
MESELLER Üzerine Bir İnceleme 
 

- Kral Süleyman’ın özdeyişlerinin mesajı -  
 
 
Kelam Çalışması / Vaaz 
30-) Tanrı ile halkı arasında nasıl bir bağlantı var?  
 
Tanrı kendi halkının çobanıdır, sığınağı, güçlü kulesidir(Mezmur 23:1; 61:3); Tanrı 
kendi halkının gücü, sığınacak yeri ve kurtarcısıdır (Mezmur 18:1-2); Tanrı kendi 
halkının koruyanı, kalkanı ve savaşan gücüdür (Mezmur 121:4; 5:12; 20:7; 24:8). 
Kutsal Kitap boyunca bu örnekleri çoğaltabiliriz. Meseller Kitabı’nda da Tanrı ile 
halkı arasında bağlantı bilgelik olarak açıklanır: Halkın bilgeliği RAB’dir.  
 
Yeni Ahit’te sır (gizem) olarak bahsedilen şeyin Mesih’in açıklanması olduğunu 
görmekteyiz: 
 

Efesliler 1:9Tanrı, Mesih’in kişiliğinde kıvançla tasarladığı kendi isteğinin gizini 
bizlere belirgin etti.  
Efesliler 3:3Az önce kısaca yazdığım gibi, bu giz bana özel açıklamayla bildirildi.  
4Bunu okursanız, Mesih’in gizini benim nasıl anlamış olduğumu kavrayabilirsiniz. 
5Söz konusu giz daha önceki kuşaklardan gelen ademoğullarına şimdiki dönemde 
olduğu gibi açıklanmamıştı. Oysa bu dönemde Ruh aracılığıyla Tanrı’nın kutsal 
habercilerine ve peygamberlerine açıklandı. 

 
Böylece Meseller Kitabı’ndaki giz, bilmece, bilge öğütler, bilgelerin sözleri ve 
muammalarının yani sırrın Mesih olduğunu görüyoruz. 
 
Böylece Meseller Kitabına bakarken şunu görmeliyiz: Mesih, Tanrı’nın bilgeliğidir. 
Luka 2:40, 52 ayetleri Mesih hakkında bahsederken aynı zamanda bilgelikten 
bahsediyor: 
 

40Çocuk bilgiyle dolarak gelişiyor, güçleniyordu. Tanrı iyiliği O’nun üzerindeydi. 
52İsa bilgice ve boyca gelişiyor, Tanrı ve insanlar önünde iyilik buluyordu. 

 
Luka 2:46-47 ayetleri henüz Mesih on iki yaşındayken alimlerle olan sohbetini 
anlatıken; O’nun gerçekte on iki yaşında biri gibi olmadığını; üstün bir bilgeliğe sahip 
olduğunu gösteriyor. Böylece Mesih henüz Yeni Ahit’te kayıt edilen işlerine 
başlamadan önce bile Tanrı’nın bilgeliğini temsil ediyordu: 
 

46Üç gün sonra O’nu tapınakta öğretmenler arasında oturur buldular. Onların 
dediklerini dinliyor, kendilerinden sorular soruyordu.  
47O’nu dinleyenlerin tümü anlayışına ve verdiği yanıtlara şaşırıyordu. 

 
Yeni Ahit Mesih’in bilgeliği konusunda pek çok güçlü vurgu yapmaktadır: 
 



Markos 1:21Kafernahum’a vardılar. İsa Şabat günü dosdoğru sinagoga girdi, 
öğretmeye başladı.  
22Öğretisine şaşırıp kaldılar. Çünkü onlara yetki sahibi biri gibi öğretiyordu. 
Dinsel yorumculara benzemiyordu. 
Markos 6:2Şabat günü olunca sinagogta öğretmeye başladı. İşitenlerin birçoğu 
şaşırıp kaldı. “Bu adam bütün bunları nereden sağladı?” diyorlardı. “O’na verilen bu 
bilgelik nedir? O’nun eliyle yapılan bu güçlü işler de ne? 

 
Yeni Ahit’te “parabole” kelimesi Türkçe’ye “benzetme” olarak tercüme edildiğinde, 
Mesih’in sözlerini okurken bunların Meseller ile bağlantılı olduğunu düşünemiyoruz. 
Bu kelimenin İbranice karşılığı ise “maşal” olup “mesel (özdeyiş)” anlamına 
gelmektedir. O zaman İnciller açıkça Mesih’in Meseller hakkında konuştuğunu 
söylemektedir.  
 
Böylece Mesih bilge biri olarak ortaya çıktığında ona inanmayanların, Meseller’deki 
“aptal, ahmak, akılsız, alaycı adam” tipilerine söylenen uyarı, azarlama, sıkıntı ve 
yargıyı alacakları daha net gözüküyor. 
 
Mesih kendi bilgeliğini öğretirken sözlerinin sağlam, sarsılmaz, güvenilir olduğuna 
dikkat çekmiştir. Öyleyse O’na inanmayan kimseler için ne denli büyük tehlike vardır.  
 

Luka 11:31Güney’in kraliçesi yargı günü bu kuşağın insanlarıyla birlikte dikilecek ve 
onları suçlu çıkaracak. Çünkü Süleyman’ın bilgeliğini duymak için dünyanın öbür 
ucundan kalkıp geldi. İşte, Süleyman’dan üstün olan buradadır. 

 
Seba kraliçesi Süleyman’ın bilgeliğini dinlemek için uzaklardan gelmişti; ve 
Süleyman’ın bilgeliğine hayran kalmıştı. Ancak Mesih ile birlikte Meseller’deki 
bilgelik halkın arasında gelmişti; Süleyman’dan daha büyük olan biri konuşunca ona 
inanmamak ne kadar büyük bir yargı getirecekti.  
 

I.Korintliler 1:30Mesih İsa bağlılığınız Tanrı’dandır. Mesih Tanrı tarafından bizler 
için bilgelik kılındı: Doğruluğumuz, kutsanışımız, kurtuluşumuz O’dur.  
Koloseliler 2:3Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri Mesih’te saklanmış duruyor. 

 
Bu ayetler Mesih’in sadece bilge biri değil, aynı zamanda bilgeliğin kendisi olduğunu 
söylemektedir. Açık bir şey var ki, Meseller Kitabındaki bilgelik Mesih’tir.  
 

Matta 11:18“Çünkü Yahya geldi; ne yiyor ne içiyor. ‘Onda cin var’ diyorlar.  
19İnsanoğlu geldi; yiyor da içiyor da. ‘Bak bak, obur ve şaraba düşkün biri!’ 
diyorlar, ‘Gümrük vergisi toplayanların, günahlıların dostu.’ Ama bilgelik kendi 
eylemlerince doğrulandı.” 

 
Matta 11:18-19 ayetlerinde bazı insanların her doğru öğretiyi reddettiğini okuyoruz. 
Bu durumda Mesih de onlara “kim doğru ve bilge ise işini ortaya koysun” diyerek 
konuşmaktadır. Bazen Mesih’e tanıklık edersiniz, kimisi karşı çıkar, kimisi öfkelenir, 
kimisi inanmaz, kimisi umursamaz, kimisi küçümser ve önemsemez. Benzer şekilde 



Mesih burada daima şikâyet eden ve inanmayan kimselere kendi işlerini ortaya 
koymalarını söylemektedir. Açıkçası, Mesih’in sözlerinin ve işlerinin karşısına 
çıkarılabilecek daha doğru veya daha bilge bir insan ürünü yoktur. Bu da 
göstermektedir ki, Mesih Tanrısal bilgeliktir.  
 
Koloseliler 1:15-17 ayeti Meseller 8. bölümü hatırlatıyor: 
 

15Bu Oğul görünmeyen Tanrı’nın görünen kişiliği, tüm yaratılışın ilk-doğanıdır.  
16Çünkü göklerde ve yerde, göze görünen ve görünmeyen her şey Mesih’te yaratıldı: 
Tahtlar, egemenlikler, başkanlıklar, yetkiler, topu toplamı O’nun aracılığıyla ve 
O’nun için yaratıldı.  
17O her şeyden öncedir ve her şey O’nda birbirine bağlı durmaktadır.   

 
Bu ayetlerde Mesih’in her şey üzerinde kral olarak hükmedişi “ilk-doğan” sıfatı ile 
belli ediliyor. 8:4 ayetinde insanlığa sesleniş, 8:15-16 ayetlerinde bahsedilen ulusların 
ileri gelenleri, krallar, soylular Koloseliler mektubundaki tahtlar ve egemenlikleri bize 
hatırlatıyor. Bu da Koloseliler mektubunda açıklandığı üzere her şeyin Mesih’e 
bağımlı olmasını açıklıyor.  
 
8:22-30 ayetleri ile Vahiy 3:14 ayeti ile arasında bir paralellik vardır. Öyleyse Mesih 
“Tanrı yaratılışının kaynağı” olarak 8.bölümde yerini almıştır. Yine 8:30 ayetindeki 
“mimar” ifadesi ile burada açık bir bağlantı var. Yaratılış ile ortaya konan iş Mesih ile 
ilişkili olarak anlatılmaktadır. 
 


