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44:1 ve þimdi: Kýrk üçüncü bölümün son ayetinde Yeþaya «Tapýnaðýn önderlerini murdar edeceðim;
Yakup'u lanete ve Ýsrail'i rüsvaylýða vereceðim» diye bildirmiþti. Ne var ki, bu aðýr bildiriden sonra
Yeþaya
1. Kutsal Ruh'un Ýsrailliler'e baðýþlanacaðýný
2. Birçok kiþinin Tanrý'ya candan baðlanacaklarýný
bildirerek Ýsrail'i yeniden yüreklendirdi (43:1'le ilgili nota bakýn).
kulum Yakup: Bu parçada Yahudiler için üç ad verilir: Uþaðým Yakup, seçtiðim Ýsrail ve doðru
olan Yeþurun. Sevgi ve yakýnlýk gösteren «uþaðým Yakup» anlatýmý (41:8), kayra ve ümit
sözlerinin bildirileceðini imler.
seçtiðim Ýsrail, dinle: Ne göz çarpýcý paradokstur! Ýsrail Tanrý'nýn hzimetkarýdýr (41:8,9) ama
Tanrý'yý dinlememek için çaðrýlmalýydý (Vahiy 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Bir uþak efendisine kulak
asmaz mý? Ama Ýsrail Yartýcýsý'nýn söylediðine önem vermedi. Bunun için, Tanrý'nýn «Yakup'u
lanete ve Ýsrail'i rüsvaylýða ver»meyi karar vermesi gerekti (42:24,25). Ne var ki, Tanrý Ýsrail'i
yargýlayacaðý yerde ona acýmayý yeðlerdi. Bu nedenle, karamsarca bütünüyle ümit kesmeden
«þimdi dinle» diyerek Ýsrail'e bir olanak daha sundu.
kul: Bir uþaðýn temel görevi nedir? Elbette efendisinin istemini yerine getirmektir. Bu ilke isyan
duygularý uyandýrabilir. Baský sayýlýr. «Kimsenin uþaðý deðilim ve olmayacaðým» diye hemen
karþýlýk verilmek istenir. Ama istemi yerine getirilen Efendi Tanrý ise, O'na hizmet eden kiþiyi bir
uþakken özgür kýlar. Çünkü kiþi Tanrý'nýn istemini yerine getirebildiði zaman günahýn üzerinde
egemenlik sürmesini önlemiþ olur. Günah kiþiyi ne denli az denetimi altýnda tutarsa, o kiþi o denli
çok özgürdür (Romalýlar 6:6,12-14,16-23). Günahtan özgür olmak, yaþamýn en önemli amacýdýr
(Yuhanna 8:32-36; Romalýlar 8:2,4; Galatyalýlar 5:1).
44:2 seni yaratan, rahimden sana þekil veren: (43:1'le ilgili nota bakýn; 43:7). Önceki bölümde
olduðu gibi Tanrý'nýn Ýsrail'i býrakmamasý için nedenleri yinelenir:
1. Tanrý Ýsrail'i yarattý.
2. Tanrý Ýsrail'i seçti.
rahimden: Tanrý'nýn Ýsrail'le en baþýndan beri ilgilendiðini vurgulamak için «rahimden» sözcüðü
eklenir (44:24; 49:1; Mezmur 139:13-16).
korkma: (43:1'le ilgili nota bakýn).
korkma, ey kulum Yakub: Ýsrailliler arasýnda Tanrý'yý dinlemeye (44:1) karar verenler, bildirilen
lanetle rüsvay olmaktan (43:28) kurtulur. Bu kiþiler gerçek Ýsrailliler sayýlýr (Romalýlar 9:6-8) ve
«doðru olan» diye çevrilen sözcükle belirtildiði gibi «Yeþurun» olarak tanýnacaklar. Tanrý'nýn
doðru saydýðý kiþilerin korkmalarý gerekmez (Romalýlar 8:15; 2. Timoteus 1:7).
Yeþurun: «Yeþurun», Tanrý'nýn Ýsrailliler'e karþý duyduðu sevgiyi belirten takma addýr; « d o ð r u
olan» demektir. Ýbranice sözcüðün tümü «Ýsrailun» idi. Küçültme (tasgir) formunda olan
«Yeþurun» Ýbranice'de köken sözcüðü sayýlan «yaþar»ý andýrýr. «Yaþar» ise «doðru» ya da
«yetkin» anlamýna gelir. Eðer Ýsrail bu adý taþýmak için çok daha yaraþýr bir durumda olsaydý,
Yeþurun sözcüðüne Kutsal Yazý'da daha çok rastlanýrdý. Ne var ki, sözcük bu ayetten baþka
yalnýz üç yerde geçer (Tesniye 32:15; 33:5,26).
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44:3 susamýþ olanýn üzerine sular ... dökeceðim, ... Ruhumu ... dökeceðim: Su -- burada olduðu
gibi normal su, baþka yerlerde yaðmur, çið, su akýntýlarý, hatta seller (5:6; 26:19; 30:23,25;
32:2,15; 33:21; 35:6,7; 41:18; 43:19,20; 55:1,10; 59:1) -- Yeþaya'da kayrayý simgeler. Suyun
kayrayla benzerliði nedir?
1. Su yaklaþýk her yerde bol bulunan, her insana saðlanan bir maddedir.
2. Susuz yaþam olmaz.
3. Su kirden temizler.
4. Su yorgun ve baygýn olanlarý tazeler, kurak bir bölgenin görünümünü bütünüyle deðiþtirir.
Ruhsal alan düþünülürse ve su yerine kayra sözcüðü konulursa benzetme tamamlanmýþ olur.
Þöyle:
1. Kayra her yerde bol bulunan, her insana saðlanan bir armaðandýr. (Tanrý kayranýn sýnýrlarý
olmadýðýný vurgulamak ister gibi seller dökeceðini söyler!)
2. Kayra olmadan yaþam olmaz.
3. Kayra günahtan temizler.
4. Kayra yorgun ve baygýn olanlarý tazeler, günahýn yitik kýldýðý bir kiþide deðerli nitelikler
oluþturur.
Ýncil'de de bu benzetme sürdürülür (Yuhanna 4:10,11,13-15; 7:37-39). Þu vaat de bildirilir: «Ne
mutlu doðruluða acýkýp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar» (Matta 5:6). Kutsal Ruh, Ýsa
Mesih'e iman ederek Tanrý çocuðu olan her kiþiye armaðan edilir (Romalýlar 8:9,15). Kutsal
Ruh'un baþlýca iþi günahtan arýtmaktýr -- günahlýyý hem Ýsa Mesih'e ilk iman ettiðinde günahýndan
baðýþlar hem de gündelik yaþamýndaki günahtan arýndýrýr (Yuhanna 13:10; Galatyalýlar 5:16-25;
1. Yuhanna 1:9). Mesih inanlýlarýna Kutsal Ruh'u veren Tanrý, onlara gereken her þeyi de
baðýþlamaz mý (Romalýlar 8:32)?
susamýþ: Susamýþlar kimlerdir? Tanrý Sözü'nü kuru bulanlar, vaizin konularýyla tazelenmeyenler,
ruhsal yaþamýnýn canlýlýðýný yitirmiþ olanlardýr. Su, susamamýþlar üzerine dökülmez. Ruhsal
kutsamalar Tanrý'yý arayanlara verilir.
senin zürriyetin: Gerçek Ýsrail (Romalýlar 4:11; 16-17; 9:6)
44:4 otlar arasýnda akar sular kenarýnda soðüt aðaçlarý gibi bitecekler: (Mezmur 1:3; Hezekiel
19:10). Komþunun bahçesinde söðüt aðacý filizlendi, kök tutup büyüdü. Ne var ki, komþu söðüt
aðacýnýn bahçede fazla yer kaplamasýndan hoþnut deðildi. Testere ile onu kesti, baltayla kökleri
parça parça etti, topraktan çekti ve yaktý. Tüm bu emeðe karþýn, çok vakit geçmeden yeni filizler
baþ gösterdi. Yeniden, bir sürü giriþimler, daha sonra da toprakta aðacýn küçücük yaþam
belirtileri gözüktü. Komþu yenilmeye razý deðildi. Öðüt istedi; komþularýný çaðýrdý; onlar da balta,
testere, kürek, kazmayý alýp çalýþtýlar. Ama söðüt aðacý, kökleriyle bir parçacýk topraða
tutunabildiði sürece hemen aðaç olmak için çabalýyordu. Söðüt aðacý böyle inaatçýdýr, yaþamýnýn
sönmesine kolay kolay izin vermez. Tanrý, Mesih inanlýsýnýn imanda dayanýklýlýðýný simgelemek
için söðüt aðacýný seçti. Ýnanlýnýn Tanrý'nýn kayrasýyla yitirilmeyecek olmasý için çok güzel bir
örnek!
44:5 biri: Ýnsanlar Tanrý'nýn ailesine teker teker girer. Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul ederek
günahtan kurtulmak kiþisel bir karardýr. Hasta bir adamýn saðlýklý kiþilerin arasýnda bulunmasý onu
saðlýða kavuþturmaz. Yalancýnýn dürüst adamlarla birlikte gezmesi onu dürüst yapmaz. Ayný
biçimde günahtan kurtulmamýþ bir kiþinin Mesih inanlýlarýyla toplanmasý ona sonsuz yaþam
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saðlamaz. Sonsuz yaþam, ozmos yoluyla (geçiþmeyle) bir Mesih inanlýsýndan baþkasýna
iletilmez. Sonsuz yaþam sahibi olmak isteyen her bir kiþi, tek baþýna Ýsa Mesih'in kurtulmalýk
olarak onun yerine ölüþüne inanmalý, yaþamýný Mesih'in yönetimine teslim etmelidir.
Ben Yehova kuluyum, diyecek ve baþkasý kendine Yakup adýný verecek: Tanrý'nýn uþaðý
olmak isteyenler kesin karar vermelidir (2. Korintliler 8:5). Ýnanlýnýn Tanrý'yla, imandan dönmesini
zorlaþtýran kesin antlaþmalarý yapmasý çok yararlý ve gereklidir (Çýkýþ 24:7; Yeþu 24:26,27;
Nehemya 9:38).
Yahudi olmayanlar bile, geçmiþte zaman zaman yaptýklarý gibi (Ester 8:17) gelecek çaðlarda da
Ýsrail'e seve seve baðlanacaklar (2:2-4; Zekarya 8:23). Üstelik Ýsa Mesih, hiçbir halka ayrýcalýk
tanýmadan O'na her iman edeni Tanrý ailesine kabul eder (Koloseliler 3:11).
eline yazacak: Dünyanýn sonunda alýþ veriþ yapabilmek için herkes sað eline ya da alnýna
canavarýn adýný simgeleyen bir iþaret koyacaktýr (Vahiy 13:16-17). O zamanki insanlar þeytana
ait olduklarýný kanýtlayan iþaretten bile kaçýnmazlarsa, Tanrý'nýn uþaklarý O'nun olduklarýný açýkça
gösteren iþaretlerden utanmamalýlar.
44:6 Rab, Ýsrail'in kralý: (43:15)
Kurtarýcý: Ýsrail'in Kurtarýcýsý Ýsrailliler'i Mýsýr'dan çýkardý, onlarý Babil'den özgür kýlacaktýr ve -- her
kurtarýþtan önemli olarak -- isteyen herkesi günahýndan kurtarýr (43:11 ve 12'yle ilgili notlara
bakýn).
ilk Ben'im ve son Ben'im: Tanrý'nýn öncesizliði ve sonsuzluðu vurgulanýr (41:4 ve 43:10'la ilgili
notlara bakýn). Ýsa Mesih'in de ayný niteliði vardýr (Ýbraniler 1:3; Vahiy 1:8,17,18).
Ben'den baþka Tanrý yoktur: Tanrý'nýn tekliði Yasa'da kuþku býrakmayacak bir biçimde
öðretilmiþti (Tesniye 4:35;39; 32:39). Ne yazýk ki, Ýsrail, diðer uluslarýn «ilahlarýnýn gücüne» hayran
kalýr, onlara da taparlardý; Yahve kadar güçlü deðilse de iyilik yapabilen ya da zarar oluþturan
gerçek varlýklar olduklarýna inanýrlardý (41:23). Ýsrailliler, sürgünde yalancý ilahlara tapýnanlar
arasýnda daðýlmýþ bulunacaklardý. Eðer Tanrý'nýn onlarý Babil'e sürdüðü için O'na kin tutsaydýlar,
kendilerini deðil, O'nu suçlu bulsaydýlar, tapýnýþlarýný O'ndan esirgemek bile isteyebileceklerdi.
Babilliler'in yalancý ilahlarýna tapmaya baþlayabilirlerdi, çünkü yalancý ilahlara tapmaya zaten
eðilimliydiler. Bunu önlemek için Tanrý, Yeþaya'nýn kalemiyle Kendisinin tek Tanrý olduðunu sýk
sýk vurguluyordu (40:18-25; 41:4-7,21-29; 43:9; 45:5,6, 14-22).
44:7 Benim gibi çaðýran kim var: Tanrý gibi bir ilah varsa, kanýtlarýný göstersin. Ama yoktur (44:8)!
Olmadýðýna göre, yalancý ilahlarýn üstünlüðünü övmeyi býrakma zamanýdýr. (43:9'la ilgili nota
bakýn).
44:8 yýlmayýn ve korkmayýn: Ýsrailliler nasýl yýlmayacaklar, nasýl korkmayacaklardý? Tanrý'nýn
geçmiþte onlar için yaptýðý mucizeleri anarak yüreklenirlerdi. Mesih inanlýsý da Tanrý'nýn geçmiþte
yardým saðladýðýný, dualarý iþittiðini, sevgisini belirttiðini anýmsamalýdýr. Geçmiþte Tanrý'nýn Kendi
Sözü'nü tuttuðunu gören kiþi, O'nun gelecekte de vaatlerini yerine getireceðine inanabilir
(41:10,13; 43:5; 44:2).
iþittirmedim mi: (42:9 ve 43:12'yle ilgili nota bakýn; 45:21). Gerçek Tanrý'nýn bildirileri de
gerçektir. Yalancý ilahlarýn «bildirileri» gerçeðe uymaz (41:2,23).
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eski zamandan: Tanrý, Ýsrailliler'i çok eskiden seçti, yüceliðini onlara bildirdi (Tesniye 32:7-9;
Yeremya 31:3).
siz þahitlerimsiniz: Baþka ilahlara baþvurmuþ olan konuþsun! Yalancý ilahlardan aldýðý yardým
hiç Tanrý'nýnkine benzeyebilir mi? Onlarýn nitelikleriyle Tanrý'nýnkiler herhangi bir açýdan
kýyaslanabilir mi? Tanýklýk etsin! Tanrý'ya mý ilahlara mý tapýnmayý öðütler?» (43:10 ve 12'yle ilgili
notlara bakýn).
Ben'den baþka Allah var mý?: «Dinle, ey Ýsrail, Tanrýmýz Rab bir olan Rab'dir» (Tesniye 6:4).
Tanrý Ýsrail'le, hatta ademoðullarýyla yaptýðý en erken antlaþmalarda bu temel ilkeyi sürekli
belirtirdi. Her þeyin Yaratýcýsý, yarattýðý her þeyi uyum içinde tutan tek Tanrý'dýr (Romalýlar 11:36;
1. Korintliler 8:5,6).
Benden baþka Kaya yok: (Tesniye 32:4,30,31; Mezmur 19:14; 31:2,3; 42:9; 1. Korintliler 10:4)
Ben bilmiyorum: Her þeyi bilen Tanrý'nýn baþka bir ilahtan haberi yoksa, öyle bir ilah kesinlikle
yoktur!
44:9 boþ: Ýbranice, «tohu» (34:11; 40:17,23; 41:29; 44:10; 59:4), aðýr bir sitem olarak kullanýlýr. Yalancý
ilahlara tapýnma ayinlerle yapýlsa da, kuruluþlarla desteklense de onun hiçbir yararý yoktur. Bu
yapýlanlar yalnýzca cinlerle paydaþlýktýr (1. Korintliler 10:20). Ýnsan olan sanatçýlar Yaradan'ý nasýl
yaratsýn? Bundan boþ bir uðraþ var mý? Kiþi, deðersiz þeyleri deðerli sayarak ve deðerli þeyleri
deðersiz sayarak ancak kendini aldatabilir. Her insan yaptýklarýnýn deðerini Tanrý'nýn ölçüsüne
göre saptamalýdýr. Mesih inanlýsý ise, yaptýklarýnýn deðerine göre ya ödül alýr ya da almaz
(1. Korintliler 3:10-15).
zevk bulduklarý [yalancý ilahlar] bir iþe yaramayacaklar: Tanrý, yalancý ilahlara tapýnan halkýný
yalancý ilahlara tapýnanlarýn eline vererek yargýlayacaktý. Bunun nedeni? Tanrý seçtiði Ýsrail'i
yalancý ilahlara tapýnmaktan arýtacaktý. Buna yol hazýrlamak için Tanrý, 44:9-20 ayetlerinde yalancý
ilahlara tapýnmanýn budalýlýðýný yeniden vurguladý. Senet niteliðindeki bu sözü þu amaçlarla
sunmaktaydý:
1. Ýsrailliler, kendi ülkelerinden uzak, yabancý bir ülkedeyken oranýn yalancý ilahlara tapýnma
düzenine kapýlmasýn, tam tersine, ona karþý baþarýlý bir biçimde dirensinler.
2. Ýsrailliler, onlarý sürgün eden ve onlarýn yerli ilahlara tapýnmalarýný þart koþan Babilliler'e
verecekleri mantýklý yanýtlarla önceden donatýlsýnlar.
3. Ýsrailliler'in düþmandan korkusu kaldýrýlsýn ve Tanrý'nýn onlara yardým edeceðine iliþkin inançlarý
güçlendirilsin.
4. Tanrý uyguladýðý sýkýdüzenle insanlarý O'nun buyruklarýna boyun eðmeye isteklendirir. Tanrý,
Sözü'nü de sýkýdüzenle eðitilenlerin ümitsizliðe kapýlmamalarý için, yargýlarýnýn nedenini
anlamalarý ve öðrenecekleri dersi baþarýyla bitirmeleri için kullanýr.
44:11 hepsi toplansýnlar: Kiþiler tek baþlarýna yalancý ilahlarýný savunma yürekliliðini gösteremiyorlarsa,
toplu olarak çýksýnlar! Temsil ettikleri yalancý ilahlar doðruysa, utanmasýnlar! Ne var ki,
utandýrýlmalarý kaçýnýlmazdýr (1. Korintliler 8:4).
yýlacaklar, birlikte utandýrýlacaklar: Tanrý bilgisinden yoksun kalmadýklarý için (Tesniye 7:25,26;
Mezmur 115:[4-]8; Hoþea 4:17)) yalancý ilahlara tapýnanlar, amansýz bir biçimde yüreklerinin
tutkularýna teslim edilir. Bu durumun korkunç ayrýntýlarý Romalýlar 1:18-27'den okunmalýdýr.
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44:12-17 Yalancý ilahlara tapýnmanýn sonucu olan periþanlýk ve rezillik ilahýn yapýlmasýndan anlaþýlýr.
44:12 demirci balta yapar ...: Yalancý ilahýn yapýlýþý, ona biçim veren aletlerin yapýlýþýyla baþlar.
kuvveti kalmaz, su içmez ve zayýflar: Demirci, yalancý ilahý yaparken o denli çok enerji harcar
ki, gücü kalmaz. Su içmek için bile zamaný olmaz [Bugün kimi ada ülkelerinde yerliler yalancý
ilahlarý yaparken ne su içer ne de yemek yerlermiþ]. Büsbütün baygýn olur. Bir Mesih inanlýsý
bunu okurken kendini yoklamaya çaðrýlmaz mý: Acaba enerjisini Tanrý'nýn burnunda leþ gibi kokan
uðraþlarla boþa harcýyor mu? Büyük olasýlýkla yalancý ilahlar, onlarý yapanlar ve onlara
tapýnanlara gelecek yargýyý onaylar. Ayný zamanda inanlý kendi boþ uðraþlarýnýn yargýlanacaðýný
da kabul eder mi (Romalýlar 14:12: 1. Korintliler 3:13-15)?
44:13 dülger ip gerer ... pergelle çizer: Yalancý ilahlara tapýnanlar, yanacak iþlerini ne denli titizlikle
tamamladýlar. Mesih inanlýsý Tanrý'nýn iþlerini yapmak için acaba ayný özen gösterir mi? Yüce
Tanrý, Mesih inanlýsýnýn en üstün emeðine layýktýr. Kiþi yeteneklerinin süprüntüsünü Tanrý'ya
sunmakla yetinmesin!
insan güzelliðine göre yapar: Ademoðlu tapýndýðý ilahlara ilgi duyar, onlarýn yakýnýnda
yaþamalarýný özlerdi. Bu özlemi gidermek için yalancý ilahlarý evinde ve tapýnakta bulundurdu.
Yalancý ilahlar adi bir kütük olarak baþladýlarsa da, sanatçýnýn becerisiyle ve kiþinin ilaha biçtiði
deðerle sahte bir þan kazanmýþ oluyorlardý. Ne var ki, hepsi boþ ve aldatýcýydý.
Ýnsanlarýn kütüklerden kendi benzerliklerinde ilah yapmalarý nerede, Tanrý'nýn Kendini alçaltarak
insanýn benzeyiþini giymesi nerede? Yalnýz Tanrý-Adam olan Ýsa Mesih, insanlarýn Tanrý'ya
yönelik özlemini doyurabilir. Tanrý aramýzda yaþadý. Ne var ki, O'nu kabul etmeyenler O'nu kabul
edenlerden çoktu. Bunun nedeni nedir? Yalancý ilahýn beklemediðini Ýsa Mesih bekler: O kiþiyi
kutsallýða çaðýrýr. Bu koþul ademoðlunun hoþuna gitmez.
44:14 erz, palamut, meþe aðaçlarý: Erz aðaçlarý hoþ kokusu için, palamutla meþe aðaçlarý sertliði ve
dayanýklýlýðý için kullanýlýrdý. Mýsýr'da erz aðacýndan oyulmuþ eserler bulunmuþtur.
yaðmur onu büyütür: Tanrý yaðmur yaðdýrmasaydý yalancý ilahlara tapýnanlar ilahlarýný yapmak
için aðaç bulamazlardý (Yeremya 14:22).
44:15 insana ateþ yakmaya yarar: Her þeyin doðal kullanýlýþý vardýr. Kiþi, odun yakýp ýsýnmakla ya da
ekmek, kebap piþirmekle günah iþlemez. Parasýný bedenin gereksinmelerini karþýlamak,
yoksullara yardým etmek ya da Tanrý'nýn müjdesini yaymak için kullanan kiþi günah iþlemez.
Herhangi bir araç -- kalem, fotoðraf makinasý, bilgisayar, radyo, televizyon ya da video -- yararlý
iþlevler için kullanýldýðý sürece suça girilmez. Gündelik olaylarý iletmek, eðitici bilgi vermek, güzel
müzik ve edebiyatý sunmak için kullanýlýrsa toplumu geliþtiren bir aygýt olarak kabul edilir.
Ademoðlunun yeteneklerine gelince de ayný ilke geçerlidir. Bireyin belleði, zihni, kiþiliði, eðitimi,
sanatsal yeteneði, v.b., Tanrý'nýn yüceltilmesi, kendisinin ve toplumun yararý için kullanýlýrsa son
derece övgüye deðer bir davranýþ olur. Ne yazýk ki, Adem soyu Tanrý'nýn armaðan ettiði her þeyi
kötülük için araç yaptý. Odundan yalancý ilah yapar, paraya tapar, iletiþim araçlarýyla cinsel ilgisi
doyurmak için programlar yayar, kiþisel yetenekleriyle baþkalarýný kazýklar. Tanrý, insanlara
saðladýðý her yeteneði, her malý, her olanaðý O'nun istemine göre kullanýlmasý için insana emanet
olarak verir. Bu ilkeyi savsaklamak korkunç sonuçlarý ortaya çýkarýr!
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44:16 bir parçasýný ateþte yakar: Eski çaðlardaki yazarlar, býyýk altýndan gülerek yalancý ilah yapan
sanatçýlarla alay ederlerdi. Bir þair, «Bugün tapýndýðýmýz yalancý ilah eski günlerde kendini yerden
kaldýramayan deðersiz bir kütüktü» diyerek þaka yaptý. «‹Bu aðaç gövdesinden oturak mý
yapayým, put mu?› diye sormuþ bir dülger. ‹Üstünde otursunlar mý yoksa önünde eðilsinler mi?›
diye duraksamýþ. Çok þükür! Ondan yalancý ilah yaparak kütüðü yüceltmiþ» (44:19). Bir baþkasý
bir ilahý þöyle uyardý: «Kimseye efendinin odununu çaldýrtma, yoksa odunun yerine sen ateþe
atýlýrsýn.» (Horat. Sat. i.8'den Matthew Henry’s Commentary’e aktarýlan notlar, 4. Cilt, s. 245)
44:17 Beni kurtar, çünkü ilahým sensin: Bir Ýsrailli neden yalancý ilaha yalvarsýn? Tanrý, «Aranýzda
ecnebi ilah yoktur ... Ben Allah'ým» diyerek bildirmiþti (43:11). Ýsrail'i sürekli olarak mucizeyle
kurtaran herhangi bir ilah deðil, Tanrý'nýn Kendisiydi (43:8-15).
44:18 görmesinler diye gözlerini ... kapadý: «Benim uþaðýmdan baþka kör olan kimdir?» (6:9,10;
42:19; 44:11 [Romalýlar 1:18-27]'le ilgili nota bakýn; Efesliler 4:18). JFB buna, «Adaletin þart
koþtuðu körlüktür» der.
44:19 hiç biri fikrine getirmiyor: (42:25; Yeremya 12:11)
bilgiyle anlayýþ yok: «Sað elimdeki yalancý þey deðil mi, diyemiyor» (44:20). Yalancý ilahlara
tapýnma, ademoðlunun zihinsel sapýklýðýnýn bir biçimidir. Heykele tapýnmanýn aptallýðý birçoklarý
için belirgin olsa da, yalancý ilahlara tapýnmanýn gizli biçimleri geniþ çapta izlenir. Örneðin:
1. Ýnsanlara tanýnan sevgi ve saygý
Tanrý'ya özgü sevgi, sözdinlerlik ve hizmet O'nun yerine anne baba, çocuk, eþ, sevgili ve ünlü
bir yýldýz gibi insanlara verilir. Kiþi insanlarý hoþnut etmek için Tanrý'nýn buyruklarý teper.
2. Zenginliðe verilen önem (Koloseliler 3:5; 1. Timoteos 6:7-10,17-19)
3. Konum (Yakup 2:1-9)
Bugünkü prens yarýnki sürgündür.
mekruh bir þey: (1. Krallar 11:5-8)
aðaç kütüðü önünde yere mi kapanayým?: (44:16'la ilgili nota bakýn.) Yetiþen aðaçýn görkemi
var, ama kütük görkemden yoksundur. Yalancý ilaha tapýnan kiþi, kendisinden daha alçak bir
nesneden kendisinden çok daha onurlu bir varlýðý yapmaya çalýþmaktadýr. Kendi mantýðý bunun
olanaksýz olduðunu ona öðretmez mi?
44:20 aldanmýþ yürek onu saptýrýyor: Tanrý, «Tuttuðun her þeyden çok kendi yüreðini koru, çünkü
yaþamýn kaynaklarý ondandýr» diyerek uyarýr (Süleyman'ýn Meselleri 4:23), «çünkü [bir insan]
içinden nasýl düþünürse kendisi öyledir» (Süleyman'ýn Meselleri 23:7). Dýþý tertemiz ama içi pis
olan bir kaptan su içilir mi? Ayný biçimde kiþinin düþünceleri ve tutumu günahlýysa, bunu
çevresine belirtmemeye çalýþsa bile, o kiþi temiz sayýlmaz.
Gerçeðe uymayan düþünceler, insaný günah iþlemek üzere ayartýr (Yakup 1:15). Gerçek nedir?
Gerçek, Tanrý'nýn bildirdiði Kutsal Söz'de öðretilen ilkelerdir. Bunlarý bilmeyen kiþi Tanrý'ya karþý
þimdiden sapýk sayýlýr, sapýklýðýnýn tutsaðýdýr. Kiþi, bu durumuna «yeter» demeli (1. Petrus 4:1-3);
kurtuluþ günü varken Tanrý'ya seslenmeli (2. Korintliler 6:2). Gerçeði öðrenmek için kendini
Tanrý'ya sunmalý (Romalýlar 12:1,2). «Genç adam yolunu ne ile temizler? ... Sana karþý suç
etmeyeyim diye Sözün'ü yüreðimde sakladým» (Mezmur 119:9,11). Kiþinin sonsuz yaþam
koþullarýna göre yaþamak için ve Tanrý'nýn kutsamasýndan pay almak için Tanrý Sözü'nü her gün
okumasý çok önemlidir (Yuhanna 17:17; Haberciler'in Ýþleri 17:11; Koloseliler 4:16; Vahiy 22:17).
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Bu olaðanüstü bir beklenti deðildir. Tanrý bunu kiþinin doðal görevi olarak görür. Ýsa Mesih
insanlarýn Tanrý Sözü'nü okumuþ ve bilmiþ olmalarýný bekliyordu. Ýnsanlarýn ruhsal konularý
kavramayýþlarýna karþýlýk, «Ruhsal yasada okumadýnýz mý?» ve «Tanrý'nýn size belirttiði sözü
okumadýnýz mý?» diye sorardý (Yeþu 8:35; Matta 12:3,5; 19:4; 21:16,42; 22:31; Markos 2:25;
12:10,26; Luka 6:3; Haberciler'in Ýþleri 8:32). Tanrý Sözü'nü okumayý savsaklayan kiþi çok yanlýþ
davranmaktadýr.
canýný kurtaramýyor: (2. Selanikliler 2:9-12)
sað elimdeki þey yalancý: (Habakkuk 2:18[-19]). Kiþi sað elinde tuttuðu þey gerçek mi, yoksa
vaat ettiðini yerine getiremeyen yalancý bir ilah mý diye emin olmalýdýr. Zenginlik, þehvet, sýký
korunan iliþkiler, eðitim, mesleksel baþarýlar, yaþamý konusunda insanýn kiþisel tasarýlarý gibi
þeyler mutluluk vaat etse de hiçbiri mutluluk kaynaðý deðildir (Mezmur 16:11). Sevinç kaynaðý
olan Tanrý'dan kendini uzak tutan kiþi aslýnda «Bencil amaçlarým için yaþamak Tanrý'ya hizmet
etmekten yararlýdýr» der. «Tanrý'nýn benden beklediði koþullara aldýrýþ etmek zorunda deðilim»,
«Geçici ve maddesel kazancým kalýcý, ruhsal kazancýmdan önemlidir», «Tanrý'nýn övgüsü deðil,
insanlarýn beðenisi yeðlenir» gibi düþüncelerle yaþamýna yanlýþ yön verir.
44:21-28 Ýsrail yalancý ilahlarýn güçsüzlüðünü bir kez daha duyduktan sonra (44:12-20) sürgünden kurtuluþ
vaadini yeniden alýr (44:21,22), kurtarýcýnýn adý da belirlenir (44:28). Gök ve yer bu belirti için
sevinmeye çaðrýlýr (44:23). Ayný zamanda Tanrý falcýlarýn tüm bildirilerini boþa çýkaracaðýný
(44:25), uþaklarýnýn sözünü pekiþtireceðini (44:26) ve halkýný yeniden kurulmuþ Yerusalem'de
oturtacaðýný (44:28) önceden bildirdi.
44:21 bu þeyleri an: Yakup'un (Ýsrail'in) kime ait olduðunu anýmsamasý gerektiði gibi her insan da kime
ait olduðunu anýmsamalýdýr. Her bir kiþiye kim biçim verdi? Kim onu unutmaz? Ýþte, O'na hizmet
edilmelidir (Mezmur 95:65,7).
çünkü benim kulum sensin: Ýsrail Tanrý'nýn uþaðý olduðu için O'nun buyruklarýný yerine getirmek
zorundadýr; Tanrý'nýn Sözü'nü yerine getirmek bir seçenek deðildir (Matta 7:21; Luka 7:46;
Yuhanna 14:15,21,23-26). Bu cümlenin iki kez yinelenmesi bunu vurgular.
sana Ben þekil verdim: (43:1,7,21; 44:2,24)
Benim tarafýndan unutulmazsýn: Tanrý'nýn kiþiyi sürekli anýmsamasý büyük bir ayrýcalýktýr
(Tesniye 4:31; Ýbraniler 6:10).
44:22 günahlarýný koyu bulut gibi ... sildim: Hiç kimse günah içindeyken Tanrý'ya hizmet edemez.
Ne var ki, olanaksýz þey olanaklý kýlýndý. Tanrý insanlarý kurtulmalýkla kurtardý (44:23,24),
günahlarýný koyu bulut (59:2) gibi sildi (43:25; Mezmur 103:11-12).
seni fidye ile kurtardým: Tanrý'nýn günahlar için kurtulmalýk saðlamasý geçmiþte tamamlanan bir
eylemdir (Zekarya 12:10; Luka 24:47; Haberciler’in Ýþleri 3:18,19). Ama «dön» buyruðu, þimdiki
zamandýr, her kiþinin yaþadýðý güne özgüdür. Demek ki, günahtan kurtuluþ geçmiþte saðlandý,
ama sonsuz yaþam sahibi olmak þimdiki zamana özgü kiþisel bir karara baðlýdýr.
Bana dön: Kiþinin Ýsa Mesih'in ölümüyle saðlanan kurtuluþu kabul ederek Tanrý'ya dönmesi,
onun baðýþlanmasý ve Tanrý'nýn ailesine kabul edilmesi için temel koþuldur. Günahlarýný býrakarak
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Tanrý'nýn kutsallýk ölçütlerine uymayý önemsemeyen kiþi sonsuz yaþam sahibi olduðunu
sanmasýn. Bu konuda kendini aldatan kiþi sonsuz zarara uðrar (1. Yuhanna 3:3-10).
44:23 terennüm edin, ey gökler, ... yerin derinlikleri, daðlar, orman ve onda olan her aðaç:
Tanrý'nýn, halkýnýn günahýný kurtulmalýkla silmesi tüm evrende bir sevinç uyandýrýr (Mezmur
96:11-13; 98:7-9; Luka 15:7; Romalýlar 8:19-22). Mezmurlar'da olduðu gibi Yeþaya'nýn yazýsýnda
da doðanýn, Ýsrail'in iyiliðe uðramasýna sevinmesi, kötülük ettiðinde üzülmesi kendiliðinden
anlaþýlan bir gerçek olarak kabul edilir (24:4-7; 30:25,26; 33:9; 35:1,2; 49:13).
Rab ... Ýsrail'de izzet bulacaktýr: (49:3; 60:21; 61:3) Tanrý'nýn yücelmesi, insanlarýn günahtan
arýndýrýlmasýna baðlýdýr. Tanrý hiçbir zaman yüceliðinin azalmasýný önlemeye çalýþmak zorunda
deðildir. Yüceliði sonsuzluða dek en yüksek dorukta korunmuþtur. Öyleyse, «Rab izzet
bulacaktýr» ne anlama geliyor? Bu söz insanlarýn günahtan baðýþlanýnca Tanrý'yý gönüllü olarak
yücelteceklerini anlatýyor. Yaratýldýklarý ereðe ulaþarak (43:21) Tanrý'nýn sürekli var olan yüceliðini
kutlarlar. Böylece «Rab Yakup'u kurtulmalýkla kurtardý» ve «Ýsrail'de yücelik bulacak»
cümlelerinin amaçlarý birleþir.
44:24 gökleri yalnýz baþýna yayan: Güçlü bir adam bile, çok büyük bir kumaþ parçasýný germek istese
yardýma gereksinim duyar. Oysa Tanrý koskocaman gökleri yardým görmeden yaydý! Bu parçada
Tanrý'nýn gücü vurgulanýr (Yeremya 32:17; Matta 19:26):
1. Günahtan kurtarma gücü (44:24)
2. Ýnsanlarý biçimleþtirme gücü (44:24)
3. Dünyalarý yaratma gücü (44:24)
4. Falcýlarýn, dünyasal bilgeliðiyle öðüt verenlerin bildirilerini çürütme gücü (44:25)
5.
6.
7.
8.

Kendi habercilerinin bildirilerini pekiþtirme gücü (44:26)
Yerusalem'in yeniden kurulmasýný, içinde oturulmasýný saðlama gücü (44:26,28)
Sularý kurutma gücü (44:27)
Koreþ'i hizmetine alma gücü (44:28)

Tanrý gücünü, günahý cezalandýrmak için, doðruluðu oluþturmak için, doðru olanlarý kutsamak v.b.
için kullanýr. Hiçbir durum ayrýklýk (istisna) olmadan O'nun gücü kutsallýðýna baðlýdýr. Güçlü kiþiler
kendilerine emanet edilen gücü Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun bir biçimde kullanmalýdýrlar. Bu
koþula göre onlardan hesap sorulur.
yanýmda kim vardý: Bu parçada Yeþaya'nýn üçüncü þahýsta yazmasý, Tanrý yerinde konuþtuðu
gibi anlaþýlabilir. Ne var ki, parantez içine alýnan «Yanýmda kim var?» sorusundan Tanrý'nýn
kendisi için üçüncü þahýsta konuþtuðu anlaþýlýr. Yeþaya yalnýz sekreter görevini görüyordu.
44:25 yalancýlarýn alametlerini boþa çýkaran: (44:20; Yeremya 29:8,9)
hikmetlileri geri döndüren: Kendi bilgeliðine deðil, Tanrý'nýn bilgeliðine güvenen kutsanýr
(Süleyman'ýn Meselleri 3:5-8). Kendi bilgeliðinin var olduðunu ileri süren yenilgiye uðrar (Eyup
5:13; Romalýlar 12:16c).
onlarýn bilgisini akýlsýzlýk eden: (1. Korintliler 3:19b)
44:26 kulunun sözünü pekiþtiren: «Yalancýlarýn alametlerini boþa çýkaran, falcýlarý deli eden, bilgeleri
geri döndüren ve onlarýn bilgisini akýlsýzlýk eden» (44:25) Tanrý, habercilerinin aracýlýðýyla bildirdiði
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Kendi sözünü pekiþtirir, «ulaklarýnýn öðüdünü tamamlar» (40:8). Baþkalarý arasýnda Yeþaya da
Tanrý'nýn uþaðý olarak tanýnýr (20:3).
Yerusalem için, içinde oturulacak ... onun viranelerini yine kuracaðým: Yeþaya'nýn bu sözleri
kaleme aldýðý yýllarda Ýsrail henüz sürgüne gitmemiþti, Yerusalem henüz yýkýlmamýþtý. Ýsrailliler,
bu peygamberliðin ipucunu göremedikleri için ona inanmalarý zorlaþacaktý. Görmeyen ama iman
edenlere ne mutlu (Yuhanna 20:19; Ýbraniler 11:1-3)! Sürgünden sonra olsun, dünyanýn sonunda
olsun Ýsrailliler'in Yerusalem'e yeniden yerleþecekleri birçok peygamber tarafýndan bildirildi
(Yeremya 29:10-14; Hezekiel 39:25-28; Yoel 3:1; Amos 9:11-15; Obadya 20; Mika 4:10; Tsefanya
3:14-20).
44:27 engine «Kuru» ... diyen: Konuþan Tanrý'dýr.
44:28 Koreþ: Koreþ Ý.Ö. 550 yýlýnda egemen oldu. Bu peygamberlik Koreþ'in tahta çýkmasýndan
yaklaþýk 150 yýl önce bildirilmiþti. Benzer bir biçimde Kral Yoþiya'nýn yapacaðý eylem de
doðumundan üç yüzyýl önce bildirildi (1. Krallar 13:2). Daniel kitabýnda da olaylar gerçekleþmeden
iki üç yüzyýl önce bildirilen çok ayrýntýlý açýklamalar bulunur (Daniel 6 ve 7). Tanrý Sözü'nde
okunan her bir bildirinin gerçekleþmesi, geri kalan parçalarýn da tamamlanacaklarýna ve bildirilerin
tanrýsal kaynaðýna ve yetkisine birer kanýttýr.
Sürgünde bulunan ve Yeþaya'nýn yazdýðý bu bölümü bilen Ýsrailliler, Koreþ'in egemenliðe geçtiðini
duyunca neredeyse kendilerinden geçmiþ olmalýydýlar. Ne yazýk ki, kimi Yahudiler Kutsal Yazý'yý
bilmiyorlardý. Tanrý'nýn vaatleri onlara yabancý kaldý. Kurtuluþlarýnýn yaklaþtýðýndan habersizdiler.
Gündelik görevleri aðýr basýyordu. Ümitsizdiler. Çoðu insan er geç kendini ayný durumda bulmaz
mý? Tanrý Sözü'nü bilmediði için kurtuluþunun ne denli yakýn olduðunu bilmez. Sýkýntýlarýnda
boðulur. Ne denli gereksiz, ne üzücü bir durum! Ümitsizlikleri Tanrý Sözü'nü bilmediklerinden
kaynaklanýr. Kutsal Yazý'da ümit Tanrý'nýn bildirisini bilmeye ve imanla kabul etmeye baðlýdýr
(Romalýlar 15:4; Efesliler 1:17-18; 1. Selanikliler 4:13; 1. Petrus 3:15).
çobanýmdýr: Koreþ için «Tanrý'nýn çobaný» nitelemesi, «Fars kralý» unvanýndan daha deðerlidir
(Ýbraniler 11:24-26). Aslýnda her egemen Tanrý'nýn izniyle hükmeder (Süleyman'ýn Meselleri 8:15;
Romalýlar 13:1), O'nun görevlisi olarak kendini topluluk için güvenlik saðlayan bir çoban gibi
görmelidir.
1. Egemenlik sürdüðü tüm ülkelerde yaþayanlar için güvenlik saðlamalý ve korumalýdýr.
2. Özellikle Tanrý baðlýlarýnýn inancýný izlemeleri için yararlý bir ortam oluþturmalý/korumalýdýr
(49:23; Romalýlar 13:3,4).
Tanrý'nýn Koreþ'i hizmetine çaðýrmasýndan þu ilkeler belirlenir:
1. Tanrý'nýn her birey üzerinde mutlak haklarý vardýr (26:19; 45:9; 64:8).
2. Tanrý belirli kiþileri belirli görevler için seçer (Çýkýþ 3:10).
3. Her bireyin Tanrý'nýn çaðrýsýna göstermesi gereken karþýlýk, onu kabul etmek ve var gücüyle
görevini tamamlamaktýr (6:8,9).
4. Her bireyin en yüksek yararýnýn saðlanmasý, kendisine özgü sandýðý haklarý Tanrý'nýn istemine
baðlý kýlmakla gerçekleþir (Matta 16:25,26; Yuhanna 12:24-26).

Yeþaya, 44. Bölüm, sayfa 10

˜˜˜ 407 ˜˜˜
tüm muradýmý yerine getirecek: Ýsraili tarihçi Yosefus'a göre Pers kralý Koreþ Babil'i ele
geçirdikten sonra ona bu peygamberlik gösterildi, Koreþ de geri kalan kýsmýný (45:1-4)
tamamlamaya karar verdi (Ezra 1:2-4). Yahudiler'i ülkelerine geri göndermesi için siyasal bir
nedeni kolayca bulunamamaktadýr.
mabet için, temelin atýlacak: Ezra bunu amaçlayarak sürgünden Yerusalem'e döndü (Ezra 1:3;
3:8-11; 6:3).
diyen Rab Ben'im: «Rab diyor» ve «diyen Rab» sözleri 44:24-28 ayetlerinde beþ kez geçer
(Ayrýca, 34:16; 40:8'e bakýn).
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