
MEZMURLAR 
KİTAP I 

 
MEZMUR 1 
NE mutludur o adam ki, kötülerin öğüdü ile yürümez, 
Ve günahkârların yolunda durmaz, 
Ve müstehzilerin derneğinde oturmaz; 
 2 Ancak zevki RABBİN şeriatindedir. 
Ve gece gündüz onun şeriatini derin düşünür. 
 3 Akar sular kenarına dikilmiş ağaç gibidir, 
Meyvasını mevsiminde verir, 
Ve yaprağı solmaz; 
Yaptığı her iş de iyi gider. 
 4 Kötüler böyle değildir; 
Ancak yelin süpürüp götürdüğü saman ufağı gibidir. 
 5 Bunun için kötüler hüküm gününde, 
Ve günahkârlar salihler cemaatinde durmazlar. 
 6 Çünkü RAB salihlerin yolunu bilir, 
Fakat kötülerin yolu yok olur. 
 
MEZMUR 2 
NİÇİN milletler kaynaşıyor, 
Ve ümmetler boş şey düşünüyor? 
 2 Dünyanın kıralları kalkıyor, 
Ve hükümdarlar RABBE karşı ve mesihine karşı, 
Birbirile öğütleşiyorlar: 
 3 Onların bağlarını koparalım, 
Ve iplerini kendimizden atalım, diyorlar. 
 4 Göklerde oturan gülecek; 
RAB onlarla eğlenecektir. 
 5 O zaman onlara hiddetile söyliyecek, 
Gazabı ile onları sıkıntıya koyacaktır; 
 6 Fakat ben kıralımı 
Mukaddes dağım Sion üzerine koydum. 
 
 7 Fermanı ilân edeceğim; 
RAB bana dedi: Sen benim oğlumsun; 
Ben seni bugün tevlit ettim. 
 8 İste benden, ve miras olarak sana milletleri, 
Mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. 
 9 Onları demir çomakla kıracaksın; 
Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalıyacaksın. 
 



10 Ve şimdi, ey kırallar, artık aklınızı başınıza alın; 
Ey dünya hâkimleri, ibret alın. 
11 RABBE korku ile kulluk edin, 
Ve titriyerek mesrur olun. 
12 Oğlu öpün ki, hiddet etmesin, siz de yolda yok olmıyasınız, 
Çünkü birazdan hiddeti alevlenir. 
Bütün ona sığınanlar ne mutludur! 
 
MEZMUR 3 
Oğlu Abşalomun önünden kaçtığı zaman, Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, hasımlarım ne kadar çoğaldı! 
Bana karşı ayaklananlar çoktur. 
 2 Canım için çokları diyorlar: 
Allahta onun için kurtuluş yoktur.[Sela 
3 Fakat sen, ya RAB, çevremde bir kalkansın, 
İzzetim ve başımı yükselten sensin. 
 4 RABBİ sesimle çağırırım, 
Ve mukaddes dağından bana cevap verir.[Sela 
 5 Ben yattım ve uyudum; 
Uyandım, çünkü RAB bana destek oldu. 
 6 Her yanımdan beni kuşatan 
Kavmın on binlerinden korkmam. 
 7 Ya RAB, kalk; ey Allahım, beni kurtar; 
Çünkü sen bütün düşmanlarımın çene kemiğine vurdun; 
Kötülerin dişlerini kırdın: 
 8 Kurtarış RABBİNDİR; 
Bereketin kavmının üzerinde olsun. 
[Sela 
 
MEZMUR 4 
Musikacıbaşı için; Neginot üzerine, 
Davudun Mezmurudur. 
SENİ çağırınca bana cevap ver, ey salâhımın Allahı; 
Darlıkta olduğum zaman beni genişliğe çıkarırsın; 
Bana acı da duamı işit. 
 2 Ey insan oğulları, ne vakte kadar izzetim utanca çevrilecek? 
Ne vakte kadar boş şeyi seveceksiniz, ve yalan arıyacaksınız?[Sela 
 3 Fakat bilin ki, RAB müttakiyi kendisi için ayırmıştır; 
Kendisini çağırınca, RAB beni işitir. 
 4 Titreyin ve suç etmeyin; 
Yataklarınızda kendi yüreğinizle söyleşip susun.[Sela 
 5 Salâh kurbanlarını kesin, 
Ve RABBE güvenin. 



 6 Bize kim iyilik gösterecek? diyenler çoktur. 
Yüzünün nurunu üzerimize yükselt, ya RAB. 
 7 Onların buğdayı ve taze şarabı çoğaldığı zamandan fazla, 
Benim yüreğime sevinç verdin. 
 8 Hem selâmette yatacağım, hem de uyuyacağım; 
Çünkü ancak sen, ya RAB, beni emniyette oturtursun. 
 
MEZMUR 5 
Musikacıbaşı için; Nehilot üzerine, 
Davudun Mezmurudur. 
SÖZLERİME kulak ver, ya RAB, Ahıma bak. 
 2 Feryadımın sesini iyi dinle, ey Kıralım ve Allahım, 
Çünkü duam sanadır. 
 3 Ya RAB, sabahlayın sesimi işiteceksin, 
Sabahlayın sana yünelip bekliyeceğim. 
 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Allah değilsin; 
Senin yanında şer konmaz. 
 5 Kibirliler senin gözün önünde durmaz; 
Bütün fesat işliyenlerden nefret edersin. 
 6 Yalan söyliyenleri yok edersin; 
Kanlı ve hilekâr adamdan RAB ikrah eder. 
 7 Fakat ben senin inayetinin çokluğu ile evine gireceğim; 
Senin korkunla mukaddes mabedine doğru secde kılacağım. 
 8 Ya RAB, düşmanlarımdan ötürü adaletinde bana rehber ol; 
Senin yolunu önümde düzelt. 
 9 Çünkü onların ağzında doğruluk yoktur; 
Onların içi öz kötülüktür; 
Boğazları açık kabirdir; 
Sözlerini düzgün ederler. 
10 Ey Allah, onları suçlu tut; 
Kendi öğütlerile düşsünler; 
İsyanlarının çokluğunda onları kov; 
Çünkü sana karşı âsi oldular. 
11 Fakat sana sığınanların hepsi sevinsinler, 
Daima sevinçle çağrışsınlar, çünkü onları sen korursun; 
Senin ismini sevenler sende sevinçle coşsunlar. 
12 Çünkü salihi sen mubarek kılacaksın, 
Ya RAB, onun çevresini bir kalkan gibi lûtfunla saracaksın. 
 
MEZMUR 6 
Musikacıbaşı için; Neginot üzerine, 
Şeminite göre, Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, hiddetinle beni tekdir etme, 



Ve öfkenle beni tedip etme. 
 2 Bana acı, ya RAB, çünkü solgunum; 
Bana sağlık ver, ya RAB, çünkü kemiklerim titriyor. 
 3 Canım da çok titriyor; 
Ve sen, ya RAB, ne vakte kadar?... 
 4 Dön, ya RAB, canımı azat et; 
İnayetinden ötürü beni kurtar. 
 5 Çünkü senin anılman ölümde yoktur; 
Ölüler diyarında sana kim şükredecek? 
 6 Kendi iniltimden yoruldum; 
Her gece ağlamaktan döşeğim ıslaktır; 
Gözyaşlarımla yatağımı ıslatmaktayım. 
 7 Gözüm kederden sönüyor; 
Bütün hasımlarımın yüzünden eskiyor. 
 8 Ey sizler, bütün fesat işliyenler, benden uzak olun; 
Çünkü RAB ağlayışımın sesini işitti. 
 9 RAB benim yalvarışımı işitti; 
RAB duamı kabul edecektir. 
10 Bütün düşmanlarım utanacak ve çok titriyecekler; 
Geri dönecekler, ansızın utanacaklar. 
 
MEZMUR 7 
Benyaminî Kuşun sözlerinden ötürü Davudun RABBE terennüm ettiği Şiggayondur. 
YA RAB Allahım, sana sığınıyorum, 
Kovalayıcılarımın hepsinden beni kurtar, ve beni azat et; 
 2 Ta ki, beni azat eden yok iken, 
Aslan gibi canımı parçalamasınlar. 
 3 Ya RAB Allahım, eğer şunu ettimse, 
Eğer ellerimde haksızlık varsa, 
 4 Eğer benimle barışık olana kötülük ödedimse, 
Ve sebepsiz bana hasım olanı soydumsa, 
 5 Düşman canımı kovalasın ve yetişsin; 
Hayatımı yerde çiğnesin, Ve izzetimi toprağa koysun.[Sela 
 6 Hiddetinle kalk, ya RAB; 
Hasımlarımın gazabına karşı yüksel; 
Ve benim için uyan; hükmü sen emrettin. 
 7 Ümmetlerin cemaati de seni kuşatsın, 
Ve onun üzerinde yücelere dön. 
 8 RAB kavmlara hükmeder; 
Bana hükmet, ya RAB; 
Bana salâhıma ve kemalime göre olsun. 
 9 Kötülerin kötülüğü sona ersin, fakat salihi pekiştir; 
Çünkü âdil Allah yürekleri ve gönülleri dener. 



10 Benim kalkanım Allah iledir; 
Yüreği doğru olanları o kurtarır. 
11 Allah âdil bir hâkimdir, 
Evet, bir Allah ki, her gün gazap eder. 
12 Eğer insan dönmezse, o, kılıcını biler; 
Yayını kurup onu hazırlamıştır; 
13 Ve ona karşı ölüm silâhlarını hazırlamıştır; 
Oklarını tutuşturucu eder. 
14 İşte, o, fesat ağrısını çekiyor; 
Ve kötülüğe gebe kalıp yalan doğurdu. 
15 Bir kuyu açtı ve onu kazdı, 
Ve açtığı çukura kendisi düştü. 
16 Kötülüğü kendi başına dönecek, 
Ve zorbalığı kendi tepesine inecek. 
17 Adaletinden ötürü RABBE şükredeyim; 
Ve Yüce RABBİN ismine terennüm edeyim. 
 
MEZMUR 8 
Musikacıbaşı için; Gittit üzre, Davudun Mezmurudur. 
YA Rabbimiz Yehova, 
Bütün yeryüzünde ismin ne azametlidir! 
Celâlini göklerin üstüne yükselttin. 
 2 Sana hasım olanlardan ötürü, 
Düşmanı ve öç alanı susturasın diye, 
Çocukların ve emzikte olanların ağzından kudreti kurdun. 
 3 Göklerini, ellerinin işlerini, 
Koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim: 
 4 İnsan nedir ki, sen onu anasın? 
Âdemoğlu nedir ki, sen onu arıyasın? 
 5 Onu meleklerden biraz aşağı kıldın, 
İzzet ve hürmet tacını da ona giydirdin. 
 6 Ellerinin işleri üzerine ona saltanat verdin; 
Bütün şeyleri, 
 7 Hep koyunları ve sığırları, 
Ve kır hayvanlarını da, 
 8 Gökün kuşlarını ve denizin balıklarını, 
Denizlerin yollarında dolaşanların hepsini, 
Onun ayakları altına koydun. 
 9 Ya Rabbimiz Yehova, 
Bütün yeryüzünde ismin ne azametlidir! 
 
MEZMUR 9 
Musikacıbaşı için; Mutlabben üzre, Davudun Mezmurudur. 



BÜTÜN yüreğimle RABBE şükredeyim; 
Bütün hârikalarını anlatayım. 
 2 Sevineyim ve sende sevinçle coşayım; 
Senin ismine terennüm edeyim, ey Yüce Olan. 
 3 Düşmanlarım yüzgeri döndükleri zaman, 
Senin önünde sürçer, yok olurlar. 
 4 Çünkü hakkımı ve davamı sen gördün; 
Adaletle hükmederek tahtta oturursun. 
 5 Sen milletleri azarladın, kötüyü yok ettin; 
Daima ve ebediyen adlarını sildin. 
 6 Düşmanlar bitti, onlar ebediyen haraptır; 
Temelinden söktüğün şehirler ise, 
Onların anılması bile yok oldu. 
 7 Fakat RAB ebediyen oturuyor; 
Hüküm için tahtını kurmuştur; 
 8 Ve dünyaya adaletle hükmedecek; 
Ümmetlere doğrulukla hükmedecektir. 
 9 RAB da mağdur için yüksek kule, 
Sıkıntı zamanlarında yüksek kule olacaktır; 
10 Ve senin ismini bilenler sana güveneceklerdir; 
Çünkü seni arıyanları bırakmazsın, ya RAB. 
11 Sionda oturan RABBE terennüm edin; 
Kavmlar arasında işlerini ilân eyleyin. 
12 Çünkü dökülmüş kanı araştıran onları anar; 
Hakirlerin feryadını unutmaz. 
13 Bana acı, ya RAB; 
Ey sen, ölüm kapılarından beni kaldıran, 
Benden nefret edenler yüzünden çektiğim derde bak da, 
14 Bütün senin hamdini anlatayım. 
Sion kızının kapılarında 
Senin kurtarışınla mesrur olayım. 
15 Milletler kazdıkları kuyuya düştüler; 
Kendi ayakları gizledikleri ağa tutuldu. 
16 RAB kendini tanıttı, hükmü yürüttü; 
Kötü adam, kendi ellerinin işinde tutuldu.[Higgayon. Sela 
17 Kötüler ölüler diyarına döneceklerdir, 
Allahı unutan bütün milletler de ... 
18 Çünkü fakir daima unutulmıyacak, 
Ve hakirlerin bekleyişi ilelebet boşa çıkmıyacaktır. 
19 Kalk, ya RAB; insan galip olmasın; 
Milletler senin önünde hükmolunsun. 
20 Ya RAB, onları korkut; 
Milletler bilsin ki, ancak insandırlar. 



[Sela 
 
MEZMUR 10 
YA RAB, niçin uzakta duruyorsun, 
Sıkıntı zamanlarında niçin gizleniyorsun? 
 2 Kötünün gururu ile hakir yanıyor; 
Kurdukları düzenlere kendileri tutulsunlar. 
 3 Çünkü kötü adam canının çektiği şey ile övünür, 
Ve tamakâr RABBİ reddeder, hor görür. 
 4 Kötü, mağrur yüzü ile: Allah aramaz, der. 
Allah yoktur — işte, onun bütün düşünceleri ... 
 5 Onun yolları her vakit sabittir; 
Senin hükümlerin onun görüşünden çok yüksektir; 
Bütün kendi hasımlarını hiçe sayar. 
 6 Yüreğinden der: Ben sarsılmam; 
Ve hiç bir devirde felâkete düşmem. 
 7 Ağzı lânet, hile ve gaddarlık dolu; 
Kötülük ve fesat dilinin altındadır. 
 8 Köylerin pusu yerlerinde oturur; 
Gizli yerlerde suçsuzu öldürür; 
Gözleri biçareye gizliden bakar. 
 9 İnindeki aslan gibi, gizli bir yerde pusu kurar; 
Hakiri tutmak için bekler, 
Ağına çekince hakiri tutar. 
10 İğilip çömelir, 
Ve biçareler onun pençelerile düşer. 
11 Yüreğinden der: Allah unuttu, 
Yüzünü örttü, hiç görmiyecektir. 
12 Kalk, ya RAB; ey Allah, elini kaldır; 
Hakirleri unutma. 
13 Kötü adam niçin Allahı hor görür, 
Ve yüreğinden: Aramıyacaksın, der? 
14 Sen onu gördün, çünkü elinle cezasını vermek için kötülüğü ve kini görürsün; 
Biçare kendini sana teslim eder; 
Öksüzün yardımcısı sensin. 
15 Kötünün kolunu kır; 
Şerir adam ise, 
Ta bulamayıncıya kadar onun kötülüğünü ara. 
16 RAB daima ve ebediyen Kıraldır; 
Milletler onun diyarından yok oldu. 
17 Öksüzün ve mağdurun hakkını vermek için, 
Ya RAB, hakirlerin dileğini işittin; 
18 Onların yüreğini pekiştireceksin, kulağını onlara açacaksın, 



Ta ki, topraktan olan insan artık korkunç olmasın. 
 
MEZMUR 11 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
RABBE sığınırım; 
Canıma nasıl diyorsunuz: 
Kuş gibi dağınıza kaç? 
 2 Çünkü işte, kötüler yay kuruyorlar; 
Yürekte doğru olanların üzerine karanlıkta atmak için, 
Oklarını kiriş üzerinde hazırlıyorlar. 
 3 Temeller yıkılırsa, 
Salih ne yapabilir? 
 4 RAB mukaddes mabedindedir; 
RAB — onun tahtı göklerdedir; 
Onun gözleri görür, göz kapakları insan oğullarını dener. 
 5 RAB  salihi dener, 
Fakat kötüden ve zorbalığı sevenden canı tiksinir. 
 6 Kötüler üzerine kementler yağdıracaktır; 
Kâselerinin payı, ateş, kükürt ve sam yeli olacak. 
 7 Çünkü RAB âdildir, adaleti sever; 
Doğru adam onun yüzünü görecek. 
 
MEZMUR 12 
Musikacıbaşı için; Şeminite göre; Davudun Mezmurudur. 
KURTAR, ya RAB, çünkü müttaki bitiyor; 
Çünkü insan oğulları arasından eminler tükeniyor. 
 2 Herkes komşusuna yalan söyliyor; 
Düzgün dudakla, iki yürekle söyliyorlar. 
 3 RAB bütün düzgün dudakları, 
Büyük söyliyen dili kesecektir; 
 4 Onlar ki: Dilimizle üstün çıkarız, 
Dudaklarımız bizimdir, bize efendi kimdir? derler. 
 5 Hakirlerin mağdurluğundan, 
Fakirlerin inlemesinden ötürü, 
RAB diyor: Şimdi kalkacağım, 
Onu özlediği selâmete koyacağım. 
 6 RABBİN sözleri pak sözlerdir; 
Toprakta pota içinde kal olunmuş, 
Yedi kere tasfiye edilmiş gümüş gibidirler. 
 7 Onları sen tutacaksın, ya RAB, 
Onları bu nesilden ebediyen koruyacaksın. 
 8 Alçaklık âdem oğulları arasında yükselince, 
Kötüler her yanda dolaşır. 



 
MEZMUR 13 
Musikacıbası için. Davudun Mezmurudur. 
NE vakte kadar, ya RAB? beni ebediyen mi unutacaksın? 
Ne vakte kadar yüzünü bana örteceksin? 
 2 Bütün gün yüreğimde keder olarak, 
Ne vakte kadar canımda kuruntular edeyim? 
Ne vakte kadar düşmanım üzerime yükselecek? 
 3 Bak ve bana cevap ver, ya RAB Allahım, 
Gözlerimi aydınlat da, ölüm uykusuna varmıyayım; 
 4 Ta ki, düşmanım: Onu yendim, demesin; 
Ve sarsıldığım zaman hasımlarım mesrur olmasın. 
 5 Fakat ben senin inayetine güvendim; 
Yüreğim kurtarışınla mesrur olacaktır. 
 6 RABBE ilâhi okuyacağım, 
Çünkü bana cömertlik etti. 
 
MEZMUR 14 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
AKILSIZ, yüreğinde: Allah yoktur, dedi. 
Bozuldular, mekruh işler ettiler; 
İyilik eden yok. 
 2 Anlayışlı ve Allahı arıyan kimse var mıdır görsün diye, 
RAB âdem oğulları üzerine göklerden baktı. 
 3 Hepsi saptılar, birlikte murdar oldular; 
İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur. 
 4 Bütün fesat işliyenlerin bilgileri yok mu? 
Kavmımı ekmek yer gibi yiyorlar; 
RABBİ çağırmıyorlar. 
 5 Orada büyük korku ile korktular; 
Çünkü Allah salihin nesli arasındadır. 
 6 Hakirin öğüdünü hor görürsünüz, 
Fakat onun sığındığı RABDİR. 
 7 Keşke İsrailin kurtuluşu Siondan geleydi! 
RAB kavmını sürgünden geri getirince, 
Yakub mesrur olacak, ve İsrail sevinecektir. 
 
MEZMUR 15 
Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, çadırında kim konacak? 
Mukaddes dağında kim oturacak? 
 2 Kemal ile yürüyen ve salâh işliyen, 
Ve yüreğinden hakikati söyliyen 



 3 O ki, dilile iftira etmez, 
Dostuna kötülük eylemez, 
Ve komşusu üzerine rüsvaylık atmaz; 
 4 Rezil adam onun gözünde hor görülür, 
Ancak RABDEN korkanlara hürmet eyler; 
Kendi zararına yemin eder de geri dönmez; 
 5 Parasını faize vermez, 
Ve suçsuza karşı rüşvet almaz. 
Bunları yapan asla sarsılmıyacaktır. 
 
MEZMUR 16 
Davudun Miktamıdır. 
BENİ tut, ey Allah, çünkü sana sığınıyorum. 
 2 RABBE dedim: Rabbim sensin; 
Senden öte bana iyilik yoktur. 
 3 Dünyadaki mukaddesler ve asillere gelince, 
Zevkim hep onlardadır. 
 4 Başka ilâhın ardınca koşanların derdi çoğalır; 
Onların kandan dökülen takdimelerini ben dökmem, 
Ve onların adlarını ağzıma almam. 
 5 RAB nasibimin ve kâsemin payıdır; 
Hissemi tutan sensin. 
 6 Kısmetim nimetli yerlere düştü; 
Evet, aldığım miras güzeldir. 
 7 Bana öğüt veren RABBİ takdis ederim, 
Evet, geceleyin gönlüm bana öğretir. 
 8 RABBİ daima önüme koydum; 
O benim sağımda olduğu için sarsılmam. 
 9 Bunun için yüreğim sevinir, ruhum da mesrur olur; 
Bedenim de emniyette oturur. 
10 Çünkü sen canımı ölüler diyarına terketmezsin; 
Mukaddesini çürüme görmeğe bırakmazsın. 
11 Hayat yolunu bana bildirirsin; 
Sevinçler tokluğu senin önündedir; 
Sağında daima nimetler vardır. 
 
MEZMUR 17 
Davudun bir Duasıdır. 
YA RAB, hakkı dinle, feryadımı işit; 
Hileli dudaklardan çıkmıyan duama kulak ver. 
 2 Hükmüm senin önünden çıksın; 
Senin gözlerin doğrulukla görür. 
 3 Yüreğimi denedin, beni geceleyin yokladın; 



Beni imtihan ettin de bir şey bulmadın; 
Niyet ettim ki, ağzım haddini geçmesin. 
 4 İnsanların işlerine gelince, 
Senin dudaklarının sözü ile 
Zorbanın yollarından kendimi tuttum. 
 5 Adımlarım senin yollarını sıkı tuttu, 
Ayaklarım kaymadı. 
 6 Seni çağırdım, çünkü sen bana cevap verirsin, ey Allah; 
Kulağını bana iğ, sözümü dinle. 
 7 Ey sana sığınanları kendilerine karşı ayaklananlardan sağ elinle kurtaran, 
Şaşılacak inayetlerini göster. 
 8 Beni gözbebeği gibi koru; 
 9 Beni sıkıştıran kötülerin yüzünden, 
Beni kuşatan can düşmanlarımdan, 
Kanatlarının gölgesinde beni gizle. 
10 Yürekleri yağ bağlamış; 
Ağızları ile gururla söyliyorlar. 
11 Adımlarımızda şimdi bizi kuşatıyorlar; 
Bizi yere vurmak için gözlerini dikiyorlar. 
12 Yırtmağa haris bir aslan, 
Sanki pusuda yatan genç aslandır. 
13 Kalk, ya RAB, önüne geç, onu yık; 
Canımı kılıcınla kötüden, 
Elinle insanlardan, ya RAB, 
Dünya adamlarından azat et. 
14 Onların nasibi bu hayattadır, 
Onların karnını hazinenle doldurursun; 
Onlar çocuklara doymuştur, 
Ve artanı yavrularına bırakırlar. 
15 Ben ise, salâhla senin yüzünü göreceğim; 
Uyandığım zaman didarına doyacağım. 
 
MEZMUR 18 
Musikacıbaşı için. RABBİN kulu Davudun Mezmurudur. RAB onu bütün düşmanlarının 
pençesinden ve Saulun elinden azat ettiği gün bu ilâhinin sözlerini RABBE terennüm etti; 
ve dedi: 
SENİ severim, ya RAB, ey kuvvetim. 
RAB benim kayam ve hisarım ve kurtarıcımdır; 
 2 Allahım, sığındığım kayam, 
Kalkanım, kurtuluşumun kuvveti, yüksek kulem. 
 3 Hamde lâyık olan RABBİ çağıracağım, 
Ve düşmanlarımdan kurtulacağım. 
 4 Ölüm ipleri çevremi sardı, 



Ve yaramazlık selleri beni ürküttü. 
 5 Ölüler diyarının ipleri beni kuşattı; 
Ölümün kementleri üzerime geldi. 
 6 Sıkıntım içinde RABBE dua ettim, 
Ve Allahımı imdada çağırdım; 
Mabedinden sesimi işitti, 
Ve önündeki feryadım kulaklarına erişti. 
 7 O zaman dünya sarsılıp titredi; 
Dağların temelleri de oynadılar 
Ve sarsıldılar, çünkü o öfkelendi. 
 8 Burnundan duman yükseldi, 
Ağzından ateş yiyip bitirdi; 
Ondan közler tutuştular. 
 9 Gökleri de iğip indi, 
Ve koyu karanlık ayakları altında idi. 
10 Ve bir kerubiye binip uçtu; 
Ve yelin kanatları üstünde yükseldi. 
11 Karanlığı kendisine örtü, 
Suların karaltısını ve asümanın koyu bulutlarını 
Çevresine çardak yaptı. 
12 Önündeki parıltıdan onun koyu bulutları geçtiler; 
Dolu ve ateş közleri . . . 
13 RAB göklerde gürledi, 
Ve Yüce Olan ses verdi, Dolu ve ateş közleri . . . 
14 Ve oklarını salıp onları dağıttı; 
Çok şimşekler de salıp onları bozgun etti. 
15 Ya RAB, senin azarlamandan, 
Burnunun nefesinin vuruşundan, 
Suların derinlikleri göründü, 
Ve dünyanın temelleri açıldı. 
16 Yukarıdan elini uzattı, beni tuttu; 
Beni çok sulardan çıkardı. 
17 Beni kuvvetli düşmanımdan, 
Ve benden nefret edenlerden azat etti; 
Çünkü onlar benden zorlu idiler. 
18 Felâketim gününde önüme çıktılar; 
Fakat RAB bana destek oldu. 
19 Ve beni geniş yere çıkardı; 
Beni kurtardı, çünkü benden hoşlandı. 
20 RAB salâhıma göre bana ödedi; 
Ellerimin temizliğine göre karşılığımı verdi. 
21 Zira RABBİN yollarını tuttum, 
Ve kötülükle Allahımdan ayrılmadım. 



22 Çünkü bütün hükümleri önümdedir, 
Ve kanunlarını kendimden uzaklaştırmam. 
23 Onunla kâmil idim, 
Ve günahımdan kendimi tuttum. 
24 Bunun için RAB salâhıma göre, 
Gözü önünde ellerimin temizliğine göre, 
Karşılığımı verdi. 
25 İnayetli ile inayetli olursun; 
Kâmil adamla kâmil olursun; 
26 Pak olanla pak olursun, 
Ve iğri adamla ters olursun. 
27 Çünkü hakir kavmı sen kurtarırsın, 
Fakat yüksek gözleri alçaltırsın. 
28 Çünkü çerağımı sen yakacaksın; 
RAB Allahım karanlığımı aydınlatacaktır. 
29 Çünkü seninle asker üzerine hücum ederim, 
Ve Allahımla duvar aşarım. 
30 Allah—onun yolu kâmildir; 
RABBİN sözü saftır; 
O kendisine sığınanların hepsine kalkandır. 
31 Çünkü RABDEN başka Allah kimdir? 
Ve Allahımızdan başka kaya kimdir? 
32 O Allah ki, bana kuvvet kuşatır, 
Ve yolumu kâmil kılar. 
33 O, ayaklarımı geyik ayakları gibi eder, 
Ve beni yüksek yerlerim üzerine diker. 
34 Ellerimi cenk için talim eder de, 
Bazularım tunç yayı kurar. 
35 Ve bana kurtarışının kalkanını verdin, 
Sağ elin beni tuttu, 
Ve lûtfun beni büyük etti. 
36 Adımlarımın yerini genişlettin, 
Ve ayaklarım kaymadı. 
37 Düşmanlarımı kovalarım ve onlara yetişirim, 
Ve onlar bitmeyince geri dönmem. 
38 Onları ezerim ve kalkamazlar; 
Ayaklarımın altına düşerler. 
39 Çünkü cenk için bana kuvvet kuşattın; 
Bana karşı ayaklananları altımda çöktürdün. 
40 Düşmanlarımın sırtını bana çevirttin, 
Ve benden nefret eyliyenleri yok ettim. 
41 Onlar imdada çağırdılar, fakat kurtaran yoktu; 
RABBE çağırdılar, ve onlara cevap vermedi. 



42 O zaman yel önündeki toz gibi onları ezdim; 
Sokakların çamuru gibi attım. 
43 Kavmın çekişmelerinden beni azat ettin; 
Beni milletlerin başına koydun; 
Bilmediğim bir kavm bana kulluk ediyor. 
44 Kulakları işitince bana itaat ediyorlar; 
Yabancı oğulları bana boyun iğiyorlar. 
45 Yabancı oğulları takatsızdırlar, 
Ve hisarlarından titriyerek çıkıyorlar. 
46 RAB hay dir; ve kayam mubarek olsun; 
Ve kurtuluşumun Allahı yüce olsun, 
47 O Allah ki, bana öçler verir, 
Ve kavmları bana tabi kılar. 
48 Düşmanlarımdan beni azat eyler. 
Evet, bana karşı ayaklananlar üzerinde beni yükseltirsin; 
Zorba adamdan beni azat eylersin. 
49 Bunun için, ya RAB, milletler arasında sana şükrederim, 
Ve senin ismine terennüm eylerim. 
50 RAB kıralına büyük kurtuluşlar verir, 
Ve mesihine, Davuda ve onun zürriyetine, 
Ebediyen inayet eder. 
 
MEZMUR 19 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
GÖKLER Allahın izzetini beyan eder; 
Ve gök kubbesi ellerinin işini ilân eyler. 
 2 Gün güne söz söyler, 
Ve gece geceye bilgi gösterir. 
 3 Söyleyiş de yok sözler de yok; 
Onların sesi işitilmez. 
 4 Onların ahengi bütün dünyaya, 
Ve sözleri yerin ucuna varmıştır. 
Onlarda güneş için çadır kurdu; 
 5 O güneş ki, gerdekten çıkan güvey gibidir, 
Ve bir yiğit gibi yoluna seğirtmek için sevinir. 
 6 Çıkışı göklerin ucundandır, 
Devri de onların sonlarına kadar; 
Ve sıcağından saklı kalan yoktur. 
 
 7 RABBİN şeriati kâmildir; canı tazeler; 
RABBİN şehadeti sadıktır; bön adama hikmet verir. 
 8 RABBİN vesayası doğrudur; yüreği sevindirir; 
RABBİN emri paktır; gözleri aydınlatır. 



 9 RAB korkusu temizdir; ebediyen durur; 
RABBİN hükümleri haktır; hepsi doğrudur. 
10 Altından, çok saf altından da ziyade özlenir; 
Baldan ve süzme gümeç balından tatlıdır. 
11 Kulun da onlarla sakınır; 
Onları tutmakta büyük karşılık vardır. 
12 Hatalarını kim ayırt edebilir? 
Gizli günahlardan beni suçsuz tut. 
13 Kulunu kasdî günahlardan da koru; 
Onlar üzerime kırallık etmesin. 
O zaman kâmil olurum ve büyük isyandan beri olurum. 
14 Ağzımın sözleri ve yüreğimin düşüncesi 
Senin önünde makbul olsunlar, Ya RAB, kayam ve kurtarıcım. 
 
MEZMUR 20 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmuru. 
SIKINTI gününde RAB sana cevap versin; 
Yakubun Allahının ismi seni yükseltsin; 
 2 Makdisten sana yardım göndersin, 
Siondan sana kuvvet versin; 
 3 Bütün takdimelerini ansın, 
Ve yakılan takdimeni kabul etsin; 
[Sela 
 4 Sana yüreğine göre versin, 
Ve bütün öğütlerini yerine getirsin. 
 5 Senin kurtarışında sevinçle terennüm ederiz, 
Ve Allahımızın ismile bayraklarımızı dikeriz; 
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. 
 6 Şimdi bildim ki, RAB mesihini kurtarır; 
Sağ elinin kurtarıcı kudretile 
Mukaddes göklerinden ona cevap verecektir. 
 7 Bazıları cenk arabaları ve bazıları atları, Fakat biz, Allahımız RABBİN ismini anarız. 
 8 Onlar iğildiler ve düştüler; 
Biz ise kalktık ve dikildik. 
 9 Ya RAB, kurtar; 
Çağırdığımız günde Kıral bize cevap versin. 
 
MEZMUR 21 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, senin kudretinle kıral sevinir, 
Ve kurtarışınla ne kadar çok mesrur olur! 
 2 Yüreğinin istediğini ona verdin, 
Ve dudaklarının dileğini esirgemedin. 



[Sela 
 3 Çünkü iyilik bereketlerile onu karşıladın; 
Başına saf altından taç koydun. 
 4 Senden hayat istiyordu, ona verdin; 
Evet, uzun günler, daima ve ebediyen. 
 5 Senin kurtarışınla izzeti büyüktür, 
Üzerine celâl ve haşmet koydun. 
 6 Çünkü sen onu ebediyen çok mubarek kılarsın; 
Yüzünle onu sevindirirsin. 
 7 Çünkü kıral RABBE güvenir, 
Ve Yüce Olanın inayetile sarsılmaz. 
 8 Elin bütün düşmanlarını bulacaktır; 
Sağ elin senden nefret edenleri bulacaktır. 
 9 Senin gazap zamanında, onları yanan fırın gibi edeceksin; 
RAB hiddetinde onları yutacak, 
Ve ateş onları yiyip bitirecektir. 
10 Onların semeresini yerden, 
Ve zürriyetini âdem oğulları arasından yok edeceksin. 
11 Çünkü sana karşı kötülük niyet ettiler; 
Bir düzen düşündüler, ona gücleri yetmiyor. 
12 Çünkü onları geri döndüreceksin, 
Senin kirişlerinde oklarını yüzlerine karşı hazırlıyacaksın. 
13 Ya RAB, kudretinle yüksel; 
Senin ceberrutuna terennüm ve taganni edelim. 
 
MEZMUR 22 
Musikacıbaşı için; Ayyelet haş-Şahar üzre. Davudun Mezmurudur. 
ALLAHIM, Allahım, beni niçin bıraktın? 
Kurtuluşumdan, iniltimin sözlerinden niçin uzaktasın? 
 2 Ey Allahım, gündüz çağırıyorum, fakat cevap vermiyorsun; 
Ve geceleyin, fakat bana rahat yok. 
 3 Sen ise kuddûssun, 
Ey sen, İsrailin tehlillerinde sakin olan. 
 4 Babalarımız sana güvendiler; 
Güvendiler, sen de onları azat ettin. 
 5 Sana feryat ettiler, ve kurtuldular; 
Sana güvendiler ve utanmadılar. 
 6 Fakat toprak kurduyum ben, ve insan değilim; 
İnsanların yüzkarasıyım, kavmın hor gördüğü. 
 7 Beni görenlerin hepsi benimle eğleniyor; 
Sırıtıp, baş sallıyarak diyorlar: 
 8 RABBE dayandı, onu azat etsin, 
Mademki ondan zevk alıyor, onu kurtarsın. 



 9 Fakat beni rahimden çıkaran, 
Anamın kucağında iken beni emin kılan sensin. 
10 Doğuşumdan beri sana verildim; 
Anamın karnından beri Allahım sensin. 
11 Benden uzak durma; çünkü sıkıntı yakın; 
Çünkü yardım eden yoktur. 
12 Bir çok boğalar beni kuşattı; 
Zorlu Başan boğaları çevremi sardılar. 
13 Yırtan ve gümürdiyen aslan gibi, 
Üzerime ağızlarını açıyorlar. 
14 Su gibi döküldüm, 
Bütün kemiklerim oynaklarından çıktı; 
Yüreğim balmumu gibidir; içimde eriyor. 
15 Kuvvetim çömlek parçası gibi kurudu; 
Ve dilim çenelerime yapıştı; 
Ve beni ölüm toprağına koydun. 
16 Çünkü köpekler beni kuşattı; 
Şerirler takımı çevremi sardılar; 
Ellerimi ve ayaklarımı deldiler. 
17 Bütün kemiklerimi sayabilirim. 
Onlar bakıyorlar, gözlerini bana dikiyorlar; 
18 Esvabımı aralarında paylaşıyorlar, 
Libasıma da kura atıyorlar. 
19 Fakat sen, ya RAB, uzak durma; 
Ey kuvvetim, bana yardıma koş. 
20 Nefsimi kılıçtan, 
Canımı köpeğin pençesinden azat et. 
21 Aslanın ağzından beni kurtar; 
Evet, yaban sığırlarının boynuzlarından bana cevap verdin. 
 
22 Senin ismini kardeşlerime ilân edeceğim, 
Cemaat içinde sana hamdedeceğim. 
23 Ey sizler, RABDEN korkanlar, ona hamdedin; 
Ey sizler, bütün Yakub zürriyeti, ona izzet verin, 
Ve ey sizler, bütün İsrail zürriyeti, ondan korkun. 
24 Çünkü düşkünün derdini hor görmedi ve tiksinmedi, 
Yüzünü de ona örtmedi; 
Fakat onu imdada çağırınca işitti. 
25 Büyük cemaatte hamdim sendendir; 
Ondan korkanlar önünde adaklarımı öderim. 
26 Hakirler yerler, doyarlar; 
Onu arıyanlar RABBE hamdeder; 
Yüreğiniz ebediyen yaşasın. 



27 Bütün dünya uçları anacak, ve RABBE dönecek; 
Ve milletlerin bütün soyları senin önünde secde kılacak. 
28 Çünkü kırallık RABBİNDİR, 
Ve milletler üzerinde saltanat süren odur. 
29 Bütün dünya semizleri yiyecek ve secde kılacaklar; 
Toprağa inenlerin hepsi, 
Ve kendini yaşatamıyan bile, onun önünde iğilecekler. 
30 Bir zürriyet ona kulluk edecek; 
RAB hakkında gelecek nesle anlatılacak. 
31 Gelecekler ve onun adaletini ve bunu yaptığını 
Doğacak kavma bildirecekler. 
 
MEZMUR 23 
Davudun Mezmurudur. 
RAB çobanımdır; benim eksiğim olmaz. 
2 Beni taze çayırlarda yatırır; 
Beni sakin sular boyunca yürütür. 
 3 Canımı tazeler; 
Kendi ismi uğrunda beni doğruluk yollarında güder. 
 4 Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, 
Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; 
Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir. 
 5 Hasımlarım karşısında önüme sofra kurarsın; 
Başımı yağla meshedersin; 
Kâsem taşkındır. 
 6 Evet, hayatımın bütün günlerinde 
İyilik ve inayet ardımca yürüyecek, 
Ve günlerin devamınca RABBİN evinde oturacağım. 
 
MEZMUR 24 
Davudun Mezmurudur. 
RABBİNDİR yeryüzü ve onun doluluğu, 
Dünya ve onda oturanlar; 
 2 Çünkü onu denizler üzerine kurdu, 
Ve ırmaklar üzerinde onu durdurdu. 
 3 RABBİN dağına kim çıkacak? 
Ve mukaddes makamında kim duracak? 
 4 O adam ki, elleri temizdir ve yüreği paktır; 
Gönlünü yalana vermemiştir, 
Hile ile de yemin etmemiştir. 
 5 O, RABDEN bereket, 
Ve kurtuluşunun Allahından salâh alacaktır. 
 6 Bu onu arıyanların, 



Senin yüzünü araştıranların neslidir, Yakubdur.[Sela 
 
 7 Ey kapılar, başlarınızı yükseltin; 
Ve yükselin, ey ebedî kapılar, 
Ve izzet Kıralı girecek. 
 8 Kimdir o izzet Kıralı? 
Kudretli ve cebbar olan RAB, 
Cenkte cebbar olan RABDİR. 
 9 Ey kapılar, başlarınızı yükseltin; 
Ve yükselin, ey ebedî kapılar, 
Ve izzet Kıralı girecek. 
10 Kimdir o izzet Kıralı? Orduların RABBİ; 
İzzet Kıralı odur.[Sela 
 
MEZMUR 25 
Davudun Mezmurudur. 
SANA, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Allahım, sana güvendim, utanmıyayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
 3 Evet, bütün seni bekliyenler utanmıyacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
 4 Ya RAB, yollarını bana bildir; 
Tariklerini bana öğret. 
 5 Bana hakikatinde yol göster, ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Allahısın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
 6 Ya RAB, merhametlerini ve inayetlerini an; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
 7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma; 
Ya RAB, inayetine göre, Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
 8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
 9 Hakirlere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu hakirlere öğretir. 
10 Ahdini ve şehadetlerini tutanlar için, 
RABBİN bütün yolları inayet ve hakikattir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
12 RABDEN korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretecek. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun zürriyeti de yeri miras alacaktır. 
14 RABBİN sırrı kendisinden korkanlarındır; 



Ve ahdini onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RABBEDİR; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüz çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve hakirim ben. 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 
20 Canımı koru, ve beni azat et; 
Utanmıyayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni kâmillik ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Allah, İsraili bütün sıkıntılarından kurtar. 
 
MEZMUR 26 
Davudun Mezmurudur. 
BANA hükmet, ya RAB, çünkü kemalimde yürüdüm; 
Ve sarsılmıyarak RABBE güvendim. 
 2 Beni dene, ya RAB, ve beni imtihan et; 
Gönlümü ve yüreğimi tasfiye et. 
 3 Çünkü inayetin gözlerimin önündedir; 
Ve senin hakikatinde yürüdüm. 
 4 Yalancı adamlarla oturmadım; 
Ve ikiyüzlülerle beraber gitmem. 
 5 Şerirler cemaatinden nefret eylerim, 
Ve kötülerle oturmam. 
 6 Suçsuzlukta ellerimi yıkadım; 
Mezbahını böylece tavaf edeceğim, ya RAB; 
 7 Ta ki, şükran sesini işittireyim, 
Ve senin hârikalarını ilân edeyim. 
 8 Ya RAB, oturduğun evi, 
Ve izzetinin sakin olduğu yeri severim. 
 9 Canımı günahkârlarla, 
Ve hayatımı kanlı adamlarla toplama; 
10 Onların ki, kötülük ellerindedir, 
Ve sağ elleri rüşvet dolu. 
11 Fakat ben kemalimde yürüyeyim; 
Beni kurtar ve bana acı. 
12 Ayağım düzlükte durur, 
Cemaatlerde RABBE sena ederim. 



 
MEZMUR 27 
Davudun Mezmurudur. 
NURUM ve kurtuluşum RABDİR, 
Kimden korkayım? 
Hayatımın kudreti RABDİR, 
Kimden yılayım? 
 2 Hasımlarım ve düşmanlarım olan şerirler, 
Etimi yemek için üzerime yaklaştıkları zaman, 
Onlar sürçtüler ve düştüler. 
 3 Karşıma bir ordu konak kursa, 
Yüreğim korkmaz; 
Karşıma cenk çıksa, 
Ben onda da emin olurum. 
 4 RABDEN bir şey diledim, onu ararım: 
RABBİN cemalini görüp, 
Onun mabedinde hayran olmak için, 
Hayatımın bütün günleri RABBİN evinde oturmaktır. 
 5 Zira şer gününde beni çardağında saklıyacak; 
Çadırının örtüsü ile beni örtecek; 
Kaya üzerine beni yükseltecek. 
 6 Ve şimdi çevremdeki düşmanlarım üzerine başım yükselecek; 
Ve onun çadırında meserret kurbanları keseceğim; 
RABBE terennüm edeceğim ve taganni edeceğim. 
 
 7 İşit, ya RAB, sesimle çağırıyorum; 
Bana acı, ve bana cevap ver. 
 8 Yüzümü arayın, dedin; 
Yüreğim sana dedi: Yüzünü arıyorum, ya RAB. 
 9 Yüzünü benden gizleme; 
Kulunu gazap ile kovma; 
Bana yardımcı oldun; beni atma ve beni bırakma, 
Ey kurtuluşumun Allahı. 
10 Anam ve babam beni bıraktıkları zaman, 
RAB beni kayırır. 
11 Ya RAB, yolunu bana öğret, 
Ve düşmanlarımdan ötürü, 
Bana düz yolda rehber ol. 
12 Hasımlarımın dileğine beni verme; 
Çünkü yalancı şahitler 
Ve zorbalık soluyanlar bana karşı kalktılar. 
13 Eğer yaşıyanlar diyarında, 
RABBİN iyili ğini göreceğime inanmasaydım, bayılırdım. 



14 RABBİ bekle, 
Kuvvetli ol, ve yüreğin cesaretli olsun; 
Evet, RABBİ bekle. 
 
MEZMUR 28 
Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, sana çağırıyorum; 
Ey benim kayam, beni işitmemezlik etme; 
Yoksa, eğer bana susarsan, 
Kabre inenlere benzerim. 
 2 Seni imdada çağırıp mukaddes mabedine ellerimi kaldırdığım zaman; 
Yalvarışlarımın sesini işit. 
 3 Beni kötülerle ve fesat işliyenlerle birlikte çekme; 
Onlar komşularına selâmet derler, 
Fakat yüreklerinde şer vardır. 
 4 Onların işlediklerine göre, 
Ve işlerinin kötülügüne göre, onlara ver; 
Ellerinin işlemesine göre onlara ver; 
Lâyık oldukları karşılığı onlara öde. 
 5 Mademki RABBİN işlediklerine 
Ve ellerinin işlemesine bakmıyorlar, 
Onları yıkacak ve onları bina etmiyecektir. 
 
 6 RAB mubarek olsun, 
Çünkü yalvarışlarımın sesini işitti. 
 7 RAB benim kudretim ve kalkanımdır; 
Yüreğim ona güvendi ve yardım buldum, 
Yüreğim de sevinçle coşuyor; 
İlâhimle ona şükredeyim. 
 8 RAB onların kudretidir, 
Ve mesihinin kurtuluş hisarı odur. 
 9 Kavmını kurtar ve mirasını mubarek kıl; 
Onları güt, ve onları ebediyen taşı. 
 
MEZMUR 29 
Davudun Mezmurudur. 
EY Allah oğulları, RABBE verin, 
RABBE izzet ve kudret verin. 
 2 İsminin izzetini RABBE verin; 
Mukaddes ziynet içinde RABBE secde kılın. 
 
 3 RABBİN sesi sular üstündedir; 
İzzet Allahı gürliyor; 



RAB çok sular üstündedir. 
 4 RABBİN sesi kuvvetledir; 
RABBİN sesi haşmetledir; 
 5 RABBİN sesi erz ağaçlarını kırar; 
Evet, RAB Libnanın erzlerini parçalar. 
 6 Ve onları bir buzağı gibi, 
Libnanı ve Sirionu, yaban sığırının yavrusu gibi sıçratır. 
 7 RABBİN sesi ateş alevleri çıkarır. 
 8 RABBİN sesi çölü sarsar; 
RAB Kadeş çölünü sarsar. 
 9 RABBİN sesi geyikleri doğurtur; 
Ve ormanların libasını soyar; 
Ve onun mabedinde her şey: İzzet! diyor. 
 
10 RAB tufanda tahtına oturdu; 
Ve RAB Kıral olarak ebediyen oturur. 
11 RAB kavmına kudret verir; 
RAB kavmını selâmetle mubarek kılar. 
 
MEZMUR 30 
Beytin ithafı İlâhisi. Davudun Mezmurudur. 
SENİ, ya RAB, yükseltirim, çünkü beni yukarı kaldırdın, 
Ve benim üzerime düşmanlarımı sevindirmedin. 
 2 Ya RAB Allahım, 
Seni imdada çağırdım, ve bana sağlık verdin. 
 3 Ya RAB, canımı ölüler diyarından çıkardın; 
Kabre inmiyeyim diye beni yaşattın 
 4 RABBE terennüm edin, ey sizler, onun müttakileri, 
Ve mukaddes isminin anılmasına şükredin. 
 5 Çünkü gazabı bir an içindir; 
Lûtfu ömre sürer; 
Akşamlayın ağlayış konuk olur, 
Fakat sabahlayın meserret gelir. 
 6 Ben ise refahımda dedim: 
Ebediyen sarsılmıyacağım. 
 7 Ya RAB, lûtfunla dağımı kuvvetle pekiştirdin; 
Yüzünü örttün, ben dehşete düştüm. 
 8 Ya RAB, sana çağırdım, 
Ve RABBE yalvardım: 
 9 Eğer kabre inersem, kanım neye yarar? 
Toprak sana şükreder mi? senin hakikatini ilân eder mi? 
10 İşit, ya RAB, ve bana acı; 
Ya RAB, bana yardımcı ol. 



11 Yasımı benim için raksa döndürdün; 
Çulumu çıkardın, ve beni sevinçle kuşattın; 
12 Ta ki, ruhum sana terennüm etsin de susmasın. 
Ya RAB Allahım, sana ebediyen şükredeceğim. 
 
MEZMUR 31 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, sana sığınıyorum; 
Ebediyen utanmıyayım; 
Adaletinle beni kurtar. 
 2 Kulağını bana iğ; beni çabuk azat et; 
Bana kuvvetli kaya, 
Beni kurtarmak için sığınacak ev ol. 
 3 Çünkü kayam ve hisarım sensin; 
Bana yol göster ve bana rehber ol, kendi ismin uğruna. 
 4 Benim için gizli kurdukları ağdan beni çıkar; 
Çünkü sen benim hisarımsın. 
 5 Ruhumu eline bırakıyorum; 
Ya RAB, hakikat Allahı, beni kurtardın. 
 6 Yalancı putları sayanlardan nefret ederim; 
Ancak RABBE sığınırım. 
 7 İnayetinle mesrur olup sevineceğim; 
Zira düşkünlüğümü gördün; 
Canımı sıkıntılar içinde bildin; 
 8 Ve düşmanın eli içinde beni kapatmadın; 
Ayaklarımı genişlikte durdurdun. 
 9 Bana acı, ya RAB, çünkü sıkıntıdayım; 
Gözüm, canım, ve içim kederden kuruyor. 
10 Çünkü hayatım hüzünle geçiyor; 
Ve yıllarım inilti ile; 
Günahım yüzünden kuvvetim düşüyor, 
Ve kemiklerim kuruyor. 
11 Bütün hasımlarımdan ötürü yüzkarası, 
Komşularım için de büsbütün, 
Ve tanıdıklarıma bir dehşet oldum; 
Beni dışarda görenler benden kaçtılar. 
12 Yürekten uzak bir ölü gibi unutuldum; 
Kırılmış bir kap gibi oldum. 
13 Çünkü bir çoğunun çekiştirdiğini işittim; 
Her yanda dehşet . . . 
Bana karşı öğütleştikleri zaman, 
Canımı almak için düzen kurdular. 
14 Fakat ben sana güvendim, ya RAB: 



Allahım sensin, dedim. 
15 Vakitlerim senin elindedir; 
Düşmanlarımın elinden ve kovalayıcılarımdan beni azat et. 
16 Yüzünü kulunun üzerine parlat; 
İnayetinle beni kurtar. 
17 Ya RAB, utanmıyayım, çünkü seni çağırdım; 
Kötüler utansınlar, ölüler diyarında sussunlar. 
18 Söylemez olsun yalancı dudaklar, 
Onlar ki, kibir ile ve hakaretle 
Salihe karşı arsızca söylemekteler. 
19 İyili ğin ne büyüktür! 
Senden korkanlar için onu sakladın, 
Âdem oğulları önünde, 
Sana sığınanlar için onu yaptın. 
20 İnsanların düzenlerinden huzurunun örtüsü ile onları örtersin; 
Diller kavgasından bir çardakta onları saklarsın. 
21 RAB mubarek olsun; 
Çünkü duvarlı şehirde şaşılacak inayetini bana gösterdi. 
22 Ve ben acelem içinde dedim: 
Gözlerinin önünden atıldım; 
Fakat seni imdada çağırdığım zaman, 
Yalvarışlarımın sesini işittin. 
23 RABBİ sevin, ey sizler, bütün müttakileri; 
RAB sadıkları korur, 
Kibir edene de fazlası ile karşılığını verir. 
24 Ey sizler, RABBE ümit bağlıyanlar, hepiniz, 
Kuvvetli olun, ve yüreğiniz cesaretli olsun. 
 
MEZMUR 32 
Davudun Mezmurudur. Maskil. 
NE mutludur o adam ki isyanı bağışlanmıştır, 
Günahı örtülmüştür. 
 2 Ne mutludur o adam ki, RAB ona günah saymaz, 
Ve ruhunda hile bulunmaz. 
 3 Ben susunca, 
Bütün gün iniltimden kemiklerim zayıfladı. 
 4 Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı; 
 Tazeliğim yaz kuraklığına döndü.[Sela 
 5 Sana suçumu bildirdim, 
Ve fesadımı gizlemedim. 
RABBE isyanlarımı itiraf edeceğim, dedim; 
Ve günahımın suçunu bağışladın. 
[Sela 



 6 Bunun için senin bulunacağın vakitte her müttaki sana dua etsin; 
Gerçek büyük sular taşınca, ona erişmiyecektir. 
 7 Saklanacak yerim sensin; sıkıntıdan beni korursun; 
Kurtuluş terennümlerile çevremi kuşatırsın.[Sela 
 8 Sana talim edeceğim, ve yürüyeceğin yolu sana ögreteceğim; 
Sana öğüt vereceğim; gözüm senin üzerinde olacaktır. 
 9 Anlayışsız at yahut katır gibi olmayın; 
Onları tutmak için gem ve dizgin takımları olmazsa, 
Sana yaklaşmazlar. 
10 Kötünün kederleri çoktur; 
Fakat RABBE güvenen adamın çevresini inayet kuşatır. 
11 Ey salihler, RAB ile sevinin ve mesrur olun; 
Ve ey sizler, yüreği doğru olan hepiniz, sevinçle terennüm edin. 
 
MEZMUR 33 
EY salihler, RAB ile sevinin; 
Doğrulara hamt yaraşır. 
 2 Çenk çalıp RABBE şükredin, 
On telli santur ile ona terennüm eyleyin. 
 3 Ona bir yeni ilâhi okuyun; 
Yüksek sesle güzel çalın. 
 4 Çünkü RABBİN sözü doğrudur, 
Ve bütün işleri sadakatledir. 
 5 Salâh ve adalet sever; 
Dünya RABBİN inayetile doludur. 
 6 Gökler RABBİN sözü ile, 
Ve onların bütün orduları ağzının nefesile yaratıldı. 
 7 Denizin sularını bir yığın gibi toplar; 
Derin suları mahzenlerde biriktirir. 
 8 Bütün yeryüzü RABDEN korksun; 
Bütün dünyada oturanlar ondan yılsın. 
 9 Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve sabit durdu. 
10 RAB milletlerin öğüdünü bozar; 
Kavmların düşüncelerini hiç eder. 
11 RABBİN öğüdü ebediyen, 
Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur. 
12 Ne mutludur o millet ki, Allahı RABDİR, 
O kavm ki, onu miras olarak kendine seçmiştir. 
13 RAB göklerden bakar, 
Bütün âdem oğullarını görür; 
14 Oturduğu yerden, 
Bütün yeryüzünde oturanlara bakar. 
15 Her birinin yüreğini yaratan, 



Bütün işlerini anlıyan odur. 
16 Askerin çokluğu ile kurtulan kıral yoktur; 
Kuvvetinin çokluğu ile yiğit azat olmaz. 
17 Kurtuluş için at boş şeydir, 
Ve büyük kuvvetile kimseyi kurtarmaz. 
18 İşte, RABBİN gözü kendisinden korkanların, 
Onun inayetine ümit bağlıyanların üzerindedir; 
19 Ta ki, onların canını ölümden azat etsin, 
Ve kıtlıkta onları yaşatsın. 
20 Canımız RABBİ bekler; 
Yardımımız ve kalkanımız odur. 
21 Zira yüreğimiz onunla sevinir, 
Çünkü biz onun mukaddes ismine güvendik. 
22 Sana ümit bağladığımıza göre, ya RAB, 
İnayetin üzerimizde olsun. 
 
MEZMUR 34 
Davudun Mezmurudur, o zaman ki Abimelek önünde kendisini deli gösterdi ve onun 
tarafından kovulup gitti. 
HER zaman RABBE sena edeceğim; 
Onun tehlili daima ağzımda olacaktır. 
 2 Canım RAB ile övünür; 
Hakirler işitir, ve sevinirler. 
 3 Benimle beraber RABBİ tazim edin, 
Ve ismini birlikte yükseltelim. 
 4 RABBİ aradım, ve bana cevap verdi, 
Ve bütün korkularımdan beni azat etti. 
 5 Ona baktılar da nurlu oldular; 
Ve yüzleri kızarmıyacaktır. 
 6 Bu hakir çağırdı, ve RAB işitti, 
Ve bütün sıkıntılarından onu kurtardı. 
 7 RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde 
Ordu kurar, ve onları kurtarır. 
 8 Tadın ve görün; RAB ne iyidir, 
Ne mutludur ona sığınan adam! 
 9 RABDEN korkun, ey onun mukaddesleri, 
Çünkü ondan korkanların eksiği olmaz. 
10 Genç aslanlar aç ve muhtaç olurlar; 
Fakat RABBİ arıyanlara hiç bir iyilik eksik olmaz. 
11 Gelin, ey çocuklar, beni dinleyin; 
RAB korkusunu size öğreteyim. 
12 Kimdir o adam ki, hayattan hoşlanır, 
İyilik görmek için uzun günler sever? 



13 Dilini şerden, 
Dudaklarını da hile ile söylemekten tut. 
14 Şerden sakın, ve iyilik et; 
Selâmeti ara, ve onun ardınca koş. 
15 RABBİN gözleri salihleredir, 
Kulakları onların feryatlarına açıktır. 
16 Onların anılmasını yeryüzünden kesip atmak için, 
RABBİN yüzü şer işliyenlere karşıdır. 
17 Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, 
Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti. 
18 RAB yüreği kırık olanlara yakındır, 
Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır. 
19 Salihin dertleri çoktur; 
Fakat RAB hepsinden onu azat eder. 
20 Bütün kemiklerini tutar; 
Onlardan hiç biri kırılmaz. 
21 Kötüyü şer öldürür; 
Ve salihten nefret edenler mahkûm olur. 
22 RAB kullarının canını kurtarır; 
Ve ona sığınanların hiç biri mahkûm olmaz. 
 
MEZMUR 35 
Davudun Mezmurudur. 
YA RAB, benimle çekişenlerle sen çekiş; 
Bana karşı cenk edenlerle sen cenkleş. 
 2 Küçük ve büyük kalkanı al da, 
Benim yardımıma kalk. 
 3 Mızrağı da çek, ve beni kovalıyanlara karşı yolu kes; 
Canıma: Senin kurtuluşun ben im, de. 
 4 Canımı arıyanlar utanıp rüsvay olsunlar; 
Bana kötülük düşünenler geri dönsünler de yüzleri kızarsın. 
 5 Yel önündeki saman ufağı gibi olsunlar, 
Ve RABBİN meleği onları sürsün. 
 6 Onların yolu karanlık ve kaypak olsun, 
Ve RABBİN meleği onları kovalasın. 
 7 Çünkü sebep yokken benim için çukurda ağlarını gizlediler; 
Sebep yokken canım için çukur kazdılar. 
 8 Bilmediği anda üzerine helâk gelsin; 
Ve gizlediği ağ kendisini tutsun; 
Ve o helâke de kendisi düşsün; 
 9 Ve canım RAB ile mesrur olacaktır; 
Onun kurtarışı ile ferahlanacaktır. 
10 Bütün kemiklerim diyecek: 



Ya RAB, kendisinden kuvvetli adamdan hakiri, 
Ve kendisini soyandan hakiri ve fakiri azat eyliyen, 
Senin gibi kim var? 
11 Kötü yürekli şahitler kalkarlar; 
Bilmediğim şeyleri benden sorarlar. 
12 Canıma hicran olsun diye, 
İyili ğe karşı bana kötülük ediyorlar. 
13 Ben ise, onların hastalıklarında çul giyerdim; 
Nefsimi oruçla kırardım; 
Ve duam bağrıma dönerdi. 
14 Ona karşı dostum, kardeşimmiş gibi davranırdım; 
Anası için dövünen gibi, yas ile iğilirdim. 
15 Fakat ben aksayınca sevindiler ve toplandılar; 
Ben bilmeden, alçaklar bana karşı toplandılar; 
Beni didiklediler ve durmadılar. 
16 Ziyafetlerdeki kirli soytarılar gibi, 
Bana dişlerini gıcırdattılar. 
17 Ya Rab, ne vakte kadar bakacaksın? 
Canımı onların helâkinden, 
Hayatımı genç aslanlardan kurtar. 
18 Büyük cemaat içinde sana şükredeceğim. 
Çokluk kavm içinde sana hamdedeceğim. 
19 Haksız yere bana düşman olanlar sevinmesin; 
Sebepsiz benden nefret edenler, birbirlerine göz kırpmasın. 
20 Çünkü onlar selâmet sözü söylemez; 
Fakat memlekette uslu duranlara karşı hileli sözler düşünürler. 
21 Bana karşı da ağızlarını geniş açtılar: 
Eh, oh, gözümüz onu gördü! dediler. 
22 Sen onu gördün, ya RAB; susma; 
Ya Rab, benden uzak durma. 
23 Ya Allahım ve Rabbim, benim muhakemem ve davam için, 
Gayrete gel, uyan. 
24 Adaletine göre bana hükmet, ya RAB Allahım; 
Ve bana karşı sevinmesinler. 
25 Yüreklerinde: Eh, dileğimiz budur, demesinler; 
Onu yuttuk, demesinler. 
26 Kötü halime sevinenler birlikte utansınlar, yüzleri kızarsın; 
Bana karşı kibirlenenlerin libası, 
Utanç ve rezalet olsun. 
27 Benim haklı davamı tutanlar sevinçle terennüm edip sevinsinler; 
Ve daima desinler: RAB büyütülsün; 
O RAB ki, kulunun selâmetinden hoşlanır. 
28 Ve dilim senin adaletini, 



Ve bütün gün senin hamdini söyliyecek. 
 
MEZMUR 36 
Musikacıbaşı için. RABBİN kulu 
Davudun Mezmurudur. 
KÖTÜNÜN isyanı yüreğim içinde diyor: 
Onun gözleri önünde Allah korkusu yoktur. 
 2 Çünkü fesadı bulunmaz ve nefret edilmez diye, 
Kendi gözlerinde avunuyor. 
 3 Ağzının sözleri fesat ve hiledir; 
Akıllanmaktan, iyilik etmekten el çekmiştir. 
 4 Yatağında fesat düşünur; 
İyi olmıyan yol üzerinde durur; 
Kötülükten iğrenmez. 
 
 5 Ya RAB, inayetin göklerdedir; 
Sıtkın asümana erer. 
 6 Adaletin ulu dağlar gibidir; 
Hükümlerin büyük engindir. 
Ya RAB, insanı ve hayvanı sen korursun. 
 7 İnayetin ne değerlidir, ey Allah! 
Âdem oğulları kanatlarının gölgesine sığınır. 
 8 Evinin yağı ile bol bol doyacaklar; 
Ve senin zevklerinin ırmağından onlara içireceksin. 
 9 Çünkü hayatın kaynağı sendedir; 
Senin nurunla nur görürüz. 
10 Seni bilenlere inayetini, 
Yüreği doğru olanlara da adaletini daim et. 
11 Kibirlinin ayağı bana erişmesin, 
Kötülerin eli de beni kovmasın. 
12 Fesat işliyenler orada düştüler; 
Yıkıldılar ve kalkamıyacaklar. 
 
MEZMUR 37 
Davudun Mezmurudur. 
KÖTÜLÜK edenler için üzülme, 
Ne de fesat işliyenlerin haline imren. 
 2 Zira onlar ot gibi çabuk biçilecekler, 
Ve yeşil sebze gibi solacaklardır. 
 3 RABBE güven ve iyilik et; 
Memlekette otur, ve onun sadakati ile beslen. 
 4 RABDEN de lezzet al; 
O da sana yüreğinin dileklerini verecektir. 



 5 Yolunu RABBE bırak ve ona güven; 
O da yapacaktır. 
 6 Ve senin salâhını nur gibi, 
Ve hakkını öğle vakti gibi çıkaracaktır. 
 7 RABBİN önünde sükût et, ve onu sabırla bekle; 
Yolunda becerikli olan için, 
Hile yapan adam için üzülme. 
 8 Hiddetten çekin, öfkeyi bırak; 
Üzülme, o ancak şerre götürür. 
 9 Çünkü şerirler kesilip atılacak; 
Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır. 
10 Biraz bekle ve kötü yok olacaktır; 
Onun yerini araştıracaksın, ve yok olacaktır. 
11 Fakat halimler dünyayı miras alacaklar, 
Ve selâmet bolluğunda lezzet bulacaklardır. 
12 Kötü olan, salihe karşı düzen kurar, 
Ve ona dişlerini gıcırdatır. 
13 Rab ona gülecektir; 
Çünkü görür ki, onun günü gelmektedir. 
14 Hakiri ve fakiri yere vurmak için, 
Yolu doğru olanları boğazlamak için, 
Kötüler kılıç çekip yaylarını kurdular. 
15 Onların kılıcı kendi yüreklerine girecek, 
Ve yayları kırılacaktır. 
16 Salihin azı, 
Çok kötülerin bolluğundan iyidir. 
17 Çünkü kötülerin bazuları kırılacaktır; 
Fakat RAB salihlere destek olur. 
18 RAB kâmillerin günlerini bilir, 
Onların mirası da ebedî olur. 
19 Şer zamanında utanmıyacaklar; 
Ve kıtlık günlerinde doyacaklardır. 
20 Fakat kötüler yok olacaklar, 
Ve RABBİN düşmanları kuzuların yağı gibi telef olacaklar; 
Duman içinde telef olacaklardır. 
21 Kötü adam ödünç alır da ödemez; 
Salih acır ve verir. 
22 Çünkü onun mubarek kıldığı adamlar yeri miras alacak; 
Ve lânetli kıldığı adamlar kesilip atılır. 
23 İnsanın adımları RAB tarafından pekiştirilir; 
Ve onun yolundan hoşlanır. 
24 Düşerse de yere serilmez; 
Çünkü onu elinden tutan RABDİR. 



25 Genç idim, ve şimdi ihtiyar oldum; 
Ve salihin bırakıldığını görmedim, 
Ne de zürriyetini ekmek dilenmekte. 
26 Bütün gün acır ve ödünç verir, 
Ve zürriyeti mubarek olur. 
27 Kötülükten çekil, ve iyilik et; 
Ve ebediyen otur. 
28 Çünkü RAB hakkı sever, 
Ve müttakilerini bırakmaz; 
Onlar ebediyen korunur; 
Fakat kötülerin zürriyeti kesilip atılacak. 
29 Salihler yeri miras alır, 
Ve onda ebediyen otururlar. 
30 Salihin ağzı hikmet anlatır, 
Ve dili hak söyler. 
31 Allahının şeriati onun yüreğindedir; 
Onun adımları kaymaz. 
32 Kötü adam salihi gözetler, 
Ve onu öldürmeği araştırır. 
33 RAB onu eline bırakmıyacaktır, 
Ve muhakeme olunduğu zaman onu mahkûm etmez. 
34 RABBİ bekle, ve onun yolunu tut, 
Ve yeri miras almak için seni yükseltecektir; 
Kötülerin kesilip atılacağı zaman bunu göreceksin. 
35 Kötüyü büyük kudrette, 
Ve yeşil ağaç gibi bittiği yerde yayılmış gördüm. 
36 Fakat o geçti, ve işte, yok oldu; 
Ve ben onu araştırdım; bulunmadı. 
37 Kâmil insana göz koy, ve doğru adama bak; 
Çünkü akıbet selâmet ehlinindir. 
38 Fakat âsiler birlikte yok olacaklar; 
Kötülerin sonu kesilecektir. 
39 Fakat salihlerin kurtuluşu RABDENDİR; 
Sıkıntı vaktinde onların hisarıdır. 
40 RAB onlara yardım eder ve onları kurtarır; 
Onları kötülerden azat eder ve onları kurtarır, 
Çünkü kendisine sığındılar. 
 
MEZMUR 38 
Davudun anma için Mezmurudur. 
YA RAB, gazabınla beni tekdir etme; 
Ve öfkenle beni tedip etme. 
 2 Zira okların bana saplandı, 



Ve elin üzerime ağır basıyor. 
 3 Senin gazabından bedenimde sağlık kalmadı; 
Suçum yüzünden kemiklerimde rahat yok. 
 4 Çünkü fesatlarım başımdan aştı; 
Ağır yük gibi bana çok ağır oldular. 
 5 Akılsızlığım yüzünden, 
Yaralarım iğrenç ve irinlidir. 
 6 Bükülüp çok iğildim; 
Bütün gün yaslı gezmekteyim. 
 7 Çünkü belim ateş dolu; 
Ve bedenimde sağlık yoktur. 
 8 Takatim kesildi ve çok ezildim; 
Yüreğimin rahatsızlığından inledim. 
 9 Ya Rab, bütün dileğim senin önündedir; 
Ve iniltim sana gizli değil. 
10 Yüreğim çarpıyor, kuvvetim beni bırakıyor; 
Ve gözlerimin nuru — o da bende kalmadı. 
11 Beni sevenler ve dostlarım yaramdan uzaklaşıyorlar; 
Akrabam da uzakta durmaktalar. 
12 Canımı arıyanlar da bana tuzak kuruyorlar; 
Ve zararımı arıyanlar kötü sözler söylemekte; 
Ve bütün gün hileler düşünüyorlar. 
13 Fakat ben bir sağır gibi işitmiyorum; 
Ve ağzını açmıyan dilsiz gibiyim. 
14 Evet, ağzında cevap olmıyan, 
İşitmez adam gibiyim. 
15 Çünkü, ya RAB, ümidim sendedir; 
Ya Rab Allahım, sen cevap vereceksin. 
16 Çünkü: Benim için sevinmesinler, dedim; 
Ayağım kayınca bana karşı kibirleniyorlar. 
17 Çünkü ben düşmek üzreyim, 
Ve kederim daima önümde. 
18 Çünkü fesadımı itiraf ederim; 
Kendi suçumdan kederlenirim. 
19 Fakat düşmanlarım canlıdırlar, kuvvetlidirler; 
Benden haksız yere nefret edenler de çoğaldılar. 
20 İyili ğe karşı şer yapanlar bana hasımdırlar, 
Çünkü ben iyiliğe uymaktayım. 
21 Ya RAB, beni bırakma; 
Ya Allahım, benden uzak durma. 
22 Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum. 
 
MEZMUR 39 



Musikacıbaşı için, Yedutun için. Davudun Mezmurudur. 
DEDİM: Yollarıma bakayım da, 
Dilimle suç etmiyeyim; 
Kötü adam karşımda oldukça, 
Ağzıma bağ vurup tutayım. 
 2 Dilimi tutup sustum, iyilik için bile sükût ettim; 
Ve derdim teprendi; 
 3 İçimde yüreğim kızgın oldu; 
Derin düşünürken ateş alevlendi; 
Dilimle dedim: 
 4 Ya RAB, sonumu ve günlerimin ölçüsü nedir, bana bildir; 
Ben nice faniyim? bileyim. 
 5 İşte, günlerimi bir karış ettin; 
Ve ömrüm senin indinde bir hiç gibidir; 
Gerçek en iyi halinde herkes ancak bir soluktur.[Sela 
 6 Gerçek herkes bir gölge gibi yürür; 
Gerçek boş yere rahatsız oluyorlar; 
Mal biriktirir ve onu kim toplıyacak, bilmez. 
 7 Ve şimdi, ya Rab, ben ne bekliyorum? 
Ümidim — o sendedir. 
 8 Bütün isyanlarımdan beni azat eyle; 
Beni ahmaklara rüsvay etme. 
 9 Sustum, ağzımı açmadım; 
Çünkü sen bunu ettin. 
10 Vuruşunu üzerimden uzaklaştır; 
Elinin vuruşu ile ben telef oldum. 
11 Sen insanı fesat için, 
Tekdirlerle tedip ettiğin zaman, 
Onun güzelliğini bir güve gibi bitirirsin; 
Gerçek herkes bir soluktur.[Sela 
12 Duamı işit, ya RAB, ve feryadıma kulak ver; 
Gözyaşlarıma susma; 
Çünkü senin yanında bir garibim. 
Bütün atalarım gibi bir misafirim. 
13 Benden göz çevir de 
Göçüp yok olmadan ferahlanayım. 
 
MEZMUR 40 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
RABBİ bekledikçe bekledim; 
Ve bana iğildi ve feryadımı işitti. 
 2 Helâk çukurundan, batak çamurundan beni çıkardı; 
Ve ayağımı kaya üzerinde durdurdu, ve adımlarımı pekiştirdi. 



 3 Ağzıma yeni bir ilâhi, Allahımız için bir tehlil koydu; 
Çok adamlar görecek ve korkacaklar, 
Ve RABBE güveneceklerdir. 
 4 Ne mutludur o adam ki, güvendiği RABDİR, 
Ve kibirlilere ve yalana sapanlara yüz vermez. 
 5 Ya RAB Allahım, yaptığın hârikalar, 
Ve bizim için düşüncelerin çoktur; 
Sana benziyen yoktur. 
Onları ilân edip söylemek istesem, 
Sayıya gelmez. 
 6 Kurban ve takdimeden zevk almazsın; 
Kulaklarımı açtın; 
Yakılan takdime ve suç kurbanı istemezsin. 
 7 O zaman dedim: İşte geliyorum; 
Kitabın tomarında benim için yazılmıştır; 
 8 Senin iradeni yapmaktan zevk alırım, ey Allahım; 
Ve şeriatin yüreğimin içindedir. 
 9 Büyük cemaat içinde salâhı müjdeledim; 
Dudaklarımı kapamıyacağım, 
Ya RAB, sen bilirsin. 
10 Senin adaletini yüreğim içinde gizlemedim; 
Senin sıtkını ve kurtarışını söyledim; 
İnayetini ve hakikatini büyük cemaatten saklamadım. 
11 Ya RAB, merhametlerini benden esirgeme; 
İnayetin ve hakikatin beni daima korusun. 
12 Çünkü sayısız şerler çevremi sardı; 
Fesatlarım ardımdan yetişti, ve bakmağa gücüm yetmez; 
Başımın saçlarından çokturlar; 
Ve yüreğim beni bıraktı. 
13 Ya RAB, beni azat etmeğe razı ol; 
Ya RAB, bana yardım etmeğe koş. 
14 Yok etmek için canımı arıyanlar 
Hep birden utansınlar ve yüzleri kızarsın; 
Kötü halimden zevk alanlar, 
Geri dönüp rüsvay olsunlar. 
15 Bana: Heh, heh! diyenler, 
Utançlarından ötürü şaşkın olsunlar. 
16 Bütün seni arıyanlar sende ferahlansınlar ve sevinsinler; 
Senin kurtarışını sevenler daima desinler: 
RAB büyütülsün! 
17 Fakat ben düşkün ve fakirim; 
Rab beni düşünür; 
Sensin yardımım ve beni azat eden; 



Gecikme, ey Allahım. 
 
MEZMUR 41 
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. 
NE mutludur o adam ki, düşkünlere bakar; 
Şer gününde RAB onu kurtarır. 
 2 RAB onu tutar ve onu yaşatır, 
Ve yeryüzünde mutlu olur; 
Onu düşmanlarının meramına vermezsin. 
 3 Takatsizlik döşeğinde RAB ona destek olur; 
Hastalığında bütün yatağını sen düzeltirsin. 
 4 Ben dedim: Ya RAB, bana acı, 
Canıma sağlık ver; çünkü sana karşı suç işledim. 
 5 Düşmanlarım benim için kötülük söyliyor: 
Ne vakit ölecek, ve adı yok olacak? diyorlar. 
 6 Ve eğer beni görmeğe gelirse, yalan söyliyor; 
Yüreği kendine fesat toplıyor; 
Dışarı çıkıyor, onu söyliyor. 
 7 Benden nefret edenler hep aralarında benim için fısıldaşıyorlar; 
Bana karşı kötülük düşünüyorlar. 
 8 Kötü bir dert ona yapıştı; 
İşte yattı, artık kalkmıyacak, demekteler. 
 9 Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile, 
Üzerime ökçesini kaldırdı. 
10 Fakat sen, ya RAB, bana acı ve beni kaldır da, 
Karşılığını onlara ödeyeyim. 
11 Bununla bilirim ki, benden hoşlanıyorsun, 
Çünkü düşmanım üzerime övünmiyor. 
12 Ve ben — kemalimde bana destek olursun, 
Ve ebediyen beni önünde durdurursun. 
 
13 İsrailin Allahı RAB, ezelden ebede kadar mubarek olsun. 
Amin, ve Amin. 
 


