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Yeþaya, Kýrk altýncý Bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

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

IV. Tarihsel parantez: Sanherib'in saldýrýlarý ve Hizkiya'nýn hastalýðý (36-39)

V. Tanrý'nýn yüceliði ve görkemi (40-48)

A. Yerusalem avutulacaktýr (40:1-11).

B. Yerusalem'in avuntusu Tanrý'nýn eþsizliðidir (40:12-27).

 C. Yalancý ilahlarýn güçleri ve bilgileri Tanrý'nýnkine yaklaþmaz (41).

Ç. Tanrý'nýn seçkin Uþaðý tanýtýlýr (42:1-7).

D. Tanrý'nýn kiþiliði açýklanýr (42:5,8,24).

E. Tanrý'ya yeni bir övgü söylenecek (42:10-12).

F. Tanrý, düþmanlarýný yenecek, körlere ýþýk ve rehber olacak (42:13-16).

G. Tanrý'nýn uyarýlarýna aldýrýþ etmeyenler yargýlanacaktýr (42:17-25).

Ð. Tanrý, Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýndan toplayacaktýr (43).

H. Kurtulmalýkla kurtaran baþka Tanrý yoktur (44).

I. Tanrý'dan baþka Tanrý ve Kurtarýcý yoktur (45).

Ý. Tanrý'nýn adaleti yaklaþmaktadýr (46).
1. Yalancý ilahlar yýkýlacaklar (46:1-2,6-7).
2. Tanrý halkýný taþýmaktadýr (46:3-5, 8-13).
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46:1 Bel, Nebo: Kimisi «Bel»in «Baal»dan yapýlmýþ bir kýsaltma olduðunu düþünür.  Baal (sonradan

Bel-Merodak olarak bilinirdi), Babil'in en önemli ilahýydý.  Güneþle bir sayýldýðý için ona

olabildiðince yaklaþmak isteyen tapýnanlar damlara çýkýp buhur yakarlardý (Yeremya 19:13; 32:29;

Tsefanya 1:4,5).  Babil'de egemenlik süren son hanedanýn yedi kralýndan üçü Nebo, ikisi de Bel-

Merodak ile baðlantýlý olarak adlandýrýldý.

Bazýlarý ise, Bel'in Belus olduðunu ileri sürer.  Belus, Babilliler'in ilk krallarýndan biriydi.

Ölümünden sonra ilahlaþtýrýlmýþtý.

Nebo, Babilliler'in ilahlaþtýrdýklarý bir peygamberdi.  Onun adýnýn birçok Babil adýyla birleþmiþ

olmasý -- örneðin, Nebukadnetsar (Yeremya 7:8), Nebuzardan, Nebuþazban (Yeremya 39:13) --

Nebo'nun çok önem verilen bir ilah olduðunu kanýtlar.  «Nebo» sözcüðünün, peygamber

anlamýnda olan Ýbranice nabi (Türkçe, nebi) sözüyle kökteþ olduðu sanýlýr.

Jüpiter (Erendiz, [Eski Yunan dilinde «Zeus»]) ve Mars'ýn (Merih, [Eski Yunan dilinde «Hermes»])

Romalýlar için önem taþýdýðý oranda (Haberciler'in Ýþleri 14:11-13), Bel ve Nebo Babil'de önem

kazanmýþlardý.  Koreþ'in silindirinde tüm Babil ilahlarýndan yalnýz Bel, Merodak ve Nebo'nun adlarý

geçer.

46:1,2 çöküyor, iðiliyor: Eski çaðlarda bir dinin geçerliliði, onu temsil eden ülkenin savaþtaki gücüne

baðlýydý.  O zamanki insanlar ülkesini koruyamayan bir ilaha tapýnmaktan çabucak vazgeçer,

kendini daha güçlü «gösteren» ilaha yapýþýrlardý (Ahaz'ýn hareketlerini izleyin [2. Tarihler 28:23-

25).

Yabancý ülkeleri ele geçiren egemenlerin yerel ilahlarý aþaðýlamalarý, tarihte sýk sýk rastlanan bir

olaydýr (37:18,19; 1. Samuel 5:1-2; Yeremya 48:7; 49:3; Daniel 11:7,8). Koreþ Babil'i ele

geçirdikten sonra oradaki yalancý ilahlara tapýnma alýþkanlýðýna darbe vurdu.  O zamana dek Babil

Asya'da geniþ çapta siyasal etki oluþturmuþtu.  Bu yüzden Bel ve Nebo'ya tapýnma yaygýnlýk

kazanmýþtý.  Ne var ki, Tanrý bu sahte ilahlarýn boyun eðeceði zamanýn yaklaþtýðýný bildiriyordu.

«Koruduklarý» devletler yenilince yalancý ilahlarýn güçsüz olduðu düþünüldü.  Bu nedenle de çoðu

izleyicileri onlara tapýnmayý býraktý.  Babil'in yalancý ilahlarý Büyük Ýskender'in günlerine dek

Babil'de varlýklarýný sürdürdülerse de, Batý Asya'nýn en güçlü ülkesinin devlet dini olmaktan ilkel

bir kült düzeyine düþtü.

yükü kurtaramadýlar: Bu ayette  yalancý ilah ile onu simgeleyen put arasýnda ayrým yapýlýr.  Bel

ile Nebo kendilerini simgeleyen putlarý kurtaramadýlarsa, onlara bel baðlayanlara nasýl yardým

edebilirlerdi?  Ýsrail Babilli ilahlarýn yýkýmýndan ders almalýydý.  Tapýnanlarý yardým

saðlayabileceklerine inandýran, altýnla gümüþle kaplanan putlarýn göz kamýþtýrýcý görünüþüne

kimse aldanmasýn.  Ýnsanlarý tek kayýran Yahve'ye baðlansýn.

kendileri de sürgüne gittiler: Yalnýz Baal'la Nebo'nun deðil, Anu, Hea, Beltis, Ýþtar, Nergal, Sin,

Þamas, Gula ve baþka ilahlarýn heykelleri de sürülecekti.  Ne var ki, belirli ayrýklýklar da vardý.

Örneðin, Koreþ Nabonidus'un ilçelerden Babil'e götürmüþ olduðu kimi putlarý geldikleri tapýnaklara

geri verdi.  Üstelik ne Koreþ ne de oðlu Kambises, Bel-Merodak'ýn altýn heykelini Babil'den

götürdü.  Ahaþveroþ'un (Xerxes [Herodot, 1:183]) günlerine dek yerinde kaldý.  Ne var ki putlar için

belir lenen son geciktiyse de, deðerli metaldan yapýlmýþ her put er geç madencinin kazanýnda

eritilerek sahip olduðu görkemi yitirdi.
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46:3 Ýsrail evinin bütün artakalanlarý: Artakalanlar sözüyle Ýsrail'in yalnýz on oymaðý anlatýlmak

istenmez.  Yeþaya'nýn son bölümlerinde Babil'deki sürgünler, hem Ýsrail hem de Yakup olarak

adlandýrýlýr (40:27; 41:8,14; 42:24; 43:1,28; 44:1,21,23; 45:4, v.s.).  Hiçbir zaman yalnýzca Yahuda

adýyla geçmez ama sýk sýk tüm oymaklardan olanlarý açýklamak için artakalanlar olarak tanýtýlýr

(1:9; 10:20-22; 11:16, v.s.).

Beni dinleyin: «Bel'le Nebo'nun düþüþünü bildiren Beni dinleyin, ey Ýsrailliler!  O ilahlar onlara

güvenenleri kurtaramadýlar (46:2).  Ama korkmayýn! Ben onlara benzemem» gibi sözlerle halkýný

düþündürerek Tanrý Ýsrailliler'in bakýþlarýný Kendisine yöneltmek istiyordu (26:3; Romalýlar 8:15;

1. Yuhanna 4:18).

46:3,4 yüklenip götürdüðüm, taþýmakta olduðum: Bel'le Nebo kendilerini bile taþýyamadýlar.  Tam

tersine, araçlara yüklenip sürgüne gönderildiler.  Kesinlikle güvenilmezdiler.  Ama Ýsrailliler

Tanrý'nýn ilahlar gibi güçsüz ve güvenilmez olduðunu sanmasýn.  Tanrý onlarý ana karnýnda

olduklarýndan beri (ulusal baþlangýçlarýndan beri, 44:2) yüklenip götürdüðünü anýmsamalarýný

buyurdu (49:15; 63:9; Çýkýþ 19:4; Tesniye 1:31; 32:11; Mezmur 28:9; 105:12-14; Hoþea 11:3).

Peygamberler Ýsrailliler'in yükünü kaldýramadýlar (Sayýlar 11:12).  Ama Tanrý, bebeklik ve gençlik

çaðlarýnda yaptýðý gibi (Mezmur 71:5,6,17) Ýsrailliler'i yaþlýlýklarýnda da taþýyacaðýný vaat eder.

Þu karþýtlýk kaçýrýlmamalý: Ýnsanlar ilahlarýný taþýmalý, ama Tanrý Kendisine baðlý olanlarý taþýr!

Ademoðlu aldatýcý þeylere güvenir.  Özyapýsýný yitiren arkadaþlýklar, geleceðini «saðlama

baðlayan» zenginlik, yeteneklerini aþan konum, böbürlendiren ödüller ve dengesiz bilgi gibi

yollarla rahata kavuþacaðýný sanýr.  Ne var ki, kiþinin ümit baðladýðý bu þeyler onu avutmaz, ancak

taþýmasý gereken bir yük olur.

Ben O'yum: (46:9; Mezmur 102:27; Yuhanna 8:24; Ýbraniler 13:8)

ak saçlý oluncaya kadar: Yaþlýlarýn gereksinimleriyle uðraþmak genellikle kolay sayýlmaz.  Ak

saçlýlar bedensel ve zihinsel yeteneklerini yitirince eskisi gibi aranmazlar, onlarla birlikte

bulunulmaktan hoþlanýlmaz.  Yüklerini taþýyanlardan sýk sýk mýrýltýlar yükselir.  Ama Tanrý öyle

deðildir.  O, güçsüzleri kayýrmaktan ve avutmaktan hoþlanýr.  Kiþiyi çocukluðunda nasýl taþýdýysa

yaþlýlýðýnda da ayný sevecenlikle taþýr.

Ýnsan þu avuntuyu duymalýdýr: Tanrý dün, bugün ve yarýn aynýdýr.  O'nda döneklik yoktur.  Ne var

ki, insanlar kendi güçsüzlüklerini bilir; Tanrý'nýn onlarýn kaypaklýðýna güceneceðini, dolayýsýyla

kayrasýný esirgeyeceðini düþünebilir.  Bu ayette sunulan vaat, insanlarýn zayýflýklarýnýn Tanrý'nýn

sabrýný aþmayacaðýný kanýtlar.  Ayrýca Tanrý, kayrasýnýn yaþamýn sonunda verileceðini deðil,

yaþamýn sonuna dek saðlanacaðýný vaat eder.  Yüklenmek, taþýmak, kurtarmak sözleri kayranýn,

yaþamýn deðiþik gereksinimlerine göre saðlanacaðýný açýklar.

46:5 Beni kime benzeteceksiniz: Tanrý'nýn bir nesneye benzetilmesi olanaksýzdýr!  Yalnýz olanaksýz

deðil, yargý gerektiren bir eylemdir (40:18,25).

46:6 altýný keseden boþaltanlar: Yalancý ilahlara tapýnanlar bile, tapýnmanýn geliþigüzel olmayacaðýný

bilir. Tanrý olmayan heykellere tapýnanlar, çok pahalýya mal olan giriþimlerde bulunur (40:19,20).

46:7 sýrtta taþýrlar ...: Ne denli deðerli maldan yapýlmýþ, ne denli çok saygý ve törenlerle yüceltilmiþ

olsa da bir ilah, ne yerinden kýmýldanýr, ne ona yakarana yanýt verir, ne de onu sýkýntýsýndan
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kurtarýr (45:20 ile 45:19'u karþýlaþtýrýn).  Buna göre, bunca tantana yapmanýn ne deðeri var?  Bu

yüzde yüz akýldan yoksun bir uðraþtýr. (Not: 45:20'de yalancý ilah bir törende taþýndý, 46:7'de

iþçinin atölyesinden tapýnaða götürüldü.)

yerinden kýmýldanmaz: Ýlah olarak bilinen heykel, üretilmiþ çaresizliktir.

46:8 anýn da er olun: Bunu anýn da yeteneksiz bir bebek deðil, kendi gölgesinden korkan çocuk deðil,

sorumluluk alamayan genç de deðil, bir yetiþkin olun.  Doðruluk yaptýðýnýz için karþýlaþtýðýnýz

alaylar ve baskýlardan korkmayýn.  Çevrenin etkisine uymayýn.  Yetiþkin ol, kararlý ol, yürekli ol,

doðruluk için giriþken ol.  Sonuçlarý ne olursa olsun, kutsallýk yiðidi ol (1. Korintliler 14:20; 16:13;

Efesliler 4:14).

Er olmak anmak eylemiyle baðlanýr.  Kimileri, Pavlus'un «Zayýflýklarým için coþkun sevinç duyarak

övüneceðim» demesini çok yanlýþ yorumlar.  Ve þöyle düþünür: Bir Mesih inanlýsý ne denli bilgisiz,

düþkün ve sýkýlgan olursa, Tanrý ondan o denli yücelik kazanýr.  Bu tutum her tür tembellik,

savsaklama ve amaçsýzlýða yol açar.  Tanrý, Mesih inanlýsýnýn bilgi, bilgelik ve yararlý eylemlerinin

en üstün düzeye ulaþmasýný ister.  Bunu gerçekleþtirmek için inanlýnýn zihinsel yetenekleri

keskinleþtirilmeli, ruhsal anlayýþý bilenmelidir (2. Timoteos 2:15).  Mesih inanlýsýnýn zihinsel

tembelliði için özrü yoktur.  Tanrý kuþkusuz «yavrularýn ve emziktekilerin aðzýndan övgü»yü kabul

eder (Matta 21:16).  Bu kayradýr.  Ne var ki, bebekler bebekçe Tanrý'yý övsünler, ama yetiþkinler

yeteneklerinin yetkinliðiyle, Tanrý'ya yaraþýr bir yaþamla O'nu yüceltsinler.

Anýn da er olun!  Kiþiye en yaraþýr eylem, Tanrý'nýn kutsallýðý üzerinde düþünmek, O'nun geçmiþte

oluþturduðu olaylarý ve Kendisine baðlý olanlara verdiði vaatleri  anýmsamak ve bu gerçekleri

sürekli göz önünde tutarak uygun bir yaþam düzeni sürdürmektir.  Bu biçimde Tanrý için kendini

eðiten kiþi, er olarak övülmez mi?  Gerekirse de imaný için ezilirken, çetin koþullar altýnda Tanrý'ya

baðlý kalan kiþiden daha büyük bir kahraman var mý?

Kiþi er olmak için erdemli olmalý.  Kiþi, Tanrý'nýn benzerliðinde yaratýldýðýna göre (Tekvin 1:26)

O'nun niteliklerini yansýtmalýdýr.  Yoksa Tanrý'nýn tasarladýðý özyapý ve yetenek en yüksek düzeye

ulaþamaz.  Tanrý insanlarý ruhsal açýdan kuþlarla mavi göklerde uçsun diye yarattýysa (40:30),

neden yerde yýlanlarla sürünsünler?

ey günah iþleyenler:  Yahve'den dönüp yalancý ilahlara sýðýnmayý tasarlayanlar, düþüncelerinde

günah iþlerler.  Ýsrail için «daha ana rahminden sana günahkâr deniliyordu» (48:8).

46:9 anýn: Zihin, imaný güçlendirmek için kullanýlmalýdýr.  Kiþi Tanrý'nýn tarihte O'nu izleyenlere nasýl

yardým ettiðini, ayný zamanda kiþisel deneyimlerinde ona yardým ettiði zamanlarý anýmsasýn.  Bu

þeyleri anýmsamayan kiþi, imanýný kendi elleriyle yitirir.  Ama anýmsayarak imanýný bir kale gibi

saðlamlaþtýrýr.  Deðiþmeyen Tanrý geçmiþte yardým saðladýysa, gelecek için O'ndan ümit kesmek

doðru ve akýllýca deðildir.

Allah Ben'im ve baþkasý yoktur: Bu gerçek Yeþaya'da ne denli çok vurgulanýr (45:21).  Sýk sýk

vaaz ediliþi, yalancý ilahlara tapýnmanýn ne denli kökleþmiþ olduðunu gösterir.  Yeþaya þimdiki

çaðda yaþasaydý, hangi günahlarý ortaya serecekti?   Kuþkusuz maddecilik, cinsel sapýklýk, Tanrý

bilgisinden yoksunluk konularý en önemli yeri alacaktý.



˜˜˜ 419 ̃ ˜˜

Yeþaya, 46. Bölüm, sayfa 5

Allah Ben'im ... Ben Allah'ým: Ýbranice'de «Ben El'im ... Ben Elohim'im» olarak geçer. «El»

«Güçlü Olan», «Her þey yapmaya gücü Yeten» anlamýna gelir.  «Elohim» tüm doluluðunda

Tanrý'nýn kiþiliðini (üçlü birliði) vurgular.

Benim gibisi yoktur: (46:5; Tesniye 15:11)

46:10 kadimden bildiren: (45:21; 43:22,23; 44:26)

öðüdüm duracak: (14:24; 40:8; Mezmur 33:11; 135:6)

bütün muradýmý yapacaðým: Geniþ anlamda bu gerçek güvenilirdir.  Koreþ'e iliþkin (46:11) özel

uygulamasýnda da bir eksiklik olmayacaktý.

46:11 þarktan:  (41:2,25'le ilgili notlara bakýn).

yýrtýcý kuþ: Nebukadnetsar'ýn takma adý kartal (Yeremya 49:22; Hezekiel 17:3) olduðu gibi, Koreþ

yýrtýcý kuþ olarak geçer (41:2,25'le ilgili notlara bakýn).  Koreþ'in kral sancaðý, mýzrak üzerinde bir

kartaldý (tarihçi Xenofon, 7,1 §4).

öðüdümü yapacak: (44:28; 45:13)

tasarladým ve onu yapacaðým: (43:13)

46:12 katý yürekliler: Katý yüreklilik yerinden oynamaz bir direnmeyi, bir baþkaldýrmayý, iyiliksever

yalvarmalarla ikna olunmaz bir tutumu belirtir (Hezekiel 2:4; 3:7).  Her insanýn doðasýnda bu eðilim

vardýr.  Anne babalarýn en büyük sorumluluklarýndan biri, çocuklarýnda bu yönü eðitici yöntemlerle

deðiþtirmektir.  Baþkaldýrma tavrý hiçbir olumlu ödülle karþýlanmamalýdýr.  Çocuðun ne isteðine

uyulmalý, ne hareketlerine gülünmeli, ne de olay çocuðun huzurunda baþkalarýna anlatýlmalýdýr

(Çocuk söz konusu olarak kazandýðý ünden hoþlanabilir ve benzer hareketleri yapmaya

yüreklendirilebilir).

adaletten uzak olanlar: (47:6; 59:8,9)

46:13 adaletimi yaklaþtýrýyorum:  Tanrý, insanlarýn gösteremedikleri ya da uygulamak istemedikleri

adaleti yerine getirir (51:4-6; 56:1).  Yetmiþ yýllýk sýkýdüzen süresi tamamlanmýþtý.  Tanrý Ýsrailliler'i

yeniden Yerusalem ve Yahuda'ya gönderecekti.  Onun için hazýrlýklar yapýlmaktaydý (47:6,8,9,11;

Mezmur 14:7).

güzelliðim olan Ýsrail: Tanrý'nýn ünü -- insanlarýn O'nu sevimli ya da sert, sevecen ya da

acýmasýz, adaletli ya da adaletsiz bulmalarý -- O'nu temsil edenlerin sözlerine ve yaþamlarýna

baðlýdýr.  (Davut bu görevi anladý [Mezmur 71:18]).  Tanrý'nýn Kendi ününü halkýnýn O'nu temsil

ediþ biçimine baðlamasý, kolayca anlaþýlaþýlabilecek bir þey deðildir.


