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EDEBİ AÇIDAN 
KUTSAL KİTAP 

Birisiyle konuştuğunuzda o kişinin 
sizi anlamasını istersiniz. Bu yüz-
den, düşüncelerinizi anlaşılabilir 
bir şekilde dışa vurmayı seçersiniz. 
Yani, ne söylediğinizle onu nasıl 
söylediğiniz birlikte etkindir. Ko-
nuşma gibi, edebiyat ya da yazı da 
yazar düşüncelerini açık bir şekilde 
bildirdiğinde etkin olur. 

Kutsal Kitap’ı kaleme alan kişiler, 
sözcüklerini amaçlarına uygun bir 
şekilde seçtiler ve düzenlediler. Ya-
zarların düşüncelerini nasıl dile 
getirdiklerini incelemek, Kutsal Ki-
tap çalışmalarınızda size yardımcı 



 

 

	

olacaktır. Bu sayede, “Ben asma-
yım, siz çubuklarsınız” gibi bir sözü 
daha iyi anlayabilecek ve Kutsal 
Kitap’taki bir kısmın ana fikrini 
daha iyi görebileceksiniz. Yazarın 
stilini ya da kendini dile getiriş 
biçimini tanıdığınızda amacını da 
daha iyi anlamış olacaksınız. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Literal (Gerçek Anlatım) ve Mecazi 
Anlatım 
Düşüncelerin Düzenlenmesi 
Yazı Stilleri 

LİTERAL VE MECAZİ ANLATIM 

Tanrı, bizlere Sözü aracılığıyla vah-



 

 

	

yettiği gerçeği anlamamızı ister. 
Yazarlara gerçek olmayan konuları 
içeren bir kitap yazdırmadı. Bu kişi-
ler gerçeği yazdılar. Ve sık sık, li-
teral ya da gerçek anlamları ifade 
eden bir dil kullandılar. Bu yüzden, 
Kutsal Kitap’ın ne anlattığını kolay-
ca anlayabiliriz. 

“İsa, dua etmek için dağa çıktı ve 
bütün geceyi Tanrı’ya dua ederek 
geçirdi” sözlerini okuduğumuzda 
(Luka 6:12) O’nun gerçekten böyle 
yaptığını biliyoruz. Ayrıca “İsa 
kadının başucunda durup ateşi 
azarladı” ve ateşin kadını bıraktığı-
nı okuduğumuzda (Luka 4:39) bu-
nun literal bir anlam ifade ettiğini 
de biliyoruz. 



 

 

	

Ama, “Yahya ertesi gün İsa'nın ken-
disine doğru geldiğini görünce şöy-
le dedi: “İşte, dünyanın günahını 
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’” 
gibi bir ayet okuduğumuzda (Yu-
hanna 1:29), bütün sözleri literal 
olarak yorumlayamayız. İsa bir ku-
zu ya da bir hayvan değildir. Bura-
daki anlamı, Eski Antlaşma’da hal-
kın günahları için kurban edilen bir 
kuzu gibidir. Kutsal Kitap’taki dilin 
bir kısmı mecazi ya da anlam bakı-
mından simgeseldir. Bu, bir şeyin 
literal anlamını açıklamaya yardım-
cı olur. 

Mecazi anlatım, mecazlardan oluş-
muştur. Bunlar, açıklanması zor 
olan bir konuyu, bildiğimiz bir ko-
nuyla bağlantı kurarak anlamamıza 



 

 

	

yardım eden sözcükler ya da söz-
lerdir. Yuhanna, Mesih’i zihnimizde 
sunakta günahlarımız için sunulan 
bir kuzu olarak canlandırmamızı 
sağlamıştır. Bu, Mesih’in dünyaya 
gelme amacını anlamamıza yardım 
eder. 

Mecazi anlatım, gözlerimizle göre-
meyeceğimiz ruhsal şeyleri anla-
mamıza yardım eder. 1’inci derste, 
İsa’nın Kendisini yaşam veren suyla 
kıyasladığını söylediğimizi hatırla-
yın. İsa kendisini aynı zamanda, ek-
mek, ışık ve bir çobanla kıyasladı. 
Bir keresinde, “İşte hırsız gibi geli-
yorum!” dedi (Vahiy 16:15). Bu ör-
nekler, İsa’yı biriyle kıyaslarken 
fazla ileriye gidemeyeceğimizi gös-
terirler. İsa, sınırlı bir şekilde bu ta-



 

 

	

nımlamalardan her biri gibidir. 
Ama, mecazlar bazı gerçekleri ha-
tırlamamıza yardımcı olur. 

Mesih, izleyicileriyle konuşurken 
sık sık mecazi bir dil kullandı. 
Önemli ruhsal gerçekleri anlama-
larına yardım etmek için onlara 
basit öyküler anlattı. Mesih, Matta 
18:10-14’te, kayıp koyunla ilgili 
öyküyü anlatırken, Kendisine iman-
lıları koyunlarla kıyaslar. Bir çoban 
nasıl ağıldan dışarı çıkıp kaybolmuş 
bir tek koyununu bile ararsa, Kendi-
sinin de her birimizle ayrı ayrı ilgi-
lendiğini bu benzetmeyle öğretmek 
ister. 

Bazı mecazlara ‘simge’ adı verilir. 
Simge, bir şey hakkındaki gerçeği 



 

 

	

temsil eden sözcüktür. Işık, tuz ve 
koyun Mesih inanlılarının simge-
leridir. Bizler bu simgelerden her 
biriyiz. Objeler bile simge olabilir-
ler. Rab’bin Sofrası’ndaki ekmek ve 
kâse, Mesih’in bedeninin ve kanının 
simgeleridir. Bu simgeler Mesih’in 
bizim kurtuluşumuz için olan ölü-
münü ve çektiği acıları hatırlatırlar. 

DÜŞÜNCELERİN DÜZENLENMESİ 

Yazdığımız zaman, düşüncelerimizi 
düzenleme konusunda dikkatli dav-
ranırız. Ana fikri desteklemek için, 
bağlantılı düşünceleri bir araya ge-
tirip birbirleriyle uyumlu bir şekilde 
birleşmelerini sağlayarak bunları 
düzenlemeye çalışırız. Bu bölümde, 
yazarların düşüncelerini düzenle-



 

 

	

me biçimlerinin birkaç yolunu ta-
nımlayacağız. 

1.Tekrarlar 
Yazar aynı ya da benzer terimleri 
tekrar tekrar kullanır. 2.Korintliler 
8:1-15’te, çömertlik kavramı tekrar-
lanmıştır. 

2.  Geliştirme. 
Yazar, bizim bir öykü anlatırken 
yaptığımız gibi, konuyu ayrıntı üze-
rine ayrıntı ekleyerek geliştirir. El-
çilerin İşleri 8:26-40’ta yer alan Fi-
lipus hakkındaki öykü şöyle gelişir. 
Rab’bin bir meleği, Filipus’a gitme-
si gereken yeri söyledi. Böylece 
Filipus’u, İsa ile ilgili müjdeyi pay-
laşmak için belirli bir kişiye yönlen-
dirmiş oluyordu. Adam Mesih’i ka-



 

 

	

bul etti ve Filipus tarafından vaftiz 
edildi. Ruh, daha sonra, Filipus’u 
oradan uzaklaştırdı. 

3.  Doruk. 
Yazar, ayrıntıları belirtmeye devam 
ederken anlatımın doruk noktasına 
ulaşır. Filipililer 3:10’da, Pavlus biz-
lere gerçek doğruluğun ne olduğu-
nu söyler: “Ölümünde O'nunla öz-
deşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin 
gücünü ve acılarına ortak olmanın 
ne demek olduğunu bilmek ve böy-
lece ne yapıp yapıp ölümden diri-
lişe erişmek istiyorum.” 1-9 ayetleri 
bizi bu doruk noktasına götürür. 



 

 

	

4. Kontrastlar ve Kıyaslar.  
Kontrast, yazarın iyilik ve kötülük-
leri ya da ışık ve karanlığı vurgula-
mak için iki zıt şeyi bir araya getir-
mesidir. Mezmur 1, meyve veren 
ağaçlara benzeyen ve Tanrı yolun-
da yürüyen adamlarla, rüzgârda 
uçuşan saman parçaları gibi olan 
kötü adamları karşılaştırır. 

Burada bu kıyası da göreceksiniz: 
“kötüler... saman gibidir.” Yazar, 
kıyaslamada birbirlerine benzer-
liklerini vurgulamak için iki şeyi bir 
araya getirir. 

5.  Ana Noktalar.  
Yazar, düşüncelerini geliştirmede 
ana noktaları kullanır. Bu noktalar 
bir öykünün sonucu ya da anlamı 



 

 

	

için gereklidirler. Ester kitabındaki 
ana noktalardan biri, Kraliçe Ester’ 
in krala davet edilmeden yaklaştı-
ğında lütfunu kazanmasıdır. Onun 
lütfu olmadan, halkının hayatını 
koruma planını yerine getiremezdi. 

6.  Nedenler ve Sonuçlar.   
Yazar, belirli bir sonuç ve bunun 
nedenleri arasındaki ilişkiyi göster-
mek için düşünceleri düzenler. Ya 
sonuç ya da nedenle başlayabilir. 
Koloseliler 1:3’te, Pavlus kiliseye, 
Tanrı’ya kendileri için şükran sun-
duğunu söyler. Bu bir sonuçtur. 
4’üncü ayette nedenini verir: “Çün-
kü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve 
bütün kutsalları sevdiğinizi duy-
duk.” Sonra bu düşünceyi, bu kez 
nedenle başlayıp sonuçla bitirerek 



 

 

	

ayet 8 ve 9’da yineler. 

Bazen, düşüncelerimizi düzenle-
mek için bu yollardan bir ya da da-
ha fazlasını birleştiririz. 1.Korint-
liler 1:3, 4, 8 ve 9’da Pavlus, söyle-
mek istediklerini bize açık bir şekil-
de bildirebilmek için nedenler, 
sonuçlar ve tekrarlar kullanmıştır. 

YAZIN STİLLERİ 

Tarih 
Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlarla 
kurmuş olduğu ilişkilerin tarihi ve 
belirli insanların hayatlarında olup 
bitenlerin yazılı öyküsüdür. Kutsal 
Ruh, bazı şeyleri bizimle paylaşmak 
için yazarları belirli kişileri ve olay-
ları seçmeye yöneltmiştir. Bunlarla 



 

 

	

ilgili olayları okurken, Tanrı’yla olan 
ilişkimizi daha da geliştirebiliriz. 
Onların mücadele ve zaferlerinden 
bir şeyler öğrenerek imanımızı 
geliştirebiliriz. 

Örneğin, Tanrı’nın Gidyon’u yapma-
sı için çağırmış olduğu işi ve Gid-
yon’un korkuyla mücadelesini oku-
duğumuzda, Tanrı’ya saygı göster-
meyi ve diğer insanlar ve başarısız-
lık hakkındaki korkularımızdan kur-
tulabilmeyi öğrenebiliriz (Bkz. Ha-
kimler 6 ve 7). En harika öykü, Me-
sih’in öyküsüdür. O’nun örneğini 
izlediğimizde, Tanrı’nın isteğini 
yerine getirerek yaşayabiliriz. 

Tarih, Kutsal Kitap’ın sayfalarından 
taşmaktadır. Öncelikle tarih içeren 



 

 

	

kitaplar, Eski Antlaşmada Yeşu’dan 
Ester’in sonuna ve İncil’de Matta’ 
dan Elçilerin İşleri’nin sonuna ka-
dar olan kısımlardır. Yaratılış kita-
bından Yasa’nın Tekrarı'nın sonuna 
kadar olan bölüm, tarih ve peygam-
berliğin bir karışımıdır. 

Peygamberlik 
Kutsal Kitap tarihinde, Tanrı kendi-
lerine peygamberler denilen belirli 
kişileri, halka Kendi adına direkt 
olarak konuşmak üzere kullanır. Bu 
kişiler Tanrı’nın isteğini ve amacını 
bildirmişlerdir. Peygamberlikleri, 
hem hemen yerine gelecek gerçeği 
hem de gelecekte yerine gelecek 
gerçeği önceden bildirdi. Bazı pey-
gamberlikler henüz yerine gelme-
miştir. Bu peygamberlikler dünya-



 

 

	

nın sonunda gerçekleşecek olayları 
önceden bildirirler. Hezekiel, Daniel 
ve Vahiy kitapları bu peygamberlik-
lerin birçoğunu içerir. 

İlk olarak şimdiye kadar yerine gel-
miş ve İncil’de açıklanan peygam-
berlikleri incelemek yararlıdır. Ör-
neğin, Elçilerin İşleri kitabı, birkaç 
Eski Antlaşma peygamberliğinin 
yerine gelişinden söz eder. Bunlar, 
Kutsal Ruh’un dökülüşünü, Mesih’ 
in acı çekişi ve reddedilişini, İsrail-
oğulları’nın Mısır’daki tutsaklığını, 
Mesih’in dirilişini, Yahudi olmayan-
lar için kurtuluşu ve insanların yü-
reklerinin müjdeyi anlama konu-
sundaki katılığını içerir. 

Birçok simgeler içerdiklerinden 



 

 

	

ötürü bazı peygamberliklerin anla-
mı zor anlaşılır olduğu halde, Tanrı’ 
nın bizim için olan planını daha 
açık bir şekilde anlamak için onları 
incelememiz gerekir. 

Eski Antlaşma’nın son 17 kitabında, 
Mezmurlar ve Vahiy kitabında 
önemli peygamberlik sözleri yer 
almaktadır. 

Ş i ir  
Şiir, derin duyguları dile getirmek 
için belirli bir ritmi olan dizeler ha-
lindeki yazın biçimidir. Tarih biz-
lere gerçekleşmiş olayları ya da 
insanın yaptıklarını bildirdiği halde 
şiir, insanın ne düşündüğünü ve 
neler hissettiğini (mutlu, üzgün, 
ümitsiz ya da sevinçli) ortaya ko-



 

 

	

yar. Şiirde bol bol mecaz kullanılır. 
Tarih gibi literal yorumlanamaz. Bu 
yüzden Eyüp, Mezmurlar, Süley-
man’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler 
Ezgisi gibi şiirsel kitaplar ve Kutsal 
Kitap’ın her yerine serpiştirilmiş 
olan mecazi anlatımlar konusunda 
dikkatli olmalıyız. 

İbrani yazarlar, düşüncelerine ritim 
kazandırmak için sık sık iki düşün-
ce dizesini birbirine bağlamışlardır. 
Buna paralellik adı verilir. Bağlantı, 
tekrar edilebilir. Mezmur 5’te, 
“Sözlerime kulak ver, ya RAB /  
İniltilerimi işit” diyen ilk satırın an-
lamı, “Feryadımı dinle, ey Kralım ve 
Tanrım! / Duam sanadır” diyen ikin-
ci satırda yinelenmiştir. Bundan 
sonraki iki satır birbirini tekrarlar 



 

 

	

ve yöntem yazı boyunca kullanılır. 

İki dize de, kontrast aracılığıyla bir-
birine bağlanabilir: “Kaygılı yürek 
insanı çökertir / Ama güzel söz se-
vindirir.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 
12:25). Ya da iki satır, onu açıkla-
maya yardımcı olmak için bir baş-
kasına bir düşünce ekleyerek bağ-
lantılanabilir. Bu yöntem, “Dikkat 
et, kötülüğe dönme” diye başlayan 
Eyüp 36:21’de kullanılmıştır. Bir 
sonraki dize anlama katkıda bulu-
nur: “Çünkü sen onu düşkünlüğe 
yeğledin.” 

Şiirsel kitapların ana düşünceleri, 
yaşamlarımızdaki duygular hakkın-
dadır. Mezmurlar, Tanrı’ya tapınma 
konusunda yol gösterir. Süleyman’ 



 

 

	

ın Özdeyişleri bize pratik bir şekilde 
gündelik işleri yürütmek için bilge-
liğe olan gereksinimimizi gösterir. 
Vaiz, yaşama kuşku dolu, olumsuz 
bir bakış açısını gösterir. Ezgiler 
Ezgisi ise evlilikteki sevgiyi dile 
getirir. 

Mektuplar 
Mektupları ayırt etmek kolaydır. Bir 
selamla başlarlar, bir ana mesajları 
vardır ve bir veda selamıyla biter-
ler. Mektubun büyük bir kısmı, baş-
ka birinin mektubunda dile getiri-
len soruları yanıtlamakla ilgili ola-
bilir. Bir mektubun bazı gereksi-
nimlere yanıt olabileceğini bilmek 
iyi bir şeydir. Ancak bir mektup 
herhangi bir konuda tam bir öğreti 
sunmaz. 



 

 

	

İncil’deki mektupların 13’ünü Elçi 
Pavlus, diğer 8 mektubu ise başka 
kişiler yazmıştır. Bütün bu mektup-
ları inceleyip öğretilerini kıyasladı-
ğımızda, imanımız ve Mesih’teki 
yeni yaşamımız için yol gösterimler 
görürüz. 


