MEZMURLAR Kitabına Kısa Bakış
“toplu tapınmalarda ve kişisel dualarda
Mezmurlar’ın bir sıra düzeni içinde
dua ve ilahi olarak kullanılması;
ve Mezmurlar’ın ruhani hayatımız için önemi
üzerine bir çalışma”

Rev. Robert E. Lynn
Reform Semineri Notu

4-) Mezmurlar ile kazandığımız anlayış
Diğer yandan Mezmurlar bizim kim olduğumuzu bize
öğretiyor. Yani Mezmurlar’ı dua ve ilahi olarak
kullanırken, hem kendimiz hakkında hem de Tanrı
hakkında öğreniyoruz. Duanın kalbinde de böyle bir
istek yatıyor. Ve Mezmurlar’da “Ne zamana kadar, ya
Rab?” diye yakardığımızda, “bizi kurtar, ya Rab; bizi
duy; bize merhamet et Rab; bizi bereketle Rabbimiz”
diye Tanrı’ya seslendiğimizde, Mezmurlar bize duanın
merkezinde, duanın kalbinde Yaratan, Sağlayan ve
Kurtaran Tanrı’ya yakarışın yattığını gösteriyor.
Böylece bizler kendimizin kim olduğunu öğreniyoruz
ve her defasında Mezmurlar bunu bize yeniden
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hatırlatıyor. Çünkü bizler ihtiyaç içinde olan insanlarız;
çünkü bizler bir yaratıcıya bağımlı ve yardıma muhtaç
kimseleriz; kralından yardım isteyen hizmetkarlar
gibiyiz. Mezmurlar’ı bu şekilde kullanarak dua ediyoruz
(Mezmur 130:5-6):
34:6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
40:17 Bense mazlum ve yoksulum,
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ey Tanrım!
86:1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,
Çünkü mazlum ve yoksulum.
123:2 Nasıl kulların gözleri efendilerinin,
Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa,
Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız'a öyle bakar,
O bize acıyıncaya dek.
119:123 Gözümün feri sönüyor,
Beni kurtarmanı,
Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.
124 Kuluna sevgin uyarınca davran,
Bana kurallarını öğret.
125 Ben senin kulunum, bana akıl ver ki,
Öğütlerini anlayabileyim.
Ağıtlar 3:25 RAB kendisini bekleyenler,
2

O'nu arayan canlar için iyidir.
26 RAB'bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.
Tanrı’nın önünde hepimiz fakiriz; ve hepimiz ihtiyaç
içinde kimseler olarak O’na yaklaşıyoruz. Bu yüzden
Mezmurlar da dua konusunda bir tutum oluşturuyorlar;
ve bu şekilde biz Tanrı’ya doğru hareket ediyoruz; ve
O’nun önüne geliyoruz; ve bu tutum bizi gururdan
uzaklaştırıyor.
Mezmurlar kendimizi “kendimize yeterli” görmekten ve
kendimizi bağımsız olmak düşüncesinden kurtarıyor.
Mezmurlar bize Kralımız olan Rab’be bağlılığı
öğretiyor ve O’na güvenerek yaşamayı bize öğretiyor.
Tanrı’dan bir şey istemek ve O’na yakarmak da aynı
zamanda Tanrı’nın kim olduğunu anlamak anlamına
geliyor. Tanrı’ya sorarak, yalvararak, itiraf ederek
Tanrı’nın Yaratıcı olduğunu, O’nun her ihtiyacı
karşıladığını böylece anlıyoruz ve inanıyoruz. Ve
O’nun bizim ihtiyaçlarımızın tek kaynağı olduğunu
anlıyoruz:
86:10 Seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim.
Ağzını iyice aç, doldurayım!
23:5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
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Bu yüzden Mezmurlar bizi eğitiyorlar; ve bizim
dualarımızı
şekillendiriyorlar.
Böylece
duanın
merkezinde Tanrı’nın olduğunu görüyoruz –kendimizin
değil.
Eğer kendimiz hakkında, Tanrı hakkında öğrenmek
istiyorsak; ya da dua ederken yakarışta bulunmayla
ilgili öğrenmek istiyorsak Mezmurlar’dan daha iyi bir
okul yoktur.
Mezmurlar’ı nasıl dua olarak kullanabiliriz? Bunu
yapmanın pek çok yolu var. Genellikle Mezmurlar’ı o
kadar iyi bilmiyoruz. Belki birkaç tanesini iyi biliyoruz
ama geri kalanını o kadar sık okumuyoruz. Bu
durumda her gün bir Mezmur’u kelimesi kelimesine
dua olarak kullanın; Mezmur’un kelimelerini kendi
kelimeleriniz haline getirin; ve onları Tanrı’ya doğru
yöneltin. Her gün sıra ile devam edin; ve hayatınız
boyunca bunu tekrar edin. Bunu yaptıkça Mezmurlar’ı
daha iyi tanıyacaksınız, daha iyi anlayacaksınız; ve bu
şekilde Tanrı’nın vahiy edilmiş sözü ile dua ederek
kendinizi Tanrı’nın önüne getirdiğinizde Tanrı’yı daha
yakından tanıyacaksınız.
Şimdi bir Mezmur’u kendi duamız olarak nasıl
kullanacağımızı pratik edelim:
5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,
İniltilerimi işit.
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!
Duam sanadır.
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3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,
Kötülük senin yanında barınmaz.
5 Böbürlenenler önünde duramaz,
Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,
6 Yalan söyleyenleri yok edersin;
Ya RAB, sen eli kanlılardan,
Aldatıcılardan tiksinirsin.
7 Bense bol sevgin sayesinde
Kutsal tapınağına gireceğim;
Oraya doğru saygıyla eğileceğim.
8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,
Düşmanlarıma karşı!
Yolunu önümde düzle.
9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,
Yürekleri yıkım dolu.
Ağızları açık birer mezardır,
Yaltaklanır dururlar.
10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!
Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.
Kov onları sayısız isyanları yüzünden.
Çünkü sana karşı ayaklandılar.
11 Sevinsin sana sığınan herkes,
Sevinç çığlıkları atsın sürekli,
Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,
Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.
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Bu Mezmur’u bir yazı gibi okumak yerine “ben” (dua
eden kişi) ve “sen” (Tanrı) şeklindeki birinci ve ikinci
şahıslar zamirlerini “kendimiz” ve “Tanrı” olarak
düşündüğümüzde, bu ayetleri bir dua olarak okumak
kolay olacaktır.
Bu durumda, Tanrı’nın Sözü’nü alıp kendi sözleriniz
haline getirip, dua ettiğiniz zaman “acaba bu duam
Tanrı’nın Sözü’ne uygun mu, değil mi?” diye bir
korkuya düşmenize gerek yoktur. Böylece imanın ev
halkı olarak Mezmurlar ile dua ettiğinizde, Tanrı’nın
huzuruna cesaretle gelebilirsiniz. Bu şekilde
dualarınızda Tanrı’ya “işte, bunlar Senin Sözlerin,
vaadini yerine getir” diyerek davanızı Tanrı’nın önüne
dökebilirsiniz. Bu da sizin duanıza güç katacaktır.
Ancak kendi özel dualarınızı tamamen bırakın
demiyoruz, Mezmurları da kendi dua hayatınıza
eklemeniz konusunda sizi teşvik etmek istiyoruz. Bu
yol gerçekten sizin duanızın ve dua hayatınızın güçlü
bir şekilde yenilenme ve değişme yoludur.
Bu Mezmuru okurken eğer sabah değilse 3. ayeti
şöyle dua yapabiliriz:
Her zaman sesimi duyarsın, ya RAB,
Her zaman sana duamı sunar, umutla beklerim.
Benzer şekilde aynı Mezmuru gece dua ederken
kullanıyorsanız:
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Her akşam sesimi duyarsın, ya RAB,
Her gece sana duamı sunar, umutla beklerim.
Eğer kişinin özel bir dua konusu varsa; adanmış olarak
dua ettiği bir konu varsa bu Mezmur’u baştan sona bir
dua olarak okuduktan sonra kendi ihtiyaçlarını
Mezmur’un dili ile şu şekilde Tanrı’ya yükseltebilir:
(3) ya RAB, bir iş bulmak için olan duamı
Sana sunar, umutla beklerim.
… (8) gündelik ekmeğim için
Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB…
Aslında Mezmurlar ile dua etmek konusunda tek bir
yol yoktur. Ancak sürekli ve düzenli olarak Mezmurlar’ı
sıra ile takip ederseniz uygun dua şeklini kendiniz
daha güzel bir şeklinde içselleştirebileceksiniz.
Bazen biri ile karşılaşırsınız ve sohbetinizi bir dua ile
bitirmek gerekir; bazen bir toplantıya katılırsınız ve dua
edecek sözleri söyleyebilmek sizin için zordur.
Hayatınız boyunca pek çok kez dua etmeyi
düşünmediğiniz bir anda dua etmeniz gerekebilir; ya
da dua için hazırlıklı olmadığınız durumlarla
karşılaşırsınız. Mezmurlar size her seferde Tanrı’ya
içten bir şekilde yaklaşma yolu açacaktır.
Mezmurlar’ın sözlerini kendi kelimeleriniz haline getirip
dua ettiğiniz zaman Kutsal Ruh sizi yönlendirecek; ve
daha önce düşünmediğiniz konular hakkında da dua
etmeye başlayacaksınız. Mezmurlar’ın dua hakkında
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bize verdiği rahatlık, güven ve özgürlük kişinin yaşama
dair kişisel tecrübelerinden öte bir şeydir.
Diğer yandan Mezmurlar aracılığı ile Mesih ile nasıl bir
ilişki kuruyoruz ona bakalım. “Mesih’le ilgili kaç tane
Mezmur var?” diye sorduğunuzda farklı kişilerden farklı
cevaplar alacaksınız. Çünkü herkesin Mesih’le ilgili
Mezmurlar’ın sayısı hakkında bilgisi farklıdır. Ancak
gerçek cevap da şudur: 150 Mezmur da Mesih’le
ilgilidir.
Çünkü bütün Mezmurlar bizi Mesih’e yöneltiyor. Çünkü
Mesih bize bunu öğretiyor. Luka 24. bölüme bakınız.
Hatırlarsanız, Emayus yolunda bazı öğrencilerle
karşılaşan
Mesih,
hayal
kırıklığına
uğramış
öğrencilerine konuşuyor. Bu öğrencilerin ümitleri
tamamen parça, parça olmuş, Mesih olduğunu
düşünüyorlardı; ancak onlara göre çarmıh bu duruma
kuşku getirmiş oldu. Öğrenciler “Mesih’in İsrail’e
kurtuluş getireceğini düşünmüştük” diyerek (Luka
24:20-23) karmaşıklıklarını dile getiriyorlar. Mesih ise
öğrencilere cesaret vermeye çalışarak onlara, Kutsal
Kitap ayetlerinden öğretmeye başlıyor:
Luka 24:25 İsa onlara, "Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!
26 Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?" dedi.
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27 Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın hepsinde
kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.
Emayus yolundaki öğrenciler “Sizi akılsızlar!” şeklinde
bir azarlanma ve uyarı aldıktan sonra Mesih onlara
‘kendisinin bu acıları çekerek yüceliğe kavuşması’
hakkında bir öğretiş veriyor. Ve sonra da ‘Musa’nın ve
bütün peygamberlerin yazılarının kendisiyle ilgili
olduğunu’ açıklıyor.
Bizlerin “Eski Ahit” diye bahsettiğimiz yazılara, burada
Yahudiler’in başvurma şeklini görüyoruz –Musa’nın
Yazıları ve Peygamberlerin Yazıları. Burada Mesih’in
söylemek istediği şudur: bütün Eski Ahit benimle
ilgilidir.
Mesih’in 27. ayette özellikle vurguladığı konuya dikkat
edin: Eski Ahit içindeki yazıların bazı seçilmiş pasajları
değil, “Kutsal Yazılar’ın hepsinde” kendisiyle ilgili
bağlantı kuruyor. Daha Sonra Mesih Onbirler’e
göründüğü zaman benzer bir yaklaşımla onlara
öğretiyor:
Luka 24:44 Sonra onlara şöyle dedi: "Daha sizlerle
birlikteyken, 'Musa'nın Yasası'nda, peygamberlerin
yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili yazılmış
olanların
tümünün
gerçekleşmesi
gerektir'
demiştim."
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Mesih burada yine Kutsal Yazılar’dan öğretiyor; ve
onlara çarmıhtan önce nasıl öğrettiğini hatırlatarak
"Daha sizlerle birlikteyken, 'Musa'nın Yasası'nda,
peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle
ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi
gerektir' demiştim." diyerek hatırlatıyor.
Mesih burada “Mezmurlar” derken “2. Mezmur, 16.
Mezmur, 22. Mezmur, 31. Mezmur, 110. Mezmur” gibi
seçimlere dayanmıyor. Yüz elli Mezmur’un tamamı
yanında Eski Ahit’i oluşturan diğer kitapları da kendisi
ile ilişikli olarak bahsediyor.
Demek ki, bütün Eski Ahit bizleri Mesih’e yöneltiyor.
Çünkü “Kutsal Yazılar’ın tamamında her şey benimle
ilgili ve her şey buna göre gerçekleşti” diyor. Bundan
sonraki 45. ayet “Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı
anlayabilmeleri için zihinlerini açtı” şeklinde bir ifadede
bulunuyor. Mesih’in bu sözlerinden yalnızca seçilmiş
bazı ayetler veya kısımlar değil, bazı kitaplar değil;
ama bütün Kutsal Kitap’ın bizim için ne anlama
geldiğini görebilmemiz gerekiyor. Demek ki, yüz elli
Mezmur’un hepsi de Mesih’in kişiliğine ve işlerine
dayanmalıdır.
Mesih’le ilgili alıntılarının beşte biri esasında
Mezmurlar’dan kaynaklanıyor. Gerçekten bu şaşırtıcı
bir rakam. Eski Ahit’te otuz dokuz kitap var. Buna
rağmen Elçi Pavlus bu konuyu çok iyi anlamış,
Pavlus’un Eski Ahit alıntılarının beşte biri
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Mezmurlar’dan
geliyor.
Şunu
anlıyoruz
Mezmurlar’ın odak noktası esasında MESİH’tir.

ki,

Ama Mesih’in hayatı, sözleri ve ölümüyle ilgili olarak,
özel olarak odaklanmış Mezmurlar da var tabii.
Bunlara baktıkça açıkça belli oluyor. Örneğin 110.
Mezmur, kilisede Noel Mezmur’u olarak bilinir (akşam
duası). Gelin –yani kilise- Mesih’i burada Kral
Melkisedek üzerinde sonsuz başkâhin olarak görür
(okur). 45. Mezmur ise gelini (kiliseyi) almaya gelen
DAMAT (MESİH) ile ilgilidir. 22. Mezmur, Mesih’in
ölümüyle ilgili olarak çok açık bir çarmıh resmi çizer.
Yine 16. Mezmur Mesih’in dirilişine odaklanmıştır. 68.
Mezmur ulusal bir kurtuluş Mezmuru’dur; Mesih’in
göğe yükselişi kadar Pentekost’a da işaret eder. Yani
bazı Mezmurlar’ı Mesih ile ilişkili diye gösterebiliriz.
Ancak Kutsal Yazılar’a odaklanırken Mezmurlar’ın pek
çok vaatle dolu olduğunu da unutmayalım. Ve biliyoruz
ki, Tanrı’nın vaatleri, Tanrı’nın bütün vaatleri Mesih’te
‘evet’tir:
II.Korintliler 1:20 Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri
Mesih'te "evet"tir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için
Mesih aracılığıyla Tanrı'ya "Amin" deriz.
Bu yüzden Mezmurlar aynı zamanda kutsal vaatlerin
ilahileri oluyor. Tanrı’nın bizim için Mesih’te verdiği
vaatler artık O’nun kanıyla bir garanti haline gelmiştir.
Mezmurlar Kutsal Antlaşma’nın ilahileridir. Önceden
öğrendiğimiz gibi bu Antlaşma neydi? “Ben sizin
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Tanrı’nız olacağım, siz benim halkım olacaksınız.”1 Bu
Antlaşma vaadi Mesih tarafından yerine getirilmiş
ve tamamlanmış olduğu için bizden de bir cevap
bekliyor. Antlaşma ve vaatlere nasıl cevap veriyoruz?
Mesih’te tövbe ve itiraf ile, Mesih’e iman ve itaat ile,
Mesih’te övgü ve şükran ile…
Böylece bir şükran Mezmuru’nu ele aldığımızda,
yaptığımız nedir? Bunlar bizlerin için Mesih için
söylediğimiz bir ilahi ve duadır. Tanrı’nın yaptığı bir işi
hatırlatan bir Mezmur’u ele aldığımızda, yine
yaptığımız nedir? Mesih’in bizim için yaptığı her şeyi
hatırlıyor; ve sarsılmaz bir güvenle bunu dua ve ilahi
olarak Tanrı’ya yükseltiyoruz. Çünkü ‘gökte ve yerde
bütün güç ve yetkinin kendisinde olduğu Mesih,
sonsuza dek imanın ev halkı ile birlikte olma
güvencesini’ vermiştir.
Bir tövbe Mezmuru okuduğumuz zaman yine
yaptığımız şey nedir? Mesih’in Antlaşması’na karşı suç
işlemiş olduğumuzu kabullenip; Tanrı’ya bunu itiraf
ederek, Mezmur aracılığı ile Mesih’teki bağışlamaya
geliyoruz. Yargıyla ilgili Mezmurlar’ı da okurken yine
Antlaşma’nın aracısı olan Mesih ile ilgili olarak
okuyoruz. Böylece Mesih’ten bizi düşmanlarımızdan
koruması için dua etmiş oluyoruz.
Yani Mezmurlar’ı okurken, Mezmurlar’la dua ederken,
Mezmurlar’ı ilahi olarak terennüm ederken bunlara
1

Çıkış 6:7, Levililer 26:12, Tesniye 4:20; 29:12-13, Yeremya
31:33, Zekerya 8:8, II.Korintliler 6:16, Vahiy 21:13
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Mesih’in ışığında, bunlara Mesih’in kim olduğu ile
bağlantılı olarak bakıyoruz.
Bu anlamda Mezmurlar esasında Yeni Ahit’in ilahileri
oluyor. Mesih’in kendi kanı ile sağladığı Yeni Ahit’in
kutlama övgüleri, zafer övgüleri oluyor. Havarilerden
bu yana ilk kilisenin yaptığı gibi, Mezmurlar’ı okuyoruz,
dua ve tapınma araçları olarak kullanıyoruz; ve Mesih
İsa hakkında daha fazla öğreniyoruz.
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AYLIK DÜZENDE MEZMUR OKUMALARI-A
Ayın
Günleri

Sabah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1, 2, 3, 4, 5
9,
10,
11
15,
16,
17
19,
20,
21
24,
25,
26
30,
31
35,
36
38,
39,
40
44,
45,
46
50,
51,
52
56,
57,
58
62,
63,
64
68
71,
72
75,
76,
77
79,
80,
81
86,
87,
88
90,
91,
92
96,
97
102,
103
105
107
110, 111, 112, 113
116,
117,
118
119:
33-72
119:105-144
120, 121, 122, 123,
124;
124
132, 133, 134, 135

[Book of Common Prayer (1559)]
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Akşam
6,
7,
12,
13,
18
22,
27,
28,
32,
33,
37
41,
42,
47,
48,
53,
54,
59,
60,
65,
66,
69,
73,
78
82,
83,
84,
89
93,
98, 99, 100,
104
106
108,
114,
119:1-32
119:73-104
119:145-176
126, 127, 128,
130,
136,
137,

8
14
23
29
34
43
49
55
61
67
70
74
85
94
101
109
115

129,
131
138

30

139,
140,
144, 145, 146

141
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142,
143
147, 148, 149, 150

AYLIK DÜZENDE MEZMUR OKUMALARI-B
Ayın
Günleri

Sabah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1, 2, 3, 4, 5
9,
10,
11
15,
16,
17
19,
20,
21
24,
25,
26
30,
31
35,
36
38,
39,
40
44,
45,
46
50,
51,
52
56,
57,
58
62,
63,
64
68
71,
72
75,
76,
77
79,
80,
81
86,
87,
88
90,
91,
92
96,
97
102,
103
105
107
110, 111, 112, 113
116,
117,
118
119:
33-72
119:105-144
120, 121, 122, 123,
124,
125
132, 133, 134, 135
139,
140,
141

[Book of Common Prayer (1559)]
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Akşam
6,
7,
12,
13,
18
22,
27,
28,
32,
33,
37
41,
42,
47,
48,
53,
54,
59,
60,
65,
66,
69,
73,
78
82,
83,
84,
89
93,
98, 99, 100,
104
106
108,
114,
119:1-32
119:73-104
119:145-176
126, 127, 128,
130,
136,
137,
142,

8
14
23
29
34
43
49
55
61
67
70
74
85
94
101
109
115

129,
131
138
143

31

144, 145, 146

147, 148, 149, 150
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