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KARAKTER  
İNCELEMESİ 

Genç ya da yaşlı tüm insanlar hikâ-
yelerden hoşlanırlar. Hikâyeler bizi 
eğlendirirken bir şeyler de öğrete-
bilir. İyi bir hikâyeyi kolay kolay 
unutmayız. İsa hikâyelerin değerini 
biliyordu ve derin ruhsal gerçekleri 
canlandırmak için onları kullandı. 

Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki derslerin 
birçoğunu öykü biçiminde kaydet-
meyi seçmesinden ötürü O’na min-
nettar olmalıyız. Bu öykülerdeki ki-
şiler yeryüzünde uzun süre önce 
yaşamış olan gerçek insanlardır. Bu 
kişiler bizim bugün karşılaştığımız 
sorunların aynılarıyla karşılaşıyor-



 

 

	

lardı. Musa, Davut ve Petrus gibi 
insanlar hatalar yaptılar ve hata-
larından dersler aldılar. Bizler bu 
olup bitenleri okuyabilir ve onların 
deneyimlerinden yararlanabiliriz. 
Ayrıca onların zaferlerini okuyabilir 
ve onların imanları sayesinde güç-
lenebiliriz. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Karakter İncelemelerinin Amacı 
Karakter İncelemesine Yaklaşım 
Yakup’un Öyküsü 

KARAKTER İNCELEMELERİNİN 
AMACI 

Kutsal Kitap’ta 2900’den fazla kişi-



 

 

	

nin ismi geçer. Bunların birçoğu-
nun sadece isimleri geçtiği halde, 
diğerlerinin hayatları hakkında ay-
rıntılar da verilmiştir. Bu tanımlar, 
bizim ayrı ayrı incelemeler yapabil-
memiz için konu oluştururlar. Ka-
rakter incelemesinde bir kişinin 
yaşamına bakarız. Bu sayede onun 
kim olduğunu, ne yaptığını ve nasıl 
biri olduğunu görürüz. 

Bu inceleme yöntemi, çocukların 
öğretiminde çok etkilidir. Bir sepe-
tin içindeki bebek Musa’nın, dev 
Golyat’ın karşısına çıkan genç Da-
vut’un, düşen tahılları toplayan 
Rut’un ve yemlikte yatan bebek İsa’ 
nın öykülerini dikkatle dinlerler. 
Çocuklar kendilerini Kutsal Kitap’ 
taki kişiliklerle kolayca özdeşleş-



 

 

	

tirerek Tanrı’nın kendi hayatları 
için isteği hakkında önemli dersler 
alırlar. 

Yetişkinler de Kutsal Kitap’taki kişi-
lerle kendilerini özdeşleştirirler 
(özellikle de zayıflıklar ve kuşkular-
la mücadele edenlerle). Bazı Kutsal 
Kitap karakterleri neredeyse kusur-
suz gibi gözüktükleri halde, kusur-
suz değildiler. Yakup 5:17 bunu 
açıklığa kavuşturur: “İlyas da tıpkı 
bizim gibi insandı..” Bizler de 
imanla istersek, bizim dualarımız 
da onlarınki kadar etkin olacaktır. 

Davut’un Tanrı’nın yüreğine göre 
bir adam olduğu söylenmişti. Buna 
karşın yalan, zina ve katillik gibi 
suçlar işlemişti. Bu, Tanrı’nın onun 



 

 

	

günahlarından hoşnut olduğu anla-
mına gelmez. Davut’un Tanrı’nın 
yüreğine göre bir adam olmasının 
nedeni, günahlarından tövbe edişi-
ydi. Tanrı’dan kendisini bağışlama-
sını istedi. Hatalarını anlayıp Tanrı’ 
ya teslim olmayı öğrendi. 

Davut’un yaşamından onun yaptığı 
hataları tekrarlamamayı öğrene-
biliriz. Başarısızlığı, bizleri ayartıl-
maya düşmememiz için uyaran ka-
ranlık bir gecedeki bir alev gibiydi. 
Bu şekilde Kutsal Yazılar, Kutsal 
Kitap’taki kişilerin yaşamlarını in-
celemenin amacını vurgular: “Bu 
olaylar başkalarına ders olsun diye 
onların başına geldi; çağların sonu-
na ulaşmış olan bizleri uyarmak 
için yazıya geçirildi.” (1.Korintliler 



 

 

	

10:11). 

Büyük anne ve büyük babalarımız 
bize iyi öğütler verebilirler. Onlar 
yaşamın sorunlarıyla ilgili büyük bir 
tecrübeye sahiptirler. Hava, çiftlik, 
hayvanlar, iş hayatı ve insanlar 
hakkında belirli gerçekleri bilirler. 
Genelde onlardan bir şeyler öğren-
mek bizler için kitaplardaki bir ta-
kım kuralları öğrenmekten daha 
kolay gelir.  

Kutsal Kitap’ın kurallar dizisi içeren 
bir kitap olarak yazılmamış olması-
nın nedeni budur. Bunun yerine 
Kutsal Kitap’ın büyük bir kısmı, 
gerçek insanların deneyimlerini, 
Tanrı’nın onların yaşamlarında 
nasıl etkin olduğunu kaydeder. 



 

 

	

Bu kişisel deneyimleri bilgi edin-
mek ve Mesih İnanlısı yaşamında 
bize yardım etmesi için okur ve 
inceleriz. Yakup’un yaşamını ince-
lerken, kaç kez yeni bir gerçeği 
öğrendiğinize ya da yaşamından 
nasıl dersler çıkardığınıza dikkat 
edin. 

KARAKTER İNCELEMESİNE 
YAKLAŞIM 

İncelemek istediğiniz bir kişiyi seç-
tikten sonra, onunla ilgili bulabildi-
ğiniz bütün ayet kaynaklarını liste-
leyin. Bu, konusal incelemeyle aynı 
süreçtir. Bazı incelemeler kısa, di-
ğerleri çok uzun olacaktır. Örneğin 
Kraliçe Ester, sadece Ester kitapçı-
ğında tanımlanır. Musa, dört kita-



 

 

	

bın ana kişiliğidir ve kendisinden 
26 kitapta söz edilir. 

Bir karakter hakkında Kutsal Kitap’ 
ın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş 
kaynakları okumayı ihmal etmeyin. 
Kısa bir ayet, o kişiyi daha iyi anla-
manıza yardım edebilir. Ayrıca, 
isimleri aynı olan iki ya da daha çok 
kişi hakkındaki kaynakları da bir-
birine karıştırmayı istemeyiz. Ör-
nek olarak, İncil’de Meryem adında 
altı kadın, Yuhanna adında dört kişi 
ve Yakup adında üç kişi vardır. 

İkinci olarak, kaynakları okuyun. O 
kişinin yaşamı, işi ve kişisel özellik-
leri hakkında notlar alın. Herkesin 
yaşam hikâyesinin ayrıntılı olarak 
verilmedi. Geçmişi hakkında müm-



 

 

	

kün olduğu kadar çok şey öğrenin. 
İsmi ne anlama geliyor? Ataları 
kimler? Hayatının ilk yıllarını nere-
de geçirmişler? Gençliğinde hangi 
etkiler yaşamını yönlendirmiş?  

Örneğin Timoteyus, anne annesi 
Lois ve annesi Evniki’nin kendisini 
Tanrı yolunda olumlu bir şekilde 
etkileyişiyle büyümüştü. Kişinin 
arkadaşları ve birlikte olduğu kişi-
lerin kimler olduğuna dikkat edin. 
Bu kişilerin onu nasıl etkilediğine 
dikkat edin. Davut hakkında araş-
tırma yaparken arkadaşı Yonatan’ı 
da incelemek yararlı olacaktır. 

Kutsal Kitap’taki kişiliklerin yaşadı-
ğı ve yolculuk ettikleri yerleri not 
alın. Örneğin, Musa’nın hayatı üç 



 

 

	

bölümden oluşuyor. Kırk yılını Mısır 
kraliyet ailesiyle birlikte, kırk yılını 
Midyan’da bir çoban olarak ve kırk 
yılını da İsraillileri Vaat Edilen Di-
yar’a götürmekte onlara önderlik 
ederek geçirdi. Aynı şekilde, Pav-
lus’un mektuplarından bazıları, on-
ları hapisteyken yazdığının bilin-
cinde olduğumuzda daha anlamlı 
bir hal alırlar.  

Kutsal Kitap karakterleri birbirlerin-
den kişisel olarak nasıl da ayrılıyor-
lar? Pavlus, Petrus ve Yuhanna, ilk 
kilisede güçlü önderlerdi. Tanrı, 
Kendi gerçeklerini insanlara bildir-
mek için hepsini kendilerine has 
özellikleri ve yetenekleriyle kullan-
dı. Pavlus iman elçisi, Petrus umut 
elçisi, Yuhanna ise sevgi elçisi ola-



 

 

	

rak tanınır. 

Bu kişilerin kuvvetli yönlerini gör-
düğümüz gibi zayıf yanlarını da gö-
rüyoruz. Başarısızlıklarının bazıları 
geleceklerini nasıl etkiledi? Tanrı, 
incelediğiniz kişinin hayatında ne-
ler yaptı? 

Kişinin hayatındaki büyük olaylara 
dikkat edin. Sıkıntılı ya da mutlu 
zamanlarda nasıl bir tepki vermiş? 
Hayatında hangi değişiklikler ger-
çekleşmiş? Yaşadığı zamana ve bu-
gün bizim yaşamlarımıza ne tür 
katkılarda bulunduğunu öğrenin. 

Bu noktaları gözlemledikten sonra, 
bu kişinin hayatından aldığınız 
dersleri özetleyin. 



 

 

	

ÖNEMLİ GERÇEKLERİN 
BİR LİSTESİNİ YAPIN 

Kişinin ismi 
İsminin anlamı 
Doğduğu ya da oturduğu yer 
Akrabalarının ve arkadaşlarının 
isimleri 
Tarihteki yeri 
Kişisel özellikleri 
Zayıflıkları 
Kuvvetli yönleri 
Önemli olaylar 
Önemli etkinlikleri 
Hayatından alınan dersler 



 

 

	

YAKUP’UN ÖYKÜSÜ 

Yakup’un yaşamının incelenmesi, 
bir karakter incelemesi olarak özel-
likle yararlıdır. Karakterinde hatalar 
olan bir adamdı. Başkalarından ya-
rarlanmaya çalıştı. Yakup’un yap-
mış olduğu bu hatalar Kutsal Kitap’ 
ta kaydedilmiştir. Hepimiz Yakup’ta  
kendimizden bir şeyler görebiliriz!  

Buna karşın Tanrı’nın lütfu ve gücü 
onu hileci birinden Rab’le özel bir 
ilişkisi olan bir prense dönüştürdü. 
(Bkz. Romalılar 9:10-13). Kutsal Ki-
tap, Yakup’un deneyimini hepimize 
uyarlar: “Öyle ki, Tanrı'nın seçim 
yapmaktaki amacı yapılan işlere 
değil, kendi çağrısına dayanarak 
sürsün” (Romalılar 9:16). Tanrı’nın 



 

 

	

bizi değiştirmesine izin verirsek, 
bizler için de umut olduğu tartışıl-
maz bir gerçektir. 

Yakup’un yaşamını incelerken yap-
mamız gereken ilk şey, onunla ilgili 
ayetleri bulmaktır. Yakup'un yaşam 
hikâyesi Yaratılış 25-50’de yer alır. 
Kendisinden, Matta 1:2; 8:11; Luka 
1:32-33; Yuhanna 4:5-6; Elçilerin 
İşleri 7:8-16,32; Romalılar 9:11-13; 
İbraniler 11:9,13,21 de dahil olmak 
üzere  birçok başka ayette kısaca 
söz edilir.  

İkinci olarak, ayetleri okuyun ve 
notlar alın. Yakup, ikiz kardeşi olan 
Esav’dan hemen sonra dünyaya 
gelmişti. Doğduğunda onun topu-
ğunu tuttuğu görüldü. Yakup, ‘hile-



 

 

	

ci’ anlamına gelir (Yaratılış 25:26). 
Yakup’un annesiyle babası, İshak 
ve Rebeka’ydı. Dedesi İbrahim ise, 
İbrani ulusunun babası olarak tanı-
nıyordu. İbrahim, Sam aracılığıyla 
dolaysız olarak Nuh’un soyundan 
geliyordu (11:10-26). 

Yakup, anne babası ve kardeşi 
Esav’la birlikte yaşıyordu. Sessiz 
bir adamdı ve annesi onu diğer kar-
deşinden daha çok seviyordu 
(25:27-28), ama hilekârdı (25:31-
34). Ağabeyinin büyük oğul olarak 
doğum hakkını, daha sonra ise kut-
samalarını çaldı (27:33-36). 

Bundan sonra, Yakup’un Esav’ın öf-
kesinden kaçmak için evinden ay-
rılması gerekiyordu. Dayısı Lavan’la 



 

 

	

yaşamak için Harran’a gitti (27:42-
43). Bu süre içinde Lavan onu kan-
dırdı. Yakup Rahelle evlenmek isti-
yordu, ama Lavan ona önce Rahel'in 
ablası Lea’yı verdi (29:23). Bunun 
sonucu olarak Yakup’un Rahel’i al-
mak için on dört uzun yıl çalışması 
ve sonra da kendisine ait bir sürü 
sahibi olmak için altı yıl daha çalış-
ması gerekti (31:41). Lavan, durumu 
daha da kötüleştiren bir biçimde, 
Yakup’un ücretini on kez değiştirdi 
(31:7). 

Yakup’un yaşam öyküsü birkaç yer-
de gözler önüne serilir. BeerŞeva’ 
da hileciydi (28:10). Harran’da, La-
van’a hizmet etti ve hem kandıran, 
hem de kandırılan oldu (30:25-43). 
Hevron ve Peniel’de Tanrı’yla karşı-



 

 

	

laşmasından sonra kutsandı (32:29 
-30). Hayatının sonunda ise Mısır’ 
da kendisine çok saygı duyulan bir 
bilge oldu (46:3-4). 

Yakup, doğası bakımından hile yap-
maya meyilli bir insandı. Ama yan-
lış şeyler yaptığı halde, yüreğini 
Tanrı’nın vaat etmiş olduğu şeylere 
verdi (25:23). Hem Esav’ın değer 
vermediği doğum hakkının, hem de 
kutsamanın değerine inandı (25:33 
-34). Ruhsal değerlerin önemini bi-
liyordu. Tanrı’nın, kendisi hakkın-
daki vaatlerini içeren rüyadan son-
ra, Beytel’de insanların Tanrı’ya ta-
pınması için bir anıt dikti. Tanrı’ya, 
O’nun kendisine verdiği her şeyin 
onda birini geri vereceğine dair ye-
min etti (28:18-22). 



 

 

	

Ama yine de yaptığı yanlışların acı-
sını çekti. Kızı Dina’nın iffeti bozul-
du. Oğulları hileci ve katil oldular 
(34). Sevgili karısı Rahel doğum ya-
parken öldü (35:16-20). Rahel’den 
olan ilk oğlu Yusuf’u kaybetti 
(37:34-35). Dördüncü oğlu Yahuda’ 
nın onursuzluğunu hissetti (38) ve 
en küçük oğlu Benyamin’den ayrıldı 
(43). 

Yakup’un yaşamına baktığımızda, 
krizin Tanrı’yla güreştiği Peniel’de 
gerçekleştiğini görüyoruz. Yakup’ 
un Beytel’de Tanrı’ya yemin etme-
sinin üzerinden yirmi yıl geçmişti. 
Yakup’un Tanrı’yla mücadelesi yüz 
yüze bir savaşla sona erince Tanrı, 
Yakup’un ismini, Tanrı’yla güreşir 
anlamına gelen İsrail olarak değiş-



 

 

	

tirdi. Yakup’a yeni bir kutsama ver-
di (32:24-30). Yakup, sorunlar ve 
trajedilerin ortasında bile, hayatı-
nın geri kalan kısmını Tanrıya tes-
lim etti (47:9). Tanrı, Yakup’un ge-
leceği görmesine, Yusuf’un oğul-
larını (48:13-20) ve kendi oğullarını 
kutsamasına izin verdi (49). 


