý ya da yerel halkýn dinsel

iþleriyle ilgilenmediler. (Jamieson, Fauset ve Brown, Commentary on the Whole Bible, sayfa 285)

Rabbin gayreti: Gayret iki aðýzlý kýlýçtýr.  Tanrý'nýn ereklerine karþý direnen her þeyi yýkýma uðratýr,

öte yandan da O'nun amaçlarýný geliþtiren her þeyi pekiþtirir (9:7).
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37:33 Bu þehre gelmeyecek, oraya ok atmayacak ...: Sanherib'in Yerusalem'e karþý savaþ açýp

baþarýlý olmayacaðý deðil, hiç savaþ açmayacaðý son derece avutucu bir haberdi!

37:34  Bu þehre gelmeyecek: Bu vaatin iki kez yinelenmesi, onun güvenilirliðini vurgular.

 
37:35 Davut'un hatýrý için: Davut'un özyapýsý nedeniyle deðil, Davut'a verdiði vaatler boþa çýkmasýn diye

Tanrý Yerusalem'i korudu (Sayýlar 23:19; 2. Samuel 7:16; Mezmur 89:29-37; 132:11-14).  Ayný

biçimde Mesih inanlýlarýnýn korunmalarý da Davut'un Oðlu'nun hatýrý içindir (Mezmur 132:17,18).

koruyacaðým: Aslýnda metin, bir kuþun kanatlarýyla yavrularýný örtüþü gibi bu kenti örteceðim diye

yazar (31:5; Matta 23:37).

37:36 Rabbin meleði: Meleklerin þaþýlacak güçlerine dikkat edin.  Eðer bir gecede bir melek 185.000

kiþiyi öldürebilirse tüm meleklerin güçlerinin toplamý ne denli çoktur!  Bir baþka çaðda güneþin

batýþýndan yeniden doðmasýna dek bir ölüm meleði Mýsýr'daki sayýsýz ilk doðaný da öldürmüþtü.

çýktý: 2. Krallar 19:35'ten meleðin, peygamberliðin verildiði o gece çýktýðý bellidir.  Demek ki,

Yeþaya'nýn bildirdiði bu peygamberlik, birkaç saat içinde gerçekleþti.

Asur ordugahý: Ordugahýn Libna'da ya da Pelusium'da olduðu sanýlmaktadýr (The Pulpit

Commentary, 2. cilt, sayfa 22).  Libna ise, Yerusalem'den yalnýzca 40 kilometre uzaklýktaydý!

vurdu: (Mezmur 76:5-10; Mika 4:11-13).  Bazýlarý Asur askerlerinin veba ile vurulduklarýný

düþünür, çünkü bundan hemen sonraki bölümde Hizkiya'nýn ölüm derecesine gelen hastalýðý

kaleme alýnýr.  Oysa Yahudalýlar Asurlular'ýn cesetlerini yaðma etmiþlerdir ve buna göre bulaþýcý

hastalýk tehlikesinin olmadýðý anlaþýlmaktadýr (33:1,4).  (Ayrýca «fare» sözcüðüyle ilgili nota bakýn

[Yeþaya 66:17]!)

hepsi ölmüþ leþlerdi: Kutsal Yazý'da bu olaya en yakýn olgu, ölüm meleðinin Mýsýrlýlar'ýn ilk

doðanlarýný öldürmesiydi (Çýkýþ 12:30).

bu þehri koruyacaðým: Mezmur 46 büyük olasýlýkla Sion'un bu kurtuluþunu kutlar (Zekarya 1:14)

37:37 Sanherib göç edip gitti: «Göç etmek», Ýsrailliler'in çölde dolaþtýklarý dönemde bir yerden kalkýp

yola koyulmalarý için kullanýlan sözdür (Sayýlar 33:3-48).

Nineve: Nimrod, 1Nineve'yi kurdu (Tekvin 10:9-12).  «Nimrod» sözü, «ziyadesiyle kafir ve boyun

eðmez» anlamýna gelir.  Nimrod, o dönemde egemenlik süren ataerkil toplumsal düzeni yýkmaya

ve onun yerine de daha güçsüz oymaklarý yenerek bir emirlik sistemi kurmaya çalýþtý.  Nimrod,

Ham soyundandý ama Sam'a ayrýlan bölgeye göz dikti.  Ölümünden sonra ona Oriyon burcu

olarak tapýnýldý (Eyup 9:9).  Eski bir masalda Oriyon, Tanrý'ya baþkaldýran bir yiðit olarak tanýtýlýr.

Fýrtýnalý havalarda yükseldiði için göðe zincirlerle baðlanarak ceza gördüðüne inanýlýrdý.

Yunanca'da Oriyon, ama Asurca'da Nimrod olarak tanýnýr.  Göksel cisimlere ve yiðitlere tapýnma

Oriyon'da birleþmiþti.

oturdu: Sanherib ordusunu yitirdikten sonra yaklaþýk yirmi yýl yaþadý.  En çok oturduðu yer

Nineve'ydi.  Babasý Sargon Korsabad'ý yeðlerdi.  Oðlu Esar-haddon ise, Babil'de oturdu.

Sanherib'in Nineve'den hiç çýkmadýðý düþünülmemelidir.  Güney, doðu ve kuzeye doðru çok

sefere çýktý.  Ne var ki, bir kez daha güneydoðuya doðru gelmedi, Yerusalem'e ve Mýsýr'a bir daha
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saldýrmaya kalkmadý.  Asurlular bu olaydan sonra Esar-haddon'un egemenliðinin son yýllarýna dek

Yahudalýlar'ý rahatsýz etmediler.

37:38 Nisrok: «Nisr» sözcüðü «kartal» anlamýna gelir.  «Ok» ise, «büyük» demektir.  Nisrok her halde

en önemli 1Asur ilahý olan Aþur'la aynýydý.  Aþur'un diþisi, adý «kutsal aðaç» ya da «koru»

anlamýna gelen Astarti idi (1. Krallar 11:5).

oðullarý ... [Sanherib'i] kýlýçla vurdular: Tarihten anlaþýlabildiði kadarýyla Adram-melek, kral

unvanýný kendisi için almýþ.  Þaretser onu öldürmüþ ama elimizde onunla ilgili bundan baþka bir

bilgi yoktur.  Þaretser’in adý Asurca bir adýn kýsaltmasýdýr; tüm adý Nabu-sar-uzur ya da Nergal-sar-

uzur olabilirdi. (The Pulpit Commentary, cilt II, sayfa 23)

1Ararat diyarýna kaçtýlar:  Babalarýný öldürenler yakalanmadan kaçabildiler.  Bunun nedeni ne

olabilirdi?

1. Asur halký, Sanherib'in egemenliðinden býkmýþ ve ölümüne sevinmiþ olabilirdi.

2. Sanherib Tanrý'nýn mucizesine tanýk olup sað kaldýðý halde O'na iman etmeyi gerekli görmedi.

Bu nedenle Tanrý onu oðullarýnýn ihanetiyle cezalandýrdý.  Tanrý Sanherib'e lütuf göstererek

yaþamasý için zaman tanýdýðý gibi oðlu Adram-melek'e de zaman tanýdý.  Ne var ki o da feci bir

sonla karþýlaþtý (Yukarýdaki nota bakýn).

Esar-haddon: Esar-haddon'un Ý.Ö. 681 yýlýnda tahta çýktýðý sanýlýr.  Ýlkin onun yetkisine itiraz

edildi.  Bu nedenle egemenlik hakkýný silahla pekiþtirmek zorunda kaldý.  Asur ve Babil

kentlerinden Samiriye'ye göçmen gönderen kral Esar-haddon'du (Ezra 4:2).


