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A. Yeþaya peygamberle ilgili kiþisel bilgi

1. Yeþaya'nýn ailesi:

Yeþaya Amots'un oðluydu (1:1; 2:1; 13:1).  Amots, Amos peygamberden ayrý bir kiþidir.

Yahudi geleneksel inanýþýna göre Yeþaya'nýn babasý, kral Uzziya'nýn kardeþiydi.  Bu doðru

deðilse bile Yeþaya, özellikle Ahaz ve Hizkiya'nýn dönemlerinde sýk sýk sarayda bulunuyordu

(7:3-16; 38:1-8; 39:3-8).  Onun kullandýðý dil bu ortamý yansýtýr; kimi peygamberlerinkinden

daha kibar ve incedir.  Yeþaya, Yahuda'da olup bitenleri resmen kaydeden tarihçiydi

(2. Tarihler 26:22; 32:32).

Yeþaya'nýn eþi, nebiye (kadýn peygamber) olarak biliniyordu.  Debora (Hakimler 4:4) ve

Hulda (2. Krallar 22:14-20) gibi peygamberlik yeteneði olup olmadýðý kesin olarak bilinmiyor.

Ancak en azýndan Yeþaya'nýn eþi olduðu için nebiye olarak tanýnýyordu.  Yeþaya'nýn iki oðlu

vardý: Þearyaþub (7:3) ve Maherþalalhaþbaz (8:3).  Bu adlarýn her ikisi de birer peygamberlik

bildirir.  Þear-yaþub, kardeþinden oldukça büyüktü.

2. Yeþaya'nýn adý:

«Yeþaya» adý, «Rabbin kurtuluþu» ya da «Yahve'nin kurtuluþu» anlamýna gelir.  Az

kullanýlan bir ad deðildi.  Eski Antlaþma'da Tanrý'ya müzikle hizmet etmek üzere Davut'un

seçtiði müzisyenlerden biri (1. Tarihler 25:3,15), ayný dönemde Tanrý evinde hizmet gören

bir Levili (1. Tarihler 26:25), Ezra'yla Yerusalem'e dönen bir adam (Ezra 8:7) ve

Nehemya'nýn zamanýnda bir Bünyaminli (Nehemya 11:7) Yeþaya adýný taþýyordu.  Yeþaya

(Yeþa-yâhu), «Yahve'nin gücü» anlamýna gelen Hizkiya (Khizki-yâhu) ve «Yahve'nin

doðruluðu» anlamýna gelen Zedekiah (Tsidki-yâhu) ile karþýlaþtýrýlabilir.  Seçildiði göreve --

Yahve'nin kurtuluþunu bildirme görevine -- bakýlýrsa Yeþaya'nýn adý çok uygundu.

3. Yeþaya'nýn yaþadýðý ortam:

Tanrý, Ýbrahim peygamberi Kildaniler'in Ur kentinden çaðýrarak onu Kenan bölgesine götürdü

ve orada ona, soyunun zamanla dolduracaðý ülkeyi bildirdi.  Ýbrahim'in torunu Yakup'un

(Ýsrail'in) on iki çocuðundan türüyen topluluðun (Ýsrailoðullarý'nýn) yaþadýðý bu bölgeye Ýsrail

denilirdi.  Tanrý, Musa'nýn eliyle Ýsrailliler'i Mýsýr'a kölelikten özgür kýldýktan sonra onlarý

Kenan bölgesinde Ýbrahim'e vaat edilmiþ topraða yerleþtirdi.  Ýsrailliler'in kralý önce Tanrý'nýn

Kendisi'ydi.  Sonra Ýsrailliler, çevrelerindeki ülkelere özenerek gözle görünen bir kral

istediler.  Tanrý ilkin Saul'u, sonra Davut'u kral olarak atadý.

Ýsrail'in üçüncü kralý Süleyman'ýn ölümünden sonra topluluðun iki oymaðý Süleyman'ýn oðlu

Rehoboam'ý ve on oymaðý kral soyundan olmayan Yeroboam'ý desteklediler.  Bu çekiþme

Ýsrail'in, on oymaktan oluþan Ýsrail ve iki oymaktan oluþan Yahuda adlarýný taþýyan iki ayrý

ülkeye bölünmesiyle sonuçlandý.  Yeþaya Yahuda'da doðdu.  Ýsrail'in iki ülkeye

bölünmüþlüðünü yaþadý.

Yeroboam'ýn kurduðu baðýmsýz Ýsrail krallýðý, sekiz ayrý aileden gelen on sekiz kralýn

egemenliði altýnda ülkesel yaþamýný sürdürmüþtü.  Ama Yeþaya'nýn günlerinde Asur'un eline
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düþmek üzereydi.  Yeþaya yaklaþýk on iki yaþýndayken Pul adýndaki Asur egemeni, Ýsrail'e

saldýrdý.  Ýsrailli kral Menahem, krallýðýný pekiþtirmek ve Pul'un onu desteklemesini saðlamak

için, Pul'a bin talant gümüþ verdi (2. Krallar 15:19-20).  Yirmi yýl sonra Pul (III. Tiglat-pileser),

tüm küçük ülkeleri ele geçirmeye baþladý.  Suriye-Finike bölgesindeki küçük ülkeler,

kendilerini Asur'dan korumak için bir federasyon kurdular.  Þamlý Rezin, devletler birliðinin

baþkaný olacaktý.  Yahuda kralý Ahaz bu federasyona katýlmadý.  Ahaz Asur'un, Yahuda'ya

zaman zaman saldýran bu ülkeleri dize getirmesinin kendi yararýna olacaðýný düþündü.

Kararýnýn sonucu, Þamlý Rezin ve Ýsrailli Pekah'ýn Ahaz'a saldýrýsýydý (2. Tarihler 28:5,6).

Her iki ordu, Yahuda'nýn deðiþik bölgelerine çok zarar verdikten sonra, birleþerek

Yerusalem'e karþý yürüdüler (2. Krallar 16:5).

Kral Ahaz yalancý ilahlara tapýndýðý ve oðullarýný ateþte yaktýðý için, Tanrý onu Ýsrail kralýnýn

eline verdi.  Ýsrail bir günde «göklere eriþen öfkeyle» yüz yirmi bin yiðiti öldürdü, «çünkü

atalarýnýn Allahý Rabbi býrakmýþlardý».  Zikri adýnda bir Efraimli «kralýn oðlu Maaseya'yý, kral

evinin bakaný Azrikam'ý ve kraldan sonra ikinci adam olan Elkana'yý öldürdü.  Ýsrailoðullarý

kendi kardeþlerinden, kadýnlar, oðullar, kýzlar, iki yüz bin kiþi sürdüler, hem de onlardan çok

çapul malý aldýlar ... ve Samiriye'ye getirdiler» (2. Tarihler 28:5-8[-15]).

Ahaz, Tiglat-pileser'e gümüþ ve altýn göndererek Suriye'ye ve Ýsrail'e karþý yardýmýný istedi

(2. Krallar 16:7-10).  Ý.Ö. 732 yýlýnda Tiglat-pileser Rezin'i öldürdü ve Suriye'yi denetimi altýna

aldý, Pekah'ý yendi ve sayýsýz Ýsrailli'yi sürdü (2. Krallar 15:29; 16:9).  Ahaz Þam'a gidip

Tiglat-pileser'in önünde eðildi; bundan böyle Asur'un bir uyruðu olarak Yahuda'da krallýðýný

sürdürdü.

Tiglat-pileser'in Ýsrail'in kuzey bölgelerini ele geçirmesi aðýr bir darbeydi, ama bunu daha da

büyük bir yenilgi izledi.   Yeþaya yaklaþýk 55 yaþýndayken Ý.Ö. 724 yýlýnda Tiglat-pileser'i

izleyen egemen V. Þalmaneser, üç yýl sürece Samiriye'ye saldýrdý.  Sargon,

V. Þalmaneser'in tahtýna zorla oturduðu sýrada Samiriye ele geçirildi (Ý.Ö. 722, [2. Krallar

17:6]).

Bundan sonra Asur'un ele geçirmek istediði ülke Yahuda'ydý.  Ahaz'ýn Asur'a gösterdiði

baðlýlýk, onun uyruðu olmasý o günü erteledi.  Ayrýca Asur'un baþka sorunlarý da elini

baðlýyordu: Hem içsel ayaklanmalar oluyordu, hem de Asur'un yönetimi altýndaki ülkeler

baþkaldýrýyorlardý.

Asur'un sorunlarýndan yararlanarak Ahaz'ýn oðlu Hizkiya, Asur'a karþý daha yürekli bir tavýr

aldý (2. Krallar 18:7).  Yeþaya, Asur'dan korkmamak için Yahudalýlar'ý sürekli yüreklendirdi

(Yeþaya 10:24; 37:6).  Baþka bir ülkenin yardýmýna bel baðlamadan, yalnýz Tanrý'dan yardým

ve kurtuluþ beklemeleri için onlarý isteklendiriyordu.  Ne var ki, Hizkiya'nýn Yeþaya'dan

baþka öðütçüleri de vardý.  Siyasal ufukta Asur'a karþý durabilen tek düzenli ve güçlü bir

egemenlik vardý.  Bu da Mýsýr'dý.  Mýsýr'ýn eðitilmiþ ordusu, atlarý ve arabalarý çoktu.  Bunlar

yetmezse, Mýsýr eksikliklerini Etiyopya'dan tamamlayabilirdi.  Yeþaya'yý dinlemeyenler,

elçileri Mýsýr'a gönderdiler (30:2-4,7; 31:1; 36:6,9; 37:9).

Sanherib, egemenliðinin beþinci yýlýnda (Ý.Ö. 701) ordusuyla birlikte Yahuda'ya girdi, kýrk altý

duvarlý kenti aldý ve Yerusalem'i kuþatarak ona saldýrdý (Yeþaya 22:1-14).  Hizkiya özellikle

tapýnaðýn hazinelerinden Sanherib'e büyük bir armaðan verdi (2. Krallar 18:14-16).  Bundan

sonra Sanherib bir ara geri çekildi.

Çok geçmeden Sanherib, ordularýyla Lakiþ'teyken bakanlarýný Hizkiya ve Yerusalem'e göz

daðý vermeye gönderdi (Yeþaya 36:2-22; 37:8).  Yeþaya Hizkiya'yý düþmanlarýna karþý

durmasý için yüreklendirdi.  Tanrý da Hizkiya'nýn gösterdiði iman karþýsýnda Yahuda için
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araya girdi (37:1-7,14-38).  Yeþaya'nýn peygamberlik görevini gördüðü dönemdeki bu olaylar

unutulmamalýdýr.

B. Peygamberlik, tarihi araþtýrma yapýlmadan incelenemez.

Tanrý insanlarýn, tarihi O'nun açýsýndan deðerlendirmelerini ister.  Doðal anlayýþýna dayanan

kiþi, Tanrý'nýn kutsal ilkelerini bilmediði için, kendi yaptýklarýný olumlu bir biçimde yorumlar.  Tanrý

ayný eylemlerde kutsallýðýna uygun bir yan bulamaz.  Bu yüzden Tanrý'nýn istemiyle insanlarýn

eylemleri arasýnda gittikçe geniþleyen bir uçurum oluþur.  Ýnsanlar yaptýklarýyla sanki uçurumun

ötesinden Tanrý'ya meydan okurlar.  Tanrý insanlarý sevdiði için onlarý yalnýþ yoldan geri

çaðýrmaktan vazgeçmedi.  Peygamberleri aracýlýðýyla onlara Kutsal Sözü'nü bildirdi, onlarý

uyardý ve baþkaldýrmanýn yargýsýný açýkladý.  

Peygamberler, insanlarý Tanrý'ya karþý boyun eðmeyen tavýrlarýndan döndürmeye çabalýyordu.

Toplumu uyarýrken geçmiþten ve olacak olaylardan birçok örnek verdiler.  Bu nedenle Kutsal

Yazý'yý okuyanlar, peygamberlerin yazýlarýný kavrayabilmek için onlarýn yaþadýklarý günlerin

tarihini anlamalýdýr.

C. Tanrý dünyada olup bitenlerden uzak durmaz.

Tanrý, dünya tarihiyle yakýndan ilgilendi.  Tarihi insanlarýn bilinçli ortaklýklarýyla yönetmek istedi.

Bu amacýný Ýsrail'le kurduðu iliþkiyle örnekleyerek bütün uluslara göstermek istedi.  Ne yazýk

ki, Ýsrailoðullarý çoðu zaman Tanrý'yla bu ortaklýklarýný uluslara gösterecekleri yerde Tanrý'nýn

bildirilerini duymazlýktan geldiler; Tanrý'yý tanýmayanlar gibi ülkesel güç peþinde koþtular.

Peygamberler, bu ortamda Ýsrail toplumuna seslenirken elbette Ýsrail'in iliþki kurduðu uluslarýn

adýndan söz etmekle yetinmiyorlardý.  O uluslarý da Tanrý'ya boyun eðmeye çaðýrdýlar.

Peygamberler döneminde Ýsrail ve Yahuda açýsýndan en çok önem taþýyan uluslar þunlardý:

Asur, Babil, Suriye ve Mýsýr.  Peygamberler, Ýsrail'in komþularý olan Edom, Filistin ve Moab gibi

küçük uluslardan da söz ederler.

Ç. Yeþaya kitabýnda adlarý geçen uluslarla ilgili tarihsel özet:

1. Asur, Ýsrail'i sýkýdüzene sokmak için Tanrý'nýn görevlendirdiði ilk büyük «eðitim deðneði»ydi.

Ý.Ö. 854 yýlýnda Ýsrail kralý Ahab, Suriye kralý II. Benhadad'la birlikte Asur kralý III. Þalmaneser

yönetimindeki ordulara karþý ülkesinin özgürlüðünü korumak zorunda kaldý.  Çabasý yeterli

olmadý: Ý.Ö. 722 yýlýnda V. Þalmaneser Ýsrail'i Asur'a sürgün etti.

Asur tarihinin bir özeti:

Ý.Ö. 1115-1077 I. Tiglat-pileser

I. Tiglat-pileser'in komutanlýðýndaki Asur, batý Asya'da yoðun

saldýrýlarda bulundu.  Ne var ki, sömürgeci tasarlarýný engelleyen

güçlü direniþle karþýlaþtý.  Bu çaðda Ýsrail, Asur tarafýndan

saldýrýya uðramadýðý için Davut ve Süleyman'ýn krallýklarý altýnda

Orta Doðu'da devlet olarak saðlamlaþabildi.

Ý.Ö. 890-885 II. Tukulti-Ninurta

Ý.Ö. 885-860 II. Aþurnasýrpal

Ý.Ö. 859-824 III. Þalmaneser

Ý.Ö. 781-772 IV. Þalmaneser
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Ý.Ö. 745-727 III. Tiglat-pileser (Ýkinci adý, «Pul»du [2. Krallar 15:19; 1. Tarihler

5:26]).

Ýsrail kralý Menahem'den vergi aldý (2. Krallar 15:19,20).

Ýsrail kralý Pekah'ýn günlerinde kuzey Ýsrail'i ele geçirdi (2. Krallar

15:29).

Ý.Ö. 732 Asur, Þam'ý ele geçirdi.

Ý.Ö. 727-722 V. Þalmaneser

Ý.Ö. 722-705 II. Sargon

Ý.Ö. 722 Asur, Ýsrail'i yendi.

Ý.Ö. 705-681 Sanherib

Yahuda'nýn çoðunu ele geçirdi ama Yerusalem'i ele geçiremedi

(2. Krallar 18:17-19:9).

Oðullarý tarafýndan öldürüldü (2. Krallar 19:36-37).

Ý.Ö. 680-669 Esarhaddon (2. Krallar 19:37; Ezra 4:2; Yeþaya 37:38)

Ý.Ö. 669-627 Aþurbanýpal (Osnappar, Ezra 4:10)

Binlerce (22.000 üstünde) çiviyazýsý tableti büyük bir kütüphaneye

topladý.

Ý.Ö. 614 Asur kenti Med kralý Cyaxeres ve Babil kralý Nabopolassar

tarafýndan ele geçirildi.

Ý.Ö. 612 Nineve ele geçirildi.

Ý.Ö. 609 Asur egemenliði, Haran'da uðradýðý yenilgiyle sona ermiþ sayýldý.

2. Babil tarihinin bir özeti:

Ý.Ö. 1728-1686 Hammurabi'nin egemenliði

Marduk adlý bir ilaha tapýnýlýyordu.

Hammurabi 1000-1500 yýllýk yasal gelenekleri bir araya topladý,

tüm egemenliðinde geçerli olan ünlü bir yasa kitabýný hazýrladý.

Bu zamandan kalma sözlükler, matematik eserleri, gökbilimsel

metinler ve çiviyazýsýyla yazýlmýþ çok sayýda bilimsel belge

bulunmuþtur.

Hammurabi altýnda Babil, ilk kültürel doruðuna ulaþtý.

Hammurabi'yi izleyenler Babil'i geniþlettiler ama çok zaman

geçmeden Kasitler'in saldýrýsýna uðradýlar.  Kasitler güney

Mezopotamya'yý ele geçirerek onun üzerinde Ý.Ö. 12. yüzyýla dek

egemenlik sürdüler.  Onlara iliþkin bilgi azdýr.

Ý.Ö. 1530 Kasitler'in saldýrýlarý altýnda güçsüz kaldýðý için Babil,  Etiler

tarafýndan yenilgiye uðratýldý.  Etiler yeniden Anadolu'ya döndüler.

Babil, Kasitler'in egemenliðine geçti.  En sonunda Ý.Ö. 1150'de

Kasitler'in boyunduruðundan kurtularak kýsa ömürlü bir krallýk

kurabildi.

Ý.Ö. 1116-1078 I. Tiglat-pileser Babil'i Asur'un yetkisini tanýmaya zorladý.

Ý.Ö. 1000 Bu dönemde Ýsrail nasýl barýþtan yararlandýysa Babil de

yararlanarak yeniden Asur'dan baðýmsýzlýðýna kavuþtu.

Sýrayla Asur krallarý, olanak buldukça baþkaldýran Babil'in

üstesinden gelerek onu Asur'la birleþtiriyorlardý.

Ý.Ö. 859-824 III. Þalmaneser

Ý.Ö. 811-782 III. Adad-nirari

Ý.Ö. 722-705 II. Sargon
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Ý.Ö. 705-681 Sanherib

Ý.Ö. 626 Kildani prens Nabopolassar, Asurlar'ý yenerek Babil tahtýna geçti.

Ý.Ö. 605-561 Babil, Nebukadnetsar'ýn egemenliðinde ününün doruðuna ulaþtý.

Ý.Ö. 605 Yahuda'yý sürgüne götürdü.  Daniel peygamber ve Kral

Yehoyakim, Babil kentinde oturdular (2. Tarihler 36:5,6; Daniel

4:30).

Ý.Ö. 561-559 Nebukadnetsar'ýn oðlu Evil-Merodak (2. Krallar 25:27; Yeremya

52:31)

Ý.Ö. 559-555 Nebukadnetsar'ýn damadý Nergal-þaretser (Yeremya 39:3) Evil-

Merodak'ý öldürüp tahta geçti.

Ý.Ö. 556-539 Nabonidus, krallýðýnýn üçüncü yýlýndan baþlayarak oðlu

Belþatsar'la birlikte egemenlik sürdü.  Eþi Nitrokis,

Nebukadnetsar'ýn kýzýydý.

Ý.Ö. 553-539 Belþatsar (Daniel 5)

Ý.Ö. 539 Pers kralý Koreþ Babil'i ele geçirdi.  Koreþ adýna Med kralý Daryuþ

tahta geçti.  Babil, Asurlular'a karþý baþkaldýrdýðý gibi, olanak

buldukça Persler'in de boyunduruðundan kurtulmaya çalýþýrdý.

3. Mýsýr tarihinin bir özeti

Ý.Ö. ;1876 Yusuf, aðabeyleri tarafýndan Mýsýr'a satýldý.  Hiksos hanedaný

zamanýnda baþbakan oldu (Tekvin 41:39-44).
Ý.Ö. ;1446 Ýsrail'in Mýsýr'dan çýkýþý

Ý.Ö. ;975 Süleyman, 21. Hanedan'ýn son firavunlarýnýn bir inin kýzýyla

evlendi.  Firavun, kýzýna düðün armaðaný olarak Gezer kentini

verdi.  Ýsrail'in malý olan Gezer, ondan önce Mýsýrlýlar eline

geçmiþti (1. Krallar 9:16).  Bu evlilik ve armaðan, o çaðda Mýsýr'la

Ýsrail arasýndaki güven iliþkisini vurgular.

Ý.Ö. 945-924 I. Þiþak (22. Hanedan)
Yeroboam, Ýsrail kralý Süleyman onu öldürmeyi amaçlayýnca

Mýsýr'a kaçtý (1. Krallar 11:40).
Ý.Ö. 610-594 Firavun-neko

Yahuda kralý Yoþiya, Megiddo'da Firavun-neko'ya karþý açtýðý

savaþta öldürüldü (2. Krallar 23:29).
Firavun-neko, yeni kral Yehoahaz'ý alýp onu Mýsýr'a sürdü ve

Yahuda'yý vergi vermeye zorladý (2. Krallar 23:30-35).
Babil eliyle çok aðýr yenilgilerle karþýlaþtý (2. Krallar 24:7).

Ý.Ö. 594-588 II. Sammetik 
Babil'in Orta Doðu'da oluþturduðu boyunduruklarý kýrmaya çalýþtý.

Yahuda kralý Tsedekiya, bundan yüreklenip Mýsýr'ýn yardýmýna

ümit baðladý.  Yeremya buna karþý uyarýda bulundu (Yeremya

46:25,26a).

Ý.Ö. 525-341 Pers boyunduruðu altýna girdi.
Ý.Ö. 332 Büyük Ýskender Mýsýr'ý yendi.

Bu fýrtýnalý dünya tarihinin içinde Tanrý adamlarý, Ýsrail'e ve Yahuda'ya Tanrý'nýn görüþünü

ilettiler.  Peygamberler Asur ve Babil gibi saldýrgan ülkelerin gücünün, Tanrý'nýn gücü

karþýsýnda bir hiç olduðunu biliyor ve bildiriyorlardý.  Tanrý o uluslarý, Ýsrailoðullarý'ný sýkýdüzene

sokmak için araç olarak kullanacaktý.  Ne var ki, Tanrý'nýn kutsal arýtýcý yöntemleri son bulunca,

o uluslarýn korkunçluðu da yok olacaktý.  Tanrý Ýsrail'i ne denli aðýr yargýlamýþ olsa da, Ýsrailliler'i

kesinlikle dünyadan silmeyecekti.  Üstelik Ýsrail, peygamberlerin uyarýlarýna kulak vererek

tanrýsal düzene uyum saðlasaydý, bildirilen yargýdan da kurtulurdu.  Ne yazýk ki, dinleyenler

ve olup bitenleri ruhsal bir anlayýþla yorumlayanlar çok azdý.
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D. Yeþaya kitabýnýn yapýsý

Yeþaya kitabýnda yazýlan olaylar 62 yýlý kapsar.  Yeþaya Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya

adýnda dört kralýn egemenlikleri süresinde Ý.Ö. 740-680 yýllarý dolaylarýnda Yahuda bölgesinde

hizmet görüyordu.  Bu süreçte Asur Samiriye'yi ele geçirdi, Ýsrailliler'i sürgüne götürdü ve

Sanherib Yahuda'ya saldýrdý (Ý.Ö. 701).

Yeþaya'nýn 1.-6. bölümleri, Kral Uzziya döneminde yazýldý.  Yotam'ýn krallýðý, altýncý bölümünün

sonuyla yedinci bölümün baþlangýcý arasýnda geçer.  Yeþaya kitabýnda bu dönemden kalma

bir bilgi yoktur.  7:1-10:4'e dek olan peygamberlikler yapýsal bir birlik ve bir amaç gösterir.  Bu

parça Ahaz'ýn Suriye'ye ve Ýsrail'e karþý savaþtýðý günlerde yazýldý.  Bundan baþka 14:28-32

ayetleri, Ahaz'ýn öldüðü yýlda bildirildi.  Bu ayetler dýþýnda 10:5'ten baþlayarak kitabýn sonuna

dek olan bütün parçanýn Hizkiya'nýn krallýðý zamanýnda yazýldýðý sanýlýr.

Yeþaya'nýn önbildirileri þu yedi ana konuyu inceler:

1. Sürgünde olan Ýsrail ve Tanrý'nýn Ýsrail'e eziyet edenleri yargýlamasý

2. Ýsrail'in Babil'den dönüþü

3. Mesih'in utançta açýklanmasý

4. Yahudi olmayanlarýn kutsanmasý

5. Mesih'in yargýç olarak açýklanmasý

6. Krallýk çaðýnda Davut'un doðru Dalý’nýn egemenlik sürmesi

7. Yeni dünya ve yeni gökler

Yeþaya þöyle de bölünebilir:

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)

VI. Rabbin acý çeken Uþaðý (49-57)

VII. Yüreklendirici son sözler ve peygamberlikler (58-66) (Scofield, s. 713)

Kitabýn ana konusu, Ýsrail'in Mesihi'dir.  Yeþaya'nýn en önemli önbildirileri, Mesih'in doðumu

(7:14; 9:6), Tanrýlýðý (9:6-7), hizmeti (9:1-2; 42:1-7; 61:1-2), ölümü (52:1-53:12), dünyadaki bin

yýllýk egemenliði (2.,11.,65. bölümler), v.s. ile ilgilidir. (Scofield, s. 713)  Yeþaya bazen «beþinci

müjdeci»1 olarak adlandýrýlýr, çünkü Ýsa Mesih'in saðladýðý kurtuluþu, Eski Antlaþma'da Yeþaya

kadar kesin ve belirgin bir biçimde baþka bir yazar yoktur.  Musa'ya verilen Yasa yürürlükte

olduðu sürece Eski Antlaþma'nýn baþka hiçbir yazarý, kayradan ayný keskinlikle söz etmez.

Yeni Antlaþma'da tanýtýlan «kilise» ya da «Mesih inanlýlarýnýn topluluðu» Yeþaya bölümünde

açýklanmaz, ama Mesih Ýsa -- kiþiliði, acýlarý ve aracýlýðýyla Yahudi olmayanlara saðlanan

kutsamalar açýsýndan -- açýkça görünmektedir.

Yeþaya bölümünde Yerusalem'le ilgili önemli peygamberlikler bulunur.  (Yerusalem otuzdan

çok adla adlandýrýlýr.)  Ayný zamanda Yeþaya'nýn peygamberlikleri Ýsrail'e, Yahuda'ya ve

dünyanýn tüm uluslarýna deðinir (2:4; 5:26; 14:6,26; 40:15,17,22; 66:18).



2Eski Antlaþma kýsmen Ýbranice, kýsmen de Aramca diliyle yazýlmýþtýr.  I.Ö. 3. yüzyýlda Eski Antlaþma,
Ýskendireye'de yaþayan ve Yunanca konuþan büyük Yahudi azýnlýk için Yunanca'ya çevrilmeye

baþlandý.  Baþlangýþta yetmiþ iki uzman bu çeviri üzerinde çalýþtýðý için, bu kitaba Latince yetmiþ
anlamýna gelen «Septuagint» adý verildi.  Septuagint'in kýsaltýlmasý, Romen rakamlarýyla yetmiþ demek

olan LXX ile yazýlýr.
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Yeþaya saraya girip çýkýyordu, ama kralýn övgüsünü ya da herhangi kiþisel bir yarar kazanmak

için Tanrý Sözü'nü yumuþatmadý (1:10-23; 2:11-17; 3:9-15; 5:7-25; 7:13; 28:7-21; 38:1).

Kendisine bildirildiði gibi Tanrý Sözü'nü baþkalarýna iletti.

Yeþaya, kitabýn baþlangýcýnda Ýsrailliler'i ve Yahudalýlar'ý günahlarý için payladý, gelecek yargýlar

konusunda uyardý ve günahýnlarýný býrakmaya çaðýrdý.  O günkü diðer güçlü uluslar üzerine

gelecek yargýlarý da bildirdi.  Yeþaya, Tanrý'nýn paylama ve yargý bildirilerini güvenilirlikle

bildirmesine karþýn, günah iþleyen kiþiler için acý acý aðladý (22:4).

Yeþaya bölümünün son parçalarýnda Mesih'ten, egemenliðinden ve cennetten çok söz edilir.

Çaðlar boyunca Kutsal Ruh ayný yöntemi kullanýr: Ýlkin kiþiyi günahýný býrakmaya isteklendirir,

sonra kiþiyi avutur.  Günahýný býrakmayan kiþi Tanrý'nýn avuntusundan yararlanamaz.

E. Yeþaya kitabý Kutsal Söz kanonuna aittir.

Baþka hiçbir yazarýn sözleri Yeþaya'nýnki kadar çok Yeni Antlaþma'ya aktarýlmamýþtýr.  Ýsa

Mesih ve öðrencileri, Yeþaya bölümünden birçok ayet alýntýladýlar.  Ýsa Mesih'in bu bölümü

açýkça onaylamýþtýr.  O, Yeþaya bölümünün Kutsal Söz kanonuna ait olduðunu gösterdi.

F. Yeþaya kitabý bir tek yazar tarafýndan yazýldý.

Kimileri Yeþaya bölümünün bir tek Yeþaya tarafýndan deðil, iki ya da ikiden çok yazar eliyle

yazýldýðýný öne sürerler.  Þu noktalar Yeþaya'nýn, adýný taþýyan bölümü tek baþýna yazdýðýný

gösterir.

Dýþsal kanýtlar

1. LXX2, en geç Ý.Ö. 250 yýlýnda Yeþaya'nýn tümünün Amots oðlu Yeþaya tarafýndan yazýldýðýný

bildirir.

2. Yeþaya adlý birden çok kiþinin Yeþaya bölümünü yazdýðýný ileri sürenler, 40.-66. bölümlerin

olduðu gibi baþkalarý tarafýndan ve daha geç bir tarihte yazýldýðýný savlarlar.  Ekklesiastikus

Kitabý'ný yazan Sirak'ýn oðlu Ýsa, Hizkiya'yla çaðdaþ olan Yeþaya'nýn Yeþaya kitabýnýn 40.-

66. bölümlerini yazdýðýný bildirir (Ekklesiastikus 48:18-24 [Ý.Ö. 180]). 

3. Yeni Antlaþma'yý kaleme alanlar ve onlarla çaðdaþ olan yazarlar, Yeþaya kitabýnýn son

bölümlerinin Yeþaya tarafýndan yazýldýðýný destekler (Matta [3:3]; Luka [3:4-6;]; Yuhanna

[12:38]; Vaftizci Yahya [Yuhanna 1:23]; Etiyopyalý [Haberciler'in Ýþleri 8:28-34]; Nasýra'daki

ihtiyarlar [Luka 4:16-20]; Yosefus [Ant.Jud., 11:1].  Yosefus, çok okumuþ bir tarihçiydi;

Yeþaya'yý yazan birçok yazardan hiç söz etmedi.  Üstelik kimileri baþka bir Yeþaya

tarfýndan yazýldýðýný ileri sürdükleri bölümde Koreþ'le ilgili peygamberliðin (44:28) Amots

oðlu Yeþaya'nýn eliyle yazýldýðýný bildirir.  Pavlus da çok yüksek eðitim görmüþ biriydi

(Haberciler'in Ýleri 22:3).  Gamaliel ve diðer öðretmenleri, birden çok Yeþaya'yla ilgili bilgileri

olsaydý, bunu Pavlus'a öðretirlerdi.  Ama Pavlus'un Yeþaya'dan aktardýðý alýntýlarda

Yeþayalar'dan hiçbir iz yoktur.  Gerçek þu ki, Yeþaya kitabýnýn birkaç yazarýn bir araya

getirlmiþ metinleri olduðuna iliþkin hiçbir kanýt ve dinsel gelenek yoktu.
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4. Ý.S. on ikinci yüzyýlda yazan Aben Ezra, 40.-66. bölümlerinin Yeþaya'nýn yazýsý

olmayabileceðini ilk ileri süren kiþiydi.  Aben Ezra'dan önce ve onun gününden ta

onsekizinci yüzyýlýn sonuna dek bu kuþkuyu dile getiren baþka hiçbir fýsýltý duyulmadý.

Mezmurlar'ýn bir yazý bileþiði ve Meseller'in dört yazý koleksiyonundan oluþtuðu

(Süleyman'ýn Meselleri 1:1; 25:1; 30:1; 31:1) bilinirdi.  Ama Yeþaya kitabýnýn tek bir yazarýn

eseri olduðu herkes tarafýndan kabul edildi.

Ýçsel kanýtlar

1. Dil ve anlatýþ biçimi tüm kitapta aynýdýr.

2. Düþünceler, benzetmeler, betimlemeler ve söz söyleme sanatý, kitabýn tümünde ayný

anlatýþ biçimini yansýtýr.  Örneðin:

a. Yeþaya Tanrý'nýn kutsallýðýný vurgular (57:15).  Onun Tanrý için en çok kullandýðý unvan,

«Ýsrail'in Kutsalý»dýr.  Bu unvaný 1.-39. bölümlerde on bir kez, 40.-66. bölümlerde on üç

kez kullanýr.  Eski Antlaþma'nýn tüm diðer kitaplarýnda bu unvan yalnýz beþ kez kullanýlýr.

b. Yeþaya, Tanrý'nýn gücünü «Ýsrail'in (Yakup'un) Kadiri» deyimiyle vurgular (1:24; 49:26;

60:16).

c. Tanrý Ýsrailoðullarý'yla bir antlaþma yaptý.  Onlar O'nun seçtiði topluluk, O'nun

çocuklarýdýrlar (1:2,3; 2:6; 3:12; 40:1,11; 41:8,9; 43:1,15).

ç. Ýsrailoðullarý Tanrý'ya karþý günah iþleyerek antlaþmayý bozdular, Tanrý'yý öfkelendirdiler

(1:2-4,21-23; 5:4; 43:22-24; 48:1-8; 63:10), adaletsizlik yaptýlar (1:17,23; 3:12,15; 5:7,23;

59:8,13,14), yalancý ilahlara taptýlar (1:29; 2:8; 31:7; 40:19,20; 41:7; 44:9-20; 57:5),

suçsuz kaný döktüler (1:15,21; 59:3,7).  Bunun için sýkýdüzene sokulacak, Babil'e

sürüleceklerdi (5:13; 6:11,12; 39:6,7; 42:22; 47:6).  Ne var ki, Tanrý kalan bir azýnlýðý geri

getirecekti(r) (10:20-22; 11:11,12; 14:1-3; 43:1-6; 48:9-20; 49:25).  Onlarý kendi ülkelerine

yerleþtirecek ve onlarý kutsayacaktý(r) (12; 14:1; 35:1-10; 44:26; 51:11; 52:7-10).

d. Tanrý Yahudi olmayanlarý Yahudiler'le birleþtirecektir (11:10; 25:6; 42:7; 49:6; 55:5; 60:3).

e. Ordularýn Rabbi Davut'un tahtý üzerinde krallýk edecektir (9:6,7; 24:23; 32:1; 33:17).

f. Bu Kral ayný zamanda Kurtarýcý'dýr (1:27; 35:4,9,10; 41:14; 53:5-12; 59:20).

g. Kurtarýcý'nýn egemenliðinde esenlik olacaktýr (9:7; 32:1,17; 42:1-4; 49:8-10), aðlayýþ

duyulmayacak (35:10; 51:11; 65:19) ve zarar veren hiçbir þey olmayacaktýr (4:4; 11:9;

65:25).

h. Kullanýlan benzetmelerden bazýlarý þunlardýr:

1). Karanlýk ahlaksal cahilliði ve ýþýk ahlaksal bilinci simgeler.

Yeni Antlaþma'da ýþýk ve karanlýk simgeleri çok kullanýlýr, ama Eski Antlaþma'da

yalnýz üç kitabý -- Eyup, Mezmurlar ve Yeþaya'yý -- niteler.  Bu üç kitaptan yalnýz

Yeþaya ýþýk ve karanlýk benzetmesini sýk sýk kullanýr (5:20,30; 9:2; 13:10; 42:16;

50:10; 58:10; 59:9; 60:1-3, v.s.).

2). Körlük ve saðýrlýk ahlaksal cahilliði simgeler.

Eski Antlaþma'da bu benzetmeler neredeyse yalnýz Yeþaya'ya özgüdür (6:10;

29:10,18; 32:3; 35:5; 42:7,16,18,19; 43:8; 49:18).

3). Çiçeðin ya da yapraðýn solmasý insanlýðý simgeler (1:30; 40:7; 64:6).

4). Filiz, fidan ve kök sürgünü, Mesih'i simgeler (11:1; 53:2).

5). Mesih'in egemenliðindeki esenlikle ilgili simgeler, Yeþaya kitabýnýn ilk ve son

parçalarýnda aynýdýr (11:5-9'u 65:24-25'le, 2:2-4'ü 65:25b ile karþýlaþtýrýn).

6). Su, ruhsal yaþam ve tazelenmeyi simgeler (30:25; 33:21; 35:6; 41:17,18;

43:19,20; 55:1; 58:11; 66:12).

7). Tanrý çömlekçi ve insan çömlek parçasý olarak simgelenir (29:16; 45:9; 64:8).

8). Yerusalem çadýra benzetilir (33:20; 54:2).

9). Ýsrail'in günahtan arýtýlýþý, madenin cüruftan arýtýlýþýna benzetilir (1:25; 48:10).
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3. Tüm kitabýn ortak özelliði olan söz ya da deyimler bütün kitapta yinelenir.  Örneðin, 

a. Ýsrail'in Kutsalý (Yukarýda «Ýçsel kanýtlar», 2.a numaralý nota bakýn).

b. Ýsrail ve Yakup'tan ayný ayette söz edilir (9:8; 10:20; 14:1; 17:3,4; 27:6; 39:23; 40:27;

41:8,9,14; 42:24; 43:1,22,28; 44:1,5,23; 45:4; 46:3)

c. «Rabbin aðzý söyledi» cümlesi (1:20; 40:5; 58:14)

ç. «Rab diyor» ya da «Tanrý diyor» anlamýna gelen ama sýk sýk karþýlaþýlmayan «yomar

Yahve» ya da «yomar Elohim» cümleciðiyle açýklanýr (1:11,18; 33:10; 40:1,25; 41:21;

66:9).

d. Kutsal Ruh'un kiþiliðe sahip oluþu (11:2; 34:16; 40:7,13; 48:16; 59:19; 61:1; v.s.)

e. Kaos (þaþkýnlýk, ýssýzlýk, boþluk, boþ þey, v.b. anlamýna gelen) kavramý için «tohu»

sözcüðü kullanýlýr (24:10; 34:11; 40:17,23; 41:29; 44:9; 45:18,19; 59:4).

f. «Sancak dikilecek» cümleciði (5:26; 11:10,12; 13:2; 18:3; 49:22; 62:10)

g. Ýsrail'den «sürgünler» olarak söz ediliþi (11:12; 16:3,4; 27:13; 56:8)

ð. Özel deyim olan «þimdiden ebede kadar» (9:7; 59:21)

h. Tanrý öfkesinin bir anlýk olduðuna iliþkin bildiri (26:20; 54:7,8)

ý. Doðruluk ya da doðru þeyler anlamýna gelen, az rastlanýr «nâkoakh» sözcüðü (26:10;

30:10; 57:2; 59:14)

i. Tanrý'nýn kararlarýnýn deðiþmezliðini gösteren, «onu kim geri çevirir?» cümlesi (14:27;

43:13)

j. Eksiksiz esenliði anlatmak için «selamet selamet» sözleri (26:3; 57:19): Bu ayetlerden

baþka bu deyim yalnýz 1. Tarihler 12:18'de geçer.

4. Yeþaya kitabýnýn ilk ve son kesimlerinde birbirlerine benzeyen açýklamalar çoktur:

a. 1:13 ve 66:3

b. 1:29 ve 66:17

c. 9:7 ve 37:32

ç. 11:7 ve 65:25

d. 11:9 ve 65:25

e. 14:24 ve 46:10

f. 24:19,20 ve 51:6

g. 24:23 ve 60:19

ð. 25:8 ve 65:19

h. 26:1 ve 60:18

ý. 27:1 ve 51:9

5. Önceden verilen bildirileri tamamlayan sonradan verilen bildiriler vardýr:

a. 1:30'la 64:6'yý karþýlaþtýrýn.

b. 25:6'yla 55:1,2'yi karþýlaþtýrýn.

c. 3:26'yla 52:2'yi karþýlaþtýrýn.

ç. 1:30 ve 5:6'yla 58:11'i karþýlaþtýrýn.

d. 5:6 ve 32:13'le 44:4 ve 55:13'ü karþýlaþtýrýn.

e. 5:5-7 ve 32:10-14'le 62:4-12'yi karþýlaþtýrýn.

f. 28:5'le 62:3'ü karþýlaþtýrýn.

6. Mýsýr'ý açýklayan 19:5-10 parçasý dýþýnda, Yeþaya kitabýnýn tümünde yer biçimleri ve bitkiler,

Suriye ve Filistin'de bulunan doðal topografyayý betimler:

a. Babil'de bulunan palmiye aðacýndan söz edilmez.  Ýsrail çevresinde bulunan Lübnan'ýn

yüce erz aðaçlarý (2:13; 10:34; 14:8; 29:17; 35:2; 37:24; 40:16), çýnar, servi, þimþir,

kavak, akasya, mersin ve meþe aðaçlarýndan söz edilir.

b. Baþan (2:13; 33:9)
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c. Karmel, Þaron (33:9; 35:2; 65:10)

ç. Fýrat Irmaðýn'ndan bir tek kez söz edilir (8:7).  Oysa su kaynaklarýndan söz edilince

Filistin bölgesinde bulunan akýntý, pýnar, havuz gibi sular anlatýlýr (15:6,7; 22:11; 30:25;

35:7; 41:18; 58:11).

d. Babil'de bilinmeyen ama Ýsrail bölgesinde sýk sýk bulunan kayalardan, maðaralardan,

kayalarýn kovuklarýndan söz edilir (2:10,19,20; 42:22; 57:5).

e. Yeþaya Ýsrail'de bulunan hayvanlardan da söz ederek onlarý simgesel biçimde kullanýr

(1:3; 5:29; 11:6,7; 30:6; 31:4; 35:9; 38:13,14; 56:9; 59:11; 65:25).

Ýsrail bölgesini açýklayan bu yönler, tek bir Yeþaya'nýn yazar olmasý için güçlü bir kanýttýr.

G. Yeþaya Bölümünü Açýmlanýþý notlarýnýn kullanýlýþý

Açlýk grevini sürdüren kiþi, saðlýðýný, gücünü ve zihinsel yeteneklerini yitirir; yaþamýný yaþam

kaynaklarýndan esirger.  Tanrý Sözü'nü okumayan bir Mesih inanlýsý, ruhsal açlýk grevi yapan

bir kiþidir.  «Ýnsan yalnýz ekmekle yaþamaz, Tanrý'nýn aðzýndan çýkan her sözle yaþar» (Matta

4:4).

Tanrý, Kutsal Sözü'nü kiþinin Mesih'e inanarak sonsuz yaþam sahibi olmasý için (Yuhanna

20:31) ve Tanrý'nýn bildirdiði tüm gerçeklere uygun bir düzende yaþamasý için verdi.  Kutsal

Ruh, Kutsal Söz'ü kullanarak Mesih inanlýsýnýn yaþamýný günahtan arýndýrýr ve inanlýyý Mesih

benzerliðine dönüþtürür (Yuhanna 16:13; 17:17; Galatyalýlar 4:19).  Tanrý Sözü'nü okumayan

bir kiþi, günahtan temizlenmek ve Mesih'in benzerliðinde deðiþtirilmek istemeyen bir kiþidir.

Bu tutumu savunan birey, gerçekten Mesih'e iman edip etmediðini, yaþamýný O'nun yetkisine

verip vermediðini yeniden düþünmeye ve ciddi bir biçimde ruhsal durumunu yoklamaya

çaðrýlýr.

Ciddi ve gerçek bir Mesih inanlýsý, Tanrý Sözü'nün yaþamýnda her gün iþlemesine izin verir.

«Tüm Kutsal Yazý Tanrý esinlemesidir.  Gerçeði öðretmeye, yüreði elestirmeye, yaþamý

düzeltmeye ve doðruluk yolunda eðitmeye yarar.  Öyle ki, Tanrý adamý yetkin olsun, her iyi iþ

için donatýlsýn» (2. Timoteos 3:16-17).  Tanrý Sözü'nü gittikçe artan yetenekle temelden

anlayan ve uygulayan bir Mesih inanlýsý, yaþam veren bu sözleri baþkalarýyla etkili bir biçimde

paylaþýr (2. Timoteos 2:15).

Yeþaya'nýn Açýmlanýþý kitabý, Mesih inanlýsýnýn ve Mesih inanlýlarý topluluklarýnýn Kutsal Söz'de

bildirilen gerçek yaþam ilkeleriyle donatýlmalarý için yazýlýdý.  Kullanýlýþý için þu önerileri sunulur:

1. Tanrý Sözü'nü okumadan Yeþaya'nýn Açýmlanýþý'ný kullanmayýn.

Önce Yeþaya kitabýnýn bölümlerini sýrayla okuyun.  Teker teker her bölümü birkaç kez

okuyarak onun ana konularýný çözmeye çalýþýn.  Öðrencileri için sýnav hazýrlayan bir

öðretmen gibi, her kesimle ilgili sorular yazýn.  Anlamadýðýnýz sözler ve kavramlarýn altýný

çizin.  Her bölüme, ana konularýný özetleyen birer baþlýk verin.

2. Bir bölümü yukarýda açýklandýðý gibi inceledikten sonra Yeþaya'nýn Açýmlanýþý'na

baþvurabilirsiniz.

Yeþaya'nýn Açýmlanýþý, Yeþaya kitabýný bölüm bölüm açýklar.  Her bölüm ayet ayet, sözcük

sözcük ya da cümlecik cümlecik açýmlanýr.  Ýncelenen sözcük ya da cümlecik kalýn harflerle

yazýlýr.  Sonradan ve normal harflerle yazýlan notlar kýsa ya da uzun olabilir.  Bu notlar,

incelenen söz ya da cümlecikle ilgili deðiþik bilgiler verebilir.  Örneðin, özgün metinde
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kullanýlan Ýbranice sözcüðün anlamý, tarihsel bilgi, vurgulanan belirli bir öðreti, öðretilen

ilkenin günlük yaþamda uygulanmasý, yan ayetler, v.s.  Bu geniþ bilginin tek bir amacý

vardýr.  O da okuyucunun Kutsal Söz'ü olabildiðince geniþ ve derin bir biçimde anlamasý

ve bununla birlikte Tanrý'ya artan bir sevgi ve söz dinlerlikle baðlanmasýdýr (Yuhanna 14:15;

21; 23; 24,31; 15:10).

Ð. Yazarýn okuyucuya kiþisel sözleri

Ýlkin Matthew Henry'den duyuyoruz: Yeþaya Peygamberliði'yle ilgili notlarý yazarken, metnin

temel yorumunu iletmeye çalýþtým.  En iyi açýmlayýcýlara baþvurdum.  Ruhsal þeyleri ruhsal

þeylerle, Eski Antlaþma'yý Yeni Antlaþma'yla karþýlaþtýrdým.  Tanrý'ya dua ederek Gerçek

Ruhu'nun beni yönlendirmesini diledim.  Buna karþýn, «anlaþýlmasý güç bazý yerler vardýr».

Bu parçalarýn ince anlamýný kendim ve okuyucu için çözemedimse, onlara ters anlam

vermemeyi ve kendimi yýkýma uðratmamayý yeðledim (2. Petrus 3:16).  Yeþaya

Peygamberliði'nin mühürlerini açma hakký Tanrý Kuzusu'nundur.

Bu peygamberliðin soyut bir kuram aþamasýnda kalmasýný istemedim.  Bundan böyle, Tanrý

Sözü'nü yalnýz anlamakla yetinen deðil, imanda ve kutsallýkta eðitilmek isteyen okuyucular

Yeþaya'dan derlenen ilkeleri yaþamlarýnda somut bir biçimde uygulasýnlar diye

açýmlanmanýn günlük yaþamdaki yönlerini vurguladým.  «Tüm Kutsal Yazý Tanrý

esinlemesidir.  [Peygamberlikler de!] gerçeði öðretmeye, yüreði eleþtirmeye, yaþamý

düzeltmeye ve doðruluk yolunda eðitmeye yarar.  Öyle ki, Tanrý adamý yetkin olsun, her iyi

iþ için donatýlsýn» (2. Timoteos 3:16,17).

Anlamý açýk ve yaþamda uygulanmasý kolay anlaþýlan parçalarý, özellikle Ýncil'i anýmsatan

parçalarý incelemek ve üzerinde düþünmek beni çok sevindirmekle birlikte daha zor

parçalarý ele almak için güç bulmamý saðladý.  Bu tarlanýn birçok yerinde hazineleri

çýkarmak için týpký maden ocaklarýnda olduðu gibi derin yerler kazmak gerekir.  Ama baþka

yerlerde zengin ve deðerli ürünler, topraðýn yüzeyine serpilmiþ durumdadýr.  Ýþimizde bunlar

bizi çok yüreklendirdi.  Okuyucuyu da yüreklendirmesi için duacýyýz.

Bu ana dek Tanrý yardýmcýmdý.  Bu açýmlamayý bitirmek için yaþamama izin verdiði için

O'nu övüyorum, O'na þükran borcumu yükseltiririm.  (Matthew Henry’s Commentary, Cilt IV,

sayfa xi-xii).

Yukarýdaki satýrlar, Matthew Henry'nin 18 Temmuz 1712'de kaleme aldýðý duygularý ve

düþünceleri açýklar.  Ýki yüz seksen altý yýl sonra ben, Henry'nin yazdýklarýný kendim için de

onaylayabilirim.

N. Fýrýncýoðlu

22 Aðustos 1998


