
BİLGE KİŞİ KİMDİR, AKILSIZ KİŞİ KİMDİR?

DÜNYASAL BİLGELİK-TANRISAL BİLGELİK 

BİLGELİK 

1. Krallar 3:1-28 (2 Tarihler 1:3-12)  Süleyman Tanrı'dan Bilgelik İstiyor 

Suleyman, Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendi. Boylece firavunla muttefik oldu. Esini Davut Kenti'ne
goturdu. Kendi sarayı, RAB'bin Tapınagı ve Yerusalim'in cevre surları tamamlanıncaya kadar orada
yasadılar. Halk, hala cesitli tapınma yerlerinde RAB'be kurban sunuyordu. Cunku o gune dek
RAB'bin adına yapılmıs bir tapınak yoktu. Suleyman babası Davut'un kurallarına uyarak RAB'be
olan sevgisini gosterdi. Ancak hala cesitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyordu.
Tapınma yerlerinin en unlusu Givon'daydı. Kral Suleyman oraya giderek sunakta bin yakmalık sunu
sundu. RAB Tanrı, Givon'da o gece ruyada Suleyman'a gorunup, “Sana ne vermemi istersin?”
diye sordu. Suleyman, “Kulun babam Davut'a buyuk iyilikler yaptın” diye karsılık verdi, “O sana
baglı, dogru, butun yuregiyle durust biri olarak yolunda yurudu. Bugun tahtına oturacak bir ogul
vermekle ona buyuk bir iyilik daha yapmıs oldun. “Ya Rab Tanrım! Ben henuz cocuk denecek bir
yasta, yoneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. Iste kulun kendi
sectigin kalabalık halkın, sayılamayacak kadar buyuk bir kalabalıgın ortasındadır. Bu yuzden bana
oyle sezgi dolu bir yurek ver ki, iyi ile kotuyu ayırt edip halkını yonetebileyim. Baska turlu senin bu
buyuk halkını kim yonetebilir!” 

Suleyman'ın bu istegi Rab'bi hosnut etti. Tanrı ona soyle dedi: “Madem kendin icin uzun omur,
zenginlik ve dusmanlarının olumunu istemedin, bunların yerine adil bir yonetim icin bilgelik
istedin; istegini yerine getirecegim. Sana oyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yurek verecegim ki,
benzeri ne senden oncekilerde gorulmustur, ne de senden sonrakilerde gorulecektir. Sana
istemediklerini de verecegim: Yasadıgın surece obur kralların erisemeyecegi bir zenginlik ve onura
ulasacaksın. Eger sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yurursen,
sana uzun omur de verecegim.” 

Suleyman uyanınca bunun bir ruya oldugunu anladı. Sonra Yerusalim'e gitti, Rab'bin Antlasma
Sandıgı'nın onunde durup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca butun gorevlilerine
de bir solen verdi. 

Suleyman Bilgece Yargılıyor

Bir gun iki fahise gelip kralın onunde durdu. Kadınlardan biri krala soyle dedi: “Efendim, bu
kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldıgımız sırada ben bir cocuk dogurdum. Iki gun sonra
da o dogurdu. Evde yalnızdık, ikimizden baska kimse yoktu. Bu kadın geceleyin cocugunun
uzerine yattıgı icin cocuk olmus. Gece yarısı, ben kulun uyurken, kalkıp cocugumu almıs, koynuna
yatırmıs, kendi olu cocugunu da benim koynuma koymus. Sabahleyin oglumu emzirmek icin
kalktıgımda, onu olmus buldum. Ama sabah aydınlıgında dikkatle bakınca, onun benim
dogurdugum cocuk olmadıgını anladım.” Obur kadın, “Hayır! Yasayan cocuk benim, olu olan
senin!” diye cıkıstı. Birinci kadın, “Hayır! Olen cocuk senin, yasayan cocuk benim!” diye diretti.
Kralın onunde boyle tartısıp durdular. Kral, “Biri, ‘Yasayan cocuk benim, olu olan senin’ diyor,
oburu, ‘Hayır! Olen cocuk senin, yasayan benim’ diyor. O halde bana bir kılıc getirin!” dedi. Kılıc



getirilince, kral, 

“Yasayan cocugu ikiye bolup yarısını birine, yarısını oburune verin!” diye buyurdu. Yuregi oglunun
acısıyla sızlayan, cocugun gercek annesi krala, “Aman efendim, sakın cocugu oldurmeyin! Ona
verin!” dedi. 

Obur kadınsa, “Cocuk ne benim, ne de senin olsun, onu ikiye bolsunler!” dedi. O zaman kral
kararını verdi: “Sakın cocugu oldurmeyin! Birinci kadına verin, cunku gercek annesi odur.” 

Kralın verdigi bu kararı duyan butun Israilliler hayranlık icinde kaldı. Herkes adil bir yonetim icin
Suleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgelige sahip oldugunu anladı. 

1. Krallar 4:29-34 Süleyman'ın Eşsiz Bilgeliği 

Tanrı, Suleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayıs verdi. Suleyman'ın
bilgeligi, butun doguluların ve Mısırlılar'ın bilgeliginden daha ustundu. O, Ezrahlı Etan, Mahol'un
ogulları Heman, Kalkol ve Darda dahil herkesten daha bilgeydi. Unu cevredeki butun uluslara
yayılmıstı. Uc bin ozdeyisi ve bin bes ezgisi vardı. Lubnan sedir agacından duvarlarda biten
mercankoskotuna kadar butun agaclardan soz ettigi gibi, hayvanlar, kuslar, surungenler ve
balıklardan da soz edebiliyordu. Suleyman'ın bilgeligini duyan dunyanın butun kralları ona
adamlarını gonderirdi. Butun uluslardan insanlar gelir, Suleyman'ın bilgece sozlerini dinlerdi. 

1. Krallar 10:23-24 

Kral Suleyman dunyanın butun krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrı'nın Suleyman'a
verdigi bilgeligi dinlemek icin butun dunya onu gormek isterdi. 

Mezmurlar 111:10 

Bilgeligin temeli RAB korkusudur, O'nun kurallarını yerine getiren herkes Sagduyu sahibi olur.
O'na sonsuza dek ovgu sunulur! 

Mezmurlar 119:97-104 

Ne kadar severim yasanı! Butun gun dusunurum onun uzerinde. Buyrukların beni dusmanlarımdan
bilge kılar, cunku her zaman aklımdadır onlar. Butun ogretmenlerimden daha akıllıyım, cunku
ogutlerin uzerinde dusunuyorum. Yaslılardan daha bilgeyim, cunku senin kosullarına uyuyorum.
Sakınırım her kotu yoldan, senin sozunu tutmak icin. Ayrılmam hukumlerinden, cunku bana sen
ogrettin. Ne tatlı geliyor verdigin sozler damagıma,baldan tatlı geliyor agzıma! Senin kosullarına
uymakla bilgelik kazanıyorum, bu yuzden nefret ediyorum her yanlıs yoldan. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 1:7 

Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeligi ve terbiyeyi kucumser. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 2: 1-22 Bilgeliğin Yararları 

Oglum, bilgelige kulak verip Yurekten akla yonelerek Sozlerimi kabul eder, Buyruklarımı aklında



tutarsan, evet, aklı cagırır, Ona gonulden seslenirsen, gumus ararcasına onu ararsan, Onu ararsan
define arar gibi, Rab korkusunu anlar Ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Cunku bilgeligin kaynagı
Rab'dir. O'nun agzından bilgi ve anlayıs cıkar. Dogru kisileri basarıya ulastırır, Kalkanıdır durust
yasayanların. Adil olanların adımlarını korur, Sadık kullarının yolunu gozetir. O zaman anlarsın her
iyi yolu, Neyin dogru, haklı ve adil oldugunu. Cunku yuregin bilgelikle dolacak, Zevk alacaksın
bilgiden. Saggoru sana bekcilik edecek Ve akıl seni koruyacak. Bunlar seni kotu yoldan, Ahlaksızın
sozlerinden kurtaracak. Onlar ki karanlık yollarda yurumek icin Dogru yoldan ayrılırlar. Kotuluk
yapmaktan hoslanır, Zevk alırlar kotulugun asırısından. Yolları dolambaclı, Yasayısları carpıktır.
Bilgelik, gencken evlendigi esini terk eden, Tanrı'nın onunde ictigi andı unutan ahlaksız kadından,
sozleriyle yaltaklanan vefasız kadından seni kurtaracak. O kadının evi insanı olume, yolları olulere
goturur. Ona gidenlerden hicbiri geri donmez, yasam yollarına erismez. Bu nedenle sen iyilerin
yolunda yuru, dogruların izinden git. Cunku ulkede yasayacak olan dogrulardır, durust kisilerdir
orada kalacak olan. Kotuler ulkeden surulecek, hainler sokulup atılacak. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 3:1-35 Bilgenin Yolu 

Oglum, unutma ogrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı. Cunku bunlar omrunu uzatacak, yasam
yıllarını, esenligini artıracaktır. Sevgiyi, sadakati hic yanından ayırma, bagla onları boynuna, yaz
yureginin levhasına. Boylece Tanrı'nın ve insanların gozunde Begeni ve saygınlık kazanacaksın.
Rab'be guven butun yureginle, kendi aklına bel baglama. Yaptıgın her iste Rab'bi an, O senin
yolunu duze cıkarır. Kendini bilge biri olarak gorme, Rab'den kork, kotulukten uzak dur. Boylece
bedenin saglık ve ferahlık bulur. Servetinle ve urununun turfandasıyla Rab'bi onurlandır. O zaman
ambarların tıka basa dolar, teknelerin yeni sarapla dolup tasar. Oglum, RAB'bin terbiye edisini
hafife alma, O'nun azarlamasından usanma. Cunku Rab, oglundan hosnut bir baba gibi, sevdigini
azarlar. Bilgelige erisene, aklı bulana ne mutlu! Gumus kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.
Onun yararı altından daha coktur. Daha degerlidir mucevherden, dileyecegin hicbir sey onunla
kıyaslanamaz. Sag elinde uzun omur, sol elinde zenginlik ve onur vardır. Yolları sevinc yollarıdır,
evet, butun yolları esenlige cıkarır. Bilgelik yasam agacıdır ona sarılanlara, ne mutlu ona sımsıkı
tutunanlara! Rab dunyanın temelini bilgelikle attı, gokleri akıllıca yerlestirdi. Bilgisiyle enginler
yarıldı, bulutlar suyunu verdi. Oglum, saglam ogude, saggoruye tutun. Sakın gozunu ayırma
onlardan. Onlar sana yasam verecek ve boynuna guzel bir sus olacak. O zaman guvenlik icinde yol
alırsın, sendelemeden. Korkusuzca yatar, tatlı tatlı uyursun. Beklenmedik felaketten, ya da
kotulerin ugradıgı yıkımdan korkma. Cunku senin guvencen Rab'dir, Tuzaga dusmekten seni O
koruyacaktır. Elinden geldikce, Iyilige hakkı olanlardan iyiligi esirgeme. Elinde varken komsuna,
“Bugun git, yarın gel, o zaman veririm” deme. Sana guvenerek yanında yasayan komsuna Kotuluk
tasarlama. Sana kotuluk etmemis biriyle Yok yere cekisme. Zorba kisiye imrenme, Onun
yollarından hicbirini secme. Cunku Rab sapkınlardan tiksinir, ama dogruların candan dostudur.
Rab kotulerin evini lanetler, dogruların oturdugu yeriyse kutsar. Rab alaycılarla alay eder, ama
alcakgonullulere lutfeder. Bilge kisiler onuru miras alacak, Akılsızlara yalnız utanc kalacak. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 4:1-27 Bilgeliğin Üstünlüğü 

Cocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki anlayıslı olasınız. Cunku size iyi ders
veriyorum, ayrılmayın ogrettigimden. Ben bir cocukken babamın evinde, annemin korpecik tek
yavrusuyken, Babam bana sunu ogretti: “Soylediklerime yurekten sarıl, buyruklarımı yerine getir ki
yasayasın. Bilgeligi ve aklı sahiplen, soylediklerimi unutma, onlardan sapma. Bilgelikten ayrılma, o
seni korur. Sev onu, seni gozetir. Bilgelige ilk adım onu sahiplenmektir. Butun servetine mal olsa



da akla sahip cık. Onu el ustunde tut, o da seni yuceltecek, Ona sarılırsan seni onurlandıracak.
Basına zarif bir celenk, gorkemli bir tac giydirecektir.” Dinle oglum, sozlerimi benimse ki, Uzasın
omrun. Seni bilgelik yolunda egitir, dogru yollara yoneltirim. Ayakların takılmadan yurur,
surcmeden kosarsın. Aldıgın terbiyeye sarıl, bırakma, Onu uygula, cunku odur yasamın. Kotulerin
yoluna ayak basma, yurume alcakların yolunda, O yoldan sakın, yakınından bile gecme, yonunu
degistirip gec. Cunku kotuluk etmedikce uyuyamaz onlar, uykuları kacar saptırmadıkca birilerini.
Yedikleri ekmek kotuluk, Ictikleri sarap zorbalık urunudur. Oysa dogruların yolu safak ısıgı gibidir,
Giderek ogle gunesinin parlaklıgına erisir. Kotulerin yoluysa zifiri karanlık gibidir, Neden
tokezlediklerini bilmezler. Oglum, sozlerime dikkat et, Dediklerime kulak ver. Aklından cıkmasın
bunlar, onları yureginde sakla. Cunku onları bulan icin yasam, bedeni icin sifadır bunlar. Her
seyden once de yuregini koru, cunku yasam ondan kaynaklanır. Yalan cıkmasın agzından, uzak tut
dudaklarını sapık sozlerden. Gozlerin hep ileriye baksın, dosdogru onune! Gidecegin yolu duzle,
O zaman butun islerin saglam olur. Sapma saga sola, ayagını kotulukten uzak tut. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 8:1-36 Bilgeliğe Kulak Ver 

Bilgelik cagırıyor, akıl sesini yukseltiyor. Yol kenarındaki tepelerin basında, yolların birlestigi yerde
duruyor o. Kentin girisinde, kapıların yanında, sesini yukseltiyor: “Ey insanlar, size sesleniyorum,
Cagrım insan soyunadır! Ey bon kisiler, ihtiyatlı olmayı ogrenin; sagduyulu olmayı ogrenin, ey
akılsızlar! Soyledigim yetkin sozleri dinleyin, agzımı dogruları soylemek icin acarım. Agzım gercegi
duyurur, cunku dudaklarım kotulukten igrenir. Agzımdan cıkan her soz dogrudur, yoktur egri ya
da sapık olanı. Apacıktır hepsi anlayana, bilgiye erisen, dogrulugunu bilir onların. Gumus yerine
terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin. Cunku bilgelik mucevherden degerlidir, diledigin hicbir
sey onunla kıyaslanamaz. Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim. Bilgi ve saggoru
bendedir. Rab'den korkmak kotulukten nefret etmek demektir. Kibirden, kustahlıktan, kotu
yoldan, sapık agızdan nefret ederim. Ogut ve saglam karar bana ozgudur. Akıl ve guc kaynagı
benim. Krallar sayemde egemenlik surer, hukumdarlar adil kurallar koyar. Onderler, adaletle
yoneten soylular sayemde yonetirler. Beni sevenleri ben de severim, gayretle arayan beni bulur.
Zenginlik ve onur, kalıcı degerler ve bolluk bendedir. Meyvem altından, saf altından, urunum
secme gumusten daha iyidir. Dogruluk yolunda, adaletin izinden yururum. Boylelikle, beni
sevenleri servet sahibi yapar, hazinelerini doldururum. Rab yaratma isine basladıgında ilk beni
yarattı, dunya var olmadan once, ta baslangıcta, oncesizlikte yerimi aldım. Enginler yokken, suları
bol pınarlar yokken dogdum ben. Daglar daha olusmadan, tepeler belirmeden, Rab dunyayı,
kırları ve dunyadaki topragın zerresini yaratmadan dogdum. Rab gokleri yerine koydugunda
oradaydım, Engin denizleri ufukla cevirdiginde, bulutları olusturdugunda, Denizin kaynaklarını
guclendirdiginde, sular buyrugundan ote gecmesinler diye Denize sınır cizdiginde, Dunyanın
temellerini pekistirdiginde, bas mimar olarak O'nun yanındaydım. Gun be gun sevincle dolup
tastım, Huzurunda hep costum. O'nun dunyası mutlulugum, Insanları sevincimdi. Cocuklarım,
simdi beni dinleyin: Yolumu izleyenlere ne mutlu! Uyarılarımı dinleyin ve bilge kisiler olun,
Gormezlikten gelmeyin onları. Beni dinleyen, Her gun kapımı gozleyen, Kapımın esiginden
ayrılmayan kisiye ne mutlu! Cunku beni bulan yasam bulur Ve RAB'bin begenisini kazanır. Beni
gozardı edense kendine zarar verir, Benden nefret eden, olumu seviyor demektir.” 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 9:1-18 Bilgeliği mi, Akılsızlığı mı Seveceksin? 

Bilgelik kendi evini yaptı, yedi diregini yonttu. Hayvanlarını kesti, sarabını hazırlayıp sofrasını
kurdu.Kentin en yuksek noktalarına gonderdigi Hizmetcileri aracılıgıyla herkesi cagırıyor: “Kim



safsa buraya gelsin” diyor. Sagduyudan yoksun olanlara da, “Gelin, yiyeceklerimi yiyin,
Hazırladıgım saraptan icin” diyor. “Saflıgı bırakın da yasayın, aklın yolunu izleyin. “Alaycıyı
paylayan asagılanmayı hak eder, Kotu kisiyi azarlayan hakarete ugrar. Alaycıyı azarlama, yoksa
senden nefret eder. Bilge kisiyi azarlarsan, seni sever. Bilge kisiyi egitirsen Daha bilge olur, dogru
kisiye ogretirsen bilgisini artırır. Rab korkusudur bilgeligin temeli. Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.
Benim sayemde gunlerin cogalacak, omrune yıllar katılacak. Bilgeysen, bilgeliginin yararı sanadır,
alaycı olursan acısını yalnız sen cekersin.” Akılsız kadın yaygaracı ve saftır, hicbir sey bilmez. Evinin
kapısında, kentin en yuksek yerinde bir iskemleye oturur; yoldan gecenleri, kendi yollarından
gidenleri cagırmak icin, “Kim safsa buraya gelsin” der. Sagduyudan yoksun olanlara da, “Calıntı
su tatlı, Gizlice yenen yemek lezzetlidir” der. Ne var ki, evine girenler olume gittiklerini, Ona
konuk olanlar Oluler diyarının dibine indiklerini bilmezler. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 11:2 

Kustahlıgın ardından utanc gelir, Ama bilgelik alcakgonullulerdedir. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 14:6 

Alaycı bilgeligi arasa da bulamaz, Akıllı icinse bilgi edinmek kolaydır. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 14:33 

Bilgelik akıllı kisinin yureginde barınır, Akılsızlar arasında bile kendini belli eder. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 15:33 

RAB korkusu bilgelik ogretir, Alcakgonulluluk de onurun onkosuludur. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 16:16 

Bilgelik kazanmak altından daha degerlidir, Akla sahip olmak da gumuse yeglenir. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 17:16 

Akılsız biri bilgelik satın almak icin niye para harcasın? Zaten sagduyudan yoksun! 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 17:24 

Akıllı kisi gozunu bilgelikten ayırmaz, Akılsızın gozuyse hep sagda soldadır.

 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 21:30 

RAB'be karsı basarılı olabilecek Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.

 



Suleyman’ın Ozdeyisleri 23:33 

Gercegi satın al ve satma; Bilgeligi, terbiyeyi, aklı da. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 24:3-4 

Ev bilgelikle yapılır, akılla pekistirilir. Bilgi sayesinde odaları Her turlu degerli, guzel esyayla dolar. 

Vaiz 2:13 

Isıgın karanlıktan ustun oldugu gibi Bilgeligin de akılsızlıktan ustun oldugunu gordum. 

Vaiz 2:24-26 

Insan icin yemekten, icmekten ve yaptıgı isten zevk almaktan daha iyi bir sey yoktur. Gordum ki,
bu da Tanrı'dandır. O'nsuz kim yiyebilir, kim zevk alabilir? Cunku Tanrı bilgiyi, bilgeligi, sevinci
hosnut kaldıgı insana verir. Gunahkara ise, yıgma, biriktirme zahmeti verir; biriktirdiklerini
Tanrı'nın hosnut kaldıgı insanlara bıraksın diye. Bu da bos ve ruzgarı kovalamaya kalkısmakmıs. 

Vaiz 7:11-12 

Bilgelik miras kadar iyidir, gunesi goren herkes icin yararlıdır. Bilgelik siperdir, para da siper, 
bilginin yararı ise sudur: Bilgelik ona sahip olan kisinin yasamını korur.

 

Vaiz 7:19 

Bilgelik, bilge kisiyi kentteki on yoneticiden daha guclu kılar.

 

Vaiz 8:1 

Bilge insan gibisi var mı? Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir? Bilgelik insanın yuzunu aydınlatır,
Sert gorunusunu degistirir. 

Vaiz 10:10 

Balta korse, agzı bilenmemisse, Daha cok guc gerektirir; Ama bilgelik basarı dogurur.

 

Matta 11:18-19 

Yahya geldigi zaman oruc tutup ickiden kacındı, ona ‘cinli’ diyorlar. Insanoglu geldigi zaman yiyip
icti. Bu kez de diyorlar ki, ‘Su obur ve ayyas adama bakın! Vergi gorevlileri ve gunahkarlarla dost
oldu!’ Ne var ki bilgelik, ortaya koydugu islerle dogrulanır. 

Luka 21:15 

Cunku ben size oyle bir konusma yetenegi, oyle bir bilgelik verecegim ki, size karsı cıkanların



hicbiri buna karsı direnemeyecek, bir sey diyemeyecek. 

Elcilerin İsleri 6:8-10 

Tanrı'nın lutfuyla ve kudretle dolu olan Istefanos, halk arasında buyuk belirtiler ve harikalar
yapıyordu. Ne var ki, Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı uyeleri ve Kirene'den,
Iskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya Ili'nden bazı kisiler Istefanos'la cekismeye basladılar. Ama
Istefanos'un konusmasındaki bilgelige ve Ruh'a karsı koyamadılar. 

1. Korintliler 1:18-31 Mesih: Tanrı'nın Gucu ve Bilgeligi 

Carmıhla ilgili bildiri mahva gidenler icin sacmalık, biz kurtulmakta olanlar icinse Tanrı gucudur.
Nitekim soyle yazılmıstır: “Bilgelerin bilgeligini yok edecegim, Akıllıların aklını bosa cıkaracagım.”
Hani nerede bilge kisi? Din bilgini nerede? Nerede bu cagın hunerli tartısmacısı? Tanrı dunya
bilgeliginin sacma oldugunu gostermedi mi? Mademki dunya Tanrı'nın bilgeligi uyarınca Tanrı'yı
kendi bilgeligiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri sacma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.
Yahudiler dogaustu belirtiler ister, Grekler'se bilgelik arar. Ama biz carmıha gerilmis Mesih'i
duyuruyoruz. Yahudiler bunu yuzkarası, oteki uluslar da sacmalık sayarlar. Oysa Mesih, cagrılmıs
olanlar icin–ister Yahudi ister Grek olsun–Tanrı'nın gucu ve Tanrı'nın bilgeligidir. Cunku Tanrı'nın
“sacmalıgı” insan bilgeliginden daha ustun, Tanrı'nın “zayıflıgı” insan gucunden daha gucludur.
Kardeslerim, aldıgınız cagrıyı dusunun. Bircogunuz insan olculerine gore bilge, guclu ya da soylu
kisiler degildiniz. Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak icin dunyanın sacma saydıklarını, gucluleri
utandırmak icin de dunyanın zayıf saydıklarını secti. Dunyanın onemli gorduklerini hice indirmek
icin dunyanın onemsiz, soysuz, degersiz gorduklerini secti. Oyle ki, Tanrı'nın onunde hic kimse
ovunemesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih Isa'dasınız. O bizim icin tanrısal bilgelik, dogruluk,
kutsallık ve kurtulus oldu. Bunun icin yazılmıs oldugu gibi, “Ovunen, Rab'le ovunsun.”

 

1. Korintliler 2:1-16 

Kardesler, Tanrı'yla ilgili bildiriyi[ a ] duyurmak icin size geldigimde, soz ustalıgıyla ya da ustun
bilgelikle gelmedim. Aranızdayken, Isa Mesih'ten ve O'nun carmıha gerilisinden baska hicbir sey
bilmemeye kararlıydım. Size zayıflık ve korku icinde geldim, tir tir titriyordum! Sozum ve bildirim,
insan bilgeliginin ikna edici sozlerine degil, Ruh'un kanıtlayıcı gucune dayanıyordu.  Oyle ki,
imanınız insan bilgeligine degil, Tanrı gucune dayansın. 

Tanrı'nın Bilgeligi 

Gerci olgun kisiler arasında bilgece sozler soyluyoruz; ama bu bilgelik ne simdiki cagın, ne de bu
cagın gelip gecici onderlerinin bilgeligidir. Tanrı'nın saklı bilgeliginden gizemli bicimde soz
ediyoruz. Zamanın baslangıcından once Tanrı'nın bizim yuceligimiz icin belirledigi bu bilgeligi bu
cagın onderlerinden hicbiri anlamadı. Anlasalardı yuce Rab'bi carmıha germezlerdi. Yazılmıs
oldugu gibi, “Tanrı'nın kendisini sevenler icin hazırladıklarını Hicbir goz gormedi, Hicbir kulak
duymadı, Hicbir insan yuregi kavramadı.” 

Oysa Tanrı Ruh aracılıgıyla bunları bize acıkladı. Cunku Ruh her seyi, Tanrı'nın derin dusuncelerini
bile arastırır. Insanın dusuncelerini, insanın icindeki ruhundan baska kim bilebilir? Bunun gibi,
Tanrı'nın dusuncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan baskası bilemez. Tanrı'nın bize lutfettiklerini bilelim



diye, bu dunyanın ruhunu degil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. Ruhsal kisilere ruhsal gercekleri
acıklarken, Tanrı'nın lutfettiklerini insan bilgeliginin ogrettigi sozlerle degil, Ruh'un ogrettigi
sozlerle bildiririz. 

Dogal kisi, Tanrı'nın Ruhu'yla ilgili gercekleri kabul etmez. Cunku bunlar ona sacma gelir, ruhca
degerlendirildikleri icin bunları anlayamaz. Ruhsal kisi her konuda yargı yurutebilir, ama kimse
onun hakkında yargı yurutemez. 

“Rab'bin dusuncesini kim bildi ki, O'na ogut verebilsin?” Oysa biz Mesih'in dusuncesine sahibiz. 

1. Korintliler 3:18-23 

Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu cagın olculerine gore kendini bilge sanıyorsa, bilge
olmak icin “akılsız” olsun! Cunku bu dunyanın bilgeligi Tanrı'nın gozunde akılsızlıktır. Yazılmıs
oldugu gibi, “O, bilgeleri kurnazlıklarında yakalar.” Yine, “Rab bilgelerin dusuncelerinin bos
oldugunu bilir” diye yazılmıstır. Bu nedenle hic kimse insanlarla ovunmesin. Cunku her sey sizindir.
Pavlus, Apollos, Kefas, dunya, yasam ve olum, simdiki ve gelecek zaman, her sey sizindir. Siz
Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır. 

2. Korintliler 1:12 

Dunyaya ve ozellikle size, insan bilgeligiyle degil, Tanrı'nın lutfuyla, Tanrı'dan gelen saflık ve
ictenlikle davrandıgımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla ovunuyoruz. 

Efesliler 3:8-10 

Butun kutsalların en degersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginligini uluslara mujdeleme ve
her seyi yaratan Tanrı'da oncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl duzenlendigini butun insanlara
acıklama ayrıcalıgı bana verildi. Oyle ki, Tanrı'nın cok yonlu bilgeligi, kilise aracılıgıyla goksel
yerlerdeki yonetimlere ve hukumranlıklara simdiki donemde bildirilsin. 

Efesliler 5:15 

Oyleyse nasıl yasadıgınıza cok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi degil, bilgeler gibi
yasayın. 

Koloseliler 2:1-10 

Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler, gerekse sizler gibi yuzumu hic gormemis olanlar icin ne denli
buyuk bir ugras verdigimi bilmenizi isterim. Yureklerinin cesaret bulmasını, sevgide birlesmelerini
dilerim. Oyle ki, anlayısın verdigi tam guvenligin butun zenginligine kavussunlar ve Tanrı'nın
sırrını, yani bilginin ve bilgeligin butun hazinelerinin saklı oldugu Mesih'i tanısınlar. Kimse sizi
kulagı oksayan sozlerle aldatmasın diye soyluyorum bunu. Cunku her ne kadar bedence aranızda
degilsem de, ruhca sizinle birlikteyim. Duzenliliginizi, Mesih'e imanınızın saglamlıgını gorup
seviniyorum. 

Mesih'in Sagladıgı Yasam 

Bu nedenle Rab Mesih Isa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda oylece yasayın. Sukranla dolup tasarak



O'nda koklenin ve gelisin, size ogretildigi gibi imanda guclenin. Dikkatli olun! Mesih'e degil de,
insanların gelenegine, dunyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, bos ve aldatıcı sozlerle kimse
sizi tutsak etmesin. Cunku Tanrılıgın butun dolulugu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her
yonetim ve hukumranlıgın bası olan Mesih'te doluluga kavustunuz.

 

Yakup 1:5 

Icinizden birinin bilgelikte eksigi varsa, herkese comertce, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin;
kendisine verilecektir. 

Yakup 3:13-18 Bilge Olan Kim? 

Aranızda bilge ve anlayıslı olan kim? Olumlu yasayısıyla, bilgelikten dogan alcakgonullulukle iyi
eylemlerini gostersin. Ama yureginizde kin, kıskanclık, bencillik varsa ovunmeyin, gercegi
yadsımayın. Boylesi “bilgelik” gokten inen degil, dunyadan, insan dogasından, cinlerden gelen
bilgeliktir. Cunku nerede kıskanclık, bencillik varsa, orada karısıklık ve her tur kotuluk vardır. Ama
gokten inen bilgelik her seyden once paktır, sonra barıscıldır, yumusaktır, uysaldır. Merhamet ve
iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılıgı, ikiyuzlulugu yoktur. Barıs icinde eken barıs yapıcıları dogruluk
urununu bicerler. 

BİLGE 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 3:7 

Kendini bilge biri olarak gorme, Rab'den kork, kotulukten uzak dur.

 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 3:34-35 

Rab alaycılarla alay eder, ama alcakgonullulere lutfeder. Bilge kisiler onuru miras alacak, akılsızlara
yalnız utanc kalacak. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 10:8 

Bilge kisi buyrukları kabul eder, Cenesi dusuk ahmaksa yıkıma ugrar. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 10:14 

Bilge kisi bilgi biriktirir, ahmagın agzıysa onu yıkıma yaklastırır. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 11:29-30 

Dogru kisinin isleri yasam agacının meyvesine benzer, bilge kisi insanları kazanır. Bu dunyada
dogru kisi bile cezalandırılırsa, kotulerle gunahlıların cezalandırılacagı kesindir. 



Suleyman’nın Ozdeyisleri 12:15 

Ahmagın yolu kendi gozunde dogrudur, Bilge kisiyse ogude kulak verir. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 12:18 

Dusunmeden soylenen sozler kılıc gibi keser, Bilgelerin diliyse sifa verir.

 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 13:1 

Bilge kisi terbiye edilmeyi sever, Alaycı kisi azarlansa da aldırmaz.

 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 13:10 

Kibirden ancak kavga cıkar, Ogut dinleyense bilgedir. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 13:14 

Bilgelerin ogrettikleri yasam kaynagıdır, insanı olum tuzaklarından uzaklastırır. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 13:20 

Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, Akılsızlarla dost olansa zarar gorur. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 14:3 

Ahmagın sozleri sırtına kotektir, Ama bilgenin dudakları kendisini korur. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 15:31 

Yasam veren uyarıları dinleyen, Bilgeler arasında konaklar. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 16:21-23 

Bilge yureklilere akıllı denir, tatlı soz ikna gucunu artırır. Sagduyu, sahibine yasam kaynagı,
ahmaklıksa ahmaklara cezadır. Bilgenin aklı diline yon verir, dudaklarının ikna gucunu artırır. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 17:28 

Cenesini tutup susan ahmak bile Bilge ve akıllı sayılır. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 18:15 

Akıllı kisi bilgiyi satın alır, Bilgenin kulagı da bilgi pesindedir.

 



Suleyman’nın Ozdeyisleri 21:20-23 

Bilgenin evi degerli esya ve zeytinyagıyla doludur, akılsızsa malını har vurup harman savurur. 
Dogrulugun ve sevginin ardından kosan, yasam, gonenc ve onur bulur. Bilge kisi guclulerin 
kentine saldırıp guvendikleri kaleyi yıkar. Agzını ve dilini tutan basını beladan korur. 

Suleyman’nın Ozdeyisleri 26:16 

Tembel kendini, Akıllıca yanıt veren yedi kisiden daha bilge sanır.

 

Vaiz 4:13-14 

Yoksul ama bilge bir genc artık ogut almayı bilmeyen kocamıs akılsız kraldan iyidir. Cunku genc,
ulkesinde yoksulluk icinde dogsa bile cezaevinden krallıga yukselebilir. 

Vaiz 7:12 

Bilgelik siperdir, para da siper, Bilginin yararı ise sudur: Bilgelik ona sahip olan kisinin yasamını
korur. 

Vaiz 9:15-17 

Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeligiyle kenti kurtardı. Ne var ki, kimse bu yoksul
adamı anmadı. Bunun uzerine, “Bilgelik gucten iyidir” dedim, “Ne yazık ki, yoksul insanın bilgeligi
kucumseniyor, soyledikleri dikkate alınmıyor.” Bilgenin sessizce soyledigi sozler, akılsızlar
arasındaki onderin bagırısından iyidir. 

Vaiz 10:2-3 

Bilgenin yuregi hep dogruya egilimlidir, akılsızın ise, hep yanlısa. Yolda yururken bile akılsızın aklı
kıttır, akılsız oldugunu herkese gosterir. 

Vaiz 10:12 

Bilgenin agzından cıkan sozler benimsenir, oysa akılsız kendi agzıyla yıkımına yol acar. 

Vaiz 12:11 

Bilgelerin sozleri uvendire gibidir, derledikleri ozdeyislerse, iyi cakılan civi gibi; bir tek Coban 

tarafından verilmisler. 

Yesaya 5:21 

Kendilerini bilge gorenlerin, akıllı sananların vay haline!



Yeremya 8:7-9 

Gokteki leylek bile Belli mevsimlerini bilir. Kumru da kırlangıc da turna da Goc etme zamanını
gozetir. Oysa halkım buyruklarımı bilmez. “ ‘Nasıl, biz bilge kisileriz, RAB'bin Yasası bizdedir,
diyebiliyorsunuz? Iste, bilginlerin yalancı kalemi Yasayı yalana cevirmis. Bilgeler utandırıldı,
Yıldırılıp ele gecirildi. RAB'bin sozunu reddettiler. Nasıl bir bilgelikmis onlarınki?

 

Yeremya 9:23-24 

Rab soyle diyor: “Bilge kisi bilgeligiyle, Guclu kisi gucuyle, Zengin kisi zenginligiyle ovunmesin.
Dunyada iyilik yapanın, Adaleti, dogrulugu saglayanın Ben Rab oldugumu anlamakla ve beni
tanımakla ovunsun ovunen. Cunku ben bunlardan hoslanırım” diyor Rab. 

Daniel 2:21 

O'dur zamanları ve mevsimleri degistiren. Kralları tahttan indirir, tahta cıkarır. Bilgelere bilgelik,
anlayıslılara bilgi verir. 

AKILSIZ 

Mezmurlar 14:1 

Muzik sefi icin - Davut'un mezmuru Akılsız icinden, "Tanrı yok!" der. Insanlar bozuldu, igrenclik
aldı yurudu, Iyilik eden yok. 

Mezmurlar 74:18 

Anımsa, ya RAB, dusmanın sana nasıl sovdugunu, Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gordugunu. 

Mezmurlar 74:22 

Kalk, ey Tanrı, davanı savun! Anımsa akılsızların gun boyu sana nasıl sovdugunu! 

Suleyman'ın Ozdeyisler 1:22 

"Ey budalalar, budalalıgı ne zamana dek seveceksiniz? Alaycılar ne zamana dek alay etmekten
zevk alacak? Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek? 

Suleyman'ın Ozdeyisler 9:13 

Akılsız kadın yaygaracı Ve saftır, hicbir sey bilmez. 



Suleyman'ın Ozdeyisler 10:1 

Suleyman'ın ozdeyisleri: Bilge cocuk babasını sevindirir, Akılsız cocuk annesini uzer. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 10:18 

Nefretini gizleyen kisinin dudakları yalancıdır. Iftira yayan akılsızdır. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 10:23 

Kotuluk akılsızlar icin eglence gibidir. Aklı basında olanlar icinse bilgelik aynı seydir. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 15:2 

Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır, Akılsızın agzındansa ahmaklık akar. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 15:20 

Bilge cocuk babasını sevindirir, Akılsız cocuksa annesini kucumser. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 17:16 

Akılsız biri bilgelik satın almak icin niye para harcasın? Zaten sagduyudan yoksun! 

Suleyman'ın Ozdeyisler 18:2 

Akılsız kisi bir sey anlamaktan cok Kendi dusuncelerini acmaktan hoslanır. 

Suleyman'ın Ozdeyisler 21:20 

Bilgenin evi degerli esya ve zeytinyagıyla doludur, Akılsızsa malını har vurup harman savurur.

 

Suleyman'ın Ozdeyisler 26:11 

Ahmaklıgını tekrarlayan akılsız, Kusmuguna donen kopek gibidir.

 

Suleyman'ın Ozdeyisler 28:26 

Kendine guvenen akılsızdır, Bilgece davranan guvenlikte olur.

 

Vaiz 7:9 

Cabuk ofkelenme, Cunku ofke akılsızların bagrında barınır. 


