
Kutsal Kitap  
Araştırma Yöntemi 

 

 

Hazırlık: 

 
o Dua edin ve Tanrı'ya metinde ne mesaj vermek istediğini sorun. Kutsal Kitap yorumlamasında geçen 
aslında Kutsal Kitapta geçmeyen bir metni okumayın. 
 
o İyi bir sözlük dışında yorumlardan ve diğer dış kaynaklardan uzak durun. 
 
o Tümevarımsal çalışmada yalnızca pasajda olandan alıntı yapmanız gerektiğini unutmayın. 
 

Gözlemleme: 
 

o  Kim: Ayette mevcut olan insanları, yani İsa, Petrus, öğrenciler, kalabalıkları tanımlayın. 
 

o Ne zaman: Ayetin zamanlamasını,örneğin İsa'nın adamı iyileştirmesinden sonraki üçüncü gün, akşamı 
belirleyin. 
 

o  Nerede: Konumu, yani havra, Nasıra, Tire'yi, deniz yolunu belirleyin. 
 

o  Ne / Neden: Ne olduğunu, nedenini veya nasıl yapıldığını belirleyin. 

 
 
 

Örnek olarak bakalım: Markos 5:21-22  

 
21 İsa tekneyle karşı yakaya dönünce, çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında 
duruyordu. 22-23 Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. 

 
 Grafik: 
 

Ayet Kim Ne zaman Nerede Ne l Neden l Nasıl 

21 İsa, kalabalık Geçtikten sonra Kıyı İsa'ya büyük bir kalabalık 
yaklaşıyor. İsa onların 
yanında duruyor. 

22 İsa, Yair “ “ “ “ Yair İsanın ayaklarına 
düşüyor 

 

• Gerçekler bir ayetten sonra diğerinde tekrar edildiğinde veya herhangi bir değişiklik yapılmadığında, 

aynı şeyi tekrar tekrar yazmak yerine bir tekrarlama işareti kullanın. Kim, Ne Zaman veya Nerede 

olduğu bilinmiyorsa, alanı boş bırakın  

 

• Anlamadığınız kelimeler varsa, daha net bir anlaşılması için bir sözlük kullanın. (Makalenizin arkasına 
tanımları yazabilirsiniz.) 

 

 
Hikaye içindeki ilişkiler:



• Tekrarlanan kelimeleri veya fikirleri arayın. 

  

•    Zıtlıkları arayın 

  

 
Markos 4:35-41 

35 O gün akşam olunca öğrencilerine, “Karşı yakaya geçelim” dedi. 

36 Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı, içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. 37 

Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. 38 İsa, teknenin kıç 

tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O'nu uyandırıp, “Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?” 

dediler. 

39 İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu. 

40 İsa öğrencilerine, “Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?” dedi. 

41 Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?” dediler. 

NKJV 
 

 

Tekrarlanan kelimeler ve fikirler:  Korku (ayet 38, 40, 41) Rüzgar (ayet 37, 39, 41) Öğrenciler fırtınanın 

gücünden ve İsa'nın gücünden korkuyorlardı. (ayet 38, 41) İsa'nın huzuru ve sakinliği. (ayet 38, 39) Rüzgar ve 

deniz. (ayet 37, 39, 41) 

 

 
Zıtlıklar: İsa'nın gücü ve havarilerin çaresizliği. (ayet.38, 39) Öğrencilerin korkusu ve İsa'nın sakinliği ve 

huzuru. (ayet 38, 40) Doğanın gücü İsa'nın kim olduğunu bilir, fakat öğrenciler bilmez. (ayet 39, 41) İsa'nın 

insansal ve tanrısal özelliği. (ayet 38, 39) Fırtına ve sakinlik. (v8.37, 39) 

 

 
Önceki hikaye ile ilişki: 

• Bu hikayenin bir önceki hikayeyle nasıl bir ilişkisi olduğu sorusunu cevaplayın. Tekrarlanan dersler veya zıtlıklar 

var mı? Bu çok önemli ve pasajın akışını yakalamaya yardımcı olur. Bir yazarın seçtiği hikayeler için bir nedeni 

vardır; senin işin onun ne olduğunu bulmak. 

•      Fasulye araştırmacısı; Tanrı'nın sözünü derinlemesine araştırın. 

  

Yorumlama: Gerçeği keşfetmek 
• Bu soruları cevaplayın: Bu bölüm ne öğretiyor? Yazar neden gündeme getiriyor? 

 

• Her zaman bu kalıbı kullanın: "Bu pasajda şunu öğreniyoruz ..." 

 

• Zamansız olan, yani bir zamana veya kültüre özgü olmayan gerçekleri arayın. 

 

• Önemli! Sadece hikayeyi tekrar anlatmayın ya da yorumlamayın. 

 

• Bir hikayeden kaç gerçek ortaya çıkması ile sınırlandırmayın. Mümkün olduğunca çok arayın. Hatta 

bir pasaja farklı açılardan bakmak isteyebilirsiniz (yani kalabalığın, havarilerin veya İsa'nın.) 

Mümkün olduğunca farklı perspektiflerden incelemek için kendinizi disipline edin. 

 

           • Unutmayın, bağlam anahtardır. Yorumunuz çevredeki ayetler ve bölümlerle tutuyormu? Bulunduğu 



kitapla tutarlı mı? Kutsal Kitabın bütününe uyuyormu? 

 
    Markos 4: 35-41 için yorum örneği: 

• Bu pasajda İsa'nın doğanın güçlerini kontrol etme gücü ve yetkisine sahip olduğunu öğreniyoruz. (ayet 39) Ve 
Rab gücünü istediğini gerçekleştirmek için kullanıyor. Bir teknede bir gölü geçmek kadar küçük iş bile olsa, İsa, 
iradesinin gücüyle bunun gerçekleşmesine yol açacaktır. (ayet 35, 39) Ayrıca Tanrı'nın 'inanç dolu bir yaşam 
sürmemizi, O'na güvenmemizi istediğini, yaşamımızı korku ya da çekingenlikle yaşamamız arzusunda değil, 
İsa'nın kim olduğunu ve onunla kimin ilgilendiğini tanıyan insanlar olmamız arzusunda olduğunu görüyoruz. (ayet 
40) İnançsız bir hayat yaşamak, İsa'nın kim olduğunu tanımayan bir hayat yaşamaktır. (ayet 41) Bu pasajda 
İsa'nın insanlığını onun fiziksel olarak yorulmasından görüyoruz. Vücudunun uykuya ihtiyacı vardı, ama yine de 
ilahi vasfında rüzgarı ve denizi kontrol edebiliyordu. İsa tamamen Tanrı ve tamamen insandı. (ayet 38, 39) 
(Her yorumlama için bir referans ayet verdiğinizden emin olun.) 

 

 
Ana fikir: 

• Bu hikayenin ana fikri nedir? (Mümkün olduğunca az kelime kullanın.) 

 

• Markos 4: 35-41'i kullanarak, şu düşüncemiz ola bilir: İsa'nın gücü ya da İsaya inananlar için korku 
yoktur. 

 

Uygulama: 
• Uygulama pasajın sizi kişisel olarak nasıl yönlendirdiği sorusunu cevaplar. 

 

• Tek bir bölümde birçok uygulama olabilir. 

 

• Uygulamada, kendimize "Bu konuda ne yapacağım?", "Uygulamada harekete geçmek için hangi pratik 
adımları atabilirim?"sorusunu sormalıyız. 

 

• Kendinize sorulacak sorular: 

1. Takip etmemiz gereken bir örnek var mı? 

2. Kaçınılması gereken bir günah var mı? 

3. Talep ede bileceğimiz bir vaat var mı? 

4. Uyulması gereken bir komut var mı? 

5. Uymamız gereken bir koşul var mı? 

6. Ezberlenecek bir ayet var mı? 

7. Dikkate almamız gereken bir hata var mı? 

                8. Yüzleşmemiz gereken bir zorluk var mı? 

 
Uygulamanın, Tanrı'nın hayatınızı değiştirmek için O'nun sözünü kullanmanızı istediği tüm Kutsal 
Kitap çalışmalarının amacı olduğunu unutmayın. Tanrı'ya, okuduğunuz pasajda size ne söylemek 
istediğini sorun. 
  
  

Uygulama örnekleri: 
 

• Bu pasaja bana şahsen yol gösteriyor çünki Tanrı'nın benim önüme koyduğu şeyleri yaptığımda, örneğin Tanrının 

istediği gibi bir baba ve koca olduğumda, O'nun yaşamım için istediği şeylerin gerçekleşeceğini görüyorum. Rab 

orada fırtınayı sakinleştirecek ve bana umutsuz ya da imkansız görünmesine rağmen bir yol açacak. 

Tanrı'nın bana mesajının sadece inanca sahip olmak ve korkusuz ilerlemek, tamamen O'na güvenmek ve hayatım 

için isteğini yapmak olduğuna inanıyorum. 

 

• Bu konuda ne yapacağım? (Net olun, uygulamanızı işleme koyun) 

İşyerindeki arkadaşım için her gün dua edeceğim ki, Rab'bin bana müjdeyi onunla paylaşma fırsatı ve yeteneği 

versin.



İnsanlar için Tüme Varımsal Kutsal Kitap çalışması 
Pasaj: Tarih: 

 

Hikaye içindeki ilişki (tekrarlanan sözler veya fikirler): 

Zıtlıklar: 

Önceki hikaye içindeki ilişki (tekrarlanan kelimeler veya fikirler): 

Yorumlama 
Pasaj Dersi: “Bu pasajda ……. öğrendik” 
  

Ana fikir: 

Uygulama 
Bu geçit bana nasıl hizmet ediyor? 

Uygulama için adımlar: (Bu konuda ne yapacağım?) 
  

Bölüm özeti 
 

 



Ayet Kim Ne 
zaman 

Nerede Ne/Neden 
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