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1 - Zиян едилен сервет
Иран’да шьойле бир хикайе анлатълъйор:
Адамън
бири
дениз
кенарънда гезеркен плаjда
отурмуш,
гелен
гиден
далгаларъ
сейретмейе
койул-муш. Деркен, са
елийле
куму
каръштъръркен, бир торба
ве ичинде бир сюрю кючюк
ташлар
булмуш.
Ама
булдуу ташлара хич диккат
етмеден, гьозлерини гене
денизе
чевирмиш.
Далгаларън
кьопююню,
рюзгарън есме-сини ве
кушларън
учмасънъ
диккатла сейредермиш. Хич
бакмадан, са елийле о торбадан ташларъ алъп денизин ичине фърлатмъш. Тек
тек онларъ битирмиш. Сон таша гелиндже, “Ха, ону атмаяйъм, еве алайъм”
демиш. Еве гелиндже бир де мерак етмиш, “Дур бакалъм, бу аттъъм ташлар
неймиш?” сормуш кенди кендине. Джебинден о сон ташъ чъкаръп оджаън
атешине каршъ калдъръп гьозюнюн ьонюне гетирмиш. Бир де бакмъш - елинде
чок деерли ве пахалъ бир пърланта ташъ. Буну гьорюндже адам бенизини
атмъш, “Ейвах!” демиш, “Бен де не яптъм? Хич бакмадан, хич дюшюнмеден
онларджа пърланта боша аттъм, бунджа зенгинлик боша гитти!”. Бюйюк паника
ичинде гене плаjа дьонмюш, аттъъ о пърланталаръ булмак ичин суйун ичине
далъп хер тарафъ алт юст етмиш. Гене де хич бир шей буламамъш. Адам
фърсатънъ качърмъштъ - артък чок геч олмушту.
Бизим де елимизде бир торба
долу пърланталар вар: онлар
ьомрю-мюзюн
гюнлеридир.
Онлар да хер не кадар чокса, гене
де сайълъдър. Хер йени гюн бир
пърланта кадар деерлидир. Ону
чок ийи куллан-мак лазъм. Бир
гюн биз де о адам гиби олмаялъм:
хаятъ-мъза
гери
бакаркен,
гьореджеиз, насъл о къйметли
гюнлери
боша
харджадък,
елимиздеки вактъмъзъ бош ве айъп шейлер ичин кулландък. Ески Ромалъларън
бир атасьозю вардъ: “Карпе дием” - хер гюню, олгун бир мейва гиби копар.
Йемишлер олгунлашънджа вакътла аачтан копарълмаларъ лазъм, йокса
чюрюйюп гидеджеклер. Бизе верилен ьомюр, бизе анджак еманет оларак
верилди. Биз де хер гюнюмюзю олгун бир мейва гиби копаръп Раб ичин
кулланалъм.
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Zаманън къйметини анламак ичин бир де шунларъ дюшюн:
Дийелим ьойле бир банка вар, хер гюн 86.400 долар сенин хесабъна язъйор.
Ама хер акшам кулланмадъън сумайъ силийор, ьойле ки ертеси гюн гене
съфърдан башлъйорсун. ьОйле бир банка олса, не япаджан? Табии ки, хер
сантими чекеджен.
Хер биримизин ьойле бир банкасъ вар. Адъ да ZАМАН'дър. Хер сабах 86.400
санийе хедийе едип хесабъна язъйор. Хер акшам ийи бир амач ичин
кулланмадъънъ зарар оларак анулира едийор. Бир гюнден бир сонраки гюне
актарма олмаз ве креди чекилмез. Хер гюн сана йени бир хесап ачълъйор, ве
акшамлайън не калдъйса янъйор. О гюн ятъръланъ кулланмазсан, сен зарар
гьореджен.
Zаман конусуна гелиндже, гери гитмек йок, яръндан ьодюнч алмак да йок.
Бугюнкю гюню яшаяджан. Ону ьойле куллан, салък, мутлулук ве башаръ
конусунда ен чок илерлеме гьостересин.
БИР СЕНЕ – онун къйметини анламак ичин, сънавларънъ казанамаян бир
ьоренджийе сор.
БИР АЙ – онун къйметини анламак ичин, докуз ай гебелик долмадан доум япан
бир аннейе сор.
БИР ХАФТА – онун къйметини анламак ичин, хафталък бир дергинин
(списание) редакторуна сор.
БИР ГÜН – онун къйметини анламак ичин, евдеки къзанларънъ беслемек ичин
урашан гюнделик бир ишчийе сор.
БИР СААТ – онун къйметини анламак ичин, каршълашмак ичин беклейен
севгилилере сор.
БИР ДАККА – онун къйметини анламак ичин, тренини качъран бирисине сор.
БИР САНИЙЕ – онун къйметини анламак ичин, казайъ къл пайъ иле качъран
бирисине сор.
БИР САНИЙЕНИН БИНДЕ БИРИ – онун къйметини анламак ичин,
Олимпиятларда гюмюш мадалясънъ казанан спорджуя сор.
Хер анън къйметини бил ве севдиин бир кишийле пайлаш. О заман ондан
даха бюйюк зевк аладжан. Ве унутма ки, заман кимсенин кейфине беклемез.
Дюн тарихе каръштъ, ярън хенюз каранлък ичиндедир, ама бугюн бир
бахшиштир!
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2 - Аллахла майтап олмаз
Италя’нън Сичиля адасъ, ен чок мафянън доум йери оларак танънъйор. Ама
айнъ заманда орасъ сък сък зелзеле олан бир йердир. Ашаъ йукаръ 100 сене
ьондже Сичиля, тарихинде ен аър зелзелейи яшадъ. Онун себебини де шьойле
билдирийорлар:
20. Аралък (Декември) 1908 Сичиля’нън Мессина касабасънда бир газетеде
атеист бир язар ашаъдаки язъйъ чъкардъ. Иса’нън Доуш Байрамъ’ндан беш гюн
ьондже иди ве бу газете Аллахтан коркан Италянлар елентийе алмак истеди. Бу
амач ичин бу язар Иса’нън Доуш Байрамъ’нъ ашаълаян шу шиир язъ:
„Ей кючюджюк бебек
Садедже инсан олмакла калмайъп
Аллахън кендиси олмак истийорсун.
Сенин хачън хатъръна: дуймак истийоруз сесини,
Бизим гиби яшаянлара танът кендини,
Бизе бир зелзеле гьондер.”
Ноел гюню (Иса’нън Доуш Байрамъ) гелди ве гечти. Ама бу язъ чъктъктан
секиз гюн сонра 28. Аралък тарихинде Мессина касабасънда бютюн Сичиля
тарихинде ен аър депрем мейдана гелди. Рихтер ьолчеинде 7,5 дереджесинде
олан бу коркунч депрем, Мессина’нън 150.000 нюфусундан там 83.000 кишинин
хаятънъ алдъ. О шиири язанън бютюн аилеси ве акрабаларъ бу депремде
ьолдюлер. Кендиси де, аклънъ качърдъ, делирди.

“Алданмайън, Аллахла майтап олмаз.” (Галатялълар 6:7) Табии ки, Раб хер
заман бу кадар шевик джевап вермез. Ама кимсе алданмасън, истер хемен
олсун, истер дюнянън сонунда олсун, Раб хич бир гюнахъ джезасъз
бракмаяджактър. Раб Иса биринджи гелишинде герчектен де кючюджюк бир
бебек оларак гелди. Кундаа сарълмъш, зайъф ве ьонемсиз гьорюнен кючюджюк
бир инсан. Ама бекледиимиз икинджи гелиши ьойле олмаяджак. Бу сефер, бир
бебек оларак дьонмейеджек:
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Ачъклама 19:11-16
Ве бактъм, гьок ачък дурурду. Ве иште, беяз бир бейгир. Она
бинмиш Оланън адъ ‘Садикан ве Хакикатчъ’дър. Дорулукла
давалъйор ве мухаребе едийор. Онун гьозлери атешли бир
ялън иди. Онун кафасънда чок тачлар вардъ. ... Онун
азъндан кескин бир кълъч узанъйор, ьойле ки, онунла
миллетлери вурсун. Онларъ демир чомакла гюдеджек. Ве
Аллахън юзюм чинемек йеринде юзюмлери езийор. Хер шейи
гюден Аллах, къзгън ьофкесини орая дьокмюштюр.
Рубасънда ве калчасънда шьойле бир ад язълъдър:
‘Кралларън кралъ ве Раблерин Рабби’.
Бу пренсип хем иманлълар, хем де имансъзлар ичин гечерлидир. Чок колай
бьойле олайларъ ишитип “Те иште, буну хак еттилер” дийе дюшюнюйоруз. Ону
япаджаъна биз де азъджък корку ьоренелим:
Лука 13:4-5
“Йа о онсекиз киши, хани Шилоа’даки куле онларън юстюне
йъкълдъ ве онларъ ьолдюрдю. Не санъйорсунуз? Онлар
Йерушалим’де отуран ьобюр инсанлардан даха мъ
сучлуйдулар? Хайър! Сьозлериме диккат един: тьовбе
етмезсениз, сиз де маф оладжанъз.”
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3 - Дюнянън ен зенгин адамъ олмак
Жон Рокефелер, генчлиинде гючлю ве сапасалам бирийди. Башарълъ бир
ишадамъ оларак сенеден сенейе даха бюйюк фирмалар курардъ я да сатън
алърдъ. Американън ен бюйюк петрол фирмасънъ куруп, бютюн башка
фирмаларъ йутмушту. Хенюз 33 яшъндайкен бир милйон долар казанмъштъ.
Хаятънън хер дакикасънъ фирмаларъ ичин харджардъ. Ичиндеки хърс о кадар
бюйюмюштю, хич бир шейле йетинмейип даха да бюйюк ишлер чевирмек
истеди. 43 яшъндайкен, дюнянън ен бюйюк тиджарет фирмасъна сахипти ве 53
яшъндайкен дюнянън ен зенгин адамъ олмушту. Тарихте илк дефа оларак бир
миляр (яни, бин милйон) долар казанан адам олду.
Факат бу кадар бюйюк башаръйъ анджак бир
паханън каршълъънда алмъштъ: адамън салъъ
бютюн бозулмушту, ве айнъ заманда хич бир
шейе севинемез олду. Рокефелер чок аър
хастанладъ. Хер хафта бир милйон долар
казанърдъ, ама гьорюнюшю бир мумяя
бензерди. Йапаялнъз калмъштъ, херкес ондан
нефрет едерди, бир йерде дурамаздъ ве артък
ьолюм дереджесине гелмишти. Куру екмек ве
сюттен башка хич бир шей йийемез олду.
Херкес онун къса бир заман ичинде ьоледжеини
беклерди. Газетелер, онун некрологуну биле
хазърла-мъшлардъ. Хич бир доктор она
яшаяджаъна умут веремеди.
Факат узун узун геджелерини уйкусузлук ичинде гечириркен Рокефелер
аклънъ топладъ. Бу кадар пара бириктирип айнъ заманда перишан олмак не
кадар бюйюк бир акълсъзлъктър дийе дюшюндю. Бьойлеликле хаятънъ
деиштирен бир карар верди: артък параларънъ садедже кендиси ичин
бириктирмейеджекти. Серветини йерйюзюндеки мухтачлъънъ ортадан
калдърмак амаджъйла кулланаджактъ. Бу амачла бюйюк вакъфлар
(фондатсиялар) курду. Бириктирмиш олдуу параларънъ дюнянън хер тарафъна
яйдъ ве юниверсителер, хастанелер ве мисяларън
курулмасъ ичин кулланълдъ. Бьойлеликле онун
милйонларъ бютюн инсанийет ичин бюйюк бир
берекет кайнаъ олду. Онун курдуу вакъфларън
ярдъмъйла докторлар пенисилини булдулар,
малариа, верем, дифтери ве башка хасталъклара
каршъ илач ве ашъ булдулар. Онун парасъ
фукаралък, ачлък ве джахиллие каршъ савашмак
ичин кулланълдъ. Бунджа милйон доларън
гетирдии берекетини анлатмак ичин китаплар
долдурулабилир.
Ве ондан сонра муджизе гиби бир шей олду:
Рокефелер яваш яваш дюзелди ве геджелейин
йениден уйуябилди. Онун йюреи аджълък, бенджиллик, ьофке ве нефрет йерине
артък севги ве шюкранла долуйду. Бюсбютюн ийилешти ве хаятъ илк дефа
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севинчле долду. Соук ве таш йюрекли о яшлъ адам съмсъджак бир севги иле
бир чичек гиби ачълдъ. Рокефелер даха 45 сене яшадъ ве 98 яшънда ьолдю.
Севгили окуйуджу, сен белки Рокефелер гиби милйонер деилсин, ама онун
ьорендии дерси хепимиз ьоренмелийиз: хеп кендини дюшюнен, вермек йерине
алмайъ севен бир киши, дюнянън ен коркунч махпусунда булунуйор. Асъл
зенгинлик, сахип олдуумуз малларла ьолчюлмез. Аллах бир гюн
бириктирдиимиз малларъ деил, ама яптъъмъз ишлери гьозден гечиреджек. Иса
Месих’ин дедии гиби:
Матта 6:19-21
Йерйюзюнде кендинизе зенгинликлер бириктирмейин. Бурада
бьоджеклер ве кюф онларъ йийип битирирлер. Хърсъзлар да
гирип онларъ чалърлар. Хайър! Кендинизе гьокте
зенгинликлер бириктирин. Орада не бьоджеклер не де кюф
онларъ йийип битирмез. Хърсъзлар да гирип онларъ
чаламазлар. Чюнкю зенгинлииниз нередейсе, йюреиниз де
орада оладжак.


1.Тимотейус 6:17-19
Бу хаятта зенгин оланлара шьойле акъл вер: йюксек
гьонюллю олмасънлар, не де зенгинлие гювенмесинлер. (Она
гювен олмаз). Ама яшаян Аллаха гювенсинлер. О бизе бютюн
шейлери бола гани верийор, онларла шен олалъм дийе.
Ийилик япсънлар, ийи ишлерден яна зенгин олсунлар, ачък
елле версинлер, пайлашмая хазър олсунлар. Бьойлеликле
кендилерине геледжек заман ичин ийи бир темел койуп
зенгинлик бириктиреджеклер, сонсуз яшамъ елде етсинлер.
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4 - Каннитверстаан
Алманя’дан бир кьойлю, дюняйъ гьормейе карар вермиш. Илк оларак
Холанда’нън бюйюк касабасъ олан Амстердам’ъ зиярет етмейе йола чъкмъш.
Орая варънджа, хаятта гьормедии гьорюнтюлерле каршълашмъш ве азъ ачък
калмъш: коджаман биналар, зенгин дюкканлар, ве чок сюслю гийинмиш
инсанлар.
Бираз
йюрюдюктен
сонра, сокакта бир ев
онун гьозюне чарпмъш;
хаятта хенюз ьойле бир
шей
гьормемишти:
чатъсънда там алтъ тане
баджа тютерди. Тулалар о
кадар
устаджа
дизилмишти ки, хепси
бирер сюс гиби дурурду.
Евин
упузун
пенджерелери вардъ, хер
бири
кьойлюнюн
евиндеки капъларъндан даха йюксек. Узун узун бу пахалъ биная бактъ. Сонра
даянамайъп илк гечен адама сорду: “Аркадаш, риджа едерим, сьойле бана, бу
гюзел евин сахиби ким?” Орадан гечен адам, кьойлюнюн лафларъндан бир шей
анламадъ, чюнкю табии ки, башка дил конушмушту. Онун ичин садедже
“Каннитверстаан” деди, о да Холандаджа “анламъйорум” демектир. Бизим
кьойлю гене, ону ев сахибинин адънъ сандъ ве кенди кендине дюшюндю:
“Ашколсун адама, япмъш етмиш, о кадар пара бириктирмиш ки, бу кадар
сюслю бир ев япмъш кендине”.
Бизим кьойлю гезмейе девам етмиш. Ен
сонунда дениз къйъсъна гелмиш. Орада
йюзлердже геми дизили дурурду. Кьойлю
кенди гьозлерине инанамамъш, чюнкю хаятта
бу кадар зенгинлик хич гьормемишти.
Йанашънджа ен бюйюк геми онун диккатини
чекти. Геми Ендонезя’дан йени гелмишти.
Бизим кьойлю де ичинден не кадар йюк
ташъдъкларъна сейре калмъш. Орада нелер
нелер вардъ: пиринч ве бахаратлар, шекер ве
кахве, памук ве ипек ве даха чок шейлер.
Кьойлю гене меракланъп хамалън бирине
сормуш:
“Аффедерсин,
кимин
ичин
ишлийорсун, бу коджаман геми кимин?” Бу
адам да табии ки, бир шей анламадан синирли
синирли “Каннитверстаан” дийе джевап
вермиш. Бизим кьойлю де сьозде анламая
башламъш: “Аа, шимди анлъйорум, бу
адамън зенгинлии нереден гелийор. Бу кадар
тиджарет япанън елбетте парасъ оладжак, о кадар сюслю ев япсън.”
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Бунун юзерине бизим кьойлю късканъп кенди хаятъндан шикайетчи олмая
башламъш, “Ах, кешке беним де елиме ьойле бир фърсат гечсе, зенгин олайъм”
дийе дюшюнмюш кенди кендине. Деркен, бир дженазе гечмиш. Табут, кара
кумашла ьортюлю бир бейгир арабасънда дурурду. Ону чекен дьорт бейгир ве
аркасъндан гелен йюзлердже киши хепси кара рубалар гийимишлерди. Бизим
кьойлю буну гьорюндже чок дуйгуланмъш, шапкасънъ индирмиш ве ен аркадан
гелен кишийе сормуш: “Аффедерсениз, бейефенди, ьолен киши сизин акрабанъз
мъйдъ?” ьОбюр адам да бир шей анламайънджа айнъ джевап вермиш:
“Каннитверстаан”.

Бизим кьойлю буну дуйунджа кендини тутамамъш, гьозлеринден яшлар
акмая башламъш: “Ах, заваллъ Каннитверстаан, ах! Бютюн бу зенгинлиин сана
шимди не файда гетирди? Бен фукаралъъмла бир гюн айнъсънъ казанаджаъм:
бир табут, бир де кефен!” Бу дюшюнджелерле дженазейе катълъп мезарлъа
кадар гелмиш. Холандаджа билмедии ичин, папазън мезарбашъндаки ваазъндан
бир сьоз биле анламамъш. Кенди дилинде бунун гиби йюзлердже вааз
ишитмишти, ама хич бу кадар еткиленмемишти. Ве даха сонраки йълларда
зенгинлери
късканмая
башлайънджа,
хемен
Амстердам’даки
Бай
Каннитверстаан’ъ аклъна гетирмиш: онун сюслю евини, онун коджаман
гемисини ве онун даръджък мезарънъ да. (язар: Йохан Петер Хебел – Алманя)


Мезмур 90:12
“ьОрет бизе гюнлеримизи саймая, ьойле ки анлайъш долу
бир йюрек единелим.”
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5 - Кючюк кара тюйлер

Иманлъ бир кадън, топлулуунун гюдюджюсю хаккънда чок чиркин бир шер
сьозю уйдурмушту. Бу да бютюн топлантъя, хатта бютюн касабая яйълмъштъ.
Ама къса бир заман сонра кадън аър хасталанмъшкен пишман олуп бютюн
гюнахларънъ ачъкча сьойлемиш. Ийилештиктен сонра, топлулуун
гюдюджюсюне гидип ондан аффънъ дилемиш. Йашлъ пастор, “Табии джанъм,
елбетте сени аф еттим” демиш гюлюмсейерек. Ве сонра шьойле девам етмиш:
“Йалнъз, сен бана чок фазла зарар вердин; онун ичин сенден шимди бир шей
риджа етмек истийорум. Кадън, “Севе севе япаръм” демиш. Пастор она шьойле
буйурмуш: “Еве гит, кара бир тавук ал, ону кес. Сонра тюйлеринин хепсини, ен
уфаджъъна кадар копар, сепете кой ве бир танесини биле кайбетмеден бана
гетир”. Кадън ону ески бир адет сандъ ве къса бир заман ичинде о иши
битирмиш. Сонра пастор демиш ки, “Гюзел, шимди бютюн касабайъ долаш, хер
юч адъм аттъънда о кара тюйлерден бираз сокаа ат. Ен сонунда килисенин
кулесине бин, тюйлерден не кадар калмъшса, тепеден ашаъ ат. Бютюн бунларъ
битирдин ми, гене бана гел.”
Бир саат гечмеди, кадън гене пасторун янъна дьонмюш, елинде бош сепет
дурурду. Бу сефер пастор она татлъ татлъ шьойле буйурмуш: “Тамам, шимди
бютюн касабайъ бир даха гез, даътърдъън бютюн тюйлерини топла ве сепетине
кой. Ама диккат ет, бир танеси биле ексик олмасън!” Кадън гьозлерини ачъп
пастора узун узун бакмъш: “Ама о мюмкюн деил”, демиш, “Рюзгар тюйлери хер
бир тарафа даъттърдъ, насъл онларъ бир даха топлаяджаъм?”
Пастор она шьойле джевап вермиш:
“Бак, гьордюн мю? Сенин саа сола яйдъън кьотю лафларън да айнъ онун
гиби. Ким онларъ йениден топлаябилир, ким онларън еткисини гери алабилир?
Бир даха бьойле ялан лафларъ яймая калктън мъ, бу кара тюйлери аклъна гетир
де ону сакън япмаясън!”
Евет, дилимиз бир атештир: кючюджюк бир къвълджъм коджаман бир
орманъ йок едебилир (Йакуп 3:6). Сьоз бир ок гибидир: ону атмак чок колай,
ама бир кере атълдъ мъ, ону гери аламазсън (Сюл. Мес. 25:18)
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Мезмур 15:1-3
Ей РАБ, сенин чадъръна ким гиреджек?
Сенин кутсал тепене ким отураджак?
Дюрюстлюк ичинде йюрюйен, дорулукла яшаян,
ве йюреиндеки хакикатъ сьойлейен;
Дили хич ифтира сьойлемейен,
достларъна кьотюлюк етмейен,
ве якънъна шер атмаян.
Раблан бирликте олмак, онун ‘чадърънда отурмак’ истерсек, шер атмак ве
дедикодуларъ яймак бизден ърак олсун. (Ром. 1:30; 2.Кор. 2:20)


Ромалълар 1:28-32
Ве мадем артък Аллахъ танъмайъ уйгун гьормедилер, Аллах
онларъ ашаълък дюшюнджелерине терк етти, едепсиз
шейлер япсънлар дийе. Хер тюрлю хаксъзлъкла долуп
ташъйорлар:
- кьотюлюк, ачгьозлюлюк, феналък, късканчлък,
- катиллик, чекишме, алдатърмак ве намертлик.
- Дедикодуджулар, кюфюрджю,
- Аллахтан азлашмаян, аф етмейен,
- йюксек гьонюллю, ьовюнен,
- кьотюлюк ичин фърсат коллаян, ана бабаларънъ
сеслемейен,
- анлайъшсъз, гювенилмез, севгисиз, мерхаметсиз
кишилердир.
Аллах буйурду ки, бу тюр ишлери япанлар ьолюмю хак
едийорлар. Аллахън бу буйрууну билийорлар ве гене де бу
ишлери япъйорлар. Ве йетмийор кендилери япъйорлар, бу
тюр ишлери япанларъ йюректен кутлуйорлар биле.

2.Коринтлилер 2:20
Чюнкю коркуйорум, аранъза гелдим ми, сизи истедиим
вазийетте буламаяджам. Сиз де бени истедииниз вазийетте
буламаяджанъз. Аранъзда олмасън кавга, късканчлък,
къзгънлък, чекишме, ифтира, дедикодуджулук, гурурлук я да
каръшъклък.
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6 - Тахта чанак
Адамън бири чок яшланмъштъ: гьозлери гьормез ве кулакларъ ишитмез олду.
Zор йюрюрдю ве дизлери тър тър титрерди. Ен бюйюк чоджуунун евинде
калърдъ. Онун олу ве каръсъ яшлъ бабаларъндан бъкмъштъ. Софрая отуруркен,
кашъънъ зор елинде тутардъ, сък сък чорбасънъ дьокерди, азъндан йемеклер
дьокюлюрдю, ве бьойлеликле хем кендини, хем етрафънъ батърърдъ. Чоджуу ве
онун каръсъ о яшлъ дедеден иренмейе башламъшлар. Артък даянамайъп
демишлер: “Баба, йетер артък, сана бакаркен мидемиз буланъйор. Сен софрадан
калк, те кьошеде кюмбетин аркасънда отур”. Йемеини де кючюк бир чьомлек
чанаъна дьокмюшлер. Хем де о кадар аз дьоктюлер ки, деде зор дойду. Бьойле
кьошеде отуруркен, софрая бакмъш ве гьозлери яшла долмуш. Бютюн гюнлерде
бьойле девам етмишлер.
Гюнюн биринде деденин еллери де
тутмамая башламъшлар ве йемек
йеркен чанаънъ дюшюрмюш, о да
патлайъп бин парча олмуш. Гелини
буна чок къзмъш дедейи азарламая ве
она баърмая башламъш. Бир даха
кърълмасън дийе гидип она пазардан
уджуз бир тахта чанаъ алмъш. Артък
йемеини ондан йийеджекти.
Бьойле отуруркен, дьорт яшъндаки
торун башламъш орая бурая гитсин ве
кючюк тахта парчаларъ топласън. Бабасъ она сормуш “Евладъм, не япъйон
бьойле?” Чоджуу да шьойле джевап вермиш: “Бюйюк бир тахта чанаъ
япъйорум. Анам ве бабам яшландъ мъ, ондан йемек йесинлер”. Буну
ишитиндже адам ве каръсъ бирбирлерине узун узун бакмъшлар, ен сонунда
хюнгюр хюнгюр аламая башламъшлар. Хемен яшлъ дедейи кьошесинден
чъкаръп йениден софрая отуртмушлар. Ве бундан сонра деде азъндан бираз
чорба акъттъръркен, бир сьоз биле сьойлемемишлер. (Гримм кардешлери
масалларъндан)


Раб бизе кенди сьозюнде ана ве бабаларъмъза бакмая ве сайгъ гьостермейе
буйуруйор:
Сюл. ьОзд. 28:24
Аннесини я да бабасънъ соймайъ гюнах саймаян, хайдутла
бирдир.
Сюл. ьОзд. 30:17
Бабасъйла алай еденин, аннесинин сьозюню хор гьоренин
гьозюню дередеки каргалар ояджак; о акбабалара йем
оладжак.
Сюл. ьОзд. 19:26
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Бабасъна салдъран, анасънъ кован чоджук, аилесинин
утанджъ ве йюзкарасъдър.
Чъкъш 21:17
Аннесине я да бабасъна ланет еден кесинликле
ьолдюрюледжектир.
Йаса 27:16
Аннесине, бабасъна сайгъсъзджа давранана ланет олсун! Бютюн халк, ‘Амин!’ дийеджек.
Ефеслилер 6:1-3
Ей къзанлар! Ананъзъ ве бабанъзъ Раб’де сеслейин; чюнкю
бу дору бир шейдир. ‘Ананъ ве бабанъ саяджаксън’ (бурада
Аллах сефте бир шей буйуруп айнъ заманда шьойле бир сьоз
верийор): ‘ьОйле ки, ийи яшаясън ве йерйюзюнде ьомрюн
узун олсун.’
1.Тимотейус 5:8
Ама бир киши кенди инсанларъна, ве даха чок кенди
ханесине бакмадъ мъ, о киши иманъ инкâр етмиш ве
имансъздан биле бетер олмуш олуйор.

13

7 - Бир даха асла...
Пасторун бирини бир дженазейе чаърмъшлар. ьОленин хаккънда араштърма
япмъш ве ьоренмиш ки, адам 60 сенеден бери хич бир килисейе аяк атмамъш.
ьОленин агасъ онун юзюджю хаятънъ анлатмъш:

“Биз чок калабалък бир ханеден гелмейиз. Евде там он къзан идик. Бир тек
бабам ишледии ичин, хер гюн евде ачлък ве съкънтъ вардъ. Анамъз бизе
нереден екмек ве рубалар алсън дийе шашърърдъ. Кардешим он яшънда икен,
ону къзан топлантъсъна давет етмишлер. Орада инджил хикайелери анлатълдъ
ве гюзел илахилер сьойленди. Кардешим чок еткиленди ве йюреини Аллаха
ачмак истеди. Ама топлантъ битиндже о дерси япан кадън, кардешими бир
кенара чекти ве ону азарлаярак шьойле деди: “Сен утанмъйон му, бу йъртък
рубаларла топлантъя гелесин? Ха! Бурасъ Аллахън еви, лазъм сайгъ
гьостерелим. Буну бир даха япма!” Кардешим утанчтан къпкърмъзъ олду, кенди
йъртък панталонуна, ве пабучсуз, чорапсъз чамурлу аякларъна бактъ, сонра да
алчак сесле деди: “Хайър, буну бир даха япмаяджам. Асла бир даха япмаяджам.
Сьоз верийорум”. Ве бьойлеликле кардешим, вермиш олдуу сьозюнде дурду. О
гюнден сонра бир даха хич бир топлантъя аяк атмадъ. ьОйле де ьолдю.”
Биз Месих иманлъларъ, санки Аллахън краллъънън капъларъйъз: ачък
калдък мъ, кишилер гирип Аллахън краллъънда сонсуз яшам буладжаклар. Ама
биз капалъ калдък мъ, башкаларъна орая гирмейе енгел оладжаъз. Рабби
араянларъ азарламак ве хор гьормек япабиледжеимиз ен кьотю харекет.
Матта 18:6-7
Ама хер ким бана иман еден бу кючюклерден бирини
дюшюрюрсе, о адам ичин даха ийи оладжак, аър бир
деирменташъ онун бойнуна асълсън, о да денизин ен дерин
дибине атълсън. Вай дюнянън халине онун вердии
кьостеклерден ичин! Оламаз бу кьостеклер гелмесин. Гене
де, вай о адамън халине, хани бу кьостеклере себеп олуйор.
Сонра, бизим диккатимиз нерейедир: инсанларъ мъ даха ьонемли сайъйоруз,
йокса бир бинайъ мъ?
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8 - Хор гьорюлен кахраман

Ингилтере’де яшлъджа бир адам евсиз барксъз серсери (скитник) гиби
яшардъ. Орада бурада геджелерди ве инсанлардан узак дурурду. Бир гюн
кърлъкта гезеркен, бир чоджуун баърмасънъ ишитти. Копушарак яклаштъ, бир
де юч деликанлъ чоджук гьордю. Демирйолунун юзеринде ойнаркен, бир
чоджуун аяъ ики демир парчасънън ортасънда съкъшмъштъ. Аяънъ орая бурая
дьондюрмейе чалъштъ ама ону бир тюрлю куртарамадъ. Онун ики аркадашъ
затен елинден гелени денемишлерди, ама бошуна. Шимди адам да чоджуу
куртармак ичин, хер шейи денеди. Бу олай, Манджхестер касабасъна якън, там
Моттрам кьойюндеки Хаттерслей тюнелинин ьонюнде олду. Чоджуун ики
аркадашъ ярдъм гетирмек ичин кошарак кьойе гиттилер; о серсери адам да
чоджуун янънда калдъ.
Там о анда тюнелин ичинден бир сес гелди:
чок бюйюк хъзла гелен експрес тренин дюдюю
иди бу. Хер ан тюнелден чъкъп чоджуу
езеджекти. Адам чоджуун аяънъ бираз бюктю ве
йюзюкойун райларън юзерине дюмдюз ятсън
дийе чоджуа буйурду. Ама чоджуу бу коркунч
дурумда ялнъз бракмадъ: кендиси де чоджуун
янъна дюмдюз яттъ ве бьойлеликле чоджуу
сакинлештирди. Аркадан гелен коджаман трен
бюйюк хъзла икисинин юзеринден гечти. Чоджук
бу коркунч наарайъ дуйунджа хаятънън сонуна
гелдиини сандъ ве коркудан дели гиби баърмая
башладъ. Ама онун янънда ятан адамън
гьозлерине бакънджа сакинлешти. Ен сонунда
трен онларън юстюнден гечмишти ве икиси гене
аяа калкабилдилер. Бу ара кьойден ярдъм етмек ичин кишилер гелмишти.
Анджак чок ураштъктан сонра, райларъ кесерек чоджуунун аяънъ сербест
еттилер. Табии ки, бютюн кьой севинчтен дели олдулар ве бу мутлу гюнюн
шерефине хемен бюйюк бир кутлама хазърладълар. Там херкес чоджуун
куртулушуну кутларкен о евсиз барксъз адам кимсе анламадан узаклашъп
гитти. Она тешеккюр етмек ичин ону арадъкларънда кимсейи буламадълар. Ама
асъл кахраман ойду.
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Биз де кенди кендимизи сък
сък ьойле чъкмаз дурумлара
сокму-йор муйуз? Не илери, не
гери. Биз де сък сък хаята бир
ойун гиби бакъп ен бюйюк
коркунчлуклара
дюшмюйор
муйуз? Корку, сучлулук ве
Шейтан - бунларън баскъларънн
арасънда
съкъштърълъ-йоруз.
Ама хер не кадар буну кенди
кендимизин башъна гетирдийсек
де, Аллах бизи о дурумлардан
куртармак истийор. Ве бизи
куртармак ичин бизе узактан
баъръп
акъл
вермекле
йетинмийор. Хайър, кендиси бизим янъмъза гелийор, бизим дереджемизе
инийор. Иса Месих, о адамън яптъъ гиби, бютюн корку ве съкънтъларъмъзда
бизим янъмъздадър, санки бизимле бирликте чекийор. Кендиси гюнахсъз доду,
хаят бойунджа да бир тане гюнах ишлемеди. Гене де гюнахларла бирликте
вафтиз олду. Йахя она деди ки, “Беним ихтияджъм вар, сенин елинден вафтиз
олайъм; ве сен бана мъ гелийорсун?” (Матта 3:14). Иса, хачта ьолюркен сенин
ве беним йеримде ьолдю, аслънда биз о ьолюмю хак едердик.
Йешая 53:4-5
“Аслънда хасталъкларъмъзъ о ташъдъ, аджъларъмъзъ о
йюкленди. Бизсе Танръ тарафъндан джезаландърълдъънъ,
вурулуп езилдиини сандък. Ойса, бизим башкалдъръларъмъз
йюзюнден онун бедени дешилди, бизим сучларъмъз
йюзюнден о езийет чекти. Есенлиимиз ичин герекли олан
джеза Она верилди.”
Ве бугюне кадар Иса Месих янъмъздадър:
Матта 28:19
“Бен хер вакът сизинле бирликтейим, хем де дюнянън сонуна
кадар.”
ве
Йуханна 16:33
“Бу дюняда съкънтъларънъз вар, ама кураjлъ олун: бен
дюняйъ йендим.”
Башкаларъ ичин Иса Месих ьонемсиз ве хор гьорюлен бир серсеридир, ама
бизим ичин хер ан ярдъмъмъза кошан къйметли бир куртаръджъдър.
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9 - Пабуччунун китабъ
Иса Месих’ин сон буйруу шьойле иди:
“Гьокте ве йерйюзюнде бютюн куввет бана
верилди. Онун ичин гидин, бютюн
миллетлери ьоренджи оларак йетиштирин.”
(Матта 28:18-19). Ама 200 сене ьонджейе
кадар Иса Месих инанджъ, садедже Аврупа
ве
Американън
кими
тарафларъна
яйълмъштъ. Хемен хемен бютюн дюня
каранлък
ичинде
иди.
Протестант
иманлъларън хепси санърдълар, Иса
Месих’ин бу сон буйруу садедже оники
апостола верилди ве бизим ичин гечерли
деилдир. О йюзден башка миллетлере
мисйонер гьондермезлерди. Бу, табии ки,
янлъш бир фикир ве коркунч бир янлъшлък
иди. Ве бу дуруму деиштирмек ичин Раб
кендине уйгун бир адам сечти: Wиллиам
Джарей
(Уилйем
Кери).
Ама
илк
гьорюнюште, Кери бу иш ичин ен уйгунсуз
адамдъ.
Wиллиам Джарей 1761 сенесинде Ингилтере’нин уфаджък бир кьойюнде доду. Анасъ бабасъ чок фукарайдъ ве
Wиллиам’и фазла окутамадълар. Бир дери хасталъъ йюзюнден дъшаръда
ишлемеси мюмкюн деилди ве бьойлеликле бир пабуччунун янънда чърак олду.
Факат о занаатъ гюзел ьоренемеди. Кючюк бир мектеп ачтъ, ама о да
йюрюмеди. Сонра евленди, ама каръсъйла хич анлашамадъ. Коркунч бир
хасталък кючюк къзънън ьолмесине себеп олду, Кери де хаят бойунджа сачсъз
калдъ. Сонра уфак бир кьой килисесинде пастор олмая калктъ, ама топлулук
онун съкъджъ ваазларъндан хошланмаздъ. Аджаба, Раб ьойле башаръсъз бир
адамъ, бютюн дюнянън тарихини деиштирмек ичин кулланабилир ми? Евет,
Wиллиам Кери бугюне кадар ‘мисйонерлиин бабасъ’ оларак анълъйор.
Бир гюн Капитан Джоок (Кук)’ун “Дениз йолджулукларъм” адлъ китабъ
онун елине гечти. О китапта башка девлетлер хаккънда окуркен, орадаки
инсанларън рухсал дурумунуна илги гьостермейе башладъ. Бютюн йерйюзюнде
йюзлердже
милйон
киши
хенюз
Иса’йъ
танъмаздълар; кимсе де гидип онлара ‘ийи хабери’
гетирмек ичин урашмаздъ.
Wиллиам Кери кенди елийле бир дюня харитасъ
яптъ ве пабуччу дюкканънда астъ. Бир девлет я да
халк ичин хабер алънджа, о харитая нотлар яздъ ве
яваш
яваш
башка
девлетлере
мисйонер
гьондерилсин дийе башкаларъйла тартъшмая
башладъ. Факат пек кимсе она кулак асмадъ. Она
‘аклънъ качърмъш бир фанатик’ дедилер. Бир
пастор топлантъсънда Кери’йи вафтиз етмиш олан
Жон Райланд адънда бири деди ки: “Деликанлъ, йерине отур! Аллах
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имансъзларъ имана гетирмек истеди ми, сана я да бана данъшмадан о иши
япаджак.” Бу сьозлер, о заманки килиселерин дюшюнджелерини гьостерирди.
Кери, бу лафън юзерине кючюджюк бир
китап язмая калктъ. 1792 сенесинде 87 сайфалък
бу китапчък хазърдъ: “Бир сору: Християнлар,
имансъзларъ имана гетирмек ичин чалъшмаларъ
герекийор му? Дюнянън чешитли девлетлерин
динсел
дурумларънъ,
даха
ьонджеки
денемелерин
башаръларънъ
ве
йени
харекетлерин башлатълабилмесини араштъран
бир китап”. Бу китабън юч сатърлък башлъъ,
кьотю язълмъш олмасъ ве чок къса олмасъна
каршъ, бютюн дюняйъ деиштирен бир китап
олду. Иманлъларън гьозлери ачълдъ, бютюн
йерйюзюнде даха не кадар рухсал иш калдъ
дийе.
Къса бир заман ичинде Баптист килисеси дюнянън илк мисйонер
организасйону курду ве Кери’йи Хиндистан’ън Серампоре касабасъна
йолладълар. Орада Кутсал Китабъ Хиндистан’ън йирми чешитли диллерине
чевирди. 1834 сенесинде ьолене кадар, орада хизмет етти.
Кери’нин хаятъ бизе гюзел бир ьорнек олсун: Раб, инсанджа уйгун сайълмаян
евлатларънъ да бюйюк ишлер ичин кулланабилир. Кутсал Китап’тан базъ
ьорнеклер:


Исраил халкънъ куртаран Гидеон, Манаше джинсинин ен ьонемсиз
ханесинден иди, хем де ен кючюк еркек иди (Хакимлер 6:15)



Крал Давуд, Йахуда джинсинин ен кючюк ве хор гьорюлен ханесинден иди
(1.Сам. 18:18). Хем де бабасънън ен кючюк олу иди ве койунларъ гюдерди
(1.Сам. 16:11).



Пейгамбер Амос, Текоа кьойюнден сърадан бир чобан ве инджир аачларъна
бакан бир кьойлю иди (Амос 1:1).



Иса Месих’ин ьоренджилеринден ен азънда дьордю балъкчъйдъ: Петрус,
Андреас, Йуханна ве Йакуп (Матта 4:18-22).

Бютюн дюнянън тарихини деиштирен бунлар олду ве онларън хаккънда шу
гюзел шахитлии вар:
Апо. Ишл. 4:13
ьОбюрлер Петрус’ун ве Йуханна’нън кураjлълъънъ гьордюлер
ве фарк еттилер ки, окумамъш ве сърадан олан кишилер иди.
О заман шаш баш калдълар, ама анладълар ки, Иса’йла
бирликте идилер.
Белки сен де Wиллиам Кери гиби, хаятънда пек бир иш башарамамъш
бирисин. Ама кендини Раббин ишине теслим едерсен, о сени де бюйюк ишлер
ичин кулланаджак.
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10 - Ешеклер ичин бир инанч
Бугюнлерде Иса Месих’ин хачъ инсанлара артък коркунч гелмийор.
Алтъндан япълмъш хачлар, зинджирлерин ве кюпелерин уджунда асълъйорлар.
Хач ишарети китапларън ве байракларън юстюнде булунуйор. Чок киши
пармакларъйла хач чъкаръп кендини кьотюлюктен корумая чалъшъйорлар.
Ама Иса Месих инанджънън башънда бу бьойле деилди: хачта ьолмек, ен
ъстъраплъ ве ланетли ьолюм чешиди сайълърдъ.
Тарихчилер бугюне кадар ен
ески хачланма ресими Италя’нън
Рома
касабасънда
булдулар.
Иса’дан сонра 200 сенесинден
калан бу ресим, Паладин тепесинде
емпера-торун сарайънда булунду.
Хача герилмиш бир инсанъ
гьорюйоруз. Факат ону бир ешек
кафасъйла чиздилер. Генч бир
еркек бу хачън дибинде дурмуш
сол елини калдъръ-йор. Хачън
алтънда да шьойле бир язъ
булунуйор: “Алексаменос танръсъна ибадет едийор”.
Бу ресим, сарайънда ньобетчи
аскер одасънда булунду. Орада
ятан аскерлерин арасънда херхалде
Алексаменос адънда бир Месих
иманлъсъ
вардъ.
Онун
аркадашларъ да онун инанджъйла
еленирдилер: “Сенин инанджън
саде ешеклере якъшър!” дердилер.
Хача герилмиш сучлу бир кишийе тапмак, онлар ичин ен коркунч акълсъзлъктъ.
Бу, Алексаменос кардешимиз ичин херхалде хич де колай олмадъ. Гедже
гюндюз аркадашларънън алайджъ сьозлерине катланърдъ ве, еер Раббе уйгун
даврандъйса, онлара хич каршълък вермезди. Ама о билирди ки, дюняя
акълсъзлък гиби гелен, Аллахън ен йюксек билгисийди. Ве аркадашларънън
къръджъ сьозлерини ишитиркен, Павлус’ун яздъъ шу айетлери аклъна
гетирирди:
1.Коринтлилер 1:18-25
Чюнкю хачън хабери перишан оладжак кишилер ичин
акълсъзлъктър. Ама бизим гиби куртуланлар ичин Аллахън
кувветидир... Бу дюня кенди акъллълъъ иле Аллахъ
танъямадъ. Мадем ьойле, Аллах, кенди аклъйла разъ олду,
акълсъз бир хабер илан едилсин, ве о хабере иман еденлер
куртулсунлар. Чюнкю Йахудилер муджизе истийорлар, ама
Греклер акъллълък аръйорлар. Ама биз хача герилмиш
Месихи илан едийоруз. Йахудилер ичин бир кьостек ве
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миллетлер ичин акълсъзлък илан едийоруз. Ама чарълмъш
оланлар ичин, хем Йахудилер хем де Греклер ичин, Месихи
илан едийоруз Аллахън куввети ве Аллахън акъллълъъ
оларак. Чюнкю Аллахън акълсъзлъъ инсанларън
акъллълъъндан даха акъллъдър. Ве Аллахън зайъфлъъ
инсанларън кувветинден даха кувветлидир.
Гал. 6:14
Бен саде Раббимиз Иса Месихин хачъ иле ьовюнеджем; башка
хич бир шейле ьовюнмем. Онунла дюня беним ичин хача
герилди, бен де дюня ичин хача герилдим.
Севгили иманлъ окуйуджу! Белки сени де бугюн Иса Месих’е иман еттиин
ичин елентийе алъйорлар, сенин де йюреини ьойле сьозлерле къръйорлар. Ама
хич бир заман унутма ки, хача герилмек Иса Месих’ин хаятънън сону деилди.
Еер Иса ьолюмден дирилмемиш олсайдъ, бугюне кадар кимсе она иман
етмейеджекти. ьОлюлерден дирилиркен, Иса’нън хачтаки ьолюмю бамбашка
бир анлам казандъ: умутсузлук йерине сонсуз бир умут, ьолюм йерине яшам ве
йенилмек йерине йенги. Сен бютюн бу елентилере даянърсан, ве Иса
хачланъркен насъл яптъйса, сен де кьотюлюе каршъ кьотюлюк япмазсан, о
заман сен де о йенгийи тададжан.
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11 - Хепси бошуна!
Тилкинин бири, чок бюйюк ве
гюзел бир юзюм баъ булмуш. О
коджаман, бал гби татлъ юзюмлери
дюшюнюндже, онун джанъ о
йемишлере о кадар чекмиш ки,
нередейсе дели оладжактъ. Йалнъз,
бир проблем вардъ: юзюм баъ хер
бир тарафтан, чепечевре йюксек
бир дуварла сарълъйдъ. “Насъл
ичери гирсем, аджаба?” дийе
дюшюнерек,
дефаларджа
о
дуварън етрафънъ долашмъш.
Ен сонунда бир кенарда даръджък бир делик булмуш. “Ха, шимди бана гьоре
бир капъ булдум!” демиш кенди кендине. Ама не кадар да денедийсе, бир
тюрлю о деликтен гечемемиш. Хем курназлъънъ кулланарак, хем де чок фазла
иштахландъъ ичин, тилки шьойле бир карара вармъш: “Не олурса олсун, о
деликтен гечеджем. Бугюнден зайъфламая башлаяджаъм, та о деликтен гечене
кадар”. Ве сахиден де гюнлердже бир шей йемемиш, саде саде о деликтен
гечебилсин.
Биркач гюн гечти ве герчектен де тилки чубук кадар зайъф олмуш. Üзюм
баъна далъркен, севинчтен хемен йемейе башламъш. О баън юзюмлери она о
кадар татлъ гелмиш ки, даха чок гюн баън ичинде калмъш, сабахтан акшама
кадар карнънъ юзюмлерле дойурмуш. Деркен, хич анламадан йениден
шишманланмъш ве дъшаръ чъкмая калкаркен, о деликтен гечемемиш. Чаресиз
калънджа, истер истемез гене оруч тутмуш, зайъфланмъш, чубук кадар олмуш.
Аргън биткин бир вазийетте биркач гюн сонра йениден о деликтен гечебилмиш.
Гери
бакаркен,
кендини
тутамамъш, о юзюм баъна
демиш ки, “Ей ба, ба! Сен не
кадар да гюзелсин, юзюмлерин
де не кадар да леззетли. Ама
кимсе сенден ярарланамаз: сана
не кадар ач оларак далънърса, о
кадар ач оларак да сенден
чъкълър!”
(Йахуди
бир
масалдан)
Евет, хаятъмъз герчектен бу
юзюм баъна бензийор: чъплак
оларак дюняя гелийоруз, чъплак
оларак да бурадан айръладжаъз.
“Кефенде джеп йок” дийе бир
атасьоз вар. О заман калъджъ
бир шей вар мъ ки, бурадан
айрълъркен ону гьотюрелим?
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Инсанларън денемек ве татмак истедиклери бир сюрю ‘юзюмлер’ вар: пара,
елендже, зевк, шьохрет ве билги. Ама хепси о анда не кадар татлъ гелирсе де,
хич бир шей калъджъ деилдир. Бютюн бириктирдиимиз зенгинликлери
башкасъна бракмак зорундайъз. Йашадъъмъз бютюн зевк долу анлар, ьолюмюн
каршъсънда унутулуп гидеджеклер. Üч бин сене ьондже крал Сюлейман о
хакикатъ шьойле диле гетирмишти:
Дерлемеджи 1:2-3
Хер шей бош, бомбош, бомбош! дийор Дерлемеджи. Не
казанджъ вар инсанън гюнешин алтънда харджадъъ онджа
емектен?
Евет, бу дюнянън баънда хич калъджъ бир йемиш йок. Ама Инджил бизе
башка бир юзюм баъ гьостерийор:
Йуханна 15:1-17
Асъл асма бен’им. Бабам да баджъдър. Бабам бенде йемиш
вермейен хер чубуу кесийор. Ве йемиш верен хер чубуу
темизлийор, ьойле ки, даха да фазла йемиш версин... Асма
бен’им, чубуклар гене сизсиниз. Ким бенде калърса, ве бен
кимде калърсам, о киши чок йемиш вереджек. Чюнкю бенден
айръ оларак бир шей япамазсънъз... Бабам бени насъл севди,
бен де сизи ьойле севдим. Сиз беним севгимде девам един.
Беним буйрукларъмъ туттунуз му, о заман беним севгимде
девам едийорсунуз.. Бен сизи насъл севдим, сиз де
бирбиринизи айнъ ьойле севин! ... Сиз бени сечмединиз, бен
сизи сечтим. Ве карар вердим, гидип йемиш вересиниз,
йемишиниз де калъджъ олсун. ьОйле ки, Бабадан беним
адъмла не дилерсениз, О сизе версин. Бирбиринизи
севесиниз дийе бен сизе бу шейлери буйуруйорум.
Иште, бютюн фарк ортада: Раб бизи чаърмадъ, бу дюнядан файдаланалъм,
ама бу дюняя берекет гетирелим дийе, деил ‘юзюмлери битирелим’ ама ‘юзюм
йетиштирелим’ дийе. Ким бу дюняда садедже алмая бакарса, ен сонунда
умутсузлук ичинде йок оладжак. Ама ким бу дюняда Месих’ин севгисини яймак
ичин яшарса, иште, онун йемиши сонсуза кадар каладжак.
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12 - ‘Икинджи ел’ иманъ
Тюркийе’нин кючюк бир касабасънда юч
аркадаш джан съкънтъсъндан алашмъшлар. О
вакът бирисинин аклъна бир фикир гелмиш:
“Хей бакън, бугюн газетеде не окудум! Хафтая
Таркан Истанбул’да бюйюк бир консер
вереджекмиш. Не дерсиниз, биз де гитсек?”
Хепси бу фикири беенмишлер, гитмейе карар
вермишлер. Хемен планлар япмая, орадан
бурадан
пара
арамая
башламъшлар.
Аркадашларъна да бюйюк хава атмъшлар,
“Таркан’ън консерине гидеджеиз” дийе.
Ен сонунда вакът гелди. Отобюсе бинип
Истанбул’а гитмишлер. Варънджа такси тутуп
консер салонуна вармъшлар. Ама касаларъ
капалъ гьорюндже, чок бюйюк съкънтъя
дюшмюшлер. Табии ки, бютюн билетлер даха
хафталар ьондже сатълмъштъ. Шимди не
япаджаклардъ? Хемен еве дьонмек истемемишлер. Консерин бир програм
дефтерини бир де Таркан’ън касетини алъп, бу касеттеки бютюн шаркъларънъ
ьоренмейе башламъшлар. Сонра, консер салонунун ьонюнде атълмъш
билетлерден юч танесини алъп сакламъшлар.
Касабаларъна дьондюклеринде аркадашларъна чок гюзел нумара япмая
башламъшлар. Биринджиси демиш: “Аа, консер салонуна далдък, гьоресин не
кадар гениш, уджу буджу йок”. Икинджиси де: “Тонколоналаръ гьоресен... гюм
гюм гюм бас чъкъйор!” Üчюнджюсю де бир чатал капъп Таркан’ън
шаркъларънъ сьойлемейе ве
онун гиби харекет етмейе
башламъш.
Сонра
ючю
сакламъш
олдукларъ
билетлерини
гьостермишлер.
Бьойлеликле
бютюн
аркадашларъна гюзел бир
нумара
япъп
херкеси
инандърмъшлар.
Хепси
гюзел де, бютюн бу ишин
тек бир проблеми вар: хич
бири консере гитмемиш,
асъл Таркан’ъ гьормемишти.
Не язък ки, топлантъя гиден бирчок киши де о юч деликанлъя бензийор:
програм дефтерини, яни бир Инджил алмъшлар, ара съра бир гьоз атарлар биле.
“Аа, бен бу топлантънън парчасъйъм. Адъм листеде язъйор” дийерек, елинде
билет олдууну санъйорлар. Иса Месих’ин шаркъларънъ биле езберлемишлер ве
бюйюк хейеджанла сьойлерлер. Хепси гюзел, ама тек бир проблем вар. Асъл
консери, яни Иса Месих’и, даха гьормедилер, танъямадълар. Хер не кадар
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башкаларънъ кандърабилселер де, Раб Иса бир гюн онлара “Бен сизи хич
танъмадъм” дийеджек.
Бириси демиш ки, “Ахъра гирмекле инек
олмуйорсун,
кюмесе
гирмекле
тавук
олмуйорсун ве топлулуа катълмакла иманлъ
олмуйорсун.” Иса Месих’ин сьозю дуруйор:
“Бир киши йениден домадъ мъ, Аллахън
краллъънъ гьоремейеджек.” (Йуханна 3:3)
Топлантъя катълмак сон адъм деилдир, олса
олса биринджи адъмдър. Онун аркасъндан
херкес Раб Иса Месих’ле тек башъна танъшмалъ.
Севгили окуйуджу! Сана йюректен дилийорум, Иса Месих’ле кендин
танъшасън ве бир гюн Ейуп’ла берабер шу сьозлери сьойлейебилесин:
“Шимдийе кадар сенин хаккънда бютюн билдиклерим кулактан дуйма иди. Ама
шимди гьозлеримле гьордюм сени.” Елбетте бурада Иса Месих’и рюяда я да
бир гьорюмде гьормек ичин меселе олмуйор. Ама бирчок кишинин иманъ
‘икинджи ел’ иманъдър: гийинмиш бир панталон гиби, онларън иманъ да
башкаларънъ копя етмектен башка бир шей деилдир. Ама Иса Месих бизден
‘биринджи ел’ иманъ беклийор.
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13 - Алтъ хайвана бакмак
Базъ Месих иманлъларъ, Раббе даха якън
олмак ичин, ъссъз йерлерде тек башъна
калъйорлар. Онлара ‘еремит’ денилийор
(тюркчеси: ‘календер’). Бьойле чьолде яшаян
бирисине мисафирлер гелмиш, онун хаятънъ
инджелемишлер.
Биркач
саат
онунла
гечирдиктен сонра, она сормушлар: “Ефендим,
бакъйоруз, сиз бютюн гюнюнюзю бурада
ъссъз йерлерде гечирийорсунуз. Аджаба,
бютюн гюн не япъйорсунуз? Не тиджарет
япъйорсунуз, не бир занаат ишлийорсунуз, не
де дерс верийорсунуз. Хич джанънъз
съкълмъйор му?”
Еремит де онлара гюлюмсейерек демиш ки.
“Охоо, беним чок ишим вар: ики карталъм вар,
онларъ услантърмам герек. Ики де шахиним
вар, онларъ тербийелештирийорум. Ики
тавшана бакъйорум, узаклара качмасънлар. Сонра, бир тане йълан - ону хеп
сепетте тутуйорум; бир катър - она хер гюн
йюк биндирийорум ве ен сонунда, бир де
асланъм вар, ону хеп заптеттирийорум.
Zияретчилер саа сола бакмъш, бир шей
гьоремейиндже сормушлар: “Ефендим, нереде
сенин хайванларън. Орталъкта бир шей йок
ки!”
Еремит бу меселейи ачъкламая башламъш:
“О ики картал вар я, иште, онлар ики
гьозюмдюр. Бир шей гьордюлер ми, мутлака
онун
юзерине
атълъйорлар.
Онларъ
услантърмак чок зор.
Сонра, бу ики елими гьорюйорсунуз я.
Иште, ики шахин онлардър: бир шей
якаладълар мъ, ону бракмак истемийорлар.
Сонра, ики тавшан дедик: онлар да беним
ики аяъмдър. О кадар колай дъшаръ
качъйорлар ки, мутлака кюместе тутмам лазъм,
йокса онларъ дурдуран йок.
Ама ен зор хайван йъландър: дилим о кадар
къврак ки, хич истедиим гиби харекет етмийор.
Üстелик зехир долудур. Диккат етмедим ми,
хем кендиме, хем башкаларъна онунла ьолюм
гетиреджеим. О аслънда 32 диштен олушан бир
кафесин ичинде дуруйор, ама о хич пара етмийор.
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Бир де о катър вар я - хер гюн она йюк
койуйорум. О да беним беденимдир. Фазла
йюк койдун му, инатлашъп гери тепийор,
башкаларъна да зарар верийор.
Ен сонунда о аслан вар: билийорсунуз,
аслан хайванларън кралъдър ве ен зор
тербийелештирилийор. Иште, о да беним
йюреимдир. Инсанън йюреи чок алдатъджъ ве
деишкен бир шейдир. Онда коджаман кувветлер саклъ дуруйор - онларъ дору
кулланмайъ ьорендин ми, файда гетиребилирсин. Ама о джанаваръ кенди
халине брактън мъ, садедже башкаларъна зарар верийор. Гьордююнюз гиби,
бютюн гюнюм долу, хич бош вактъм калмъйор.”
Zияретчилер буну ишитиндже дюшюнджели дюшюнджели
дьонмюшлер, кенди ‘хайванларъна’ бакмая башламъшлар.

евлерине


2.Тимотейус 1:7
Чюнкю Аллах бизе коркаклък рухуну вермеди, бизе куввет
руху, севги руху, дисиплин рухуну верди.
Галатялълар 5:22-23
Ама Рухун йемиши шьойле: севги, севинч, баръш, сабър,
явашлък, ийилик, садикан олмак, йумушаклък ве кендини
заптеттирмек.
2. Петрус 1:5-9
Иште, там бунун ичин чок диккатла урашън ки,
- иманънъза ийи табийетлер катасънъз,
- ийи табийетлере билги катасънъз,
- билгийе кендини заптетмек кувветини катасънъз,
Имансъз кишилер, чоу заман контролсуз бир хаят яшъйорлар: беденлерин
истеклери нейсе, ону япарлар. Азъна не гелирсе, ону сьойлерлер. Аклъна ханги
фикир гелирсе, ону хич контрол етмеден девам еттирийорлар. Месих иманлъсъ
ьойле яшаямаз. Онун бедени артък гюнаха куллук еден бир хизметчи деилдир.
Артък Месих бизден шуну беклийор:
Ром. 6:13
Беденинизин парчаларънъ да Аллаха верин, дорулуа
инструмент олсунлар.
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14 - Боклуа сарълмак
Лондон’да бир полис акшамлайън махаллесинде сокакларъ долашъркен, бир
чьоп тенекесинден бюйюк бир наара ишитти. Сандъ ки, бир кеди боклукларъ
каръштърърмъш ве ону ковмак истеди. Ама яклашънджа кеди деил де, генч бир
еркек чоджук фарк етти. Ону чьоплерден чъкарънджа, чоджук баърмая
башладъ: “Брак бени! Бу беним!” Полис ьондже бу чоджукла не япаджаънъ
шашърдъ, сонра аклъна бир фикир гелди. Алъп ону рахибелерин ишлеттиклери
бир еве гетирди. Католик килисесине балъ о кадънлар, о чоджук гиби сокакта
яшаян кимсесиз къзанлара бакардълар.
Чоджуу бюйюк бир севгийле ичери
алдълар, онун гиби башка бир сюрю
чоджукла танъштърдълар. Хепси бу
рахибелерин
сайесинде
сокак
хаятъндан куртулмушлардъ. Акшам
йемеи ичин вакът гелмишти. Ама
ьондже ону узун узун йъкамая
башладълар. Йъканъркен чоджук съкъ
бир йумрук япъп елини хич ачмаздъ
ве хеп “Бу беним! Буну кимсе аламаз
бенден!” дийе хайкърърдъ. Рахибелер
не кадар ураштъларса да, бир тюрлю
онун елини ачамадълар. Ен сонунда
бириси ону кандъръп диккатини
башка тарафа чекти, ьойлеликле
чоджук елини ачтъ: ичинден ески, пис
бир куру екмек парчасъ дюштю.
Чоджук ону чьоп тенекесинден
чъкармъштъ ве шимди ону бракмак
истемеди. Ашаъдаки йемек одасънда
чок зенгин ве леззетли бир софра
хазърланъркен, о чоджук садедже о
куру екмек парчасънъ дюшюндю.
Раб да бизим ичин чок зенгин ве леззетли бир софра хазърлъйор:
Йешая 25:6-8
Хер Шейе Егемен РАБ бу дада бютюн улуслара ялъ
йемеклерин ве динлендирилмиш сечкин шарапларън
сунулдуу зенгин бир шьолен вереджек... ьОлюмю сонсуза дек
йутаджак. Раб Йахве бютюн йюзлерден гьозяшларънъ
силеджек. Халкънън утанджънъ бютюн йерйюзюнден
калдъраджак.
Ачъклама 19:9
Ве бана деди: “Йаз! Не мутлу о кишилер, Кузу’нун дююн
софрасъна даветлидирлер!” Хем де бана деди: “Бунлар
Аллахън хакикат сьозлеридир!”
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О зенгин софра, Раббимиз Иса Месих’ле бераберлик демектир. О гюнде
сонсуз, хич чюрюмейен беденлеримиз оладжак, онларън да йемее ихтиячларъ
йоктур. Бизе севинч верен, бизи сонсузлуа кадар дойураджак олан, Раббимизин
якънлъъдър. Дженнет бир йер деилдир, Аллаха якън олмактър. Орада асъл
анламда йемек ичмек, еленмек, мюзик ве буна бензер шейлер олмаяджак.
Бютюн бунлар ен бюйюк севинч ичин садедже бирер ьорнектир. Раб бизе
кендисини вереджек!
Раб Иса Месих бу хакикатъ шьойле ачъкладъ:
Йуханна 6:51
“Гьоктен инмиш олан яшаян екмек беним. Бир киши бундан
йеди ми, сонсуза кадар яшаяджак. Беним вереджеим екмек
де, кенди беденимдир. Бен ону дюнянън яшамъ ичин
вереджем.” ()
Ве буну кючюк бир дереджеде даха шимдиден япъйор. Топлулукта Раббин
софрасънъ кутларкен, геледжектеки о бюйюк софрайъ анъйоруз. Раб Иса даха
шимдиден сени бюйюк ве зенгин бир софрая буйуруйор:
Ачъклама 3:20
Бак, бен капъда дуруйорум ве ону чалъйорум. Бир киши
сесими ишитип капъйъ ачтъ мъ, ичери гиреджем ве онун
янъна геледжем. О ве бен, икимиз бирликте софрая
отураджаз.
Ама бу софра дуруркен, биз не япъйоруз? - Бу чоджук гиби, бир парча куру
екмее сарълъйоруз, “Бу бенимдир! Буну кимсе бенден аламаз!” дийе
баъръйоруз. Бир иманлъ даха кенди табийетине, кенди истеклерине сарълдъ мъ,
о зенгин софрадан тадамаз. Аркадаш! Брак кенди кючюк алъшканлъкларънъ,
сенин курумуш адетлерини, умут баладъън о уфаджък шейлери ве Раббе гювен.
О сени темизлейип рухсал зенгинликлерле долу бир хаята давет едийор.
Кендиси сени шьойле чаъръйор:
Маркос 10:29-30
“Сизе чок дору бир шей сьойлейейим: вар ьойле инсанлар,
бенден ичин ве ‘ийи хабер’ден ичин бракъйорлар евини,
кардешлерини, къзкардеш-лерини, анасънъ, бабасънъ,
къзанларънъ я да тарлаларънъ. Онлардан йок бир киши,
шимдики заманда онун йюз катънъ казанмасън: хем евлер,
кардешлер, къзкардешлер, аналар, къзанлар ве тарлалар,
(ама онларън янънда чекилер де казанаджак), хем де
геледжек заманда сонсуз яшамъ казанаджак.”
Ама биз бир шейи бракмая хазър деилсек, онун йюз катънъ насъл
казанаджаъз!
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15 - Ен кувветли силах

Раб Аллах бютюн йерйюзюню яраттъктан сонра, япмъш олдуу хер шейле
севинмиш. Хер яратъън бир иши, вазифеси ве айръджалъъ вардъ. Хепси бирлик
ве мутлулук ичинде яшардълар. Садедже кузу Аллахън крал искемлесинин
ьонюнде юзгюн юзгюн дурурмуш ве ьобюр хайванларън севинджини
пайлашамазмъш. Раб Аллах кузунун юзюнтюсюню фарк едип она сорду:
“Сенин нейин вар да, о кадар мутсуз ве юзгюн бакънъйорсун?” - Кузу дерин бир
ах чекерек , “Ей, Раб Аллах!”, дийе джевап вермиш, “Бен зайъф ве корунмасъз
икен, насъл севинчли ве мутлу олайъм? Бютюн яратъкларън арасъндан бир тек
бен фарклъйъм. Неден ьобюр хайванлара вердиин гиби, бана да силахлар
вермедин? Херкесин бир силахъ вар: сиври бойнузлар, кескин пенчелер, зехир
долу дишлер, шевик аяклар, гениш канатлар... иште, херкесин бир силахъ вар.
ьОбюр хайванларън хепси кенди кендилерини куртарабилирлер: кимиси
качъйор, кимиси йюксеклере търманъйор, кимиси вуруйор, кимиси ъсъръйор,
кимиси сокуйор... сьозюн късасъ, херкес биршейлер япабилийор кендини
куртарсън, ама бен...?”
Раб Аллах кузунун шикайетлерини динлейип она хак вермиш: “Пеки, мадем
ьойле, бенден бир силах исте, бен де сана вереджеим. Не истийорсун: пенчелер
ми, търнаклар мъ, кескин дишлер ми, сиври бойнузлар мъ, канатлар мъ... сеч!” “Ай, оламаз”, демиш кузу, “ьОйле коркунч силахлар аджътъръйор. Сенден даха
хъзлъ силахлар истейеджеим, ьойле ки, онларла дюшманъ, кьотюлюю герчектен
йок едейим”. Раб Аллах она шьойле каршълък вермиш: “Чок уйгун бир шей
истедин. Онун ичин сана истедиини вереджеим. Иште сана ен хъзлъ силахларъ
верийорум. Бунларла бютюн дюшманларънъ йенип йок едебилирсин: явашлък,
федакâрлък ве сабър.”
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Кузу ийи ве там Аллахън гьонлюне гьоре бир сечим яптъ. Раб Аллах, кузуйу
анлаябилир чюнкю айнъ табийети ташъйор. О да кузу табийети алъп
йерйюзюне гелди ве Иса Месих’те кендини гьостерди:
Ей бютюн йоргунлар, аър йюк алтънда оланлар! Бана гелин,
бен сизе рахатлък вереджем. Беним бондрууму такън ве бенден
ьоренин. Чюнкю бен яваш ве алчакгьонюллюйюм. (Матта 11:2829)
Ве иманлъ Месих’е уйгун яшамак истерсе, онун кузу табийетини такмалъ:
мадем Месих кузу олду, она иман еденлер де кузу оладжак:
1. Петрус 2:21-23
Чюнкю Месих де бизим ичин чеки чекти. ьОйлеликле бизе
бир ьорнек брактъ. Биз де Онун изинден йюрюйюп, Онун
аркасъндан гиделим.
“О гюнах ишлемезди. Онун азънда да хич бир алдатъръджъ
сьоз булунмаздъ.”
О, сьовюлдюю заман сьовмекле каршълък вермезди. Ве чеки
гьорюндже, коркутурмая калкмадъ. Ама кендини дорулукла
давалаян Аллахън еллерине теслим етти.
Не кадар да зордур, кендимизи савунмаялъм, интикам алмаялъм, кендимизи
Раббин елине теслим еделим. Раб Иса деди ки: “Бакън, бен сизи койунлар гиби
куртларън арасъна йоллуйорум.” (Матта 10:16). Иште бурада Раббин гюджюню
гьорюйоруз, Иса Месих’ин хабери герчек олдууну анлъйоруз: бир кузу
куртларън ортасънда насъл аякта калабилир? Онун силахларъ явашлък,
федакâрлък ве сабър икен, насъл куртларън дишлерине курбан гитмейеджек?
Ама кузунун бир силахъ даха вар, о да чобандър. Кузу она якън калдъкча
куртлар яклашамаз, яклашса да зарар веремез. Ама кузу кенди йолларъна
чекилди ми, чобанън сесини ишитемез олду му, о вакът герчектен куртларън
арасъна дюшебилир. Севгили кардеш, я да къзкардеш: чобанън янъндан бир ан
ичин де олса, хич айрълма, о сени коруяджак!
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16 - Zинджирде бир халкасън
1850 йълларънда Америка’да Едwард Кимбалл адънда
бир иманлъ кардешмиз яшардъ. Сърадан бир адамдъ, онда
не бюйюк ваизлик, не де бюйюк муджизе япма гюджю
вардъ. Кючюк бир топлулукта къзан дерслери иле
илгиленирди. Ама о иши чок джидди алдъ. Бир авуч
генчлер ичин гьоревлийди ве онларън куртулушу ичин
гедже гюндюз дуа едерди. Хер пазар гюню о генчлере дерс
верирди.
Ама Двайт Мууди адънда бири, хер дерсте уйкуя
далърдъ. Кимбалл гене де вазгечмеди. “Пазар гюню
олмазса, ону хафта арасъ тутаджам” деди. Бир гюн
кураjланъп Мууди’нин чалъштъъ дюкканъна гирди.
Дорудан онун янъна гитти, елини онун омузуна койду ве
деди ки: “Евладъм, Раб сени чаъръйор. Даккада хаятънъ она
вер”. Дюккандан айрълънджа, Кимбалл бюйюк бир
янлъшлък яптъънъ ве Раббин ишини башарамадъънъ
дюшюндю. Мууди исе, о гюн иштен еве гидеркен, йепйени
бир адам олмушту. Герчектен о гюн Рабби кабул етмишти. Гитгиде иманда
бюйюдю ве ен сонунда Америка’нън ен бюйюк мюjдеджиси олду.
1873 сенесинде Мууди Ингилтере’нин Ливерпоол
касабасъна гитти. Орада биркач гюн арка аркая бюйюк
мюjделеме топлантъларъ дюзенледи. Топлантълар ен башта
чок зайъф ве башаръсъз гечти. Ама сонра санки рухсал
капълар ачълдъ ве чок киши Раббе гелмейе башладъ.
Мууди, Ф.Б. Майер адънда бир Инджил професьорюн
евине де урадъ. Майер ьондже Мууди’нин конушмасънъ
бираз беенмеди, ама сонра ону дестеклемейе башладъ.
Мууди, Майер’и Америка’я давет етти, орада мюjделеме
топлантъларъ япсън.
Бир пастор топлантъсънда Майер конушуркен, бирчок
киши Раб ичин хершейден вазгечмейе чекинирди. Буну
фарк еден Майер деди ки: “Мадем хенюз Раб ичин
хершейден вазгечмейе хазър деилсиниз, аджаба олур му
сизин ичин дуа едейим, Раб сизи хазър олмая хазър
етсин?” Бу сьоз, Вилбер Чепмен адънда генч бир пасторун
хаятънъ деиштирди. О замана кадар зайъф, берекетсиз бир
хаят сюрмюштю. Чепмен къса бир заман ичин гезиджи бир
мюjдеджи олду ве бу хизметте бютюн Америка’йъ гезди.
1900 йълларънън башънда чок еткилейиджи иди.
Аз сонра Чепмен, Биллй Сандей адънда имана гелмиш
бир спорджуйу булду. Ону мюjделеме топлантъларънда
чалъшмак юзере давет етти. Сандей кендиси бугюне кадар
Американън гелмиш гечмиш ен попюлер ве халкън
дуйгуларъна ен якън ваиз олду. Шарлот касабасънда
Сандей’ин конушмасъ юзерине бир груп йени иманлъ
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олушту. Онлар да Кутсал Рух’ун йениден кувветли ишлер япмасъ ичин сюрекли
дуа едердилер.
1934 йълънда Мордекай Хем адънда танънмъш бир
конушмаджъ давет еттилер. Шарлот касабасънда биркач
гюн бойунджа мюjделеме топлантъларъ дюзенледи.
Топлантълар хич ийи гитмеди. Мордекай кърък бир
рухла, гюнлюк дефтерине къса бир дуа яздъ: “Раб, бизе
бурада икинджи бир Пентикост гюню вер... Йарън Рухуну
дьок!”. Ертеси гюн Раб онун дуасъна джевап верди.
Топлантъда онбиринджи сънъфъна гиден генч бир
ьоренджи аяа калкъп ьоне чъктъ ве хаятънъ Раб Иса’я
теслим етти. ьОренджинин адъ: Биллй Грехем. Бугюне
кадар бютюн дюняда ен чок танънан, ен чок девлетлерде
хизмет етмиш олан мюjдеджи одур.
Аджаба, Едwард Кимбалл ишини япмамъш олсайдъ?...
Бугюнлерде Биллй Грехем’и танъмаян иманлъ
хемен хемен йок. Йюзбинлердже кишинин ьонюнде
мюjдейи яймак, бюйюк бир иш сайълъйор. Ама Раббин
ьонюнде, Едwард Кимбалл’ън иши айнъ о кадар
ьонемли сайълъйор. О адам бир авуч деликанлъ иле
урашмамъш олсайдъ, йукаръда анлаттъъмъз зинджир
мейдана гелмейеджекти.
Ески Ахит’те Рут адънда бир кадън вардъ. Исраилли
деилди, Моав халкъндан иди. Коджасъ ьолюндже
кайнанасъйла Исраил’е йерлешмейе карар верип
шьойле дийор:
Рут 1:16
Сен нерейе гидерсен бен де орая гидеджеим, сен нереде
калърсан бен де орада каладжаъм. Сенин халкън беним
халкъм, сенин Танрън беним Танръм оладжак.
Бу караръ вермек, Раб ичин япълан кючюк бир иш иди. Не Раб ичин саваштъ,
не муджизе яптъ, не де пейгамберлик етти. Ама Раб о кючюджюк караръ
кулландъ: Рут, Бейтлехем касабасъна йерлешийор, орада Боаз адънда бир
адамла евленийор ве бьойлеликле хем бюйюк крал Давуд’ун, хем де Иса
Месих’ин ненеси олуйор (Рут 4:21-22 ве Матта 1:5-16). Бьойлеликле бугюне
кадар онун адъ Раббин китабънда анълъйор.
Сенин де адън Раббин ьонюнде анълсън дийе истийор мусун? О заман
Раббин сана вермиш олдуу кючюк ишлери хор гьорме. Садикан ол, онларъ
йерине гетир. Буну япарсан, Раб бир гюн сана шьойле конушаджак:
Матта 25:21
Ийи яптън, сен ийи ве садикан бир хизметчисин. Сен аз бир
шейле дюрюст даврандън, бен де сени чок шейлерин юстюне
кояджам. Ефендинин севинджине катъл.
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17 - Üч тане елек
Üнлю Грек филозоф Сократес бир гюн
Атина’нън чаршъсънда отурукен, бир адам
бюйюк хейеджан ичинде кошарак она
гелмиш.
Копушмактан
онун
солуу
кесилмишти
ве
сабърсъзлък
ичинде
Сократес’е
бир
аркадашъ
хаккънда
биршейлер анлатмая калкмъш: “Сократес,
сенин филанджа ахбабън вар я; билийор
мусун, бугюн онун ичин не ьорендим...” Ама
Сократес адамън сьозлерини кесмиш ве
гюлюмсейерек демиш: “Дур, девам етмеден
сана бир шей сорайъм: сьойлейеджеин
шейлери юч електен гечирдин ми?” Адам
шашкънлък ичинде, “Насъл юч елек? Онлар
да неймиш” дийе сормуш.
“Евет”, демиш Сократес, “Üч тане елек вар.
Биринджисинин адъ ‘хакикат’тър. Инсанолу хер заман дору олан шейлер
конушмалъ. Сен бана бир шейлер анлатмая калкъйорсун. Аджаба, анлатаджаън
шейлерин хепси дору му дийе, ийи гиби араштърдън мъ?” ьОбюр адам алчак
сесле демиш ки: “Еем, аслънда кендим ону араштърмадъм, бана башкасъ
анлаттъ.”
Сократес девам етмиш: “Демек ьойле! Ама херхалде сьойлейеджеклерини
икинджи електен гечирдин, о да ‘ийилик’тир. Мадем анлатаджаън шейлер дору
деил, херхалде ийи шейлердир, деил ми?” Адам гене кекелемейе башламъш:
“Хайър, сана аркадашън хаккънда кьотю бир шей анлатаджактъм.”
“О заман”, демиш Сократес, “Сон
оларак
да
ючюнджю
елеи
кулланалъм:
‘гереклилик’.
Сен
меджбур мусун, бана о шейлери
анлатасън?” Бунун юзерине адам
къпкърмъзъ олуп демиш: “Шей, не
дийейим, яу? Ех, аслънда меджбур
деилим буну анлатмая, ама иште...”
Сократес де сон оларак демиш ки,
“Мадем сенин бана анлатаджаън
шейлер не дорудур, не ийидир, не де
гереклидир, о заман даха ийи хич анлатма, не бени, не де кенди кендини бошуна
хейеджанлантърма.”
Евет, Месих иманлъсъ кенди сьозлерине чок фазла диккат етмели.
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18 - Атеш гьолюнден чъкмак

Чок кьотю йюрекли бир кадън вармъш. Бир гюн ьолмюш. Хаятънда бир кере
олсун ийилик япмамъш, ийилиин хич бир изи калмамъш. Кадън алънъп атеш
гьолюне атълдъ. Ама онун коруйуджу мелеи каршъда дуруп дюшюнмейе
башламъш: “Кешке бу кадънън яптъъ тек бир ийилик аклъма гелсе! О заман
Танръя ону бидиребилирдим.” Сонра кадънън яптъъ бир ийилии аклъна
гетирмиш ве Танръя демиш ки, “Кадън гюнюн биринде бахчесинден бир соан
чъкаръп бир диленджи кадъна верди”. Танръ мелее джевап оларак демиш ки,
“Пеки, о кючюк соанъ алъп атеш гьолюндеки кадъна узатър. Она тутунсун, сен
де ону чъкарърсън. Еер ону о атеш гьолюнден чъкармая башарърсан, изин
верийорум дженнете гирсин. Ама соан копарса, кадън олдуу йерде калсън”.
Мелек кошарак кадънън булундуу йере вармъш, она соанъ узатъп демиш ки,
“Ал кадън, буна тутун ве кендини бу йерден чъкар”. Сонра усул усул кадънъ
кендине дору чекмейе башламъш. Аз калсън, ону башараджактъ. Ама атеш
гьолюндеки ьобюр гюнахкарлар гьорюндже, насъл кадън чъкарълъйор, хепси
она тутунарак кендилери де чъкарълмая бакмъшлар. О заман кадън къзмая ве
онларъ текмелемейе башламъш. Демиш ки, “Мелек гелди, бени чъкарсън, сизи
деил. Бу соан да бенимдир, сизин деил!” Там буну сьойлейиндже, соан копмуш.
Кадън да йениден атеш гьолюне дюшмюш. Иште, орада бугюнкю гюне кадар
атешлер ичинде къвранърмъш. Мелек исе, аламая башлайъп узаклашмъш. (Рус
язар: Фйодор Достойевски)
Бу коркунч хикайе бизи атеш гьолю хаккънда бираз дюшюндюрсюн. Йазар
Достойевски инсана ьонемли бир дерс вермек истийор: инсан ийилик япмъш
олса биле, ен сонунда кенди кендини атеш гьолюнден куртарамаз. Йаптъъмъз
ишлерин арасънда бираз ийилик булунурса да, йюреимиз хич бир заман
Аллахън истедии кадар темиз оламаяджак. Атеш гьолюне атълмъш олан
джанлар, йюреклериндеки кьотюлюклерин йюзюнден орада булунуйорлар.
Хикайенин асъл дерси затен будур: атеш гьолюнден чъкмак йок. Орая бир кере
атълмъш оланлар, сонсузлара кадар орада каладжак. Бирчок киши ‘джехеннеми’
бир темизлеме йери гиби кабул едийорлар: инсан Аллах тарафъндан махкеме
олуп, джеза оларак атъладжакмъш. Белли бир заман орада калдъктн сонра,
джезасънъ ьодемиш оладжак ве гене дженнете гидеджекмиш. Бу дюшюндже
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кесинликле Шейтандандър. О, сонсузлара кадар атеш гьолюнде ялнъз калмамак
ичин, кендине аркадашлар аръйор. Бу амач ичин, “джехеннемден чъкмак”
масалънъ уйдуруп инсанларъ Аллахън кутсаллъъндан узаклаштърмак истийор,
“Кенди джезамъ кендим ьодерим” дюшюнджесийле бизи алдатмак истийор.
Шимди де Инджил’ден атеш гьолю хаккънда салам билги алалъм:
Ве ьолюлери гьордюм, бюйюклери де кючюклери де. Крал
искемлесинин ьонюнде дурурдулар. Ве китаплар ачълдъ. Ве гене
башка бир китап, хани яшам китабъ да ачълдъ. ьОлюлер де о
китапларда не язълъйдъ, она гьоре даваландълар. Евет, кенди
яптъкларъна гьоре даваландълар. ... Иште, икинджи ьолюм будур,
бу атеш гьолюдюр. Ве бир кишинин адъ о яшам китабънда язълъ
оларак булунмадъйса, о киши атеш гьолюне атълдъ... Онларъ
саптъран Шейтан да кюкюрт ве атешле янан гьоле атълдъ.
Джанавар ве сахте пейгамбер затен орададърлар. Ве онлара
сонсузлара кадар чеки чектириледжек. (Ачъклама 20:12-15,10)
Евет, Инджилин кесин ьоретишине гьоре, бир кере атеш гьолюне атълмъш
олан кимсе, бир даха орадан чъкамаз. Аллах сонсуз бир варлъктър, ве онун
вереджеи джезалар да сонсуздур. Дирилиштен сонра, херханги бир деишме
олмаяджак, хершей сон халини булур.
Пеки, кимлер атеш гьолюне атъладжак? Гьордююмюз гиби, херкес кенди
яптъкларъна гьоре даваланаджак. Херкесин яптъкларъ, китапларда язълъдър.
Ама онун дъшънда башка бир китап даха вар: о да яшам китабъдър. Куртулуш
ондадър - садедже кимин адъ орада язълъйса, онлар атеш гьолюне атълмаяджак.
Бу яшам китабъ, аслънда ‘Кузу’нун, яни Иса Месих’ин китабъдър. О Кузу’нун
курбанънъ кабул етмиш олан бир кишинин адъ о китаба язъладжак. ьОйле бир
киши атеш гьолюне атълмаяджак. ьОйле бир киши ‘Йени Йерушалим’
касабасънда о Кузу, яни Иса Месих, иле бирликте сонсузлара кадар яшаяджак:
Ачъклама 21:27
Ве мундарлък гетирен шейлер, я да иренч шейлер япан я да
ялан сьойлейен кишилер орая асла гиремейеджеклер. Саде
кимин адъ Кузу’нун яшам китабънда язълъ исе, онлар орая
гиреджеклер.
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19 - Учан Искочялъ
Ерик Лиделл адънда генч бир Искочялъ 1924 сенесинде Олимпиятларда
алтън мадаляйъ казанъркен, бютюн дюнянън диккатини чекти.
Ерик’ин анасъ ве бабасъ Чин’де мисйонерлик
япардълар, Ерик де орада дюняя гелмишти. Ама
хенюз йеди яшънда икен, ону Ингилтере’йе бир
ятълъ окула йолладълар. Ерик де генчлиинин
чоуну анасъндан бабасъндан айръ оларак гечирди.
Окулун директьорю Ерик’ин спора каршъ бюйюк
мераъ олдууну фарк етти ве кошуджу олмая дестек
верди. Къса бир заман ичинде деликанлъ Ерик там
бир атлет беденини гелиштирди. Айнъ заман
иманда да гелишмейе башладъ: сабахлайън чок
еркенден калкъп хер гюн Инджили окумая алъштъ.
Üниверситейе башлайънджа, Ерик рекор юстюне
рекор кърдъ. Абласъ Чин’де калмъш олан анасъ ве
бабасъна мектупта шьойле яздъ: “Ерик хер хафта
йени йени ьодюллер еве гетирийор: мадалялар, плаклар, покаллар в.с. Артък
онларъ нерейе кояджаъмъ шашъйорум!” Бьойлеликле Ингилтере’нин ен юнлю
ве севилен спорджулардан бири олду.
1924 сенесинде Ерик Лиделл олимпиятларда 100м кошусуна катълмак юзере
Парис’е гитти. Бюйюк фавори ойду. Айларджа бу
кошуя хазърлък яптъ, херкес де онун казанмасънъ
беклерди. Ама Парис’е варънджа кьотю бир шей
ьоренди: ьон кошуларън бири, пазар гюню
оладжактъ. О йълларда Месих иманлъларън чоу,
пазар гюнюню чок кутсал саярдълар. ьОйле ки,
чоу ‘Септ гюню’ деркен, пазар гюню демек
истедилер. Ве Ески Ахит’те Септ гюнюнде
чалъшмак ясак икен, Ерик Лиделл де бу ьон
кошуя биле катъламаяджаънъ дюшюндю. Чок зор
бир дурумда калдъ: кошмазса виджданъ рахат
каладжактъ,
Раббин
истедиини
йерине
гетиреджекти. Ама бютюн Ингилтере она
къзаджактъ, чюнкю кесин бир алтн мадаляйъ
качърмъш оладжактъ. Хатта кралън кендиси она
кошуя катълмасънъ буйурду. Ерик исе, “Ен башта
Ингилтере’нин кралъна деил де, бютюн дюнянън
кралъ олан Танръя бойун емем герек” дийе
джевап верди. Бьойледже кошуя катълма фърсатънъ качърдъ. Кошу олуркен,
Ерик Лиделл Парис’ин бир топлулуунда Йешая’нън къркънджъ бьолюмюнден
вааз етти:
Ким денизлери авуджуйла, гьоклери каръшъйла ьолчебилди?
Йерин топраънъ ьолчее съдъран,
Даларъ кантарла, тепелери теразийле тартабилен вар мъ? ...
РАБ ичин улуслар ковада бир дамла су,
Теразидеки тоз зерреджии гибидир.
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Адаларъ индже тоз гиби тартар. ...
РАБ’бин ьонюнде бютюн улуслар бир хич гибидир.
Раб гьордю, насъл Лиделл’ин кендини онун ьонюнде алчалтърдъ ве о
себептен ону херкесин ьонюнде йюкселтирди. Даха ьондже Америкалъ бир
спорджу Лиделл’ин джебине кючюк бир нот койду, юзеринде 1.Самуел 2:30
язардъ: “Бени онурландъранъ бен де онурландъръръм”. Ве айнъ ьойле олду:
400м кошусунда бир Ингилиз спорджу катълмактан вазгечти ве кенди хаккънъ
Лиделл’е верди. Бютюн ьон кошуларъ йенип финала кадар гелди. Ама кимсе
онун казанаджаънъ беклемезди, чюнкю 100 иле 400 метре кошуларънън
арасънда далар кадар фарк вар, бамбашка методлар кулланълъйор. Ерик Лиделл
де хич хазърлък япмамъшкен о 400 м кошусуну казандъ ве бютюн дюняда
сенсасйон яраттъ. Артък она “Учан Искочялъ” лаабънъ вердилер.
Ама Ерик Лиделл кендини садедже олимпиятларда
иманлъ оларак гьостермеди. Мадаляйъ казандъктан сонра,
Ингилтере’де калъп рахат ве попюлер бир яшам
сюребилирди; ама ону япмадъ. Додуу йер олан Чин’е
дьондю ве мисйонер оларак ишледи. 1937 сенесинде
Жапонялълар орайъ еле гечириндже ону башка
иманлъларла бирликте бир иш кампъна кападълар. Орада
да 1945 сенесинде ьолдю. ‘Учан Искочялъ’ иманлънън
яръшънъ битирмишти.
Ерик Лиделл бютюн иманлълара ьонемли бир дерс
верийор: Рабден не анладъйсак, пахасъ не олурса олсун,
она гьоре яшамалъйъз. Аслънда Лиделл’ин инандъъ
янлъштъ: Раб бизе не пазар гюню, не де джумартеси гюню
ишлемейе ясак етмийор. Джумартеси гюню ичин Иса
демишти:
Йуханна 5:17-18
“Беним Бабам шимдийе кадар ишлемектедир, бен де
ишлийорум.” Бунун ичин Йахудилер даха да фазла бактълар,
Ону ьолдюрсюнлер. Деил О саде джумартеси гюнюню бозсун,
Аллаха ‘Баба’ биле дерди, ве бьойлеликле кендини Аллахла
бир кълардъ.
Иса, джумартеси гюню чалъшма ясаънъ калдъръйор ве онун йерине пазар
гюнюню де коймуйор, чюнкю Месих’ин апостолу олан Павлус шьойле
конушуйор:
Ромалълар 14:5
Бир кардеш, бир гюню ьобюр гюнлерден даха юстюн тутуйор.
Ама башка бириси бютюн гюнлери айнъ тутуйор. Херкес
кенди дюшюнджесинде там карарлъ олсун.
Бу айет кесин оларак гьостерийор ки, Раб артък хичбир гюню ‘кутсал’
саймъйор, о гюнде иш япълмасънъ ясак етмийор.
Ама бурадаки меселе башка: Ерик Лиделл кенди виджданъна каршъ гитмеди,
кенди дуйгусуна гьоре яшадъ. Ве онун ичин Раб де ону йюджелтирди. Ах, кач
кере биз рахатсъз олмак истемедиимизден, я да инсан коркусундан кенди
инандъъмъзън терсини япъйоруз. О заман биз Рабби шанландърмак
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истемийоруз, о да бизи шанландърмаяджак. Не мутлу о кишийе ки, Павлус’ла
бирликте шьойле конушабилсин:
Ромалълар 14:22-23
Сенин инандъън айръ бир меселен ми вар? Сен ону Аллахън
ьонюнде кендине сакла. Не мутлу о адам, хани кабул еттии
меселелерде кенди кендини даваламъйор. Ама ким (ясак
сайдъъ бир шей) йеркен шюпе едерсе, даваланъйор; чюнкю о
иш имандан деилдир. Ве имандан гелмейен хершей
гюнахтър.
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20 - Хаят татлъдър

Бин сене ьондже, Аврупа’нън сарайларънда сойлу кишилер чок аджъмасъз
бир ойун дюшюндюлер. Онунла халка елендже гетирмейе чалъштълар:
Бир каленин авлусунда коджаман бир казана бал дьокюп кайнатърдълар.
Авлунун капъларъ съкъ капанмъшлардъ. Сойлу кишилер ве сърадан олан
ватандашлар авлунун етрафънда йюксек трибюнлерде отурурду, оладжак
шейлери бюйюк меракла сейредерди. Сонра тербийелештирилмиш бир айъ
кафесинден салдълар. Балън татлъ кокусу айън бурнуна улашънджа, чок фазла
иштахланъп балъ татмак истеди. Бурнуну о кайнаян казанън ичине сокуп балдан
тадънджа, табии ки, хемен азънъ яктъ ве аджълар ичинде узаклаштъ. Ама балън
кокусу айънън кафасънъ курджалайъп ону дели етти. Не кадар янса да, бир кере
даха о балдан татмак истеди. Ве бьойлеликле ен сонунда аджълар ичинде
байълъп джанънъ верди.
“Бир кере даха тадайъм, саде бир кере даха!” Биз инсанлар айнъсънъ
дюшюнмюйор муйуз? Хаятъмъз бизе балдан татлъ гелийор, ама о сьозде татлъ
шейлери денейиндже янъйоруз. Иште, гюнах бизи ьойле япъйор: хем бизе зарар
верийор, хем де бизе татлъ гелдии ичин, ону бир кере даха денемек истийоруз.
“Билийорум, дедикоду гюнахтър. Ама саде бир кере даха япайъм, ондан
сонра дураджаъм!”, “Бир кере даха сархош олайъм ве артък край! Бу сон
олсун!” Не язък ки, деил саде Иса’йъ танъмаянлар, бирчок иманлъ биле ьойле
дюшюнюйорлар. Факат бизе татлъ гелен бу дюнянън хаятъ Аллаха каршъдър:
Бу дюняда саде шунлар вар: беден табийетинин истедиклери,
гьозлерин истедиклери ве бу хаятън бош гуруру. Ве бунлар
Баба’дан деил, дюнядандърлар. Бу дюня ве бу дюнянън севдаларъ
гечмектедир. Ама ким Аллахън истедиини йерине гетирирсе, о
сонсуза кадар дураджак. (1.Йуханна 2:15-16)
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Гюнах бизе бал гиби татлъ гелийор, ама зарар ве ен сонунда ьолюм
вермектен башка бир ише ярамъйор. Севгили кардеш я да къзкардеш, гюнахън
татлълъъна алданма, онун сону ьолюмдюр. Бен сана шимди даха гюзел ве
беслейиджи бир бал гьостереджеим:
Сьозлерин не кадар татлъ гелийор дамаъма, азъмда балдан
даха татлъ! Сенин емирлерин сайесинде анлайъшлъ олдум, онун
ичин нефрет едерим бютюн яланджъ йоллардан. (Мезмур 119:103104)
РАБ коркусу кутсалдър: сонсузджа калър. РАБ’бин
карарларъ хакикаттър: хепси дорудур. Онлар алтъндан, ен саф
алтъндан даха къйметлидир; балдан, ен темиз балдан даха
татлъдър! (Мезмур 19:10)
Сенде Аллах коркусу вар мъ? Раббин сьозлеринден титрийор мусун? Иса
Месих’ин сьозлерине ьозлюйор мусун? Иште, бизе верилен герчек бал одур,
бизе яшама гьотюрен йийеджеимиз одур.

40

21 - Деерсиз саман мъ, йокса дири ъшък мъ?
Бир кралън ики олу вармъш.
Йашланънджа,
кенди
краллъънъ
оулларънън бирисине теслим етмейе
хазърлък япмъш. Ама хангисине?
Краллък гьореви ичин ен уйгун
евладънъ сечмек ичин икисини денемек
истеди. Ики олуну янъ чаъртъп деди ки,
“Евлатлар, гьордююнюз гиби, бен
артък яшландъм. Беним йериме сизден
бириси крал оладжак. Шимди де сизе
бир ьодев верийорум. Икинизден ким о
гьореви даха ийи йерине гетирирсе,
крал оладжак. Бен икинизе айнъ парайъ
вереджеим. О парайъ алъп не
истерсениз алън ве алдъънъз шейлерле
сарайъмдаки
ен
бюйюк
салону
долдурун. Ким о салону ен чок долдурурса, беним мирасчъм о оладжак.”
Биринджи оул гитмиш бу пара каршълъънда бир кьойлюден чок фазла саман
алабилмиш. Биркач ьокюз арабасъйла сарайън салонуна гетирмиш ве коджаман
бир йъън саманла о холу хемен хемен долдурмуш.
Икинджи оул саде кючюджюк бир мум
алмъш
ве
хизметчилерине
саманъ
калдърсънлар
дийе
буйурмуш.
Акшам
олунджа муму оданън ортасънда дикип
якмъш. О коджаман хол хемен мумун
ъшъъйла айдънланмъш, ен ърак кьошесине
кадар айдънлъкла долмуш. Бабасъ ону
гьорюндже демиш: “Аферин, сен беним
мирасчъм
оладжаксън,
чюнкю
евими
къйметсиз саманла деил, ама бизе герекли
олан бир шей, яни ъшъкла долдурдун”. Бьойлеликле икинджи оул крал олмуш.
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22 - Кьотюйю йен!
Енрино Дапотсо адънда
чок танънмъш Италялъ бир
мюjдеджи
вардъ.
Кенди
хаятъндан шу олайъ анлаттъ:
“Иманлъ
олдуум
ичин
сенелердже бир Алман КZ
лагеринде калдъм. Орада
хепимиз чок ашъръ бюйюк
чекилер
гьордюк.
Чок
зайъфладъм, 45 кг олдум.
Бютюн
беденим
яралар
ичинде калдъ. Са колум
кърълмъштъ
ве
доктуру
чаърмадълар. 1943 сенесинде 25. Декември, яни Иса Месих’ин Доуш
Байрамънда, акшамлайън лагер шефи бени чаъртърдъ. Йалън аяк ве белден
йукларъ чъплак оларак бени кендисинин ьонюнде аякта тутту. Адам зенгин бир
софрада отуруп ен леззетли йемеклер гетиртмишти ве шимди бюйюк иштахла
йийорду. О вакът кьотю олан бени коркунч бир денемейе сокту. Лагер шефи
бана сорду: “Хей, Дапотсо! Сен даха Мезмур 23’е инанъйор мусун? Хани, насъл
иди: ‘Дюшманларъмън гьозю ьонюнде, бана софра курарсън; башъма гюзел
кокулар дьокерсин; кадехим ташъйор. Евет, яшамъмън хер гюнюнде, ийилик ве
мутлулук бени излийор’.” Сессиздже Раббе ялвармая башладъм ве сонра
джевап веребилдим: “Евет, хâлâ она инанъйорум!”
О вакът бир аскер кахве ве бир пакет бискюви
гетирди. Лагер шефи онларъ бюйюк афийетле
йемейе башладъ ве бана дьонюп, “Дапотсо,
ешиниз чок ийи бир ашчъ” деди. Бен ону
анламадъм, о да бана дьонюп ачъкладъ:
“Сенелерден бери, ешиниз кючюк кеклерле долу
пакетлер гьондерийор. Бен де хепсини йедим.”
Бу бана гене бир денеме олду. Демек ешим о
кадар кът олан ун, шекер ве ядан кътъп бана бир
ийилик япмак истеди ве бу хериф беним
къзанларъмън хаккънъ йеди. Шейтан кулаъма
фъсълдамая башладъ: “Ондан нефрет ет. Она
каршъ кин бесле!” Бу нефрети севгийле йенейим
дийе йениден дуа еттим. Лагер шефинден риджа
еттим, о анда ешими ве къзанларъмъ аклъма
гетиребилмек ичин, хич деилсе о кеклери
коклаяйъм дийе изин версин. Ама бени езийет
еден о адам буна разъ гелмейип бени сьовмейе
башладъ.
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Саваш биттиктен сонра,
о лагер шефи арадъм. Адам
качабилди ве шимди башка
ад алтънда саклъ бир йерде
яшардъ. Ама ону арамактан
вазгечмедим ве он сене
сонра ону булдум. Бир
пасторла бирликте ону
зиярет
етмейе
гиттим.
Капъйъ
ачънджа
бана
шашкън шашкън бактъ,
табии
ки,
бени
хатърламадъ. Она дедим:
“Бен нумара 17531’им. 1943
сенесинин Иса’нън Доуш Байрамъ’нъ хатърлъйор мусун?” Бирденбире коркуя
дюштю, бенизи чаршаф гиби олду. “Бенден интикам алмак ичин гелдин, деил
ми?” дийе сорду. Бен де, “Евет, ьойле!” дедим. Гетирдиим бюйюк бир куту ачъп
ичинден нефис, коджаман бир кек чъкардъм. Каръсъндан кахве япсън дийе
риджа еттим. Ондан сонра хепимиз отуруп сессизлик ичинде о кеки йедик. Ески
лагер шефи аламая башладъ ве бенден аффънъ диледи. “Иса Месих’ин хатъръ
ичин, сени баъшладъм” дедим. Бир сене сонра бу адам каръсъйла бирликте
хаятънъ Раб Иса’я верди.


Ромалълар 12:19-21
Ей севгилилер! Кендиниз ичин интикам алмайън, ама Аллаха
мейдан бракън, О интикам алсън. Чюнкю шьойле
язълмъштър:
"Раб дийор, 'Интикам бенимдир. Каршълък бен вереджем."
Онун ичин, "Дюшманън аджъкмъшса, она йемек вер, егер
сусамъшса, она су вер. ьОйле яптън мъ, онун кафасъна янан
корлар йъмъш оладжан.
Кьотюлюк сизи йенмесин, ама сиз кьотюлюю ийиликле йенин!
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23 - Оулу ким аладжак?
Zенгин бир адам оулу иле бирликте дюнянън ен къйметли ве пахалъ
ресимлери колексйон япардъ. Пикассо, Ван Гох, Рембранд, Шагал, Ел Греко...
нереде олурса олсун, адам бютюн зенгинликлерини садедже бу ресимлери
алмак ичин харджардъ. Zаманла милярларджа долар дееринде олан дюнянън ен
пахалъ колексйонуну олуштурдулар. Баба ве оул сък сък бирликте отуруп,
саатлердже бу гюзел ресимлере бакардълар. Белли бир заман сонра, Виетнам
савашъ башладъ. Адамън олу да аскерлие чаърълдъ. Чок джесур бир аскер
олдуу ичин Виетнам’да дьовюшюркен кенди гювенлиини хич дюшюнмезди.
Бир чатъшмада аркадашънъ куртармая чалъшъркен, онун ичин джанънъ верди.
Бабасъна хабер гьондердилер; о да бириджик оулу ичин яс тутту.

Бир ай сонра, там Иса’нън Доуш Байрамъ’ндан ьондже, капъ чалъндъ.
Хизметчилер генч бир адамъ ичери гетирдилер, адамън колтуунун алтънда
бюйюк бир пакет вардъ. Zенгин адама яклашъп деди: “Бейефенди, бени
танъмъйорсунуз, ама олунузун куртардъъ аскер вар я - иште бен’им. Евладънъз
о гюн саде бени деил, бирчокларъмъзън хаятънъ куртардъ. Там бени гювенлик
йерине ташъркен, бир куршун онун йюреини делди, хемен де джан верди. Сък
сък сизден сьоз едерди, гюзел ресимлери не кадар севдиинизи де анлатърдъ.”
Деркен, генч адам пакетини узатъп девам етти: “Билийорум, сизе чок фазла бир
шей веремийорум. Zатен бюйюк бир рессам (худоjник) деилим. Ама санъйорум,
олунуз буну алманъзъ истерди”.
Zенгин адам пакети ачтъ. Ичинде олунун портреси вардъ, хаятъ куртарълан
генч адам кендиси ону чизмишти. Адам узун узун евладънън ресмине бактъ,
онун йюз чизгилерине, гьозлерин бакъшъна, късаджасъ хершейине хайран
калдъ. Олунун гьозлерине бакаркен, о кадар фазла дуйгуланмъштъ ки, кенди
гьозлери де гьозяшларла долду. Генч адама деринден тешеккюр едип бу ресими
сатън алмая теклиф етти. Ама о джевап оларак деди ки: “Хайър, оламаз, бу бир
хедийедир, чюнкю сизин олунузун беним ичин яптъкларънъ хаятта чевиремем!”
Zенгин адам да чоджуунун о ресмине чок фазла къймет бичти, отурма
салонунун ен ортасъна астъ ве гелене гечене гурурла гьостерирди. Онун ресим
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колексйонуну гьормейе гелен чок киши олду, ама ьобюр ресимлери
гьостермеден ьондже мутлака чоджуунун о ресмини гьостерирди.
Адам биркач ай ичинде ьолдю. ьОлюмюнден сонра колексйонундаки
ресимлер де тек тек арттърмакла сатъладжактъ. Дюнянън хер тарафъндан ен
зенгин ве билгили кишилер гелди, о гюзел ресимлери сатън алмак ичин.
Газетелер ве телевизйондан репортерлер гелди ве херкес бюйюк хейеджан
ичиндейди. Zенгин адам бу сатъш ичин бир нотер тутмушту, о да шимди
сатъшъ башламак ичин подйума бинип чекиджи елине алдъ ве деди: “Евет, илк
оларак оулун бу ресми сатъладжак. Алмак истейен вар мъ?”
Хемен сессизлик олду. Оданън ен аркасъндан бир сес гелди: “Хайди бракън
ону, дюнянън о юнлю ресимлерини гьормейе гелдик”. Нотер исе ъсрар етти:
“Хайър илк ьондже бу сатъладжак. Артърмайъ башлатан йок му? 100 долар, 200
долар мъ?” Башкалар гене баърдъ: “Бьойле сърадан бир ресим гьормейе
гелмедик. Нереде Ван Гох, нереде Рембранд ресимлери. Хайди башлайън артък
джидди сатъшлара!” Нотер йюксек сесле девам етти: “Хайър, ьондже оулуну!
Олуну ким аладжак, ким?”
Ен сонунда салонун ен аркасъндан зайъф бир сес йюкселди: зенгин адамъ ве
олуну чок ийи танъмъш олан бахчиван иди. Адам чок факир иди ве джюзданънъ
алъп сон параларънъ топладъ. “Евет, бен йирми долар верийорум!” дийе баърдъ.
Нотер буну дуйуп девам етти: “Евет, йирмийи дуйдук, отуз верен вар мъ?” Бу
арада калабалък къзмая башладъ: “Йетер артък, йирми долара вер херифе
гитсин. Биз де асъл сатъшлара башлаялъм”. Олун ресмини истемедилер, херкес
даха юнлю, даха пахалъ ресимлери алъп кендини гьостермейе чалъштъ. Нотер
саа сола бакарак чекиджи калдъръп “Сатъйорум... сатъйорум... саттъм!” деди.
Херкес рахатлайъп “Тамам, олду бу иш. Шимди де асъл сатъшлара башлаялъм!”
деди.
Факат нотер чекиджини масая койуп, “ьОзюр дилерим, ама сатъш
битмиштир” деди. Херкес шашкънлък ичинде адама не олдууну сорду. Нотер де
ачъкладъ: “ьОлен адамън васийети буйду. Адам кесин бир шарт кошмушту ама
бана ъсмарладъ ки, бу шартъ анджак сатъшън сонунда ачъклаяйъм. Садедже
олунун ресми арттърмакла сатълсън дийе буйурмушту. Ким ону сатън алърса,
бютюн ресимлерини хатта бютюн варлъънъ мирас аладжактъ. Адам бана шуну
сьойлемишти: ‘Ким олума сайгъ дуймазса, о бир тане ресим биле алмая лайък
деилдир. Ама ким олума сайгъ дуярса, она хершейи вереджеим!”


Йуханна 5:22-23
Чюнкю Баба хич кимсейи даваламаз, бютюн давалама ишини
Оул'а брактъ. ьОйле ки, херкес Баба'я не кадар сайгъ
гьостерирсе, Оул'а да о кадар сайгъ гьостерсин. Оул'у ким
саймазса, Ону гьондермиш олан Баба'я сайгъсъзлък етмиш
олуйор.
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24

- Бир лева
бонджукларъ

дюкканъндан

седеф

Сон йълларда хер касабада ‘Бир Лева дюкканларъ’ тюремейе башладъ.
Орадаки маллар о кадар уджуз ки, херкес орадан алъшвериш япмая бакъйор.
Ама табии ки, о малларън деери чок дюшюк. Калители, ориjинал маллар хич
йок, хер шей копя едилмиш ве чабук бозулуйор.
Айсел йеди яшънда бир къз, анасъ ве бабасъ да иманлъ. Гюнюн биринде
Айсел анасъйла ьойле бир дюккана алъшвериш япмая гитти. Там касая
яклашъркен кара бир куту ичинде пластик седеф бонджукларъндан япълмъш
бир колйе гьордю. Гьорюндже де ону чок арзуладъ. Анасъна ялвармая башладъ:
“Аннеджиим, не олур, бана бу колйейи ал! Бак насъл да шъллъйор. Ону бана
алърсан, хеп сеслейеджем, хер заман услу дураджам.” – Бунун гиби сьозлерле
анасънъ йумушаттърмая бактъ. Анасъ да о седеф бонджукларънънън фиятъна
бир гьоз аттъ: “Хммм, онлар дьорт Лева; аз деил.” Кючюк къз гене де
вазгечмеди: “Бак аннеджиим, евде даха фазла иш япаджам, хатта башка йерден
де пара казанаджам, сьоз верийорум.” Анасъ она гюзел бир теклиф яптъ:
“Хайди бен сана ики Лева верийорум, ама бир шартла: сен де ики Лева
казанаджан. “
Айсел разъ гелди ве къса заман ичинде пара бириктирмейе башладъ. Йашлъ
бир комшу ичин баккалдан алъшвериш яптъ ве ондан 50 стотинки казандъ.
Окулун ьонюнде биркач чичек сатъп бир лева казандъ ве ен сонунда тейзеси она
50 сантим хедийе етти. Севинч ичинде йолда ойная ойная еве дьондююнде
анасъ гери калан ики левайъ верип о колйейи сатън алдъ.
Артък Айсел’ин севинджи сонсузду. О зинджирден айръламаз олду, гюндюз
ону такардъ, геджелейин де диккатле бир кутунун ичине йерлештирирди. Анасъ
она акъл верди: “Диккат ет, о седеф бонджукларъ ъсланмасън, йокса сенин хер
тарафънъ йешиле бояяджаклар.” Лафън късаджасъ, о зинджир Айсел’ин ен якън
досту, онун ен къйметли шейи олду.
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Айсел’ин бабасъ къзънъ чок фазла северди. Хер акшам ишини бракъп она
хикайе анлатъръп ону ятърърдъ. Бир гедже онун ятаънда отуруркн она сорду:
- “Къзъм, бени севийор мусун?”
- “Евет, бабаджъъм, сени чок севийорум”
- “О заман бана о седеф бонджукларънъ вер!”
- “Еее, баба, оламаз. Сен билийорсун, онларъ не кадар севийорум. Сана
веремем. Истерсен, сана Барби кукламъ вереджем, хани гечен сефер ону доум
гюнюмде алдън. Ама о колйейи бенден истеме.”
- “Пеки, къзъм, сен насъл дерсен. Ийи геджелер, татлъ рюялар” Ве бабасъ
ону янакларъндан ьопюп одадан чъктъ.
Биркач гюн сонра, бабасъ гене ону ятъръркен айнъ истекте булунду:
- “Къзъм, бени севийор мусун?”
- “Евет, бабаджъъм, сени чок севийоум”
- “О заман бана о седеф бонджукларънъ вер!”
- “Ама нийе? Онларъ сана веремем. Истерсен сана бебек кукламъ вереджем.
Ону да чок севийорум. Ама колйейи бенден истеме!”
- “Йок бир шей, къзъм, сени гене де севийорум. Ийи геджелер!”
Ве она бир ьопюджюк верип одасъндан айрълдъ.
Гене биркач гюн гечти. Бабасъ Айсел’ин одасъна гелиндже, онун не кадар
хейеджанлъ олдууну фарк етти. Сессиздже ятаънън юстюнде отуруруп узаклара
бакардъ, янаъндан тек бир гьозяшъ актъ. Бабасъ она сорду:
- “Къзъм, не олду сана бьойле?”
Айсел бир шей сьойлемеди. Кючюджюк елини бабасъна дору узаттърдъ.
Авуджуну ачънджа ичинде бунджа севдии седеф бонджукларъ гьорюндю.
Бабасъна деди: “Ал бунларъ, сенин олсун.”
Артък бабасъ кендини тутамайъп гьозяшларъ дьокмейе башладъ. Бир елийле
къзън пластиктен япълма уджуз седеф бонджукларънъ алдъ, ьобюр елийле
джебинден бир куту чъкардъ. Айсел гьозяшларънъ силип кутуйу елине алдъ ве
ачтъ. Ичи мави кадифе иле каплъйдъ ве башка бир колйе гьорюндю. Ама о
герчек седеф бонджукларъндан япълма иди. Айдънлъа каршъ тутулунджа
инсанън гьозлерини шашъладжак пембе ве беяз ренклерле камаштърърдъ.
Бабасъ ону алмак ичин бинлердже Лева харджамъштъ. Къзъна деди:
“Къзъм, кач гюнден бери буну сана вермейе хазърдъм. Ама бекледим, сен ен
ьондже о къйметсиз, сахте пластик бонджукларънъ бана вересин де, ьойле сана
герчектен къметли бир шей верейим!”
Евет, бизим гьозюмюзде де о кадар къйметли гьорюнен, бизим ичин о кадар
ьонемли олан нидже шейлер вар. Ама аслънда хепси сахте ве деерсиздирлер.
Раб бизе аслъсънъ, ен къйметлисини вермейе чалъшъйор. Ама елимиз деерсиз
шейлери каврарса, Рабден гелен хедийелери кабул етмейе хазър деилдир.
Ачалъм елимизи, Рабден алалъм. Сен даха нейе тутунуйорсун?
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Лука 14:26-27
Бир киши бана гелди ми, ама кенди анасъ ве бабасъндан,
каръсъ ве къзанларъндан, кардешлери ве
къзкардешлеринден, хем де, евет, кенди хаятъндан биле
вазгечмеди ми, о киши беним ьоренджим оламаз. Хер ким
хачънъ ташъйъп аркамдан гелмезсе, беним ьоренджим
оламаз.
Матта 7:11
Сиз кьотю оланлар биле кенди къзанларънъза гюзел
бахшишлер вермейи билийорсунуз. Мадем ьойле, гьоктеки
Бабанъз да кендисинден дилейен кишилере ийи оланъ
вереджек. Бу чок даха кесин деил ми?
Маркос 10:29-30
Иса да она деди:
“Сизе чок дору бир шей сьойлейейим: вар ьойле инсанлар,
бенден ичин ве ‘ийи хабер’ден ичин бракъйорлар евини,
кардешлерини, къзкардешлерини, анасънъ, бабасънъ,
къзанларънъ я да тарлаларънъ. Онлардан йок бир киши,
шимдики заманда онун йюз катънъ казанмасън: хем евлер,
кардешлер, къзкардешлер, аналар, къзанлар ве тарлалар,
(ама онларън янънда чекилер де казанаджак), хем де
геледжек заманда сонсуз яшамъ казанаджак.
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25 - ‘Баунти’ гемисиндеки Кутсал Китап
250 сене ьондже Ингилтере дюнянън ен бюйюк ве ен кувветли девлети иди.
Америка, Африка ве Ася’да колонилери вардъ, ве онларъ контрол едебилмек
ичин дюнянън ен гючлю геми ордусуну курдулар. 1789 сенесинде ‘Баунти’
адънда бир геми ьонемли бир
йолджулук яптъ. Пасифик
(Тихи Окян) окянусундаки
Тахити адасъндан бирчок
чичек
алъп
Куба’я
гьотюреджекти. Орада бу
йени
йемишлер
йетиштириледжеклерди
ве
йерли халкъ хем де кьолелери
беслейеджеклерди. Геминин
каптанъ Вилйем Блай адънда
чок аджъмасъз ве серт бир
адам иди. Ен уфак сърасъзлък ичин гемиджилере джеза верирди, онларъ
камчълатърърдъ. Zаманла су кът олунджа, гемиджилери деил де, чичеклери
куртармая карар верди. Гемиджилер гидерек даха фазла ьофкеленмейе
башладълар, каптанларъндан насъл интикам аладжакларънъ дюшюндюлер.
24. Нисан (Април)’де артък о гюн гелди. Кафа калдъранларън башъ Флечер
Крисчен адъндаки биринджи офитсер иди. Геджелейин, каптан Блай уйуркен,
онун одасъна гирип уйкудан уяндърдълар. “Ен уфак бир сес чъкарърсан, сенин
келлени кеседжеиз” дийерек адамъ коркуттурдулар. Сонра йукаръя чъкаръп
бютюн денизджилери уяндърдълар. Флечер, “Ким бизим тарафъмъзъ тутарса,
янъма гелсин, ким тутмаса каптанън янънда каладжак.” дийе баърдъ. 18
гемиджи каптанларънън янънда калмая карар верди, гери каланлар да
Крисчен’ин тарафънъ тутту. Исянджълар гемийи еле гечирди, Каптан Блай’ъ
адамларъйла бирликте бюйюк бир кайъкла денизе индирдилер. Каптан уста бир
навигатор иди ве 6000 км йолджулук япъп ен сонунда Ендонезя’я вардълар.
Zаманла Лондон’а дьондю, бютюн олайъ махкемелере билдирди ве Крисчен’ден
интикам алмак ичин башка бир геми иле йениден
Пасифик’е йола чъктъ.
Крисчен, яптъкларънън не кадар коркунч
олдууну чок ийи билирди. Не де олса, исянджълък
ичин ьолюм джезасъ вардъ. Онун ичин енинде
сонунда
кендине
сакланаджак
бир
йер
булмалъйдъ. ьОндже Тахити адасъна дьондюлер.
Орадан оники кадън бир де алтъ еркек алдълар,
хеп бирликте яшамак ичин йени бир йер арамая
чъктълар. Айлар сонра Питкерн адасънъ булдулар.
О ада анджак биркач сене ьондже булунмушту ве
хич кимсе орада отурмаздъ. Орая йерлешип
Баунти гемисини яктълар, ьойле ки, шайет
бирханги
гюн
Ингилизлер
тарафъндан
булунурсалар, кимсе онларън Баунти’деки
исянджълар олдукларънъ анламасън.
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Бьойлеликле кендилерини санки йени бир дженнет бахчесинде булдулар. О
ада хер йерден узак ве бол бол йемиш верен бир йер иди. Ама биркач сене
ичинде бу дженнет адасъ герчек бир джехеннеме дьондю. Евлилие сайгъ
гьостермейип кадънлар юзерине кавга етмейе башладълар. О адада булунан бир
чичеин кьокюню кайнатъръп ондан ракъ япмая башладълар, ве сарфошлук
бюйюк бир проблем олду. Бирбирлерини ьолдюрмейе башладълар. ьОйлеликле
дьорт сене ичинде Тахитили еркеклерин хепси ве Ингилизлерин яръсъ
ьолдюрюлмюштю. Биркач сене сонра саде ики еркек калдъ: Едуард Йанг ве
Александер Смит.
Бир
гюн
Смит
джан
съкънтъсъндан гемиден куртарълан
ешяларъ каръштърмая башладъ.
Деркен, бир Кутсал Китап булду.
Смит окума язмайъ билмезди, ама
Йанг она дерс верди, ве къса бир
заман
ичинде
ьоренди.
1801
сенесинде
Йанг
ьолюндже
Александер Смит сон еркек оларак,
он кадън ве бир чок чоджукларла о
адада калдъ.
Кутсал Китабъ окуркен онун
дюшюнджелери деишмейе башладъ.
О сенеде кесин бир карар верди, о адада яшаян херкес артък бундан сонра
йюзде йюз Кутсал Китабън сърасъна гьоре яшаяджактъ. Артък кюфюр ве ланет
йерине берекет ве шюкюр сьозлер дуйуладжактъ. Артък хер гюн дуа едилип,
Пазар гюнлери Раббе шюкюр гюню оладжактъ. Бьойлеликле, хич бир инсан
арая гирмеден, садедже Аллахън сьозюне бакарак, о бютюн аданън тарихи
деиштирилди.
1808 сенесинде бир Американ геми Питкерн адасъна вардъ. О адада хич бир
инсан яшамъйор дийе билирдилер. Онун ичин орада 35 Ингилиздже конушан
Християн булунджа шаш баш калдълар. О хабери яйдълар ве Ингилиз кралъ о
Баунти гемисинин исянджъларъна ьолюм джезасънъ вермек ичин бир геми
йолладъ. Алтъ сене сонра орая гелен Ингилизлер аслънда Александер Смит’и
ьолдюрмелийдилер, ама артък кенди гьозлерийле Смит’ин не кадар деиштиини
гьордюлер ве ону ьолдюрмектен вазгечтилер. Смит 1829 сенесинде 70 яшънда
икен Питкерн адасънда ьолдю.
Питкерн адасънда бугюне кадар Крисчен, Йанг ве Смит’ин торунларъ
яшъйор. Смит’ин булдуу Кутсал Китабъ да килисенин ортасънда ачък дуруйор
ве гелен гечен зияретчилере джанлъ бир хабер верийор: “Бу китап хем инсанън
хаятънъ, хем де бютюн девлетлери деиштиреджек кадар кувветлидир”.


Ибранилер 4:12
Аллахън сьозю джанлъ ве кувветлидир, хер ики аъзлъ
кълъчтан даха кескиндир. Руху ве джанъ, ойнак йерлери ве
илии яръп айъръйор. Йюреин дюшюнджелерини ве
максатларънъ анлаябилир.
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26 - Дженгиз Хан’ън шахини
Монгол халкъ 800 сене ьондже Ася’нън
ортасъндан калкъп бютюн дюняя яйълдъ. Онларън
башънда бютюн дюня тарихинде ен башарълъ
генерал ве крал вардъ: Тимучин 1162 сенесинде
доду ве 1227 сенесинде ьолдю. Генджеджик яшта
Монгол джинслерини бирлештирди ве хемен
аркасъндан комшу девлетлерине салдърдъ. Халк
она ‘Дженгиз Хан’ адънъ тактъ, о да ‘Савашчъ
Крал’ демектир. 25 сене ичинде бу ‘барбар’
денилен халк, о кадар бюйюк бир краллък елине
гечирди ки, Полоня’дан Коре’йе кадар узанърдъ.
Дженгиз Хан садедже бюйюк бир савашчъ деилди, гюнлердже де ава
чъкардъ. Ескиден авджълар, тюфек кулланмаздълар, ок ве мъзрак кулланрдълар.
Ама кючюк хайванларъ авламак ичин башка метод кулланърдълар. Генч бир
шахини тербийелештирип салърдълар, тавшанлар, я да кючюк гейик ве кушлар
авламак ичин.
Гюнюн биринде Дженгиз Хан гене коджаман бир ава чъктъ. Нешели бир гюн
иди. Коджаман емператор ен ьонде бейгире бинмиш гидерди, янънда да ен якън
аркадашларъ вардъ. Башка авджълар аркадан гелирди; ве ен аркада хизметчилер
кьопеклери гездирирдилер. Дженгиз Хан’ън колунда ен севдии шахин дурурду.
Ефендиси она бир сьоз сьойлесин, хемен гьоклере учардъ. Уйгун бир ав
гьорюндже анънда, бир шимшек гиби, гьоктен йере дюшюп авънъ
ьолдюрюрдю. Бугюн де Дженгиз Хан еве чок ав гетиреджеини беклерди; херкес
де онун ичин нешели иди.
Бьойлеликле бютюн гюн орманън ичинде гездилер, ама бекледиклери кадар
ав буламадълар. Акшама дору бираз кърък оларак еве дьонмейе карар вердилер.
Крал ораларъ сък сък гездии ичин хер тарафънъ билирди. Онун ичин крар
верди, ялнъз оларак башка бир йолдан дьонсюн. О йол да ики балканън
арасъндан гечийорду. Съджак бир гюн иди ве Дженгиз Хан да сусамая башладъ.
Аклъна гелди ки, якънларда бир пънар булунурду. Ону бир булабилсе! Илк
бахарда о пънар хъзла акан бир дере олурду, ама не язък о ялън съджак яз
гюнешинде пънардан анджак инджеджик бир су акънтъсъ калдъ. Пънардан
чъкан су уфаджък бир гьол олуп бир каядан ашаъ дамлардъ.
Дженгиз Хан бейгиринден инип
хейбесинден бир гюмюш кадех чъкардъ.
Дюшен дамлаларъ тек тек топламак
ичин кадехини о инджеджик акънтънън
алтънда тутту. Сабърсъзла кадехин
долмасънъ бекледи; о кадар узун сюрдю
ки, санки хич долмаяджактъ. Ен
сонунда крал кадехини калдъръп азъна
кадар
гетирди.
Ен
сонунда
сусамъшлъънъ гидереджекти. Там о
анда хавадан фъш дийе бир сес гелди ве
бириси кадехи кралън елинден дюшюрдю. Бунджа захметле дамла дамла
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бириктирдии су да йере дьокюлдю. Крал буну япанъ гьормек ичин аркасъна
дьондю: ен севдии шахин иди. Биркач дефа илери гери учту ве ен сонунда
йукаръдаки пънара конду.
Крал мърмърданарак икинджи дефа кадехини долдурмая башладъ. Ама бу
сефер о кадар узун беклемеди; даха яръсъна кадар долунджа кадехи азъна
гетирди. Ама гене късмет олмадъ: шахин бир даха ашаъ учуп кадехи кралън
елинден дюшюрдю. Крал бир даха денеди, ама ючюнджю дефа гене ьойле олду.
Бу сефер Дженгиз Хан сон дередже ьофкеленмишти. Бинбир кюфюрле,
“Ееех, сен мисин? Сени бир кере елиме гечирейим, бойнуну копараджам.” дийе
техдит етти. Сон бир денеме япарак, кадехини бир даха долдурмая койулду.
Ама бу сефер хазър иди: бир елле кадехини долдурду, ьобюр елле кълъджънъ
чекти. Шахин бу сефер де ашаъ учунджа, крал кълъджънъ чекип ону вурду.
Анънда бунджа сене крала хизмет еден куш йере дюшюп джанънъ верди.
Дженгиз Хан ьофкесине хаким оламайъп ьолю куша бир текме атарак: “Ха,
гьордюн мю шимди? Бана айнъ нумарайъ бир даха япаджан мъ?” дийерек
еленди.
Ама крал, шахинден не кадар интикам алдъйса
да, гене де сусамъштъ. Кенди кендине деди:
“Артък даянамаяджам. Йукаръя бинип пънардан
ичеджем!” Ве хич беклемеден суйун актъъ
каясъна търманмая башладъ. Чок зор бир
търманъш иди, ве каянън тепесине варънджа
артък хептен сусамъштъ. Йукаръда герчектен
кючюджюк бир гьол бирикмишти, ама Дженгиз
Хан она бакънджа санки канъ донду. Гьолюн
ичинде коджаман, зехирли бир ьолю йълан
дурурду. Артък чюрюмейе башламъштъ ве
етрафъна леш гиби бир коку сачардъ. Крал
сусамъшлъънъ унутмушту, тек дюшюндю артък о
заваллъ шахин иди. Хаят бойунджа кендисине о
кадар балъ, садикан ве сеслек не бир хайванъ не
де хизметчиси олмамъштъ. Крал гьозяшларънъ тутамадъ: “О шахин хаятъмъ
куртардъ, бен де она насъл каршълък вердим? Ен ийи достуму ьолдюрдюм.”
Сонра каядан инди, шахини диккатле калдъръп ав чантасъна койду ве чабуджак
евине дьондю. Дерин дюшюнджелере далъп кенди кендине деди: “Бугюн
бюйюк ве ьонемли бир дерс ьорендим: Хич бир караръ ьофкели икен алма!”


Сюл. ьОзд. 14:29
Геч ьофкеленен акъллъдър, чабук синирленен ахмаклъънъ
гьостерир.
Сюл. ьОзд. 29:11
Акълсъз хеп патламая хазърдър, ама акъллъ адам ьофкесини
дизгинлер.
Ефес 4:26
Къздъън вакът гюнах ишлеме. Гюнеш сенин къзгънлъънън
юзерин батмасън.
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27 - Елли йеди сантим
Американън Филаделфия касабасънда ‘Темпел Чьорч’ адънда 3300 кишилик
бир Баптист килисеси вар. Ама килисенин янъсъра бир чоджук дерси бинасъ,
34.000 ьоренджийе дерс верен бир юниверсите, бир де 5000 ятаклък бир хастане
вардър. Бунларън хепси 120 сене ьондже курулду ве инсан онлара бакънджа
санъйор, “Херхалде милйонер бир иманлъ серветинден ьодейип бунларъ
курмуштур.” Ама бунларън курулмасънън герчек хикайеси чок даха
шашъртъджъдър ве иманъмъзъ кувветлендирийор.
Хети Мей Ваят секиз яшънда бир къз иди. Бир
Пазар гюню, хер хафта яптъъ гиби, топлантъя
гитти. Топлулук о кадар бюйюмюштю, килисенин
топлантъ йери артък геленлере кючюк гелирди.
Айръджа, бютюн Америка’да яйгън олдуу гиби,
“пазар окулу” денилен бир чоджук дерслери
програмъ йюрютюрдюлер. Онда хем иманлъ, хем
де иманлъ олмаян аилелерин евлатларъна Кутсал
Китап’тан дерслер верилирди. Хети Мей де о
Пазар гюню ялнъз гелмишти, ама калабалък
йюзюнден ичери гиремеди. Бир кьошеде дуруп
Инджилине сарълдъ, елинде де ики сантим пара
вардъ, пара кутусуна атмак ичин.
Орадан гечеркен килисенин пасторунун диккатини чекти. Пастор Расъл
Конвел къза яклашънджа онун юстю башъ не кадар даънък олдуу фарк етти.
Хемен анладъ ки, къз чок фукара бир аиледен олдуу ичин, йер калмайънджа ен
биринджи оларак дъшаръ бракълмъштъ. Пастор Конвел ону гьорюндже
даянамадъ, ону куджаъна алъп ичери гьотюрдю, бютюн калабалъктан гечерек
‘Пазар Окулу’нун одасъна гетирди ве каранлък бир кьошеде она бир йер булду.
Кючюк Хети Мей’ин севинджи сонсузду.
Ертеси сабах пастор Конвел килисейе гидеркен, кючюк Хети Мей’и бир даха
гьордю. Там окула гидерди ве бюйюк севинчле пастора селам верди. О да
кючюк къзъ азъджък нешелендирмек ичин конушмая башладъ: “Билийор мусун,
биз артък карар вердик, Пазар Окулу ичин даха бюйюк бир бина сатън алалъм.”
Хети Мей деди: “Умаръм ьойле оладжак. Чюнкю шимдики салон хич йетерли
деил. Хем де о кадар каранлък ки, инсан коркаджак, орая ялнъз далсън.”
Аслънда килисенин гюдюджюлери хенюз кесин карар алмамъшлардъ, садедже
о проjе хаккънда конушмушлардъ. Ама кючюк Хети Мей о меселейи чок, чок
джидди алмая башладъ.
Бир дахаки сефер пастор Конвел, Хети Мей’и чок хаста оларак ятакта
гьордю. Къзън анасъ бабасъ онун гелмесини риджа еттилер, ве къзларъ ичин дуа
еттирдилер. Ама олмадъ, кючюк къз ики сене ичинде ьолдю. Дженазе ичин гене
пастор Конвел’и чаърдълар. Бу ики сене ичинде сък сък о еве гидип къзън
гювендии бир аркадашъ олмушту. Конвел онун кючюджюк беденини калдърдъъ
заман, ястънън алтънда ески, бурушук бир кесе фарк етти. Белли ки, къз ону да
бирханги боклуктан алмъштъ. Ону чевириндже ичинден бираз бозук пара бир
де елле язълмъш бир нот дюштю. Конвел параларъ сайдъ: там 57 сантим иди.
Нот да шьойле язардъ: “Бу пара килисенин бюйютюрюлмеси ичин кулланълсън,
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ьойле ки, даха фазла чоджук Пазар Окулуна катълабилсин”. Демек къз, ики сене
ичинде кенди парасъндан анджак 57 сантим бириктиребилди. Ама сахип олдуу
хершейини Раббин хизметинде кулланмая хазърдъ.
Бу кючюк, фукара къзън яптъъ
пастор Конвел’и
чок дуйгуландърдъ. Бир сонраки
Пазар гюню бютюн топлантънън
ьонюне чъкъп онлара бир хедеф
койду:
“Иште
кардешлер, хаял
еттиимиз
йени
бина ичин биринджи
бахшиш
верилди. Ким кючюк Хети Мей гиби япаджак?” Конвел о 57 сантими боздуруп
тек сантимлере чевирмишти. Онларъ, унун ичине атълан мая гиби, тек тек
кенди топлантъсъна саттъ. Бьойлеликле 250 Долар топландъ. Онларъ да
сантимлере чевирди ве тек тек ‘саттъ’. Бу йолла коджаман бир бина сатън
алабилдилер. Ама топлулук бюйюйюндже, къса заман сонра, килисе бинасъ
гене йетерсиз калмая башладъ. Кючюк Хети Мей’ин иманънъ ьорнек аларак,
30.000 доларлък бир топраъ алмая карар вердилер. Хети Мей’ин олайъ о
топраън сахибинин йюреине докунду. Онун ичин фиятъ 25.000’е индирип разъ
гелди, топлулук хер сене 5% такситле ьодесин. Килисе ве топрак сахиби
нотарйусун ьонюнде бир сьозлешме яптълар ве илк таксит оларак, о 57 сенти
ятърдълар. Zаманла юниверсите ве хастане биналаръ да айнъ методла каттълар.
Бугюнлерде о килисе гене “Филаделфия Баптист Килисеси”адъйла девам
едийър. Ве бютюн бунлар мюмкюн олду, чюнкю кючюк бир къз Раббин ишини
джидди алдъ.


Zекеря 4:10
Кючюк ишлери япма гюнюню ким кючюмсюйор?
Матта 17:10
Сизе дору бир шей сьойлейейим: саде бир хардал танеси кадар
иманънъз олду му, бу балкана дийеджениз 'Бурадан калк, орая гит' ве
гидеджек. Сизин ичин мюмкюн олмаян бир шей йок.
Маркос 12:42-44
Фукара бир дул кадън да гелип ики бакър пара аттъ (о бир екмек
парасъ биле деил). Иса ьоренджилерини чаъръп онлара деди:
Сизе чок дору бир шей сьойлейейим: бу фукара дул кадън, касая
пара атанларън хепсинден даха чок аттъ. Чюнкю онлар саде
фазлалъкларъндан аттълар. Дул кадън гене бютюн фукаралъънда
варънъ йоуну аттъ, бютюн идаре парасънъ биле аттъ.
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28 - Джони Епълсийд (Жоннй Елма)
1800 йълларънън башънда Америка хенюз йени курулмуш, зайъф бир девлет
иди. О заманларда Америкалъларън ен бюйюк хевеси, гиттикче даха фазла
батъя (запада) дору илерлесинлер, хенюз кимсенин яшамадъъ йерлерде касаба
курсунлар. ‘Фронтир’ дедиклери бир сънър вардъ: онун берисинде касабалар,
йоллар ве дюзенли хаят вардъ. Ама фронтирин ьотесинде балта гирмемиш
орманлар, ъссъз ве канунсуз бир йер иди. О йени бьолгелере йерлешен кишилер
серт ве кувветли, ен аър шартлар алтънда яшамайъ ьоренмиш, хатта даянъклъ ве
инат кишилер иди.
Бунлардан бирисийле шимди танъшаджаз.
Джони Елма Американън ески тарихинде йер
алан, бугюнлерде бютюн чоджукларън билдии
бир кахраман иди. Онун асъл адъ Жон
Джхапман (Джон Чепмен) иди, 1774’те
домушту. Генч яшта занаат оларак бахчиванлък
ьоренди ве къса заман ичинде чок уста аач
йетиштириджи олду ве Неw Йорк иле
Пенсилваня арасънда бир сюрю елма бахчелери
дикти. Бунларън базъларъ бугюне кадар
дуруйор.
1800
йълъндан
сонра
Джхиджаго
етрафъндаки санджаклар Америка’я катълдълар
ве чифтчилерин орая йерлешмелерине изин верилди. Елли сене бойунджа
Жоннй бютюн ораларънъ гезип елма аачларъ йетиштирди. Йени чифтчилер орая
йерлешиндже Жоннй затен орада онларъ беклерди, онлара елма аачларънън
фиданларънъ сатмая хазърдъ. Онун ичин заманла она уйгун бир лаап вердилер:
Джони Епълсийд (яни, ‘Джони Елма Тохуму’).
Онун чалъшма методу чок басит иди: янънда бир чанта долусу елма тохуму
ташъйъп ъссъз орманлара гирерди ве тохум екмейе уйгун бир йер булана кадар
араштърърдъ. Сонра кенди еллерийле топраъ хазърлайъп тохумларъ съра съра
екерди, ве ен сонунда, ябани хайванларъ узак тутмак ичин етрафънда чалълар
екерди. Хер заман ялнъз ишлерди, кими кере хафталарджа хич бир инсанла
каршълашмадъ. Фронтир’де яшаян херкес тюфек, табанджа ве чифте ташъркен,
Джони хич бир силах ташъмаздъ.
О герчек бир Месихчи иди ве херкесе Иса Месих’ин койдуу сърасъна гьоре
давранърдъ: “Хер не истерсениз, инсанлар сизе япсънлар, сиз де онлара айнъ
ону япън.” (Матта 7:12). Раббе гювендии ичин, не инсанлардан, не де
хайванлардан коркардъ. Херкес къзълдерилилерле савашъркен, Джони онларън
достуйду. Хатта, хайванларла да конуштууну сьойлерлер. Аър хава шартларъна
алъшмъш ве хер тюрлю зорлуа даянан бирийди. Хер йерде ялънаяк гезерди,
чюнкю пабучлар онун сертлешмиш аякларъна уймаздъ. Съртънда кючюк бир
казан ташърдъ. Онда ханги себзе булдуйса кайнатърърдъ, чюнкю ет йемезди.
Хер гиттии йере яян гидерди, бейгири я да ешеи йокту. Бютюн ешяларънъ бир
бохча ичинде топлайъп, казанъ иле бирликте бир сопая такъп съртънда
ташърдъ. Бу вазийетте хер сене бинлердже километре гезерди.
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‘Жоннй Елма’ хич евленмеди, ама гене де инсанларъ ве ьозелликле
чоджукларъ севен бири иди. Iссъз бьолгелере йерлешен чифтчилер ону севе
севе мисафир оларак кабул едердилер. Акшам йемеинден сонра къзанлара
Кутсал Китап’тан хикайе анлатърърдъ, бюйюклере де биркач айет окурду.
Хер сене сон бахарда Пенсилваня’я гидип, ‘сайдър’ денилен елма суйу япан
фабрикалардан атълан тохумларънъ каръштърърдъ. Орадан уйгун тохумларъ
беенип диккатле йъкайъп кючюк торбалара коярдъ. Хем кендиси бинлердже
бахче дикти, хем де фиданларъ биркач сантим ичин башка чифтчилере сатардъ.
Ама сък сък вересийейе де верирди, ве кими дефа ьодеме оларак ески рубалар
да кабул едерди. Табии ки, онлар чоу дефа она бюйюк гелирди. О йюзден
ресимлерде ону хеп комик гийисилерле чизерлер.

Бу методла хаят бойунджа милйонларджа елма аачларъ дикти. Онун
сайесинде ъссъз йерлер, чичеклерийле инсанларъ нешелендирен, мис гиби
кокан мейва бахчелерине дьондю. Тек бир инсан, яшадъъ хаятъйла бютюн бир
девлетин гьорюнюшюню деиштирди.
‘Жоннй Елма’ ону насъл башардъ? Zайъф, парасъ олмаян, ялнъз яшаян тек
бир инсан насъл бу кадар бюйюк деишиклик яратабилир? Джевабъ чок колай:
Жоннй гюнден гюне яшамаздъ, онун кафасънда геледжектеки заманлар ичин
бир фикир вардъ. Вар олан шейлере бакмадъ, вар оладжак олан шейлере бактъ.
Иман етменин ьозю затен будур. Хич каршълък беклемеден ишини япардъ, ве
Раб онун каршълъънъ верди. Ве бьойле япмакла хер иманлъя джанлъ ьорнек
олду.
Бизим ишимиз белки елма аачларъ йетиштирмек деилдир. Ама биз де Раббин
ишинде бирер Жоннй Елма олалъм. Бизим елма тохумларъмъз Раб Иса
Месих’ин ийи хаберидир. Биз ону Жоннй гиби бедава, мерхаметле, хич
каршълъксъз алдък. Биз де ону ‘йъкадък’ мъ, яни садедже ону темиз оларак
яйдък мъ, онда куввет олуйор. Ону инсанларън кафаларъна екелим. Бизим
дюшюнджемиз, хеп каршълъъ гьормектир. Ама инджилин хаберини яянлар сък
сък каршълък гьормезлер. Билдирийорсун, ама инсан кабул етмийор. Ама
гювенимиз олсун ки, Раб о тохуму бюйютюреджек. ьОйле яшадък мъ, биз де
белки бютюн девлетимизи деиштирмиш олуйоруз. ‘Жоннй Елма’ беклемеди,
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хюкюметтен буйрук, я да бирханги спонсор гелсин. Кенди хаятъ ве иманъ иле
бюйюк деишикликлер яраттъ.


Ваиз 11:1,4
Екмеини суя ат, чюнкю гюнлер сонра ону булурсун.
ама...
Рюзгаръ гьозетен екмез, булутлара бакан бичмез.
Маркос 4:26-29
Ве Иса деди: "Аллахън краллъъ шьойле бир адама бензийор:
топраа тохум екмиш, гедже ятмаа гитмиш, сабахлайън да
калкмъш. Тохум филизленип бюйюмюш. Ве бу иш насъл
олмуш, кендиси де билмийор. Топрак кендилиинден йемиш
вермиш: ен биринджи бир саз, сонра онун башъ, ен сонунда
башънън ичинде олгун екин. Йемиш де олгунлаштъ мъ, адам
хемен оракчъ гьондерийор, чюнкю харманън вактъ гелди
артък."
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29 - Пилот иле парашутчу
Чарлз Плам, Американ дениз ордусунда чок башарълъ бир учак пилоту иди.
Анасъ ве бабасъ даха кючюккен онун бир гюн бюйюк ве башарълъ бир офитсер
оламасъ ичин ураштълар. Ону ен бюйюк аскер академисине гьондердилер. Ону
битириндже херкес Джарлз’ън бюйюк бир пилот оладжаънъ сьойледи.
Виетнам савашънда Чарлз Плам дюшмана
каршъ 75 учуш яптъ ве ен башарълъ
пилотлардан бири олду. Ама гюнюн биринде,
учаъ йерден атълан бир ракета иле вурулду.
Пилотлар ьойле дурумлар ичин елбетте
хазърлък япарлар. Чарлз да бир дюмейе
басмакла пилотун колтууну учактан дъшаръ
фърлаттърдъ ве бираз сонра отоматик оларак
парашуту ачълдъ. О парашутун сайесинде
казасъз беласъз йере варабилди.
Виетнамлъ аскерлер ону булду ве бир
есирлер кампъна койдулар. Плам там алтъ сене о
коркунч махпус кампънда калдъ. Ону хафтада
биркач гюн ач брактълар, сък сък дьовдюлер,
ьолюмле коркуттурдулар. Ама Плам гене де Аллаха шюкюр етти, хаятта калдъъ
ичин; учаъ вурулунджа чок колай ьолебилирди. Ен сонунда, 1973 сенесинде,
саваш битти, Плам да еве дьонебилди. Артък кахраман олмушту. Херкес онун
джесур харекетлерини кутладъ. Чарлз Плам касабадан касабая гезмейе башладъ,
хер йерде ьорендии дерслери хаккънда конушмалар яптъ.
Биркач сене гечти; Плам да каръсъ иле бирликте ябанджъ бир касабада бир
ресторанта йемее гитти. Гарсон, онлара хизмет едеркен, узун узун бактъ, ьойле
ки Плам’ън каръсъ рахатсъз олмая башладъ. Там она бир лаф япмак юзере икен,
гарсон азънъ ачъп деди: “Сиз Чарлз Плам деил мисиниз? Виетнам савашънда
саваш учакларъ айдардънъз, ьойле деил ми? Хем де, билдиим кадаръйла сонра
учаънъз вурулду.”
Плам шашкънлък ичин сорду:
- “Бютюн бунларъ нереден билийорсун?”
- “Насъл билмейеджем? Бен сизин парашутунузу катладъм.”
Плам буну дуйунджа хептен шаштъ, азъ ачък калдъ. Гарсон гетирдии
йемеклери брактъ, Плам’ън елини съктъ ве деди:
- “Галиба ачълдъ!’
- “Хем де насъл”, деди Плам, “Сенин катладъън парашут олмазсайдъ, бугюн
бу ресторантта йемек йийемейеджейдим.”
О гедже Плам’ън гьозю уйку тутмадъ, хеп о адамъ дюшюнмек зорунда иди.
Саваш заманънда о гарсонун насъл гьорюндююню хаял етмейе чалъштъ:
денизджилерин мави униформасъ, беяз якаларъ ве йуварлак шапкасъ гьозюнюн
ьонюне гелди. Херхалде адамън хич бир ьозел тарафъ йокту. Бинлердже аскер
58

аркадашларъйла бирликте хер гюн айнъ съкъджъ, анламсъз ишлер япардъ.
Кимсе онларъ ьовмезди, хатта сък сък онлара баърърдълар. Плам гиби пилотлар
херкесин диккатини чекеркен, херкесин ьовгюсюню топларкен, бу кючюк
аскерлерин яптъкларъна хич кимсе диккат етмезди.
Плам, о уйкусуз геджеде гьордю, насъл ьобюр аскер узун саатлер геминин
ичинде, джамсъз каранлък одаларда йюзлердже саат упузун масаларда
парашутларъ катлардъ, насъл диккатле хер парашутун ипек кумашънъ къвъръп
йуварлардъ, торбаларън ичине такардъ. Хич анламадан хер гюн йюзлердже
пилотун хаятларънъ санки кенди еллеринде тутардъ. О заман она “Аферин!”
дийен вар мъйдъ? Ону гьорюп де ону ьовен олду му?
Раббин краллъънда да, буна
бензер
оларак,
ваизлер,
муаллимлер ве мисйонерлер
гиби, херкесин танъдъъ, севдии
ве
ьовдюю
бюйюк
‘иман
кахраманларъ’
вардър.
Ама
онларън
Раб
тарафъндан
кулланабилмелери
ичин,
йюзлердже танънмамъш ‘кючюк’
кишилер вар. Бюйюк ваизлер
бютюн дюняда конушуркен,
онларъ гездирен шофьорлер вар,
онларън сьозлерини чевирен
терджюманлар вар ве евде калъп
онларън мектупларънъ язан секретерлер вар. Аджаба, онларъ ким ьовюйор,
онлара ким бакъйор, онлара ким диккат едийор?
‘Раббин краллъънда бюйюк, кючюк йок’ демейи севийоруз, ама бир гюн биз
бир иш япалъм ве башкасъ ьовюлсюн, о заман не япаджаъз? Кючюк ве
билинмейен киши калмая разъ мъйъз? Анджак о заман герчектен бюйюк бир
имана сахип олдуумузу гьостермиш оладжаз.


Лука 9:46-48
Араларънда, ен бюйюк ким дийе, чекишмейе башладълар.
Иса билирди ки, кафаларънда не гиби дюшюнджелери вардъ.
Бир къзанъ тутуп ону янъна отуртурду. Онлара деди: "Хер ким
бу къзанъ беним адъмла кабул едерсе, бени кабул етмиш
олур. Бени кабул еден де, бени Гьондерени кабул етмиш
олур. Чюнкю хепинизин арасънда ен кючюк ким исе, ен
бюйюк одур."
Ромалълар 12:16
Гьозюнюз йюксеклерде олмасън, ама дюшкюнлерле
аркадашлък един.
Матта 6:4
Ве Бабан саклъ оланъ гьорюйор. Сенин каршълъънъ О
вереджек.
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30 - Баръшма чоджуу
Доналд Ричардсон 1960 сенесинде Инджил
мектебини битириндже, мисйонер олмая карар
верди. Гидеджеи йер оларак да дюнянън ен гери
калмъш
девлетини
сечти.
‘Йени
Гине’
Авустраля’нън янънда булунан бюйюк бир
ададър. О аданън бир яръсъ, ‘Папуа Йени Гине’
адънда айръ бир девлеттир. ьОбюр яръсъ гене,
Ендонезя’нън бир парчасъдър, адъ да ‘Ириян
Жая’. Ричардсон карар верди, орада яшаян Дани
халкъна Ийи Хабери гетирсин.
Ириян Жая бугюне кадар хич балта гирмемиш
орманларла каплъдър. О йюзден орада яшаян
халклар да гери калмъш кючюджюк кьойлер
халинде яшарлар. Бинлердже сене ьондже насъл
яшадъларса, бугюн хаятларъ гене ьойле девам
едийор. О халклар о кадар гери калмъшлар, деил
електрик ве араба, демир биле кулланълмъйор. Окума язмайъ билмезлерди.
Бъчак, чекич, балта гиби алетлер де хепси таштандъ.
Гери калмъшлъън янъсъра, Дани халкънън тербийе дуруму да дюшюк иди.
Башка джинслерле савашъркен, йендиклери дюшманларънъ ьолдюрюп
етлерини йердилер. Хатта, буну бюйюк банкетлерле кутлардълар. Сана гювенен
аркадашънъ алдатърмак, ону еле вермек Дани халкъ ичин ен бюйюк ьорнек
давранъш иди.
Ричардсон каръсъ ве ики еркек чоджууйла бу халкън арасънда яшамая карар
верди ве бюйюк хевесле орая ташъндъ. Йерлештиктен къса заман сонра,
Данилерин дюшман халкъндан базъ кишилер гелип Дани халкъндан бир адама
яклаштълар. Онун азъна бал сюрюп адамън кафасъна бир фикир соктулар, ики
халкън арасънда баръштъръджъ олсун. Кенди кьойюне давет едип адама бюйюк
сайгъ гьостердилер, чок ьонем вердилер. Бу йолла онун гювенини казандълар.
Гюнюн биринде адамъ ьолдюрюп хеп бирликте бир банкетте онун етини
йедилер. Алдатмак ве еле вермек онларън ен бюйюк деери иди.
Ричардсон Данилерин дилини ве адетлерини
ьоренмекте чок зорлук чекти. Ама онлара Иса
Месих’ин мюjдесини анлатмак даха да зорду. Бир
тюрлю анлаямадълар, насъл Иса инсан олуп
гюнахларъмъз ичин ьолдю. ьОбюр тюрлю,
Ричардсон Инджилдеки олайларъ анлатънджа, Дани
халкъ она кулак верирди. ьОзелликле Иса Месих’ин
еле верилмеси ве хача герилмеси анлатълдъъ заман
чок диккат едердилер. Йахуда, Иса’йъ ьопюджюк
вериндже херкес алкъшламая башладъ – ама Иса’йъ
деил, Йахуда’йъ алкъшладълар.
ьОйле
бир
халка
насъл
мюjдейи
билдиребилирсин? Ричардсон каръсъ иле бирликте
сюрекли дуа едерди, Раб онлара мюjдейи онларън анлаяджаъ бичимде анлатмая
60

бир йол гьостерсин. Иса’нън Доуш Байрамъ яклашърдъ ве Иса бебеи бизе Аллах
тарафъндан верилен бир бахшиш оларак Дани халкъна гьостермейе
чалъштълар. Раб онларън дуаларънъ хич беклемедиклери бир бичимде
джевапладъ.
Йакънларда яшаян бир кьой халкъ Данилерле савашмая башладъ.
Хафталарджа бирбирлерини ьолдюрдюлер. Артък Ричардсон’ун сабръ
тюкенмишти.
Данилерин
гюдюджюсюне
деди:
“Бу
савашмайъ
дурдураджаксънъз, йокса сизин аранъздан айрълъп гидеджем!”. Бу, Данилер
ичин чок джидди бир кайъп демекти. Ричардсон онлара илач верирди, хасталара
бакардъ. Онун демирден япълма бъчак ве балталара алъштълар, хем де башка
халклара ьовюнюрдюлер, ‘Бизде беяз инсанлар яшъйор’ дийе. Данилерин
гюдюджюсю анладъ ки, ьобюр халкла баръшмая меджбурду.
Ертеси гюн ики халкън савашчъларъ бир арая гелип ики узун сърая дизилип
каршъ каршъя дурдулар. Данилерин гюдюджюсю гидип йени домуш евладънъ
каръсънън колларъндан каптъ. Бунун юзерине каръсъ чълък атарак байълдъ,
йере дюштю. Коджасъ бебеи алъп ики съранън ортасъндан гечирди.
Савашчъларън хепси елини бебеин юстюне койдулар. Ен сонунда ьобюр халкън
гюдюджюсюнюн ьонюне гелди. Евладъна сон бир дефа бакарак ону
дюшманънън елине теслим етти. О да кенди савашчъларънъ топлайъп бебекле
бирликте евине дьондю. Данилер, гюдюджюсюнюн бебеини бир даха
гьормейеджеклерди.
Ричардсон бу тьоренин не демек олдууну мерак етти. Бир гюн кьойюн
гюдюджюсю она ачъкладъ: “Бен бебеими бир баръш евладъ оларак вердим. Бу
демек, евладъм яшадъъ сюредже ики халкъмъзън арасънда асла бир даха саваш
олмаяджак. Ама баръш чоджуу ьолюндже саваш йениден башлаябилир. Ама
ким бир баръш чоджуу ьолдюрюрсе, кендиси ьолдюрюледжек.”
Ричардсон бу олайъ дерин дерин дюшюнюркен, анладъ ки, Раб онларън
дуаларъна джевап вермишти. Артък Данилерин арасънда мюjдейи яябилмек
ичин бир анахтар булмушту. Бир гюн бютюн илери гелен еркеклери топлайъп
онлара Аллахън баръш евладъндан анлаттъ. Онлара деди ки: “Биз Аллахла
дурмадан бир саваш ичинде булунуйруз. Аллахън краллъъ иле бу дюнянън
краллъъ асла баръшамая-джаклар. Аллахън истедиини япмак истемийоруз,
кенди кафамъза гьоре яшамак истийоруз. Ама гьоктеки бабамъз бизи бьойле
чаресиз бракмадъ. Бу савашъ дурдурмак ичин бизе бир баръш чоджуу верди,
онун адъ да Иса’дър. Ве сизин савашчъларънъз бебее насъл ел койдуларса, айнъ
онун гиби биз де лазъм кенди елимизле Иса’йъ кабул еделим, Аллахън баръш
чоджуу оларак. Ама бюйюк бир фарк вар: Аллахън баръш чоджуу асла
ьолмейеджек, о ьолюмю йенди. Сизин гюдюджюнюз кенди евладънъ
вермезсейди, асла баръш гелмейеджейди. Ве Иса’йъ кабул етмезсек, хаятъмъза
да баръш гелмез. Не дерсиниз, Аллахън баръш чоджууну кабул
едеджекмисиниз?”
Буну дуйунджа бютюн халк Иса’йъ кабул етти ве заманла ески адетлерден
кесилди, кюлтюрлю бир халк олду. Биз белки онларън гери калмъшлъънъ хор
гьорюйоруз, ама Аллахън ьонюнде онлардан хич фарклъ деилиз. Сен Аллахън
баръшма чоджууну кабул еттин ми?
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Ибранилер 7:25
Демек, ким Иса'дан гечерек Аллаха гелирсе, Иса'да вар
фърсат, о кишилери бюсбютюн куртарсън, чюнкю онлар ичин
араджълък япсън дийе хеп яшамактадър.
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31 - Емператорун тохумларъ

Чин'де (Китай) бир емператор артък яшланмъштъ ве анладъ ки, артък вакът
гелди, кендисинден сонра хюкюмете гечеджек олан кишийи сечсин. Ама кенди
сарайъндан бир везир, я да кенди оулларъндан арасъндан бир киши сечмек
истемеди. Аклъна башка бир сечме методу гелди: бютюн краллъъндан бирчок
генч адамларъ бир арая гетирди.
Сонра сьоз алдъ: "Артък хюкюметтен чекилмем ичи вакът гелди. Ве узун узузн
дюшюндюктен сонра, сизин аранъздан бирисини сечмейе карар вердим".
Генчлерин хейеджандан солуу кесилди. Ама емператор конушмасъна девам
етти: "Бугюн хер биринизе бирер тохум вереджеим. Бу чок ьозел бир тохум
оладжак. Бу тохуму топраа екеджексиниз ве сулаяджаксънъз. Там бир сене
сонра гене янъма гелип йетиштирдииниз чичеи бана гьостереджексиниз. О
заман гетирдииниз чичеклерин арасъндан бир танесини сечеджеим. Онун схиби
де емператор оладжак."
О гюн геленлерин арасънда Линг адънда бир генч де вардъ. О да ьобюрлери
гиби бир тохум алдъ. Бюйюк хейеджан ичинде еве топландъ ве анасъна олуп
битенлери анлаттъ. О да она ярдъм етти: бир саксъ булду, топрак булду ве
бирликте тохуму топраа гьомдюлер ве диккатле суладълар. Линг де хер гюн
гелип чичеи суладъ ве сабърсъзлъкла бекледи бюйюсюн.
Üч хафта гечти, о заман базъ генчлер конушмая башладълар: онларъ тохуму
филизленмейе, чичеклери де топрактан чъкмая башламъш. Линг де хеп кенди
тохумуну контрол едерди, ама о хич бюйюмеди. Üч хафта, дьорт хафта, беш
хафта ... гене бир шей йок. Бу арада башкаларъ кенди чичеклерини ьовюп
анлаттърдълар. Линг кендини чок башаръсъз ве беджериксиз хиссетти.
Алтъ ай гечти ве Линг'ин саксъсънда гене хич харекет йокту. Чичеини фазла
суламакла ьолдюрдю дийе еминди. Башкаларънън чичеклери, анлаттъкларъна
гьоре чок гюзел бюйюмюш. Ама кенди елинде гене хичбир шей йокту. Линг
аркадашларънън янънда хеп сусту. Садедже тохумунун филиз верип артък
бюйюмесини бекледи.
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Ен сонунда бир сене долду ве бютюн
генчлер
йениден
бир
арая
гелип
чичеклерини емператора гетирдилер. Ен
гьостеришли, ен ренкли, я да ен йюксек
чичеин казанмасънъ беклердилер. Линг
анасъна деди: "Бен бош бир саксъ иле насъл
емператорун ьонюне чъкаджам?" Ама анасъ
джевап верди: "Хайър ьойле деил!
Емператор насъл буйурдуйса ону яп,
дюрюст ол!" Линг'ин мидесинде крамплар
башладъ, ама анасънън хаклъ олдууну
билирди. ьОйледже бош саксъ иле емператорун сарайъна гитти.
Линг сарая варънджа ьобюр генчлерин гетирдиклери чичеклерине хайран
калдъ. Тюрлю чешит бичимлер ве бойлар иди - ама хепси бирбиринден даха
гюзел, ренгаренк чичеклер. Линг утанарак кенди саксънъ йере койду. Бирчок
генч кахкаха атарак онунла алай еттилер. Башкаларъ гене она аджъйъп теселли
вердилер: "Джан съкма, елинден гелени яптън я!"
Ен сонунда емператор одая гирип генчлери селамладъ. Одадаки чичеклери
диккатле сюздю. Линг оданън ен арка тарафънда сакланмая бактъ: "Ай, не кадар
харика чичеклер ве аачлар йетиштирдиниз" деди емператор, "Бугюн аранъздан
бириси геледжек емператор оларак сечиледжек!"
Емператор бирден оданън аркасънда сакланан Линг'и ве онун саксънъ фарк
етти. Мухафаза аскерлерине Линг'и ьоне гетирсинлер дийе буйрук верди. Линг
дехшете капълдъ: "Емператор беджериксиз бириси олдууму анладъ. Белки
кафамъ кеседжеклер!"

Линг ьоне чъкънджа емператор онун адънъ сорду. О да "Адъм Линг" дийе
джевап верди. Бютюн генчлер гюлмейе ве онунла алай етмейе башладълар. Ама
емператор керсеи сустурду. Линг'е бакъп калабалъа илан етти: "Йени
емператорунуза бакън! Онун Линг!" Линг кулакларъна инанамадъ. Онун тохуму
фиилизленмеди биле. Насъл йени емператор оладжактъ?
Ен сонунда емператор меселейи ачъкладъ: "Бир сене еввели хепинизе бирер
тохум вердим. Ону алън, топраа екин ве сулайън ве бугюн гери гетирин дийе
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буйурдум сизе. Ама хепинизи кайнатълмъш тохум вердим, хичбири
филизленмейеджекти. Линг'ден башка, хепиниз бана харика чичеклер ве аачлар
гетирдиниз. Сиз хепиниз чок курназлък япъп, тохумун бюйюмейеджеини
анлайънджа, онун йерине башка тохум ектиниз, беним сизе вердиим тохуму
аттънъз. Бир тек Линг'де йетериндже дюрюстлюк ве джесарет вардъ, бана бош
бир саксъ гетирсин. О йюзден, йени емператор одур!"


Ефеслилер 4:15
Ама биз лазъм хакикатъ севги иле конушалъм, ве
бьойлеликле Месихе тараф бюйюйелим. Хер меселеде баш
олан Одур.
Сюл. ьОзд. 6:16-19

РАБ'бин нефрет еттии алтъ шей, Ирендии йеди шей вардър:
Гурурлу гьозлер, Йаланджъ дил, Сучсуз канъ дьокен еллер,
дюзенбаз йюрек, Кьотюлюе сеиртен аяклар, ялан солуян
яланджъ танък Ве кардешлер арасънда чекишме яратан
киши.
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32 - Маса ьортюсю
Ноел гюню инсанлък тарихинин ен бюйюк муджизесини анъйор: Иса'нън
доушунда Аллахън инсан олмасънъ кутлуйоруз. Ама анлатмак истедиим'з олай,
аслънда бир муджизе деилдир.

Чок генч бир пастор чок екси бир килиседе гьорев япардъ. Чок сене ьондже
килисе чок калабалък ве джанлъ иди. Онун анвонундан чок бюйюк ве юнлю
Аллах адамларъ вааз вермишлерди. Онун съраларънда хем генч, хем яшлъ, хем
зенгин, хем фукара кутсаллар дуаларънъ Раббе йюкселтирмиштир. Ама шимди
заманлар деишмишти: касабанън о парчасъ артък фукаралъа дюштю ве чок
киши орадан чъкмъштъ. Ама пастор генч каръсъйла бирликте орада калмая ве
килисейи йениден джанландърмая карар вермишти. ьОндже бинайъ тамир
едеджеклерди. "Чеки, боя ве бюйюк иманла баараджаз" дийерек ише
башладълар.
Ама Аралък (декемврш) айънън сонуна дору хъзлъ бир фъртъна копту ве
килисейе чок фазла зарар верди. Тавандан делик ачълмъштъ ве су съзламая
башладъ. Там анвонун аркасъндаки дувардан бюйюк бир парча дюштю. Пастор
ве каръсъ телашланъп темизлемейе башладълар, ама дувардаки делии
гизлейемедилер. Пастор узун о делие бакъп ичинден дуа етти ве дерин бир ах
чекти: "Сенин истедиин олсун!" Каръсъ исе, "Ики гюн сонра Ноел" дийерек
аламая башладъ.
О гюн ьоледен сонра каръ коджа оларак бир генчлик грубунун кирмесине
гиттилер. Бир адам хедийе едилен ешялар ачък арттърма япардъ. Бир кутудан
харика бир маса ьортюсю чъкарттъ: бем беяз дантел иди, хатта ичинде алтън
ипликлер вардъ. Шахане, якън 5 метре узун бир ишлеме иди. Артък о кадар
гюзел ишлемелер булунмаздъ. Ама о маса ьортюсю де, пасторун килисеси гиби,
антика калмъштъ. Бугюнлерде ким ьойле бир шей масасъна койуйор? Бир ики
киши бир фият сьойледи. Там о анда пасторан аклъна бир фикир гелди.
Ансъздан елини калдъръп маса ьортюсюню 6,50 долара алдъ - санки бедава.
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Ону килисейе гетирди ве дуаврдаки делии ьортмек ичи дувара астъ. Делик
тамамен кайболмушту. Хатта, ьортюнюн харика гюзеллии бютюн топлантъ
салонуна байрамлък бир парълтъ казандърдъ. Бюйюк бир зафер олду. Севинч
ичинде чалъшма одасъна дьонюп Ноел ваазънъ хазърламая девам етти.
Ноел гюнюн арифе гюнюнде иди, яни айън 24.юнде. Пастор ьоленлейин
килисенин капъсънъ ачмая гиттиинде, дъаръда отобюс дураънда яшлъ бир
кадън фарк етти. "Отобюс чак 40 дакка сонра геледжек!" деди ве кадънъ ичери
буйурду, азъджък ъсънсън дийе. Мухабете далдълар. Кадън бюйюк касабадан о
сабах гелди ве якънларда яшаян зенгин бир аиледе ев хизметчиси оларак иш
арадъ, ама ону алмадълар. Белли ки, икинджи дюня савашъндан качарак
Америкая гелмишти. Даха дору дюрюст Ингилиздже биле конушамъйорду.
Кадън азъджък динленмек ичин бир сърада отурду ве соуктан еллерини овмая
башладъ. Къса бир заман сонра кафасънъ еилтирип дуа етмейе башладъ.
Кафасънъ калдъръркен гьордю, насъл пастор о маса ьортюсюню дюзелтирди.
Хемен аяа калъкъп ьоне дору илерледи. Маса ьортюсюне ийидже бактъ. Пастор
гюлюмсейип она фъртънадан ве дуварда ачълан деликтен ичин конушмая
башладъ, ама кадън хич динлемеди. Маса ьортюсюнюн бир уджуну тутту ве
пармакларънън арасънда овуштурду. "Бу бенимдир", деди, "бу беним ьозел
байрамлък маса ьортюм." ьОртюнюн бир кенарънъ калдърдъ ве шашкънлък
ичинде калан пастора ики баш харфтен олушан бир десени гьостерди: "Коджам
бу ьортюйю беним ичин Брюксел'де ьозел яптърдъ! Йерйюзюнде башка она
бензер бир ьортю булунмаз!"
Сонраки дакикаларда пасторун ве о яшлъ кадънън арасънда хейеджанла бир
конушма гечти. Кадънън анлаттъкларъ генч адамън гиттикче даха фазла
солупуну кести: "Бен аслънда Вияна'данъм. Бенле коджам Хитлер'ин реjимине
каршъ чъктък, ама ен сонунда башка девлете качмая карар вердик. Бизе
дедилер ки, айръ оларак йолджулук япалъм, ьойле даха гювенли имиши.
Коджам бени Исвичре'йе гиден бир трене биндирди. Кендиси ев ешяларъмъзъ
хазърлайъп аркамдан геледжекти." Бурада кадън кендини дерин бир ах чекти,
зорлукла конушмая девам етти: "Маалесеф ону бир даха гьормедим. Чок даха
сонра онун Маутхаусен лагеринде ьолдююню ьорендим. Бютюн бу сене
кендими сйчлу хиссеттим. Онсуз хич трене бинмейеджектим. Бунджа сене
артък евсиз, барксъз орадан бурая, бурадан орая гезийорум, хич салам
йерлешемийорум. Бу херхалде Аллахтан бана бир джезадър!" Пастор ону
елинден гелдии кадар теселли етмейе денеди. Маса ьортюсюню алсън дийе
ялвардъ она, ама кадън истемеди. Орадан айрълдъ.
Ноел арифесинде, 24. Аралък акшам топлантъсъ олурду. Килисе яваш яваш
долмая башладъ. Топланма салонуну ен чекиджи бичимде мумларла сюслемейе
чалъштълар. Херкес де маса ьортюсюне хайран калдъ. Топлантъдан сонра
пастор гириш капъда дурду ве херкесле селамлаштъ. Чок киши килисенин
декоруну ьовдю. Ама орта яшлъ бир адам она яклаштъ, касабада кючюджюк
бир саатчи дюкканъ вардъ. Суратъндан анлашълдъ ки, адам не дюшюнеджеине
шаштъ. Пастора йумушак бир сес тону ве ябанджъ бир диалектте конушту: "Чок
илгинч бир шей бу... Беним рахметли каръджъъм ве бен, бизим де ьойле бир
маса ьортюмюз вардъ. Вияна'даки евимизде ону анджак байрамларда ве ьозел
мисафирлер ичин чъкарърдък."
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Пастор бирденбире хейеджанландъ. Саатчийе айнъ гюнде ьоленлейин гелен
кадън хаккънда анлаттъ. "Ама... сиздже... олабилир ми?" дийе сормая башладъ,
"Олабилир ми, хаятта калмъш олсун?"
Бирликте харекете гечтилер. Кадънън иш арадъънъ хатърладъ ве о зенгин
аилейе телефон ачтълар. Сонра бирликте араба иле касабая гиттилер. Къса бир
араштърмадан сонра саатчинин каръсънъ булдулар. Там Ноел гюнюнде
бирбирлерине кавуштулар. Бунджа Ноел гюнлери ялнъзлък ичинде хюзюнлю
хюзюнлю гечирдилер. Бу сене фарклъ оладжактъ.
Бу хикайе дуянлар онун ьонемини хемен анларлар: фъртънанън бир максадъ
вардъ. Пастор ве каръсъна ьондже бу кадар кафа аръсъна себеп олан бир шей
Раб тарафъндан харика бир амач ичин кулланълдъ. Бу бир муджизе мийди? Сиз
карар верин. Ама Ноел'ин кендиси бир муджизедир: Аллах инсанлара ен бюйюк
бахшиш верди. Хаятън ве тарихин фъртъналарънън бирбирлеринден айърмъш
олан бу каръ коджая неден там о гюнде бу гюзел хедийе верилмесин?
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33 - “Хачънъ калдър, аркамдан гел!” - Артур
Блессит

Ракамлар биле шок едиджидир: 315 девлет гезди, 65.000 км яян йюрюдю, секиз
миляр килограм йюк ташъдъ съртънда - Артхур Блессит: съртънда хач ташъярак
дюняйъ яян бирбучук дефа долашан адам. Онун съртънда артък ескимиш,
йъпранмъш, капкара олмуш тахталардан япълан 3,70 м узун олан бир хач
ташъйор.
Хершей кърк сене ьондже бир адамън итаат етмесийле башладъ. Артхур
Блесситт Калифорниа'да яшаян генч сърадан бир иманлъ иди. Раб ичин
чалъшмая карар верди, ама хаятъ башка иманлълардан, башка ваизлерден хич
фарклъ деилди. 1960'лъ йълларда Калифорнаи'да "Хиппилер' денилен бир
генчлик харекети башладъ. Генчлер артък ески яшам стилинден бъкмъш оларак
сачларънъ узатърмая, ренкли рубалар гийимейи, уйуштуруджу кулланмая ве
'сербест секс' уйгуламая башладълар. Бу, бютюн дюняйъ деиштирен бир харекет
олду.
Артхур Блесситт бу генчлери Раб ичин казанмак истеди ве о амачла Лос
Ангелес'ин 'ен гюнахлъ' махаллесини ташъдъ. Орада хем сокакта Раббин
сьозюню вааз етмейе, хем де фукаралара йемек даътърмая башладъ. Сонра,
кишилере даха ийи конушабилмек ичин, 1968 сенесинде бир 'иманлъ кахве'
ачтъ. Кахвесини уйгун бир бичимде сюслемек ичин ве кишилерле хемен бир
конушма фърсатъ олсун дийе, дувара коджаман бир хач астъ.
Бир сене сонра там Ноел гюню Раб ону конушту: "Хачънъ калдър ве аркамдан
гел." Хер иманлъ Иса'нън бу сьозлери билийор ве асъл анламънъ да кавръйор:
Иса хачта зорлук чекмеди ама ьолдю. Ве айнъ бичимде ьоренджилерини де
чаъръйор, кенди истеклеринден, кенди планларъндан, бир сьозле кенди
хаятларъндан вазгечсинлер ве Иса'нън истедиини япсънлар. Атхур Блесситт де
Раббин сьозлерини ьондже о бичимде анладъ. Ама Раб "Хайър, бен бу хачъ,
дуварда асълъ дуран, тахтадан япълмъш олан хачънъ кастеттим. Ону ал ве
беним ичин бютюн дюняда ону гездир."
Артхур шок ичинде иди ве янлъш анладъънъ сандъ. Кючюккен хич хача каршъ
ьозел дуйгуларъ олмадъ, хатта, бирчок Християнларън яптъъ гиби, хич хач
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такмамъштъ. Ама Раб чаръсънъ текрарладъ ве бьойледже Артхур Блесситт
ьондже Бютюн Америка гезерек хачъ хер йере ташъдъ. ьОндже хачъ олдуу гиби
хер йере сюрюклерди, ама къса бир заманда фарк етти ки, тахта чок чабук
късалмая башладъ. О йюзден ластиктен бир текерлек тактъ. Сокакта ону
гьорюндже чоу инсанлар шашкънлък ичинде калъйорлар, кимилери
еленийорлар. Ама бюйюк чоунлук Раббин онларън калплерине докундууну
хисседийорлар.
1969 сенесинде, Кузей Ирланда'дан башлаярак, хачъ башка девлетлере ташъмая
башладъ. Шимди 40 сене сонра герийе бакаркен Раббе корумасъ ичин шюкюр
едийор. Упузун хачъ иле чьоллер ве орманлар аштъ, балканлара бинди ве
Антарктика'да биле гезди. 25 дефа махпуса атълдъ ве 54 дефа саваш
бьолгелерине гирди. Бу кадар йоун бир хаят сюрдюю халде вакът булду, алтъ
чоджоук йертиштирсин. Бютюн комунист девлетлери ве бютюн мюслюман
бьолгелери гезди.
"Хачъ бьойле харфи (буквално) бир бичимде ташъмасънън ен бюйюк
берекетлерин бири шудур: инсанлар хач хаккънда бирчок янлъш фикирлере
сахип. Бирчок йерлерде, ьозелликле мюслюман девлетлеринде, хача каршъ
бюйюк бир нефрет вар. Ону савашчълъън бир семболю оларак танъйорлар. Ама
бен алчакгьонюллюлюкле съртъмдаки хач иле япаялнъз гезеркен, мюслюманлар
биле буну бюйюк бир илги ве сайгъ иле каршълъйорлар. Мерак едерек бана
соруйорлар, 'Буну неден япъйорсун' дийе. О заман онлара Месих'ин севгисинден
анлатъйорум. Бьойлеликле хач, артък нефрет едилен бир саваш семболю оларак
деил де, бир севги семболю оларак кабул едийорлар."
Артхур
Блесситт'ин
каршълаштъъ
олайларъ ве маджераларъ йюзлердже
сайфалаък бир китап долдурабилир. 1982
сенесинде Тюркийе, Текирда касабасънда
якън йюрюрдю. Халк тарафъндан хич
зорлук гьормейен Артхур, сонра арабсъна
бинди ве йолуна девам етти. Бирден бире
аркадан камйон онлара вурду. Араба
йуварланарак бир чайъра дюштю.
1981 сенесинде Алманя'нън Хамбург
касабасънда
ьондже
бир
килиседе
пайлаштъ сонра йерли иманлъларла Хамбург'ун ен кьотю фухуш махаллесине
гитти, орада да вааз етсин дийе. Аджъктъъ ичин бир адамдан хачъ тутмасънъ
риджа, кендиси де сокакта сатъш япан бир йерден хотдог алдъ кендини. Там о
арада бир наара дуйду. Бир адам узун бир бъчак чекти ве хачъ тутан кишийе
салдърмак юзере иди. Артхур хемен йюксек сесле дуа етмейе башладъ: "Иса!
Иса! Иса!" дийе баърдъ. Бъчаъ тутан адам салдърмактан сон анда вазгечти, ама
хърсънъ аламадъъ ичин хачън текерлеини парампарча етти. Сонра бир арабая
атлайъп узаклаштъ.
Ама ен бюйюк олайларъндан бири 1981 сенесинде Любнан'да олду. О заман
бютюн дюня Бейрут касабасъна бактъ. Орада 5 орду бирбирлерине каршъ бир
ич савашънда дьовюштюлер. Бютюн касаба харап олду. Артхур Блесситт кенди
10 яшъндаки олуну янъна алдъ ве Исвеч'тен учакла Бейрут'а гитти. Орая
варъркен хачла йюрюмейе башладъ. Хер тараф бомбалар, патламалар ве куршун
сеслери.
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Чок вакът гечмеден Исраилли аскерлер ону дурдурдулар: "Нерейе гиттиини
санъйорсун бу савашта? Сен дели мисин? Бурада Не ишин вар?"
-"Бен хачъ гездирийорум", дийе джевап верди Артхур.
О анда бир субай яклашъп ону ийидже сюздю. "Сени танъйорум галиба! Сен
гечен сене хачъ Йерушалим'ден Кахире'йе ташъян адам деил мисин?"
- "Евет, беним!"
- "Бени хатърламъйор мусун? Бен сана су
вермиштим. Негев чьолюнде бир танк
комадьорю идим. Танъдън мъ бени?"
О анда Артхур'ун аклъна гелди ве икиси
сармаштълар. Исарилли аскер она сормая девам
етти: "Ее, шимди бурада бу джехеннемде не
япмак истийорсун? Планън не?"
- "Бен Бейрут'ун батъ тарафъна, яни мюслюман
махаллесине гитмек истийорум. Орада Йасир
Арафат'ъ
(яни
Филистинлерин
ьондери)
буладжам ве онунла бирликте дуа едеджем?"
О анда Исраилли аскерин гьозлеринден яшлар
акмая башладъ: "Шу ише бак! Сен онунла дуа
етмек истийорсун, биз гене ону ьолдюрмейе
бакъйоруз. Аллах сана мерхамет етсин! Бак, сана бир харита чизийорум.
Арафат'ъ булмак ичин бу йолу тутаджан."
Артхур Блесситт кючюк олу иле Бейрут'ун сокакларънъ йюрюркен хер йерде
янък евлер ве арабаларла, инсан джесетлерине ве бетондан япълмъш
барикадаларъна растладълар. ьОйле бир барикадайъ гечтиктен сонра бирден
етрафларънъ аскерлер сардъ. Онлар Филистинли иди: "Бурада не ишиниз вар.
Не ичин гелдиниз" дийе сордулар Ингилиздже оларак.
- Артхур не дийеджеине шаштъ: "Биз ийи хабер гетирийоруз"
- "ьОйле ми, бизе герчектен
ийи хабер лазъм! Гел бурая
бакалъм".
Ве
бунунла
Артхур'ун хачънъ ве олуну
якъндан гьормейе гелдилер.
Айнъ аскерле ону Арафат'а
гетирдилер. Üнлю Американ
jурналист Джош Харлет де
орада иди ве каршълашмайъ
камерасъйла чекти. Артхур
Блесситт, Йасир Арафат'ла
Иса'нън адъйла дуа етти ве
ен сонунда кючюк бир хач
хедийе етти.
Артхур Блесситт'ин соядъ Инджгилиздже оларак 'кутсанмъш' сьозюне бензийор.
Ве герчектен ьозел бир инструменти оларак Раб тарафъндан кулланълдъ, хер
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йерде хачън хаберини яймак ичин Раббин елчисидир. О герчектен кутсанмъш
бир хаят сюрюйор. Хер иманлъ елбетте тахтадан япълмъш бир хач орая бурая
сюрюклемийор. Ама бир дюшюнелим: кърк сене ьондже Артхур Раббин сесине
кулак азмазсайдъ. Милйонларджа киши Иса'нън ийи хаберини дуймамъш
оладжаклардъ. Сен де Раб сана чок деишик ве сени халкън гьозюнде резиллие
дюшюрен бир шей буйурурса, ону япая хазър мъсън?
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34 - Топлантъсъна бош веренин масалъ
Бир вармъш, бир йокмуш... ески заман ичинде, калбур саман ичинде...
девелер хелал икен, пирелер бербер икен....
Хер нейсе, анлатаджаъм хикайе о кадар ески деил; даха дорусу хер гюн олан
бир меселедир:
Узак бир девлетте килисесини севен, хич бир топлантъ качърмаян бир
иманлъ яшармъш. Кейифсиз олунджа биле, топлантъйъ качърмак истемедии
ичин кендини зорлайъп гидермиш.

Гюнюн биринде кенди кендине демиш ки, “Бен хер заман топлантъя
гитмишимдир, бир танеси олсун качърмадъм. Ама бугюн бир кере гитмесем, не
оладжак санки? Хавалар бозулуйор, бу хафтайъ качърдъм мъ, бир даха балъа
гидемейеджем. Бу хафта гитмейеджем топлантъйъ, балъа гидеджем.” Ве
сьойледии гиби яптъ.
Бир сонраки хафта УЕФА купасънън финал мачъ вардъ. Кенди кендине
демиш ки, “Хаят бойунджа олмадъ, ики топлантъйъ арка аркая качърайъм.
Zатен гитсем де, гитмесем де хеп айнъ. Гелмедиими фарк етмейеджеклер биле.
Те бак гечен хафта гитмедим, бир киши бени долаштъ мъ санки? Иште, бу
хафта евде мача бакаджам, хафтая гене топлантъя гидеджем.” Ве сьойледии
гиби яптъ.
Üчюнджю хафта, адамън дюнюрлери ону долашмая гелди. Бир сонраки
хафта каръсъйла кавга етти дийе топлантъя гитмейе кейфи йокту. Ондан сонра
телевизйонда гюзел бир дизи вардъ, сонра бир аркадашъ гелди ону алдъ,
кендине тапет беенсинмиш. Сонра хавалар гене дюзелди, балъа гитмек ичин.
Сонра... сонра... сонра...
Бьойлеликле узун бир заман гечти. Бир Салъ геджеси, ятмаа гидеркен адам
кендини рахатсъз хисетмейе башламъш, виджданъ съзламая башламъш. Кенди
кендине демиш ки, “Рабдеки кардешлерими ьозледим; ески аркадашларъма
хасрет калдъм. Ко ярън ев топлантъ, она гидейим.” Ескиден хер Чаршамба
гюню ев топлантъларъна катълмъштъ. Адам кенди кендине демиш ки, “Ен
73

биринджи о евин сахибине бир телефон ачайъм”. Телефон ачмъш, хал хатър
сормуш ве ен сонунда мерак етти: “Ее, Чаршамба гюню ев топлантъларъ насъл
гидийор?”. Каршъсъндаки яшлъ кардеш аджъ аджъ гюлюп демиш: “Ех, не
олсун. Чоктан топланмъйоруз. Артък кимсе мерак етмийор.”
Бизим кардеш буну ишитиндже буна чок ьонем вермейип “Не япалъм? Zатен
Пазар гюню топлантъсъ даха ьонемли!” демиш. “Ев топлантъсъ бош вер,
дорудан Пазар топлантъсъна гит. Саде ярън олмасън; яръна чок ишим вар”
Гене узун бир заман гечти. Бир Джумартеси геджеси артък даха фазла
даянамайъп, рахатсъз виджданъна кулак верип ертеси гюн топлантъя кайълмая
карар вермиш. “Йарън кардешлерле гьорюшеджем. Чок мерак еттим
насълдърлар?” Дейип сабахлайън еркен еркен калкъп, бу ьозел гюню
каршъламак ичин ен гюзел елбиселерини гийийип севинч ичинде йола
койулмуш. Арабасънъ сюреркен йюреи севинчле долду. Ескиден
кардешлерийле не кадар гюзел, берекетли ве севинч долу саатлер гечирдиини
аклъна гетирмиш. Артък кардешлерине не кадар мухтач олдууну, онларъ не
кадар севдиини анладъ. Хатта, бунджа заман онлардан узак калдъъ ичин
кендини бираз сучлу хиссетмейе башламъш. Килисе бинасъна яклашънджа
авлуда бир сюрю араба парк едилдиини гьорюндже йюреи хопламъш. Ама
авлуя гелиндже шок олду: ескиден бинанън ьонюнде бюйюк бир хач дурмушту,
ама шимди орада неон ъшъклардан бир реклам вардъ: “Крал Пизза – бютюн
касабада ен леззетли пизза бизде” дийе язардъ.
Орадан гечен бирине килисе хаккънда соргуя чекмиш. Она дедилер ки,
“Килисе ми? Охоо, артък кач сене олду буну пиззериа оларак кулланъорлар.”
Адам шашкънлък ичинде ве кърък йюрекле еве дьонмюш. Карар верди ки,
геледжек хафта ичинде касабая гидип башка даха бюйюк килиселери зиярет
етсин. “Ески кардешлерден ен азънда бир кач танесини о килиселерде
буладжам” демиш кенди кендине.

Ама табии ки, о хафта да ьонемли ишлер чъктъ ве планладъъ гиби башка
килиселере гитмейе вакът буламадъ. Гене де пиззериа олмуш ески килисесинин
гьорюнтюсю хеп гьозлеринин ьонюнде дурурду, ону рахатсъз едерди. Онун
ичин биркач хафта сонра касабанън меркезиндеки даха бюйюк килиселере
гитмейе карар верди. “Хич деилсе, орада бир ики ески аркадаш буладжам.”
деди.
Дорудан ен бюйюк килисейе гитмиш. Паркинг йерине яклашънджа орада хич
бир араба гьормеди. Ескиден килисенин топлантъларънъ, чоджук дерслерини,
инджил чалъшмаларънън саатлерини гьостерен бир табела вардъ. Ону
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окуйунджа фарк етти ки, артък топлантъларънън саатлерини деил, авукатларън,
нотерлерин, дишчилерин, отобюс ве виса фирмаларънън ве даха бирчок офисин
рекламларъ вардъ. Бир фитнесс салону биле вардъ. Килисейи бир офис
бинасъна чевирмишлер.
Адам паника ичинде якънларда булунан башка бир килисейе копушту. Тер
ичинде ве солуксуз о килисейе варънджа, азъ ачък калмъш: о да йок олмушту.
Гене айнъ рекламлар, гене айнъ офислер. Артък ийидже коркмая башлайъп
бютюн касабайъ араштърмая койулмуш. Орая бурая кошмуш, ама хер йерде
айнъ сенарйо: хич бир килисе артък ишлемезди, хер тарафънъ башка ишлер
ичин кулланърдълар.
“Беним касабам не кадар Аллахсъз бир йер олмуш!” дейип ачък олан бир
килисе булмак ичин етрафтаки касабалара гитмейе карар вермиш. Артък
Аллахън хузурунда калъп топлантъя катълмак онун ичин ен бюйюк ихтияч
олмуш.
Бьойлеликле саатлердже арабасънъ сюрюп орая бурая гитмиш, ‘кардеш’
дийебиледжеи бир киши арамая башламъш. Саатлер гюнлер олмуш, гюнлер
хафталар олмуш, хафталар айлар олмуш. Ама хер нерейе гиттийсе де хеп айнъ
шей гьормюш: ресторантлар, офислер, гараjлар – ве хепсинде даха килисенин
кулеси дурурду. Бир танесини кумар салонуна биле чевирмишлерди. Ен башта
бу коркунч дуруму паника иле каршълашмъш, ама бу дуйгу гиттикче даха фазла
юзюнтю, пишманлък ве хузурсузлуа дьонюштю. Демек кендиси бош бош
шейлерин пешинде кошаркен, бютюн бунлар олмуш.


Ибранилер 10:25
Топлантълардан да вазгечмейелим. Базъларъ буна
алъштълар. Хайър, бирбиримизе кураj верелим. Хеле хеле о
гюнден ичин, хани гьорюйорсунуз насъл якънлъйор.
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35 - Рекорлар китабъ
Херкес Гуинесс рекорлар китабънъ билийор, ама башка бир китап асъл
рекорлар китабъдър: Кутсал Китап.


Кутсал Китап ен чок сатълан китаптър:

Хер сене ашаъ йукаръ 500-700 милйон Кутсал Китап даътълъйор. Сон 200 сене
ичинде 2,5 миляр (яни 2500 милйон) тане сатълдъ.


Кутсал Китап ен чок терджюме едилен китаптър:

шимдийе хадар Кутсал Китап’ън бютюню я да бир парчасъ 2350 диле
чевирилди. Шу анда 1250 диле даха чевири япълъйор ве биркач сене ичинде
хазър оладжак. Бунун не кадар бюйюк бир башаръ олдууну анламак ичин, буну
башка китапларла каршълаштъралъм: Бирлешмиш Миллетлер Бирлии (ООН)
1948 сенесинде бютюн инсанларън хакларъ хаккънда бир язъ хазърладъ, о да
321 диле чевирлди. Куран бугюне кадар садедже 100 диле чевирилди. Ен чок
терджюме едилен роман Испанйол язар Джервантес’ин ‘Дон Кишот’удур,
топлам 60 диле чевирилмиштир.


Кутсал Китап илк басълан китаптър:

Ескиден китаплар елле язълърдъ. О чок узун
сюрен бир иш иди. Хъзлъ язан бир киши 400
саате, яни 50 гюнде, бютюн Кутсал Китабъ
копя едебилир. Ама гюзел язмак ичин ен
азънда 5 ай лазъм. Сонра сайфаларъ елле
чизилен ресимлерле сюслердилер. Бьойлеликле
бир Кутсал Китап ичин 3 сене лазъмдъ.
Матерял да чок пахалъйдъ, ве бир Кутсал
Китап ескиден 50-70 алтън парчасъ ичин
сатълърдъ. Коджаман бир ьокюз бир алтън
ичин сатълърдъ, демек бир Кутсал Китап бир
инек сюрюсю кадар пахалъ иди.
Бу хепси 1455 сенесинде деишти. Алманя’нън
Маинз касабасънда Жоханн Гутенберг адънда
бир адам, китап басманън йени бир методу
булду. Хер харф ичин айръ бир калъп япъп
ичине куршун дьоктю. О куршун харфлери съра съра дизип йюзлердже каъда
бастъ, сонра харфлери башка сайфа ичин кулландъ в.с. Йени машинасъ хемен
бюйюк бир башаръ олду. Ве илк бастъъ китап о заман яйгън олан Латиндже
дилиндеки Вулгате терджюмеси иди. 180 китап 3 сене ичинде тамамладъ. Бу,
бютюн дюняйъ шашърттъ, ве дюнянън тарихини деиштирди. Артък хаберлер ве
фикирлер чок къса заман ичинде яйълърдъ. Бу булуш ичин 2000 сенесинде
юнлю ‘ТIМЕ’ газетеси Гутенберг’и сон 1000 йълън ен ьонемли адамъ оларак
сечти


Кутсал Китап илк радйо яйънънда окунду:
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24. 12. 1906 гюнюнде, яни Иса’нън Доуш Байрамъ’нън хазърлама гюнюнде
Региналд Фессенден адънда Канадалъ бир електрикчи илк оларак бир инсанън
сесини радйо иле узаклара яйдъ. Америка’даки Брант Рок касабасънда бир
кючюк радйо истасйону куруп Иса’нън доушуну анлатан Лука Инджилинин
икинджи бьолюмюнден окуду.


Кутсал Китап интернетте ен чок анълан китаптър:

Интернетте бир сайфайъ булмак ичин ьозел арама програмларъ вар. Бир сьоз
язъп о сьозюн ханги сайфаларда гечтиини гьостерирлер. Библе (яни: Кутсал
Китап) сьозюню арадъън заман 500 милйон сайфа булунуйор. Буну
каршълаштърмак ичин: Куран садедже 200 милйон дефа гечийор.


Дюнянън ен бюйюк Кутсал Китабъ:

1956 сенесинде Калифорниа’даки
АДжЛУ юниверситетине Тексас’тан
бир иманлъ тарафъндан бюйюк бир
китап хедийе едилди: Вайней адънда
бир адан о заманларда Ингилиздженин
ен
яйгън
олан
Кинг
Жамес
терджюмесини алъп кенди евинде
тахтадан япълмъш бир матбаада
(печатнитса) ону басмая карар верди.
1930 сенесинде башлайъп ики сене
ичинде о иши битирди. Ачълдъъ заман
110 джм йюксек ве 250 джм геништир. Капалъ икен китабън съртъ 86 джм
калъндър. 8048 сайфалъктър, аърлъъ да яклашък 500 кг’дър. Башка йере
ташънмак ичин о Кутсал Китабъ 31 парча япъп тек тек гьотюрюйорлар.


Дюнянън ен узун Кутсал Китабъ:

2003 сенесинде Алманя’нън Бад Бланкенбург касабасънда 1000 иманлъ,
ьозелликле генчлер, карар вермишлер, бютюн Йени Ахит’ин язъларънъ бир
ферман бичиминде каъда язсънлар. Ики хафта гедже гюндюз ишлейип ьондже
нормал сайфаларъ долдурдулар, сонра онларъ бир сюпюрге сапъна япъштъръп
дюрюмледилер. Ачълънджа бютюн касабайъ гечип, 1 км узакта олан комшу
кьойюне кадар узадъ.


Дюнянън ен кючюк Кутсал Китабъ:

1895 сенесинде Искочя’нън Гласгоw касабасънда
басълдъ. Басълмасъ дьорт сене сюрдю. 520 сайфа
ичинде бютюн Кутсал Китабъ, там 838.380 харф
ичерийор. Калънлъъ садедже 6 милиметре, генишлии ве
йюксеклии бир нормал поста пулунун ючте бири.
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Ама сон йълларда йени текнолоjилерле чок даха кючюк форматлар япълъйор.
2001 сенесинде Америка’да МIТ юниверситесинде ‘микролитографи’ адънда
бир методла бютюн Йени Ахит’ин сьозлери 24 аяр алтън харфлерле 5 x 5
милиметре кадар бюйюк бир силикон чипин юзерине яздълар. Табии ки, ялън
гьозле хич бир шей окунмуйор. 40 кере бюйютюлдююнде садедже сатър ве
колоналар гьорюнюйор, анджак микроскопла 600 кере бюйютюлдююнде рахат
окунабилир. Бу проjейи башлатан, Синха адъндаки билим адамъ бир гедже
рюясънда кендини гьормюш, насъл бютюн Кутсал Китабъ бир пиринч
танесинин юзерине язърмъш. Бунун аркасъндан о рюяйъ герчеклештирмейе
башламъш.


Дюнянън ен пахалъ Кутсал Китабъ:

сатълан
Кутсал
Китапларън
арасънда ен пахалъсъ шюпхесиз
Америка’да 10.000 долар ичин
сатълан,
‘Пенироял
Кекстон
Байбъл’дър. Бу ьозел басъм нормал
инсанлар ичин деилдир, садедже
колексйонджулар ве кютюпханелер
(библиотекалар) ичиндир. Бундан
садедже 400 тане япълдъ. Ама
онлар садедже уджуз басъмъдър.
Айръджа даха люкс бир басъмъ
вардър, о да 30.000 долар ичин
сатълъйор. Онларън сахиплери херхалде Матта 6:19 айетини макасла китаптан
кесмишлердир (“Йерйюзюнде кендинизе зенгинликлер бириктирмейин.”)
Ама ен пахалъ ексемплар шюпхесиз Жоханн Гутенберг’ин бастъъ илк Кутсал
Китаптир. О елбетте сатълмъйор, ама 100 милйон Лева ичин сатълабилир дийе
санълъйор.
•

Кутсал Китабъ елле язмак:

Еер Кутсал Китабъ елле копя етмейе калксак, буна 393 саат ве 18 дакика лазъм
оладжак (Ески ве Йени Антлашма бирликте 1131 сайфа ве теджрюбели бир язар
бир сайфайъ 18 дакикада копя едебилир варсайъйоруз).´
- дюнянън хичбир китабъ бу кадар узун бир заман ичинде язълмадъ: 1400 сене,
я да 60 кушак
- Кутсал Китап бир тек язарън иши деилдир: кърктан фазла киши ону яздъ. Хем
ен басит чобанлар вардъ, хем краллар, хем ьонемли сайълмаян чифтчилер, хем
билим адамларъ ве политикаджълар.
- Кутсал Китап бир дилде деил, там юч дилде язълдъ: Йени Антлашма ески
Грекьое (Йунанаджа) дилинде язълдъ; Ески Антлашма'нън бюйюк чоунлуу
Ибранидже, анджак биркач бьолюм о заманън дюня тиджарет дили олан
Арамидже дилинде язълдъ.
- Кутсал Китабън парчаларъ чок деишик йерлерде язълдъ: Муса чьолде яздъ;
Йеремя махоуста, Лука йолджулук япаркен, Даниел бир сарайън ичинде ве
Йуханна, джеза оларак сюрюлмюш олдуу бир адада.
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- Ески китапларън хич биринин Кутсал Китап кадар ел язмаларъ булунуйор ве
бьойледже текстин кендиси испатланмъштър. Месела, Wиллиам Схакеспеаре'ин
есерлери хенюз 400 сене ьондже язълдъ, ама елимизде 1900 сене ьондже язлмъш
олан Йени Антлашма'нън ел язмаларъ даха чоктур.
- Ве ен ьонемлиси: дюнянън хичбир китабънда Кутсал Китап кадар, сайъсъз
кесин, нет ве детайлъ ьонбилдирмелер булунмуйор. Хич бир китап геледжеини
о кадар нет ьонджеден билдирип ичиндеки олайлар тарихте герчелешмеди.
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36 - Аркадашлъън ренги недир?

Гюнюн биринде дюнянън бютюн ренклери бир арая гелди ве араларънда
кавга япмая башладълар. Хепси тек тек ен гюзел, ен ьонемли, ен файдалъ, ен
севилен фалан олдукларънъ сьойледилер.
Йешил ен биринджи сьоз алдъ:
"Елбетте ен ьонемли ренк беним. Бен яшамън ве умудун ренгийим. Садеде
отлара, аачлара ве чичеклере бакън! Бен олмазсам бютюн хайванлар ьоледжек.
Саа сола табиата бакън ве анлайън ки, ен чок беним ренгим гечийор."
О анда мави онун лафънъ кести:
"Сен садедже йерйюзюню дюшюнюйорсун. Ама гьоке ве денизе бир гьоз ат!
Бютюн хаятън кайнаъ судур, о да дерин окянус ве гьокйюзюндеки булутлардан
гелийор. Гьокйюзю инсана рахатлък ве хузур верийор. Беним вердиим хузур
олмадан, хепиниз бир хичсиниз!"
Саръ къкърдамая башладъ:
"Хепиниз чок фазла джиддисиниз. Азъджък рахатланън! Бен дюняя гюлмек,
неше ве съджаклък гетирийорум. Гюнеш саръдър, ай саръдър, йълдъзлар
саръдър. Хер не заман бир айчичее бакарсанъз, бютюн дюня санки
гюлюмсемейе башлъйор. Бен олмазсам, хич елендже олмаяджайдъ."
Сонра портакал кенди боразанънъ ьоттюрмейе башладъ:
"Бен гене, салъън ве гюджюн ренгийим. Белки чок сейрек булунуйорум, ама
къйметлийим чюнкю инсанларън ихтиячларъна хизмет едийорум. Ен чок ве ен
ьонемли витаминлери бен ташъйорум. Бир дюшюнюн: хавучлар, кабаклар,
портакаллар, манголар, папаялар - хепси портакал ренгидир. Бен бир йере
гелдим ми, орада чок узун такълмъйорум, ама гюнеш доаркен я да батаркен
гьокйюзюню долдуруйорум. Беним гюзеллиим о кадар чарпъджъ ки, хич кимсе
сизи аклъна гетирмийор."
Бунун юзерине кърмъзъ артък кендини тутамадъ ве баърарак деди дк:
"Бен хепинизин ефендисийим. Кан беним - хаятън кайнаъ кандър! Бен хем
техликенин, хем де джесаретин ренгийим. Бир амач уруна савашмая хазъръм.
Кана атеш гитрийорум. Бен олмазсам, дюня ай кадар ъссъз оладжайдъ. Бен
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севги ве ихтирасън ренгийим: кърмъзъ гюллер, кърмъзъ Ататюрк чичеи
(коледна звезвда) ве кърмъзъ гелинджик чичеклери - хепси беним ренгимде!"
Аркасъндан мор аяа калктъ. Чок узун бойлу иди ве бюйюк тантана иле
конушту:
"Бен краллъън ве хашметин ренгийим: краллар, емператорлар ве епикоплар
тарих бойунджа хеп бени сечтилер, ьоюнкю бен оторите ве хикметин
семболюйюм. Инсанлар каршъмда итираз етмезлер, сессиз седасъз итаат
едийорлар!"
Ладживерт (койу мави) де сьозю алдъ. ьОбюрлеринден даха сакин ама гене
де кесин сьозлерле конушту:
"Бир де бени дюшюнюн: бен сессизлиин ренгийим. Бени нередейсе фарк
етмийорсунуз. Ама бен олмадан хепиниз чок съва олуйорсунуз. Бен дерин
дюшюнджейи, аладжа каранлъъ ве дерин суларъ семболизе едийорум. Дуа ве ич
хузуру ичин бана мухтачсънъз."
Ренклер хеп ьойле девам еттилер; хепси херкестен даха юстюн олдуундан
еминди. Гиттикче дава фазла кавга еттилер, гюрюлтю чъкардълар. Бирденбире
коркунч, беяз бир шимшек чактъ ве кулакларъ патлатъран бир сесле гьок
гюрледи. Хемен аркасънда ямур ямая башладъ. Бютюн ренклер корку ичинде
чьондюлер. Ону япаркен теселли алмак ичин бирбирлерине яклаштълар.
Бютюн бу яйгаранън ичинде, Раб Аллах конушмая башладъ: "Сиз акълсъз
ренклер: аранъзда кавга едийорсунуз, бирбиринизден юстюн олмак
истийорсунуз. Билмез мисиниз ки, хер бириниз айръ бир амачла яраттъм,
хепиниз фарклъ ве бириджиксиниз? Ел еле верин ве бана гелин!"

Ренклер де Раб Аллахън буйурдууну яптълар: ел еле верип тутундулар. Раб
конушмая девам етти: "Бундан бьойле, не заман ямур яарса, хеп берабер
гьокйюзюнде бир кушак олуштураджаксънъз. Хепиниз хзуур ве баръш ичинде
яшабилирсиниз дийе хатъръ олсун. Гьоккушаъ ярън ичин бир умут
семболюдюр."
Ве о йюзден: не вакът хъзлъ бир ямурун аркасъндан гюнеш чъкарса ве
гьоккушаъ гьорюнюрсе, бирбиримизин деерини хатърлаялъм. Айръджа,
топлулуун ичинде Раб херкесе айръ айръ вергилер даъттъ, ьойле ки хеп фарклъ
бир конуда бирбиримизе хизмет еделим.
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Ефеслилер 4:7-16
Ама Месих хер биримизе мерхаметинден верип дередже
дередже вергилер даътърдъ. 8 Онун ичин шьойле
денилийор :
"Не вакът йукаръя чъктъ,
Мапуслуу мапуса аттъ,
Ве инсанлара бахшишлер даътърдъ
11
Ве О,
кими кишилери апостол оларак верди,
кими кишилери пейгамбер оларак верди,
кими кишилери мюjдеджи оларак верди, ве
кими кишилери де чобан ве муаллим оларак верди.
12
Бу кишилер кутсалларъ хазърлаяджаклар, хизмет едип
ишлесинлер ве бьойлеликле Месихин беденини
илерлетирсинлер.
13
Ен сонунда ...
- хепимиз иманън бирлиине еришеджез,
- Аллахън Олу'ну ийи гиби танъяджаз,
- йетишмиш инсанлар оладжаз ве
- Месихин долулуунун там ьолчюсюне вараджаз.
14
О дереджейе гелдик ми, артък уфак къзанлар олмаяджаз.
Далгалар бизи саа сола даътърмаяджак. Хер ьоретиш бизи
рюзгâр гиби ьотейе берийе юфлемейеджек (чюнкю вар
инсанлар алдатърмая бакъйорлар, курназлъкла капан
куруйорлар). 15 Ама биз лазъм хакикатъ севги иле конушалъм,
ве бьойлеликле Месихе тараф бюйюйелим. Хер меселеде баш
олан Одур. 16 Бютюн беден Ондан фърсат алъйор. Хани
шьойле: балъ олан хер парча бир шей катъп бедени бир
арада тутуйор ве бирлештирийор. Хер бир парча тек тек
тертипли ишлийор. Бьойлеликле бютюн беден кенди кендини
севгиде бюйютюрюйор ве йетиштирийор.
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37 - Zенгин тюджджарън дьорт каръсъ
Ендонезя'да зенгин бир тюджджар яшардъ.
Адам зенгин олдууна бир каръ иле
йетинмемиш, там дьорт каръ алмъш. Ама ким
дьорт кадънъ айнъ дереджеде севебилир ки?
Адам да каръларънън арасънда айръм
япармъш, хепсине фарклъ факлъ давранърмъш.
Дьордюнджю каръсънъ ен чок севермиш:
она ен пахалъ гийсилери алърмъш, ен зенгин
ресторантлара гьотюрюрмюш. Онун юстюне
титрейип ен назик бичимде бакармъш, ону
хершейин ен ийисине лайък гьорюрмюш.
Üчюнджю каръсънъ да чок севермиш.
Онунла гурур дуйду ве аркадашларънън
ьонюнде хеп ону гьостермиш. Ама йюреинде
хеп бир кокру вардъ: каръсънъ късканърдъ ве
хеп коркармъш, бир гюн кендисини терк едип
башка коджая качаджак дийе.
Икинджи каръсъна каршъ да севги дуярмъш: о чок дюшюнджели ве сабърлъ
бир киши иди. Адам бютюн дюшюнджелерини онунла пайлашърдъ. Не заман
проблемлерле каршълашърдъ, хер заман икинджи каръсъна дьондю. О да хер
вакът она чаре булурду, хер зор дурумдан куртарърдъ.
Тюджджарън биринджи каръсъна гелиндже - о чок садикан бир ешийиди.
Адамън салъънъ ве серветини корурду, ханесинин ийи олмасъна бакардъ. Ама
не язък, кадън тюджджаръ чок фазла севдии халде, о санки хич она вакът
айърмаздъ, кендини она балъ хиссетмезди. Кими кере онун каръсъ олдууну биле
унутту.
Гюнюн биринде тюджджар хаста ятаъна дюштю. Чок гюн гечмеден
докторлар еллерини калдърдълар; адамън ьоледжеи белли иди. Бютюн хаятънъ
гьозден гечирди ве кенди кендине деди ки: "Ах, не кадар долу, зенгин, люкс бир
хаят гечирдим. Ама шимди япаялнъз ьоледжем. Хич кимсем йок!"
Мйле дюшюнджелерле дьордюнджю каръсъна сорду: "Бак, сени бютюн хаят
бойунджа ен чок севдим. Сана ен пахалъ гийсилери алдъм, сана ен назик
бактъм. Шимди ьолеркен, бана ешлик едип бенимле бирликте геледжен ми?" Кадън, "Кесинликле олмаз!" дейип бир сьоз сьойлемеден узаклаштъ. Бу джевап
тюджджарън йюреини бир бъчак гиби делип парчаладъ.
Адам юзгюн, юзгюн ючюнджю каръсъна сорду: "Сени хаят бойунджа хеп
севдим. Шимди ьолеркен, бана ешлик едип бенимле бирликте геледжен ми?" "Хайър", деди ючюнджю каръсъ, "Хаят ийидир бурада. Сен гечиндин ми, гене
евленеджем." О сьозлер адама соук душ гиби гелди. Тюджджарън йюреи донду.
Съра икинджи каръсъна гелди. Она да айнъсънъ сорду: "Бак, не заман башъм
дертте иди, хеп сана дьондюм, сен де бени хич бракмадъйдън, хеп бана бир чаре
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булдун. Шимди гене сенин ярдъмъна ихтияджъм вар. Шимди ьолеркен, бана
ешлик едип бенимле бирликте геледжен ми?"
Икинджи каръсъ джевап верди:
"Üзгюнюм, ама бу сефер сана ярдъм
едемем. Олса олса сенинле мезара кадар
гелебилирим." Бу джевап тюджджара
бир шимшек гиби гелди, адам харап
олду.
Бирден бир башка кадънън сеси гелди
кулаъна: "Бен сана ешлик едеджем. Хер
нерейе гидерсен де, бен сенинле
бирликте оладжам." Адам гьозлерини
калдърдъ ве биринджи каръсънъ гьордю.
Чок зайъф иди, санки йетериндже
бесленмемишти.
О
заман
адам
пишманлък дуйду: "Кешке она фърсатъм
варкен даха ийи баксайдъм, она даха
фазла диккат етсейдим!"
Иште, бу адамън хаятъ хепимизин
хаятъ ичин
бир бензетме
иди.
Хепимизин хаятънда санки дьорт ешимиз вар: дьордюнджюсю бизим
беденимиздир. Не кадар да ону сюслемейе чалъшърсак, не кадар да пара, вакът
ве захмет харджарсак, ьолеркен о бизи терк едеджек.
Пеки ючюнджю каръмъз кимдир? О бизим малларъмъз, варлъъмъз ве
шерефимиздир. Биз ьолюркен хепси башкасънън олуйорлар.
Икинджи каръсъ хаятъмъзъ ве аркадашларъммъзъ семболизе едер: хаятта
икен не кадар якън да олсалар, не кадар да онларъ северсек, бизимле
гидебиледжеклери ен фазла мезара кадардър.
Ама биринджи каръсъ бизим джанъмъз, рухумуздур. Башка башка шейлер
араркен, мадди (матерялно) шейлер бириктириркен, зевк ве елендже пешинде
гидеркен, не кадар колай рухумузу ихмал едийоруз, алдърмъйоруз, бакмъйоруз.
Ама аслънда бизе сона кадар ешлик еден одур. ШУ АНДА, хенюз фърсат варкен
она баксак, она диккат едерсек, она герен бес вирирсек, чок ийи олур. ьОлюм
ятаъна дюштююн заман геч олур. О заман алайъп рухумузу дюшюнмек
файдасъздър.


Матта 16:26
Бир адам бютюн дюняйъ казанъп да кенди джанънъ
кайбедерсе, она не файда? Zатен инсан кенди джанъна
каршълък оларак не версин ки!
1.Селаниклилер 5:23
Ве баръш Аллахъ сизи бюсбютюн кутсал кълсън. Раббимиз
Иса Месихин гелишинде сизин бютюн рухунуз ве джанънъз ве
бедениниз лекесиз булунсун.
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38 - Ода

Не гедже, не сабах олдуу саатлерде, не там уйкуда, не там уянък вазийетте,
ятаъмда йуварланъйордум. Бирден кендими бир оданън ичинде булунувердим.
Оданън хич бир ьозел тарафъ йокту, анджак узак тарафтаки дуварда кючюк
картонларла долуйду. Хани насъл кютюпханелерде булунуйор: кючюк беяз
картонлар, бир инсанън ели кадар ве юзеринде китабин адъ, тарихи ве язаръ
язъйор. Ама бу картонлар бамбашка иди. биринджиси, бунлар бир долабън
ичинде деил, ама яняна кутулар ичинде дизили идилер, ве икинджиси онларън
юзеринде бамбашка шейлер язардъ.
Йаклашъркен илк фарк еттиим картонун юзеринде шьойле язъйорду:
"Беендиим инсанлар". Мерактан о кутуйу ачтъм ве картларъ гьозден гечирдим.
Йазълъ адларън хепсини билдиими фарк еттим ве шок ичинде кутуйу чабуджак
капаттъм.
Ве о анда, кимсе бана билги вермеден, там нереде олдууму бирден анладъм.
Бу джансъз ода ве ичиндеки картлар хаятъмън каталогу иди санки. Хер гюн
ичин яптъъм харекетлер язълъйдъ бурада. Хем де ьойле бир детайла, чоктан
унуттуум шейлер биле бурада язълъ иди.
Растгеле оданън ичинде гезип, садан солдан кутуларъ ачаркен ве картларън
юзеринде язълъ олан шейлер гьозден гечириркен, ичимде хем мерак ве хайрет,
хем де корку гиби дуйгулар бирбирлерийле гюрешийорду. Кими картлар севинч
ве татлъ хатъралар аклъма гетирдилер, башкаларъ гене утанч ве пишманлък
дуйгуларъ. О дереджейе гелди ки, кафамъ дьондюрюп, аджаба бени гьорен вар
мъ дийе сордум кенди кендиме. 'Аркадашлар' етикетини ташъян бир кутунун
хемен янънда 'Еле вердиим аркадашлар' адлъ башка бир куту вардъ.
Кутуларън юстюндеки башлъклар кими кере сърадан олуп, башка заман чок
аджайъп идилер: 'Окудуумуз китаплар', 'Сьойледиим яланлар', 'Теселли вердиим
инсанлар', 'Анлаттъъм шакалар'. Кимилери о кадар детайлъ язардълар,
гюледжеим калктъ: 'Къзан икен агама баърдъъм заман тактъъм адлар'.
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Башкаларъ окуркен гене, хич гюлемедим: 'Къзгънлъъмда яптъъм ишлер', 'Анама
бабама сьойледиим лафлар'. Йени йени шейлер окуркен хеп шашкънлък ичинде
калдъм. Чоу вакът бекледиимден чок фазла картлар вардъ. Кими йерде умут
еттиимден даха аз вардъ.
Картларън сайъсъ бир кере о кадар чок гелди, санки ичинде боуладжактъм.
Бурада онбинлердже, йюзбинлердже, белки де милйонларджа картлар вардъ. Бу
генджеджик 20 яшлък ьомрюмде бу кадар япаджак вактъм вар мъйдъ? Ама
герчектен хепси беним иди: кенди ел язъмла язълмъи иди ве беним имзамъ
ташърдълар.
'Динледиим шаркълар' адлъ бир картъ чъкардъъм заман, анладъм ки, картлар
окудукча ачълърдъ. Картлар чок съкъ дизилмиш идилер ве гене де, бир ики карт
окудуктан сонра, онларън сонуну гьормедим. Утанч ичинде кападъм кутуйу.
Шаркъларън сьозлеринден ичин утанмадъм, ама не кадар заман боша
харджадъъмъ дюшюнюркен утандъм.
'Шехвет долу дюшюнджелер' язан бир кутуя гелиндже, тюйлерим дикен
дикен олду. Кутуйу анджак бир, ки сантиметре чъкардъм. Не кадар бюйюк
олдууну хич гьормек истемедим биле. Растгеле бир карт чектим. Бьойле бир
шей кайъда гечти дийе, мидем буландъ.
Сонра, санки вахши бир хайванън ьофкеси кабардъ ичимде. Кафамда тек бир
дюшюндже вардъ: "Бу картларъ кесинликле, асла кимсе гьормесин! Кимсе бу
одайъ гьормемелийди! Онларъ йок етмем герекийорду." Кудуруп, кутуларъ
бирден чекмейе ве йере атмая башладъм. Оданън бюйюклюю артък ьонем
ташъмаздъ. Ону бюсбютюн бошалтмам ве картларъ йок етмем лазъмдъ. Ама
картларъ не кадар йъртмая чалъштъйсам, бир танесини биле йок едемедим.
Челиктен даха серт идилер.

Умутсузлуа капълъп кутуйу гене йерине койдум. делирмек юзерейдим.
Кендиме аджъярак кафамъ хафифче дувара вурдум ве дерин бир ах чектим.
Ондан сонра башка бир куту гьордюм: 'Мюjдейи пайлаштъъм кишилер'.
Кутунун сапъ даха парлактъ. Санки ону хемен хемен хич кулланмамъштъм.
Кутуйу чектим; он сантиметре биле узун деилди. Ичиндеки картларъ бир елде
саябилдим.
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Артък гьозяшларъмъ гери тутамадъм, хюнгюр хюнгюр аладъм. О кадар
дерин хъчкъръкларла аладъм ки, мидемде бир аръ чъктъ, бютюн беденимин
ичинден гечти. Дьозлерим юстюне дюшюп аладъм. Аламамън недени утанч
иди; бютюн яптъкларъмдан утанъйордум. Кафамда картларла долу кутулар
учуп данс едердилер. Асла ве асла кимсе бу ода булмамалъйдъ. Онун капъсънъ
салам килитлейип анахтарънъ салам бир йерде саклаяджактъм.
Ама гьозяшларъмънъ усул усул силеркен Ону гьордюм. Хайър оламаз,
гьормек истедиим сон киши О иди. Хайър, лютфен бу Иса олмасън. Чаресизлик
ичинде сейреттим, насъл кутуларъ ачъп картларъ тек тек окумая башладъ. Не
дийеджеини дюшюнерек даянамаз хале гелдим. Ама гене де биркач санийе онун
йюзюне бактъм ве фарк еттим ки, онун хиссеттии юзюнтюсю бенимкинден даха
бюйюктю. Санки ен кьотю кутуларън нереде булундууну сезинлейерек, там
орая гитти. Меджбур муйду, картларъ тек тек окусун?
Ен сонунда дьонюп бана оданън ьобюр тарафъндан бактъ. Бана бакаркен,
гьозлеринде саде аджъма вардъ. Ама бу аджъма бени ьофкелендирмеди. Кафамъ
индирдим, йюзюмю еллеримле ьорттюм ве йениден аламая башладъм. Бана
яклашъп еллерийле бана сарълдъ. О кадар шейлер сьойлейебилирди, ама бир
шей сьойлемеди. Садедже бенимле бирликте аладъ.
Калкъп картларън ве досяларън одуу йере дору илерледи. Оданън бир
кишесинде башлайъп бир ларт чъкардъ кенди адънъ беним адъмън юстюне
яздъ. "Хайър, яома!" дийе баърдм она ве елинден бир карт алмая чалъштъм.
Онун адъ о картларън юстюнде язълмамалъйдъ. Ама орада герчектен Иса'нън
адъ язълъйдъ. Калън, джанлъ кърмъзъ харфлерле язълъйдъ. Мюреккеп оларак да
кенди канънъ кулланмъштъ.
Назикче картъ елимден гери алдъ. Хюзюнлю гюлюмсейерек, картларъ тек тек
имзаламая девам етти. О кадар хъзлъ бютюн картларъ насъл имзаладъънъ хич
анлаямаяджам, ама санки он санийе гечмеди ве сон кутуйу капатъп бана дору
илерледиини ишиттим. Елини са омузума койуйуп "Иште, тамам олду!" деди.
Калктъм, о да бени одадан дъшаръ гьотюрдю. Оданън капъсънда килит
йокту, Долдуруладжак даха бирчок карт вардъ.


Ромалълар 14:10-12
Ве затен хепимиз Месихин давалама масасънън ьонюне
чъкаджаз. Чюнкю шьойле язълдъ:
"Раб дийор: 'Хаятъмън хаккъ ичин: беним ьонюмде хер диз
чьокеджек ве хер дил Аллах олдууму сьойлейеджек."
Демек, хер биримиз Аллаха кендиси ичин хесап вереджек.
1.Петрус 4:17
Чюнкю вакът гелди, даваламак Аллахън ханесинден
башласън.
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39 - Келебеин козасъ
Адамън бириси, орманда гезеркен бир келебеин козасънъ булмуш ве фарк
етмиш ки, ичиндеки келебек там чъкмая хазърлък япмая башлармъш. Бу да чок
илгисини чекти ве отуруп о келебеин козадан чъкмасънъ сейретмейе башламъш.
Келебек не дереджейе вардъ дийе гьормек ичин гюнден гюне о йере дьонмюш.

Гюнюн биринде козанън юзерине кючюк бир делик фарк етмиш. Адам
отуруп саатлердже сейретмиш. Кючюк келебек о козанън ичинде урашърдъ
дъшаръ чъксън, ама ачтъъ о миниджик делиинин ичинден бир тюрлю
гечемезди. ьОндже гюзел башладъ, ама сонра санки дурду, хич илерлеме
олмуйорду. Санки варабиледжеи кадар илерледи ве артък даха фазла
илерлейемеди. Чъкмасъ санки мюмкюн деилди. Адам келебее аджъдъ ве ярдъм
етмейе карар верди. Бир макас алъп, козанън гери калан парчасънъ кести ве
бьойледже даха бюйюк бир делик ачтъ.
Келебек артък колайлъкла чъкабилди. Ама адам бир бактъ: келебеин бедени
шишкин иди, канатларъ гене чок гери калмъш уфаджък идилер. Адам келебеи
сейретмейе девам етти. Бекледи ки, хер ан келебеин канатларъ ачълсън,
генишлесинлер. Беклердш, бедени гене уфалсън, ьойле ки, канатларъ она
йетериндже дестек верип учабилсин.
Ама ьойле олмадъ: не язък ки, келебек бютюн хаятъ бойунджа шишик бир
беден ве кючюджюк канатларла топракта сюрюкленмейе девам етти. Хич
учамадъ!
Адам белки ийилик япмак истеди ама аджеле даврандъ ве Аллахън планънъ
анламадъ: келебек козанън ичиндеки о даръджък деликтен гечеркен сон
дередже зорланъйор . Ама о лазъм ьойле олсун. Ону япаркен, келебеин
беденинден канатларъна сулар гечийор. Онлар да канатларън даха гениш ве
салам олмасъна себеп олуйор. Анджак ьойлекозадан сербестлие кавушуп
учабилийор.
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Кими кере хаятъмъзда бизе лазъм олан зорлуклардър. Дийелим Аллах изин
версин ки, бютюн хаятъмъзъ хич зорлук гьоремеден, хич енгеллерле
каршълашмадан гечирелим, не оладжак: сакат каладжаз. Лазъм олдуу кадар
гючлю
олмаяджаз.
Ве асла учмайъ ьоренмейеджез! Не заман башъна зорлуклар, терсликлер ве
белалар гелирсе, хатърла ки, сенин ичин дуа еденлер вар ве енинде сонунда
Раббин бизим ичин бир планъ вар ве планън ичинде о зорлукларън йери вардър.
Амач, бир гюн сен де о келебек гиби, канатларънъ герип учабилесин дийе.
Гьоклере учасън !!!


Йакуп 1:2-4
Кардешлерим, тюрлю чешит денемелере дюштюнюз мю, ону
бютюн севинч сайън. Билесиниз ки, иманънъз дененди ми,
сабъръ мейдана гетирийор. Сабър да ишини тамамласън.
ьОйле ки, кусурсуз ве тастамам оласанъз, хич бир меселеде
ексик калмаясънъз.
2.Петрус 1:5-9
Иште, там бунун ичин чок диккатла урашън ки,
-

иманънъза ийи табийетлер катасънъз,
ийи табийетлере билги катасънъз,
билгийе кендини заптетмек кувветини катасънъз,
кендини заптетмек кувветине даянмак кувветини катасънъз,
даянмак кувветине Аллах коркусуну катасънъз,
Аллах коркусуна кардеш севгисини катасънъз,
кардеш севгисине гене, севги катасънъз.

Чюнкю бу шейлер сизде булунду му ве чоалдъ мъ, Раббимиз
Иса Месихи танъмак ичин айлак калмаяджанъз, не де
йемишсиз каладжанъз. Ама бу шейлер кимде булунмазса, о
киши кьордюр, къса бакъшлъдър. ьОйле бириси унутмуштур,
насъл ески гюнахларъндан темизленди.

89

40 - Ики кахраман
(1) Едwард Х. “Буч” О'Харе

- догум: 13 Март 1914 - 26 Касъм (Ноември) 1943
- Американ Конгресинин Шереф Мадалясъ'нъ казанан бир учак пилоту
Икинджи дюня савашънда чок сайъда кишилер кахраман ишлер япъп мешхур
олду. Бунларън бириси Буч О'Харе'дир. Гюней Пасифик окянусунда бир учак
гемисинде авджъ пилот оларак гьорев япмактайдъ. Бир гюн бютюн филосуйла
бир гьореве гьондерилдилер. Хаванландъктан сонра бензин ьолчеине бир гьоз
аттъ, ве хемен анладъ кш, бириси унутмуш бензин депосуну долдурсун. Шимди
бензин йетмейеджекти гьоревини битирип гемийе дьонсюн. Онун командьорю
она буйрук верди, хемен учак гемисине дьонсюн.
Гемийе дьонеркен канънъ дондураджак бир сенарйо гьордю: бир фило
Жапон саваш учакларъ Американ гемилерине дору илерлемекте иди. Бютюн
учакларъ хавада иди, ве гемилер савнумасъз идилер. Zаманъ да йетмейеджекти,
пилот аркадашларъна улашсън ве гемийе гери гетирисин. Гемилере де
яклашмакта олан техлике хаккънда хабер веремеди. Йападжаъ тек бир шей
калдъ: не япарса япсън, Жапон пилотларън диккатини чекип, онларън
учакаларънъ гемилерден узаклаштърсън. Кени гювенлиини хич дюшюнмейерек
Жапон учакларън ортасъна далдъ. Дюшман учакларъна салдъръркен, Жапон
пилотларънъ бюсбютюн шашърттъ; ьойле бир шей беклемедиелер. Сюрекли
атеш едеркен, учаънън канатларънда монте едилмиш 50 милиметрелик
отоматик къзъшмая башладъ. Буш Жапон учакларън арасъна гирди, гене чъктъ
ве ен сонунда онларъ формасйонуну даъттъ. Мюмкюн олдуу кадар даха фазла
учаклара атеш етти, ама ен сонунда куршунсуз калдъ.
Хич паникая дюшмеден салдърмая девам етти. Йукаръдан дюшман
учакларънън юстюне дюштю, ен азънда онларън канатларъ я да куйрукларъна
зарар вермек ичин. Едже онларъ учамаз халине гетиреджейди. Чаресизлик
ичинде онлара енгел олмая чалъштъ, ьойле ки, Американ гемилерине
улашмасънлар. Ен сонунда башардъ, Жапон учак филосу салдъръсъндан
вазгечип башка бир йол тутту. Буч О'Харе рахатландъ ве чок фазла зарар
гьормюш учаъйла сон гюджюйле учак гемисине инди. Индиктен хемен сонра,
олуп битиренлери геминин капитанъна анлаттъ. Учаънда бир камера монте
едилмишти ве онун филмлерини гьозден гечириркен херкес Буч'ун хакикат
анлаттъънъ анладъ. Кенди гемилерини савунмак ичин не кадар кахраманджа
даврандъъ ортая койду.
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Еве дьонеркен ону бир кахраман оларак каршъладълар ве аскерийенин ен
йюксек мадалясънъ вердилер. О кадар бюйюк адамън джесарети ве коркусуз
давранъшларъ унутулмаздъ. онун Бугюне кадар адъ анълъйор: Шикаго
касабасънън хавааланъна Буч'ун адънъ вердилер: О'Харе Хавааланъ.
-----------------------------------(2) “Еасй Еддие” (Ийзи Еди)

О олайдан биркач йъл ьондже Шикаго'да Еасй Еддие (“Ийзи Еди” - Рахат
Еди) адънда бир адам яшардъ. О йълларда Ал Капоне касабайъ тек башъна
контрол едерди. Ал Капоне кахраман харекетлери ичин мешхур деилди. Онун
ишлеринин ьовюледжек бир тарафъ йокту: качак ички, проститутся ве
катиллик, Шикаго касабасънъ онун гиби ишлерле мешгул етти.
Еасй Еддие гене, Капоне'нин авукатъ иди ве онун да бир себеби вардъ,
чюнкю кендиси ен ийи авукатларъндан бири иди. Канунларъ о кадар ийи
билирди ве устаджа канун деликлерини кулландъ, сенелердже Ал Капоне
махпустан куртардъ. Капоне де миннетарлъънъ гьостермек ичин она чок йюксек
пара ьодерди. Садедже пара иле калмаздъ, Капоне Еддие'йе ьозел ьозел
бахшишлер верди. Месела, она ве аилесине сарай кадар бюйюк бир ев хедийе
етти, хизметчилер ве о заманън ен бюйюк лукс ешяларъ иле бирликте. Еви о
кадар бюйюк иди, Шикаго'нун бир махаллеси кадар узанърдъ. Евет, Еддие
Шикаго мафясънън парлак хаятънъ сюрдю ве онун етрафънда япълан коркунч
ве иренч ишлерини хич дюшюнмеди.
Ама Еддие'нин йюреинде бир йумушак тарафъ вардъ: олуну чок фазла
северди. Еддие олуна хер шейин ен ийисини алърдъ: гийсилер, арабалар ве ийи
бир еитим. Ондан Хичбир шей есиргемеди. Пара сьоз конусу биле деилди.
Хатта, мафянън бир парчасъ олдуу халде, Еддие чоджууна доеруйу ве янлъшъ
биле ьоретирмейе калктъ. Евет, Еддие кенди хаятънън бербат олдууну анлардъ,
ве олунун ондан даха йюсек бир стандартта яшаяджаънъ истеди. Кендисинден
даха ийи бир инсан оладжайдъ.
Гене де, бютюн зенгинлие ве гючлю балантъларъна сахип олдуу халде, олуна
саламадъъ ики шей вардъ. Еддие'нин Капоне мафясъна курбан еттии ве олуна
веремедии ики шей вардъ: ийи бир ад ве ийи бир ьорнек. Бир гюн Еасй Еддие
зор бир карар алдъ. Олуна ийи бир ад мирас етмек, веребиледжеи бютюн
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зенгинликлерден даха ьонемлийди. Хаятънда яптъъ бютюн янлъшлъкларъ
дюзелтмек зорунда иди. Полисе гидип “Чюзги суратлъ” Ал Капоне хаккънда
бютюн герчеклери анлатаджайдъ. Лекеленмиш адънъ паклаяджайдъ ве олуна аз
да олса дюрюстлюк ьоретеджейди.
Ону япмак ичин махкемеде
мафяя каршъ шахитлик япмасъ
герекийорду ве анладъ ки, онун
пахасъ чок бюйюк оладжак. Ама
гене, хер шейден ьондже олуна
ийи бир ьорнек бракмак истеди.
Елинден
не
кадар
гелсе,
хаталарънъ дюзелтирип олуна ийи
бир ад бракмак истеди. Ве
бьойледже махкемеде шахитлик
яптъ. Бир сене гечмеди, Еддие'нин
хаятъ сон булду: сакин ве
каранлък бир Шикаго сокаънда
ону куршун ямуруна туттуп
ьолдюрдюлер. ьОдейебиледжеиш
ен йюксек фият ьодейип, олуна ен
бюйюк хедийе верди.
Пеки,
бу
ики
олайън
бирбирлерийле не балантъсъ вар:
Буч О'Харе, Еддие'нин олу иди.
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41 - Куйумджунун атеши

Белли бир заман ьондже якън бир касабада биркач иманлъ къзкардеш Кутсал
Китабъ окумак ичин бир арая гелдилер. Малаки'нин ючюнджю бьолюмюню
араштъръркен ючюнджю айетте чок илгинч бир сьозе растладълар:
"гюмюш еритип арътан гиби давранаджак." (Малаки 3:3)
Кадънларън бири теклиф етти ки, бир куйумджунун атьолйесине гитсин ве
бу конуйу араштърсън. Сонра гене бир арая геледжеклерди, ьорендиклерини
пайлашаджаклардъ. Ен биринджи фърсатта бир куйумджунун янъна гитти.
Асъл амаджънъ хич сьойлемеден, куйумджудан кендисине гюмюш насъл
еритилир дийе анлатмасънъ риджа етти. Адам да она бу ишлеми инджеден
инджейе анлаттъ.
Сонра кадън мерак етти: "Пеки, бейфенди, бу еритме иши сюреркен орада
садедже отуруп беклийор мусунуз?"
"Евет, баян", дийе джевап верди куйумджу, "Гюмюш ериркен гьозлерими
фъръндан хич калдърмъйорум. ьОюнкю гюмюшюн еримеси ичин беллли бир
сюре вар. Ону биркач санийе иле качърърсам биле, гюмюш зарар гьореджек."
О заман кадън Малаки'деки сьозюн не кадар дерин, деерли ве теселли
вериджи олдууну хемен анладъ: "Раб гюмюш еритип арътан гиби давранаджак."
Раб кенди евлатларънън бу йерйюзюнде бир куйумджу оджаънън ичине
атълмаларънъ уйгун гьорюйор. Ама буну япаркен гьозлерини бизден хич
айърмъйор. Арънма ишини бютюн диккати иле такип едийор. Ве бютюн бу
заман онун хикмети ве севгиси бу иши контрол едийор, ьойле ки, там Онун
истедии сонуч версин.
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Евет, ичинде булундуумуз денемелер растгеле, я да кьор бир кадерин
сонуджу оларак башъмъз гелмийор. Раб изин вермейеджек, чок фазла бюйюк
бир йюк алтънда езилелим.
Кадън, куйумджунун атьолйесинден айрълмадан ьондже, куйумджуя сон бир
сору сорду: "Пеки, бу арънма ишинин не заман биттиини нереден
анлъйорсунуз?"
"Аа, о чок колай", дийе джевапладъ куйумджу, "Не заман кенди йюзюмю
еримиш гюмюшюн ичинде гьорюрсем, о заман арънма иши битти демектир."


1.Коринтлилер 10:13
Сизин башънъза хенюз ьойле бир хал гелмеди ки, ьобюр
инсанлара да айнъсъ гелмесин. Аллах да садикандър. О изин
вермейеджек, сиз ьойле бир денемейе дюшесиниз, хани
ташъябиледжеинизден даха бюйюк олсун. Ама денеме иле
бирликте айнъ заманда бир чъкъш йолу да хазърлаяджак.
ьОйле ки, ону ташъябилесиниз.
2.Коринтлилер 3:18
Ве биз хепимиз, санки бир бакър айнасъна бакарак,
ьортюлмемиш бир йюзле Раббин шанлълъънъ гьорюйоруз. Ве
Раббин Руху бизи бир шанлълък дереджесинден башка
дереджейе деиштирийор. Бьойлеликле бизи гьордююмюз
гьорюнтюнюн халине гетирийор.
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42 - Бир дуа кач кило чекийор?

Луиза Реден адънда чок фукара бир кадън вардъ. Гюнюн биринде биткин,
асък суратлъ ве умутсузлук ичинде бир баккал дюкканъна гирди. Парасъ йокту
ве фукара олдуундан бъкмъштъ. Идаре парасънъ биле йокту ве ачлък онун
ханесинин капъсънъ чалдъ. Баккалън йюзюне бакмая биле джеасрети йокту.
Алчак бир сесле ве бойну бюкюк бир халийле сорду: “Олабилир ми биркач
шейлер алайъм вересийе оларак. Илк фърсатта паранъ вереджем. Коджам евде
хаста ятъйор, ише гидемийор. Йеди къзанъмъз вар. Насъл беслейеджем
онларъ?”
Дюккан сахиби Жон Лонгхаус адънда бир адамдъ. Луиза'нън ялваръшларънъ
ишитиндже, хич ама хич дуйгуланмадъ. Онунла еленип ону дюкканъндан ковду,
еве йолладъ. Ама кадън ялвармая девам етти: “Инан ага, елиме ааджък пара
гечсин, ен биринджи сана олан борчларъмъ ьодейеджем. Не олур я, саде бираз
йийенти алайъм”. Ама Жон хич аджъмадъ она: “Сана вересийе веремем.
Олмаз!”
Деркен, дюкканда дуран башка бир мюштери онларън конушмаларъна кулак
мисафири олду. Дюккан сахибине яклашъп деди: “Съкълма, бу кадъна не
истерсе вер, ханесини беслемек ичин не лазъмса алсън, беним хесабъма яз. Бен
хершейи каршълаяджам!”
Баккал Жон буну иштиндже кадъна бираз терс бактъ ве сорду: “Ийи, ьойле
олсун. Вер бакалъм, аладжаън шейлерин бир листесини яптън мъ?” Луиза
умутландъ ве севинерек, “Табии яптъм. Те бурада” деди. Баккал джевап верип
деди: “Гюзел! Бу листейи кантара кой ве кач кило чекерсе, бен де сана о кадар
йийенти вереджем”.
Луиза буну ишитиндже кафасънъ ашаъ алдъ ве бираз дуракладъ. Сонра
чантасъндан башка бир каът чъкардъ, бир де калем булуп о каъда аджеле

95

аджеле бир шейлер яздъ. Сонра о каъдъ катладъ ве кантарън юстюне койду.
Бютюн бу заман ичинде кафасънъ калдърмая джесарет буламадъ.
Деркен, дюккан сахиби ве ьобюр мюштери кантара бактълар ве аъзларъ ачък
калдъ. Гьордюклерине инанамадълар: кантар ашаъ инди ве ьойле калдъ. Диккан
сахиби Жон, явашча кафасънъ ьобюр мюштерийе чевирип “Инанамъйорум”
деди.
ьОбюр мюштери гюлюмсемейе башладъ. Жон да сьозюнде дурмак зорунда
калдъ: кантара ун, шекер, я, фасулйе, пиринч, сабун ве даха нелер койдуса да
кантар хич калкмадъ. Даха да фазла шейлер биндирмейе девам етти, ама
деишиклик йок. Артък кантарда йер калмадъ ве гене де денклешмемишти. Жон
орада дуруп синирленмейе башладъ. Бу иш артък джанънъ съкмая башладъ.
Мерактан патладъ ве ен сонунда даянамайъп о каъдъ кантарън юстюнден
алдъ ве окумая башладъ. Бир бактъ: бу бир алъш вериш листеси деилди, орада
бир дуа язълъ иди. Шьойле язардъ: “Севгили Раббим, сен беним бютюн
ихтиячларъмъ билийорсун. Бу иши сенин еллерине бракъйорум.”
Дюккан сахиби бютюн малларъ кантардан индирип бир торбая койду,
Луиза'я верди. Аъзъ килитленмишти артък, аклъна сьойлейеджек лаф гелмеди.
Луиза чок фазла тешеккюр едип торбайъ съртъна вурду ве дюккандан чъктъ.
ьОбюр мюштери Жон'а бир елли долар банкноту верди ве гюлюп деди: “Ей, бу
чок ийи гелди бана. Бу елли доларъ ийи харджадъм”
Бу олай дюккан сахиби Жон Лонгман'ън кафасънъ курджаладъ. Илла ки
бунун себебини буладжактъ. Кантара якъндан бакмая башладъ, ону саа сола
чевирди, юсттен алттан бактъ ве ен сонунда меселейи анладъ: Луиза каъдънъ
кантара койдуктан сонра о бозулду. Ве анладъ ки, анджак Аллахън кендиси
билийор, бир дуа кач кило чекийор.
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43 - Митко'нун йумуртасъ
Митко сакат бир бебек оларак дюняя гелди: бедени къскъврак иди, кафасъ
чалъшмаздъ ве ен фенасъ онун аър ве яваш яваш илерлейен бир хасталъъ вардъ.
Докторлар чаресиз идилер ве Митко'нун генч яшта кесин ьоледжеини
билирдилер. Анасъ бабасъ гене де она мюмкюн олдуу кадар нормал бир
чоджуклук заманъ саламая чалъшърдълар. О йюзден сакат ве хаста олдуу халде
ону нормал бир окула гьондердилер.

12 яшънда икен Митко анджак икинджи сънъфтайдъ ве санки хичбир шей
ьоренемезди. Онун муаллими, Мариа Михайлова, сък сък онунла не япаджаънъ
шашърдъ. Митко искемлесинде рахат отурмаздъ, хеп шаваланърдъ, азъндан
сюмюклер акардъ ве хайван сеслери чъкардъ. Ама башка заманларда темиз ве
ачък конушурду; санки йукаръдан бир кючюк ъшък гелип бейниндеки каранлъъ
даътърдъ. Ама чоу заман Митко'нун аджънаджак дурумдайдъ ве муаллъмънъ
шашърттъ. Бир гюн, анасънъ ве бабасънъ бир конушма ичин мектебе чаърдъ.
Анасъ бабасъ сессиз сънъф одасънда кючюк искемлелерде отуруркен, Мариа
онлара шьойле конушту: “Митко аслънда ьозел бир окула гитмеси лазъм.
Олмуйор даха кючюк олан нормал къзанларла бирликте айнъ сънъфта девам
етсин. Она хакъсъзлък япъйоруз: онун иле ьобюр ьоренджилерин арасънда беш
сенелик фарк вар.”
Митко'нун анасъ бир мендил чъкаръп усул усул аламая башладъ, коджасъ
гене муаллиме онларън дурумуну анлатмая чалъштъ: “Бакън Михайлова Ханъм,
билийорсунуз, бурая якън ьойле бир окул йок. Ону бу окул чъкарърсак, Митко
ичин коркунч бир шок оладжак. Билийоруз о бу мектеби чок севийор, бурада
мутлудур.”
Митко'нун анасъ бабасъ гиттиктен сонра, Мариа даха узун бир заман сънъф
одасънда отуруп джамдан бактъ. Дъшаръда кар яъйорду ве авлуда бирикмейе
башладъ. Карън соулуу санки йюреинин ичине съзладъ. Митко'нун анасъ ве
бабасънъ анламая чалъштъ. Митко онларън бириджик евладъ иди ве бир гюм
кесин ьоледжекти. ьОбюр тарафта, ону сънъфта тутмак хаксъзлък олурду. Не де
олса 18 башка ьоренджиси вардъ. Zатен чоджук хаятта окумайъ ве язмайъ
ьоренемейеджекти. Неден урашъп бошуна вакът харджансън?
Дуруму дюшюнюркен бирден кендини сучлу хиссетмейе башладъ. Йюксек
сесле Аллаха конушмая башладъ: “Аллахъм, не кадар сачмалък япъйорум:
бурада кенди зорлукларъмдан ичин сана алашъйорум, ама о заваллъ аиленин
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проблемлерин янънда онлар не ки? Лютфен, бана ярдъм ет Митко'я даха
сабърлъ давранайъм.”
О гюнден сонра Мариа, Митко'нун хайван сеслерини чъкармасънъ ве бош
бош бакъшларънъ гьормемезликтен гелмейе чалъштъ. Ве бир гюн чоджук
калктъ, са аяънъ чекерек онун масасъна яклаштъ ве йюксек сесле “Муаллимим,
сени севийорум” деди. Бютюн ьоренджилер ону ишитти ве гьолмейе
башладълар, ьойле ки, Мариа'нън йюзю къзармая башладъ. “Ай, чок татлъсън,
Митко. Чок тешеккюр едийорум. Шимди гит гене йеринде отур.”
Къш гечти, бахар гелди ве къзанлар хейеджанла Паскаля'нън гелмесине
хазърлък япмая башладълар. Мариа да, онлара Иса'нън хаятънда анлаттъ
башладъ. Къзанлар Иса'нън дирилишини ийидже анласънлар дийе онлара бир
гьорев верди: хер къзана бюйюк бир пластик йумурта верди: “Шимди, бу
йумуртайъ еве алън ве ичине ьойле бир шей койун, о сизе йени яшам
хатълатърсън. Анладънъз мъ?”
Бютюн къзанлар хейеджанла “Евет, муаллимим” дийе баърдълар. Бир тек
Митко бир шей демеди. Онун гьозлери мулалимин йюзюне бакардъ, чок бюйюк
диккатла сеслерди. Нормал сеслерини биле чъкармаздъ. Муаллимин Иса'нън
дирилиши хаккънда не сьойледиини анладъ мъ аджаба? Гьореви анладъ мъ?
Мариа карар верди, Митко'нун анасънъ ве бабасъна телефон ачмая ве гьореви
ачъкмая карар верди. Ама о акшам електрик инсталасйонунда проблем чъктъ ве
аджеле бир уста чаърдъ. Ону бир саат бекледи. Ондан сонра лазъмдъ маркете
гитсин, алъшвериш япсън. Ондан сонра бир сонраки гюнюн дерслерини
хазърласън. Бьойледже Митко'нун анасънъ бабасъна телефон ачмая бютюн
унутту.
Ертеси гюн 19 хейеджанлъ къзан йюксек сесле гюлерек мектебе гелдилер.
Мариа бюйюк бир сепет гетирмишти, къзанлар да тек тек гелип йумурталаръна
онун ичине койдулар. Биринджи саат математика иди, ве къзанлар хейеджандан
патлаяджаклардъ. Ен сонунда йумурталаръ ачма заманъ гелди. Биринджи
йумуртайъ ачаркен, Мариа бир чичек булду. “Ах, евеет! Чичеклер йени хаят
ичин бир семболдур”, деди, “Чичеклер топрактан чъкаркен, анлйоруз бахар
гелди”. Биринджи сърада отуран бир къз елини колуну салладъ: “Бу беним
йумуртам!” дийе бардъ.
Бир сонраки йумуртанън ичинден бир пластик келебек чъктъ. Гьорюнюшю
чок джанлъ иди. Лили адънда бир къзан ону елинде тутту. “”Аа, чок гюзел.
Евет, хепимиз билийоруз, търтъл уйкуя далъйор ве келебек оларак орадан
чъкъйор. Чок дору, о да йени хаяттър!” Лили гурурла парлардъ ве “Муаллимим,
бу бенимдир” деди.
Сонра, Мариа бир кючюк таш булду, юзеринде йемйешил йосун вардъ.
Йосун'ун да йени яшам ичин бир сембол олдууну ачъкладъ. Сънъфън аркасънда
бир сес гелди: “Бабам бана ярдъм етти!”
Ондан сонра Мариа дьордюнджю йумуртайъ ачтъ ве азъ ачък калдъ. Йумурта
бомбош иди! Кенди кендини дюшюндю: “Бу херхалде Митко'нун йумуртасъ.
Табии ки, гьоревш анламдъ. Кешке анасън бабасъна телефон ачмайъ
унутмасайдъм.” Митко'йу утандърмамак ичин йумуртайъ усулджаджък бир
кенара койду ве башка бир танесини ачмая башладъ.
Бирден Митко сесини калдърдъ: “Муаллимим, беним йумуртам хаккъмда бир
шей сьойлемейеджек мисиниз?” Мариа не япаджаънъ шашърдъ: “Ама Митко,
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сенин йумуртан бош!” Митко йумушак гьозлерийле онун гьозлерине бактъ ве
усулджаджък деди: “Евет, ама Иса'нън мезаръ да бошту!”
Zаман дурду; Мариа'нън солуу кесилди. Ен башта азъндан бир шей чъкмадъ,
конушамадъ. Сонра Митко'я сорду: “Пеки, билийор мусун, онун мезаръ неден
бош иди?”

“Евееет” дийе баърдъ Митко, “Иса'йъ ьолдюрдюлер ве сонра мезара
койдулар. Ама ондан сонра онун бабасъ ьолюлерден дирлтирди!”
Мектепте зил чалдъ, бютюн къзанлар да баърарак, ойнаярак дъшаръ
чъктълар. Мариа одада калдъ ве аламая башладъ. Йюреиндеки бютюн
соуклуклар еримишти артък.
Üч ай сонра Митко гечинди. Мезарлъа геленлер, гьозлерине инанамадълар:
табутун юстюнде 19 тане йумурта дурурду, хепси де боштулар.


1.Коринтлилер 15:53-57
Чюнкю бу чюрюйен беден лазъм, чюрюмезлии гийисин. Не
вакът чюрюйен бу беден чюрюмезлии гийидийсе, не вакът бу
ьолюмлю беден ьолюмсюзлюю гийидийсе, о вакът язълмъш
олан шу сьоз йерине геледжек:
"ьОлюм йутулду, йенменин ичинде кайболду.
Ей ьолюм, нереде калдъ сенин йенгин?
Ей ьолюм, нереде калдъ сенин тикенин?"
5
ьОлюмюн тикени гюнахтър. Гюнахън куввети гене Аллах
канунудур. Аллаха шюкюрлер олсун! О бизе Раббимиз Иса
Месих иле йенмек верди.
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44 - Титаник'ин асъл кахраманъ

Жон Харпер салам бир иманлъ бир сойдан гелди, анасъ бабасъ да джидди
иманлъйдълар. 29 Майъс 1872 гюнюнде доду ве Март 1886 сенесинин сон Пазар
гюню, хенюз 12 яшънда икен, Раб Иса'йъ Раб оларак хаятъна давет етти.
Деликанлълъкта “дюня хаятънъ”нън тадънъ чъкармак нейди хич денемеди.
Ашаъ йукаръ 4 сене сонра, 17 яшънда кенди кьойюндеки сокакларда вааз
етмейе ве кишилерин куртулмасъ ичин джидди оларак дуа етмейе башладъ.
Жон харпер бюйюйюндже бир хакикат ортая чъкмая башладъ: Аллахън
сьозю ону йийип битрирди. Даха яшлъ ваизлер она "Сенин ьоретишин недир?"
дийе сорунджа, "Аллахън сьозю" джевабънъ верди. Беш, алтъ сене бойунджа
хем фабрикаларда ишледи, хем де бош заманънда сокак кьошелеринде вааз
етмейе девам етти. Ен сонунда Е. Картер адънда бир ваиз, 'Баптист Пионир
Мисйону' адлъ бир органъзасйон ичин ону Лондон'а гетирди. Артък Харпер'ин
сербест заманъ вардъ, бютюн гюджюню вааз етме ишине версин. Чок вакът
гечмеден 1896 сенесинде Харпер кенди килисесини башлаттъ. 13 сене ичинде
25 кишилик бир топлулуктан 500 кишийе кадар бюйюдю. Бу заман ичинде
Харпер евленди, ама каръсъ къса бир заман сонра ьолдю. Евлилии маалесеф
къса олдуу халде, Раб онлара Нана адънда чок якъшъклъ бир къз баъшладъ.
Жон Харпер хаятънда биркач дефа нередейсе суда боуладжактъ. Ики бучук
яшънда икен бир куйунун ичинде дюштю ве анджак сон анда анасъ гелип ону
куртардъ. 26 яшънда икен кайъкла денизе ачълдъ, терс бир акънтъ ону алъп
гьотюрдю ве анджак сон гюджюйле къйъя топландъ. 32 яшънда икен
Акдениз'де бир гемийле йолджулук япардъ. Геминин алтънда делик ачълдъ ве
су алдъ. Гене къл пайъ иле хаятта калдъ. Белки Раб бу олайларънъ кулландъ,
кенди хизметчисини сонра оладжаъна хазът етмек ичин.
14. Нисан (Април) 1912 геджесийди. 'РМС Титаник' адъндаки геми дюня
рекоруну кърмак ичин ен хъзлъ темпойла Атлантик'ин соук суларънъ гечерди.
Бу геми о тарихе кадар ен бюйюк, ен зенгин, ен люкс йолджу гемиси иди.
Ингилиз мюхендислерин (инjеньор) гуруруйду. Ичинде сайъсъз зенгин ве
мешхур инсанлар булунуйорду. О уурсуз гедже саат 23:40 бир бузул геминин
са тарафъна чарптъ ве суйун алтънда булунан алтъ компартманда делик ачтъ. Бу
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кадар бюйюк бир делие хазърлък япълмамъштъ. Сулар чок хъзлъ ичери съзмая
башладъ.
Титани'ин толджуларънън арасънда
Жон Харпер ве алтъ яшъндаки севгили
къзъ Нана иди. Бирчок шахитлерин
язълъ ифаделерине гьоре, не заман
геминин батмасъ анлашълдъ, Жон
Харпер хемен къзънъ бир куртаръджъ
кайъа гетирди. Къзън анасъ олмадъъна
гьоре, санабилириз ки, Жон Харпер
колайлъкла кендини де кайъън ичинде
куртарабилирди. Ама ьойле бир фикир
хич бир заман аклъна биле гелмеди.
Еилип севгили къзънъ сон бир дефа
ьоптю. Ону бу хаятта бир даха
гьормейеджеини чок ийи билирди, ама
къзъна деди: "Üзюлме, бир гюн елбетте текрар гьорюшеджез".
Каранлък геджеде денизджилер чаресизлик ичинде сигнал ракеталарънъ
хавая аттълар. Жон Харпер'ин дюшюнджелери яваш, яваш къзъндан о гемиде
булунан бинлердже куртулмамъш инсанлара кайдъ. О коджаман геминин арка
тарафъ яваш яваш хавая калкмая башладъ. О заман Жон Харпер кайган
гювертеде зор илерлейип баъран, чъъран инсанларън арасънда йюксек сесле
буйурмая башладъ: "Кадънлар, къзанлар ве куртулмамъш еркеклер кайъклара!"
Биркач дакка гечмеден Титаник'ин баръндан коркунч бир гюмбюрдеме сеси
гелди. Херкес онун бир патлама олдууну сандъ, ама герчектен о дев геми
ортадан парчаланъп икийе бьолюнюйорду. О анда чок киши гемиден каранлък,
буз гиби сулара атламая башладълар. Жон Харпер онлардан бирисийди.
О гедже 1528 киши бузлу сулара атладъ. Жон Харпер бютюн гюджюйле
боулмакта олан инсанлара йюздю ве онлара Иса Месих'ин мюjдесини анлаттъ.
Zаманъ аз иди, чюнкю о соукта инсанън бедени къса заманда донуп ьоледжекти.
Харпер якънларда генч бир адам гьордю. Суда йюзен бир долабън юстюне
бинмишти. Zор солуйуп Харпер она сорду: "Сен куртулмуш бир киши мисин?"
Адам, "Хайър" деди.
Харпер она Месих'тен вааз едип имана гетирмейе чалъштъ. Ама, не язък,
адам Месих'и кабул етмеди. Бунун юзерине Жон Харпер хаят йелеини чъкардъ,
адама фърлаттъ ве деди: "Мадем ьойле, сенин буна бенден даха бюйюк
ихитяджън вар". Ве йюзерек узаклаштъ, башка кишилере мюjделемек ичин.
Биркач дакка сонра Харпер айнъ адама гери дьондю. Бу сефер генч адам Иса'йъ
кабул етмейе хазърдъ.
О гедже суя атлаян бютюн о 1528 кишиден садедже алтъ киши куртарма
кайъкларъ тарафъндан куртулду. Бунларън бири о долаба сарълан геч адам иди.
Дьорт сене сонра, Титаник'тен куртуланларън арасънда бир топлантъ
дюзенледилер. Ве о топлантъда гьозяшларън ичинде анлаттъ, насъл Жон
Харпер она Иса'я гетирди. Харпер башкаларъна да мюjделемек ичин сонра гене
узаклаштъ, ама къса заман ичинде соук йюзюнден вазгечти. Батмадан ьондже
онун сон сьозлери шуйду: "Раб Иса'нън адъна иман един ве куртуладжаксънъз!"
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Холлйwоод бьойле бир адамъ анъп онун хаккънда филмлер чевирийор му,
аджаба? Табии ки деил. Ама о ьонемли деил затен. Бу Раббин хизметчиси
герекли оланъ яптъ. Башкаларъ бенджил давранъп рюшвет вермекле куртарма
кайъкларъна гирмейе ве кенди хаятларънъ куртармая чалъшъркен, Жон Харпер
кенди хаятънъ курбан етти, башкаларъ яшаябилсинлер дийе.
"Бир киши кенди достларъ ичин джанънъ версин - иште, бундан даха бюйюк
бир севги кимседе йок." Иште, Титаник'ин асъл кахраманъ Жон Харпер иди.


Ромалълар 1:16-17
Бен 'ийи хабер'ден утанмам. Чюнкю о, Аллахън кувветидир ве
иман еденлерин хепсине куртулуш гетирийор - ьондже
Йахудилере, сонра да Греклере. Аллахън дорулуу онда белли
олуйор. Бу дорулук баштан сона кадар имана даянъйор.
Насъл да язълмъштър: "Дору олан киши, иманла яшаяджак."
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45 - Темиз кан

Иштен еве дьонюйорсун. Арабанън ичинде радйо чалъйор. Севдиин бир
шаркъдан сонра хаберлер окунуйор. Хиндистан'дан илгинч бир кючюк хабер
вар: уфаджък бир кьойде бирденбире кишилер йени бир тип грип вирюсюнден
ьолмейе башламъш. Аслънда бидиимиз грипе бенземезмиш. 3-4 киши ьолмюш,
о да аз да олса илгини чекийор. О кьойе биркаьо доктор гьондереджеклер,
меселейи араштърсънлар.
О конуйу фазла дюшюнмюйорусун. Ама Пазар гюню топлантъдан дьонеркен
гене радйода ьойле бир шей ишитийорсун. Бу сефер демийорлар “Хиндистан'да
бир авуч кьойлю”, ама Хиндистан'ън Раjастан бьолгесинде 30.000 киши
хасталанмъш. Бу сефер саде радйода деил, телевизйонда айнъ хабери
верийорлар. Телевизйону ачъп хабери излийорсун. Американ'ън Сан
Франджисджо юниверситесинден биркач билим адамъ конушуйор. ьОйле бир
чешит вирюсю хич гьормедиклерини сьойлюйорлар.
Пазартеси сабах калктъънда о хабер хер йерде биринджи йери алъйор,
чюнкю артък садедже Хиндистан деил, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Иран
– бу вирюс чок фазла яйълдъ. Она “Есраренгиз Грип” (Мистериозен Грип)
адънъ такмъшлар. Американ башбаканъ онун хаккънда биркач лаф яптъ: “Бен
ве бютюн аркадашларъм о Ася'даки бьолге ичин дуа едийоруз. Умаръм хершей
дюзеледжек”. Ама ичинден херкес коркулу бир сору соруйор: “Насъл о вирусу
дурдураджаз?”
Деркен, Американ президенти бютюн
дюняя шок еден бир илан верийор:
девлетин
сънър
капъларънъ
хепси
капатъйорлар. Хиндистан, Пакистан я да о
вирусун яйгън олдуу башка бир девлеттен
гелен хичбир учаа топраа инме изини
верилмейеджек. О гедже уйкуя далмадан
биркач дакка телевизйондаки хаберлери
излийорсун:
Атланта
касабасънда
хастанеде ятан бир кадънъ гьостерийорлар. Спикерин сьозлерини ьондже
анламъйорсун, ама сонра ону терджюме едийорлар: “Атланта'да Есраренгиз
Гриптен хаста ве ьолмек юзере олан бир кадън вар...” Демек вирус, артък
Америка гиби илерлерлемиш бир девлете биле яйълмая башладъ. Артък паника
башлъйор. Докторларън ьорендии гиби, сен вирюсу каптъън заман бир хафта
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кадар хич анламъйорсун хаста олдууну, хастлъън хич берлиртилери йок. Сонра
дьорт гюн кадар коркунч, анлатълмаз арълар чекийорсун ве бешиниджи гюн
ьолюйорсун.
Канада'да сънърларънъ капаттъ, ама геч олду. Ванджоувер, Оттаwа,
Монтреал... бютюн бюйюк касабаларда инсанлар синеклер гиби, йюзбинлердже
ьолюйор. Ондан сонра, Алманя'нън башбаканъ шок едиджи бир илан верийор:
"Девлетимизе бюйюк техлике ве риск йюзюнден, Америкаве Ася'дан гелен
учушлар дурдурулду. Севдиклериниз о бьолгелерде булунурса, юзгюнюм ама
бу хасталъа чаре булунмадан онларън дьонмесине изин верилмейеджек."
Дьорт гюн сюрмюйор, бизим де девлетимиз анлатълмаз бир корку алдъ. Хер
йерде йюзюню ьортмек ичин кючюк маскелер астълъйор. Херкес айнъ коркунч
сору соруйор: "Йа бизим девлете де гелсе?" Пазар гюнлери бютюн
топлулукларда бир тек вааз конусу бу хасталъктър ве бирчок ваизлер дийор: "Бу
Аллахън бир джезасъдър"
Бир чаршамба акшамъ, там дуа топлантъсънда икен бир кардеи чок бюйюк
хейеджеанла ичери гирийор ве анлатъйор: "Радйо ачън, хаберлери динлейин!"
Бириси телефонуну ачъп растгеле бир радйо истасйону ачъйор: "Варна'да ики
кадън Есраренгиз Грип хасталъъйла хастанейе алъндъ."
Санки биркач саат ичинде бютюн девлет бу хасталъъна курбан гидийор.
Бютюн дюняда билим адамларъйла гедже гюндюз чалъшъйорлар, бу въруса
каршъ бир тедави булсунлар. Ама хич бир шей буламъйорлар. Бургас, Русе,
Пловдив, Йамбол, Софя ... санки о вирусу дурдуран бир шей йок. Ама ансъзън
хабер гелийор: върусун генетик кодуну чьоздюлер. Артък онун иладжънъ
япабиледжеклер, хасталъа каршъ
бир ашъ веребиледжеклер, Ама ону
япабилмек ичин докторлара хенюз о хасталъъ ташъмаян бир кишинин канъ
казм. Девлет арая гирийор: бютюн касабаларда сокакта, радйо ве телевизйонда,
интернетте ве окулларда иланлар верилийор: "Бир хастанеде канънъзъ тест
япън. Башка бир шей истемийоруз. Сиреналаръ дуйдунуз му, сакин даваранън,
ен чабук шекилде ен якън хастанейе башвурун."
Сен де карънъ, къзанларънъ алъп
джума гюню касабанъзън ен бюйюк
хастанесине гидийорсун. Хастаненин
ьонюнде узун бир куйрук инсан вар.
Докторлар ве хемширелер дъшаръ чъкъп,
инсанларън
пармакларъна
инелер
сокуйор, кан проваларъ топлуйор, кючюк
шишелере етикетлер япштъръйорлар.
Сонра дийорлар ки: "Бурада хастаненин
ьонюнде беклейин. Биз канларънъзъ
анализе едеджез. Сенин адънъ чаърдък
мъ, сербестсин, евине гидебилирсин." Комшуларънла ве танъмадъън инсанларла
соук ве рюзгарла хавада саатлердже дъшаръда дуруйорсун. Херкесин кейфи
качтъ, херкес корку ичинде - бу херхалде дюнянън сону демек олурду.
Бирденбире генч бир адам хастанеден чъкъп баъръйор. Елинде биртакъм
каътлар вар ве йюксек сесле бир кишинин адънъ чаъръйор. Не иди? Айнъ адъ
текрарлъйор. О анда кючюк олун сенин елини тутп дийор ки, "Баба, о беним
адъмъ чаъръйор!"
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Хич анламадан башка докторлар гелип сенин чоджууну алъйорлар сенден.
Итираз едийорсун: "Дур я, бир дакка! Не япъйорсунуз?" - "Телашланмайън!
Хершей сърада, онун канъ темиздир, онда хасталък йок. Садедже там емин
олмак ичин биркач тест япаджаз. Анладък ки, арадъъмъз киши о; кан грубу
уйуйор" Хейеджан долу беш дакка гечийор. Докторлар, йекнисйеншер ве
хемширелер дъшаръ чъкъйорлар: Херкес хейеджанлъ, херкес севинч ичинде,
хатта, базъларъ гюлюйорлар. Бир хафта ичинде сефте бир кишинин гюлдююню
гьорюйорсун. Йашлъ бир доктор сана яклашъп дийор ки, "Тешеккюр едериз,
бейфендич Олунузун кан типи мюкеммелдир, там арадъъмъз кандър. Темиздир,
пактър - онунла артък арадъъмъз иладжъ япабилириз." Хастаненин ьонюнде
беклейенлер буну дуйунджа херкес севинч ичинде баърмая, аламая ве йюксек
сесле Аллаха шюкюр етмейе башлъйор.
Ама сонра о яшлъ доктор сени ве карънъ бир кенара чекип дийор ки,
"ьОндже фарк етмедиимиз бир меселе вар: кан верен кишинин кючюк къзан
олдууну билмездик, ве шимди сизден бу каъдъ имзаламанъзъ риджа едийоруз.
Хани разълък верийорсунуз дийе". Истер истемез о каъда имза атъйорсун.
Каътта бир йерде язъйор, къзандан не кадар кан алънаджак, ама о йери бош
бракмъшлар. Паника ичинде доктора соруйорсун: "Кач литре кан алъънаджак?"
Бунун дуяркен доктор артък гюлюмсемийор: "Уфак къзан оладжаънъ
билмездик. Буна хазърлък япмадък. Бютюн канъ лазъм оладжак!" Солуун
кесилийор "Ама... бу... оламаз" Йашлъ доктор аър бир тонла дуруму бир даха
ачъклъйор сана: "Белки бу ишин ьонемими там оларак даха анламадънъз.
Бурада бютюн дюня ичин меселе олуйор. Бютюн инанлъън девам етмеси ичин,
лютфен имза атън... лютфен!"
- "Ама... оламаз мъ она башка вересиниз, не кадар ьолмесин?"
- "Елимизде башка темиз кан олсайдъ, белки. Ама йок ... лютфен имзалайън"
Сессизлик ичинде имза атъйорсун. Сонра докторлар сана дьонюп дийорлар:
"Биз башламадан ьондже биркач дакка онунла ялнъз гечирмек истер мисиниз?"
Сенде о анда гюч вар мъ онун янъна гидесин. О хастане одасъна гирип она
теселли вересин? Бир масанън юстюнде отуруп сана соруйор: "Аннеджиим,
бабаджъъм? Бу докторлар не япъйор?" Ону елинден тутуп дийебилир мисин:
"Олум, ананла бен сени чок севийоруз. Кесинликле изин вермездик, сана
герексиз бир шей япсънлар. Ону анлъйор мусун?"
Бу арада о яшлъ доктор дьондю: "Чок юзгюнюм, ама башламамъз лазъм. Шу
анда бютюн дюняда инсанлар ьолюйор" О анда айрълабилир мисин? Олунун
сесини ишитиркен узаклашбилир мисин: "Анам, бабам... неден бени брактън?"
Ондан бир хафта сонра бюйюк бир тьорен хазъладълар, сенин олуну анмак ве
шерефлендирмек ичин. Ве бакъйорсун: кимиси тьоренде уйкуя далъйор,
базъларъ затен хич гелмемишлер балъа гитмишлер, башкаларъ сахте бир
гюлюш такъп нумара япъйорлар, сьозде чок юзюлмюшлер. О анда аяа фърлайъп
баърмак истийорсун: "АФФЕДЕРСИНИZ, АМА БЕНИМ ОЛУМ ьОЛДÜ!
БИРИДжИК ОЛУМ! БУНА ХИЧ ьОНЕМ ВЕРМИЙОР МУСУНУZ? БУ СИZЕ
ХИЧ ДОКУНМУЙОР МУ?"
Аджаба, Раб де ьойле баърмак истийор му?
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46 - Фукаранин ваазъ

Бюйюк бир евангелист килисесинин паркинг йериндейиз. Хер пазар сабахъ
олдуу кишилер саат 10 топлантъсъна гелийорлар. Хер аиле сабах еркенден
хазърлък яптъ ве хафталък ритуалъна катълмая ве бьойледже динсел гьоревини
йерине гетирмейе гелдилер. Херкес де коджаман топлантъ салонунун ичине
гирип кенди йерини аръйор. Кимсе растгеле бир йере отурмуйор, херкес чоктан
бир тек сърая, орада да белли бир йере алъштъ. Она чок чабук алъштълар: ики,
юч дефа гелдиктен сонра, херкес кендине бир йер беенип 'бурасъ беним' дийе
дюшюнмейе башладъ.
Бу, пазар гюню ритуалънън вазгечилмез бир парчасъйдъ, айнъ насъл евде
телевизйона бакмак ичин херкесин белли бир йери варса. Топлулукта херкес
кендине бир йер белирледи, нереде рахат едийорду. Кими даха ески иманлълар
20, 30, 40 сене айнъ йерде отурмушлардъ. Бир чифт ьокюз гетирсен биле,
онларъ йеринден къмълдатърамаздън.
Бир гюн паркинг йеринде, контейнере якън ябанджъ бир адам дурурду.
Топлантъя гелен аилелер шъллаян арабалардан инеркен адамъ гьордюлер, насъл
боклукларъ каръштърърдъ. Гюзел гийинмиш орта яшлъ бир кадън бир оф
чекерек коджасъна деди ки: "Хайър, инанамъйорум, бир де бу ексикти затен.
Шимди онун гибилери де топлантъмъза гелмейе башлаяджаклар ...
казанджълар, лепилоджулар, наркоманлар!"
Кючюк бир къз съкълъп бабасънън колуну чекти: "Ама, баба, сен ...!"
Бабасъ о анда затен ябанджъйъ сюзерди: сакаллъ иди ве чок ески, кумашън
ичинде бир сюрю делик олан панталонлар гийерди. Багаjъ чоктан
йъканмамъштъ ве адам белки де дъшарда ятардъ. Каръсънъ уярдъ: "Хич бакма о
адама!" Ве каръсънъ аджеле аджеле ичери гетирди.
Топлантънън ичинде хвалителлер еркен сахнейе чъкмъшлардъ ве чок хафиф,
сакин бир мюзик чаларак ичери геленлере хош бир дуйгу вермейе
чалъшърлардъ. Кишишлер де алъштъкларъ йерлере отурмая башладълар.
Килиседе бир де хор вардъ, онлар бир илахийе башладълар: "Онун хузурунда
рахат вар... онун хузурунда селамет вар..."
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Бирден бюйюк капълар ачълдъ ве херкес не олдууну гьормек ичин кафасъна
дьондюрдю. О пис багаjлъ адам, боклукчу, ичери гирди ве яваш адъмларла
камбур, камбур килисенин ьонюне кадар илерледи.
Бириси деди: "Хайър, оламаз! Гене о адам мъ?"
Каршълайъджъларън бириси кендини тутамадъ: "О да не санъйор кендини?
Бурасъ олмасън пазар йери, бурасъ килисе!"
Йабанджъ адам контейнерден чъкардъъ бютюн хазинесини биринджи
съранън юстюне койду. Даха бир ай гечмеди, топлулук чок пара харджадъ,
бютюн съралара йени кумаш таксън ве онун ичин пахалъ ачък саръ, шампаня
ренгинде бир кадифе сечтилер.

Илахилер дурду ве кимсе не олуйор дийе анламадан, ябанджъ адам
басамакларъ йукаръ бинди ве анвонун аркасъна гечти. Чок бюйюк бир контраст,
анвона хич якъшмадъ. Топлулук ону Исвичре'ден ьозел сипариш етти ве пахалъ
джевиз ааджъндан япълма бир ел иши иди. 3700 Евроя мал олду. О паспал, пиш
адамъ орада гьорюндже херкес хептен рахатсъз олду. Хатта биркач еркек
хазърлък яптълар, лазъмса, адамъ зорла орадан индирсинлер, дъшаръя атсънлар.
Ама неденсе кимсе харекете гечмеди.
Йабанджъ адам конушмая башладъ Аркада отуранлар ону анламакта зорлук
чектилер, чюнкю адам алчак ве титрейен бир сесле конушту. Хем де,
конушуркен сойунмая башладъ. Zатен соук хавая каршъ кат кат гийинмишти.
Конушмасънда Иса'нън бютюн инсанлара севги дуйдууну анлаттъ
"Иса херкесин халинден анлъйор ве инсанлара каршъ онун севгиси,
билдиимиз ве анлаяджаъмъздан чок даха бюйюктюр".
Биринджи кат пис ески панталонларъ аттъ; алтъндан даха темиз бир панталон
чъктъ.
"Иса'нън афъ ве севедженлии хер инсан ичин хазърдър. Хатта дийебилирим
ки, хич бир инсан о севгийи хак етмеди. О бизи шартсъз севийор. Шартсъз
кенди хаятънъ бизим ичин верди О бизе умут верийор: хер ким олурсан ол,
хаятънда не кадар феналък яптъсан да, башкаларъна я да кендине не кадар зарар
вермишсен де ... Иса'да хер заман умут вар."
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"Аркадашлар. деишмек ичин хич бир заман геч деилдир", дийе девам етти,
"Деишиклии башлатъран да Иса'дър. О хаятмъзъа йени бир анлам казандърмая
гелди".
Артък топлантъдакилер яваш, яваш анламая башладълар. Херкес мидесине
чок рахатсъз едиджи бир дуйгу хиссетмейе башладъ.
Деркен, адам кенди пис сакалънъ тутту ве шевик бир харекетле ону
суратънда йърттъ. Базъ уфак къзанлар не олдууну анламярак коркмая башладъ.
Ама бюйюклере санки електрик бир шок тутмушту: о ябджъ контейнерджи
килисенин пасторуйду.
"Бугюн сизе вермек истедиим дерс шудур: хепимиз о кадар бюйюк бир севги
гьордюк ки, инсан анлайъшъ гечийор. О севгийе даянарак биз де башкаларъ
кабул етмелийиз, айнъ севгийи онлара да узатмалъйъз". Ондан сонра яваш ве
севги долу бир сесле, "Дуа еделим" дийе битирди.
О анлайъшлъ пастор о гюн вааз етмеди, ама топлантъдан херкес чок
дюшюнджели оларак евине дьондю.
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47 - Ливингстоне ве Станлей

Сон йълларън ен бюйюк дженазе тьорени херхалде 1997 сенесинде Лондон'да
олду. Пренс Джхарлес ве Ладй Диана евлилии ве хаятъ бу йюзйълън масалъ
иди. Дюня чоктан бу кадар севимли бир пренсес гьормемишти. О сенеде бир
трафик казасъна курбан гиден Диана'нън дженазеси де бир милярдан фазла
киши изледи. Табуду ташъянлар там Wестминстер килисесинин ичине
гирдиктен сонра азъджък доламбачлъ йолдан девам еттилер: ортада бир мезар
вардъ. О адам кимди о кадар ьонемли бир йерде гьомюлсюн? Орада 123 сене
ьондже ьолен бир Искочялъ, Давид Ливингстоне адънда бир мисйонер иди.
Шимди онун шашъртъджъ хаятъна бакаджаз.
Ливинстоне'ун чоджуклуу чок зор гечти: 8 яшънда икен гюнде 12 саат бир
фабрикада чалъшъп кенди парасънъ казанмая башладъ. Кенди кендине
латиндже дилини ьоретти. 18 яшъндайкен хаятънъ Раббе верди ве мисйонер
олмая карар верди. О амачла, язън фабрикада чалъшъп, къш айларънда Гласгоw
юниверситесинде хем тъп (медитсина), хем илахият (богословие) окуду.
ьОндже Чин'е гитмек истеди ама саваш йюзюнден гидемеди. Бьойледже ен
сонунда 1840 сенесинде Гюней Африка'я вардъ. Ама орадаки мисйонерлерин
хаятънъ гьорюндже рахат дурамадъ. Хепси денизе якън олан бюйюк
касабаларда яшардълар, бирбирлерийле санки яръшърдълар ве бу коджаман
кътанън (континент) ичинде яшаян халклара мюjдейи гетирмейе
дюшюнмедилер. О амачла Джапетоwн
касабасъндан 1100 км кузейе
йерлештиьо Куруман адънда бир кьойде яшадъ.
Орадайкен бир аслан она салдърдъ, сол омузуну парампарча яптъ. Она
хемширелик япан Марй адънда бир башка мисйонерин къзъна ашк олду ве къса
заманда евлендилер. Бирликте йеди евлатларъ олду. О сенелерде Африка'я
'билинмейен къта' дернилирди. Садедже денизе якън олан тарафларъ
билинирди.
Ливингстоне Куруман'дан хеп даха узун йолджулукларла
Африка'нън ич тарафънъ араштърдъ ве чок детайлъ хариталар чизди. Бютюн
дюня онун араштърмаджъ ишини бюйюк хейеджанла излерди. Ен сонунда бу
йолджулуклар ве Африка'даки хава шартларъ аилесине чок аър гелмейе
башладъ ве чаресиз калъп онларъ Ингилтере'йе йолламая меджбур калдъ.
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Ама Ливингстоне'ун амаджъ садедже географя деилди. Онун асъл хедефи ич
тюрлю иди: хер йерде Иса Месих'ин мюjдесини билдирмек, башка
мисйонерлере йол хазърламак ве Африкалълара ьолюм гетирен кьолелик
тиджаретине сон вермек. Куруман'дан даха кузейде, бугюнкю Ботсwана'да,
Колобенг адънда бир кьойде йени бир мисйон истасйону курдулар. Орадан
сенелердже йолджулук япъп бютюн Африка'йъ араштърдъ.

Чок сене илери атлъйоруз: 1870 йълънда Ливингстоне 'кайъп' иди. Хич кимсе
ондан юч сенеден бери хабер аламадъ, нереде олдуу билинмийорду. Чок
сьойлентилер гезийорду: Африка'да яйгън олан булашъджъ хасталъклардан
ьолмюш, вахши Африкалъ халклардан ьолдюрюлмюш я да дюшманларъ олан
Арап кьоле тюджджарларъна курбан гитмиш. Бютюн дюня Ливингстоне'нун
хаятта олуп олмадъънъ ве яшарса, нереде олдууна мерак едийорду.
Дюнянън ьобюр уджунда, Хенрй Мортон Станлей вардъ. О Америка'нън ен
ьонемли газете олан Неw Йорк Хералд'ън ен юнлю репортери иди. Газетенин
сахиби Беннетт, Ливингстоне'а каршъ о кадар фазла мерак гьорюндже бир
сансасйон хиссеттилер ве ен ийи хаберджилери олан Станлей'и гьондермейе
карар вердилер. Онун гьореви, Ливингстоне'у булмак ве яшарса онун интервйу
япмак иди. Станлей хич ояланмадан йола чъктъ. Zанзибар'да бир керване
олуштурду: хайванлар ве йийеджек сатън алдъ, йерли рехберлер лираларъ ве
Арап тюджджарлардан Ливингстоне хаккънда ве Африка'нън ич тарафларънда
яшаян халклар хаккънда билги единди. Ен сонунда 192 кишилик бир керване
иле йола чъктъ.
Бир сенелик йолджулуктан сонра Танганйика гьолюнюн бьолгесине, бугюнкю
Танзания'я вардълар. Станлей'нин сон оларак хаберлерине гьоре, Уjиjи адънда
бир касабада бир 'беяз' гьорюндю. О Ливингстоне олабилир мийди? Сахиден де
Ливинстоне айлардан бери Уjиjи'де калърдъ. Орада япаялнъз калдъ: бютюн
хичметчилер ону терк етмишти, мисйонер аркадашларъ да я ьолмюштю, я да
гери дьонмишлерди. Ливингстоне герчектен чаресиз ве резервасъз калмъштъ.
Йюректен дуа едерди. Ве онун гьоктеки бабасъ она имансъз, атеист олан
Станлей'нин елинден ярдъм гьондерди.
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Ен сонунда ики адам каршълаштъ: Онларън гьорюшмелеринде сьойледиклери
сьозлер тарихе гечти. Там Ингилиз соукканлълъъйла Станлей башладъ: "Др.
Ливингстоне, санъйорум?" Ве Ливингстоне каршълък верди: "Ве янълмасам сиз
Мистер Станлей'синиз!"

Станлей айларджа Ливингстоне'ун янънда калдъ ве хер гюн онун хаятънъ
бюйюк меракла изледи. ьОндже садедже бир jурналист оларак мерак едерди,
ама къса заман ичинде мисйонерин джиддилии, йумушаклъъ ве джана якън
харекетлери онун йюреинде даха бюйюк бир мерак уяндърдъ. Станлей
кючюктен бери атълмъш бир киши оларак бюйюмюшют. Хатта бабасънън ким
олдуу билинмийорду ве чевреден чок хор гьорюлдю ве ашаъландъ. Орада,
Африка'нън ен вахши тарафънда, балта гирмемиш орманън ортасънда бютюн
хаят арадъъ бабасънъ булмушту. Ве биркач ай ичинде Раб Иса'йъ кабул етти.
Кендиси о олайъ шшьойле анлаттъ:
"Бен Инджиле каршъ бюсбютюн ьоняргълъ ве Лондон'ун ен бюйюк атеисти
оларак Африка'я гиттим. Ама йолджулукларъмда бол бол дюшюнмейе вакит
булдум. О ялнъзлък ичинде чалъшан яшлъ адамъ гьорюндже, кенди кендиме
сордум: 'Ханги кафайла бурада яшъйор - дели мидир не?' Бирликте гечирдиимиз
айларда о яшлъя хайран калдъм, насъл Инджил'де язълан шейлери хаятта
йерине гетирирди: 'Хер шейи брак ве ардъмдан гел!' Усул усул онун
башкаларъна дуйдуу севги бана да булаштъ ве ону севмейе башладъм. Онун
Аллах коркусуну, йумушак хуйлулууну, атешли арзусуну, джиддилиини ве
насъл чалъштъънъ гьорюндже онун ьорнеине бакарак имана гелдим - ве о хич
бир заман ону планламамъштъ!"
Бу харика шахитлиин аркасъндан бакън, Раб Станлей'и насъл кулланмая
башладъ. Ливингстоне'у булдуктан сонра онун гьореви битмишти ве Америка'я
дьондю. Факат биркач сене сонра кендиси гене Африка'я дьондю ве бугюнкю
Уганда девлетинде яшаян Буганда халкънън кралъ Мутеса иле гьорюштю. Она
Иса Месих'ин мюjдесини билдирди. Крал мерак едип даха фазла ишитмек
истеди. Ве бьойледже Станлей Лондон'даки Даилй Телеграф газетесинде бир
язъ чъкардъ. Бютюн дюнядан генч адамларън Уганда'я гелип мисйонер оларак
чалъшмасънъ истеди. Ве илк мисйонерлер 1877 сенесинде гелдилер. Бугюн
Уганда джоунлукла християн бир девлеттир ве она себеп олан бюйюк ьолчюде
Станлей'нин яздъкларъдър.
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Ливингстоне'нун сьозлеринден:
"Парая сахип олмадан биле зенгин олабилирим"
"Бурадаки булашъджъ хасталъклар коркунчтур. Факат
Месихин краллъънън йюджелии ичин чалъшаджам хасталъклар олсун я да олмасън."
"Кишилер хеп дийорлар ки, хаятъмън бу кадар бюйюк бир
парчашънъ Африка'да гечирмекле не кадар бюйюк бир курбан
вермишим ... Кесинликле ьойле деил! О бир курбан деилди,
шереф иди!"
"Бир билсен бу кадар йюдже, бу кадар кутсал бир чаръ алмак
не кадар татмин едиджидир... о заман бу чаърйъ кабул етмек
ичин бир санийе биле ояланмаяджан."
"Йерйюзюнде хич бир шей бени ишимден вазгечиртемез не де
джесаретими кърамаз. Кенди кендиме Раб'де теселли верип
девам едийорум."
"Сахип олдуум я да белки сахип оладжаъм хич бир шейе
ьонем вермийорум, еер Месихин краллъъ ичин файдасъ
йокса."
"Раб хаккънда билдиимиз хершей, себеп олуйор билмедииз
конуларда она гювенелим."
"Хаятъмън ен бюйюк амаджъ, Она бензер олмак иди ... табии
ки, инсан Она бензер олабилдии кадар."
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48 - Дикенлерин берекети
Каранлък ве соук бир Аралък (Декември) гюню иди. Сандра чичикечи
дюкканъна гидеркен дерин бир съкънтъ хиссетмейе башладъ. санки буналъм
ичине дюшюйорду. Хаятъ тезлере кадар чок рахат ве проблемсиз гечти. Ама
ики хафта ьондже, дьорт айлък гебе икен кючюк бир трафик казасъ гечирди.
Кендисине бир шей олмамъштъ, ама бебеини кайбетти. Беш сене бебеклери
олмадъйдъ ве бюйюк умутла онун домасънъ беклемишлерди. Артък бютюн
мутлулуу битмишти.
Шимди Ноел (Коледа) яклаштъ ве там
бу заманда доум япаджактъ. Бебеинин
кайби она чок аър гелди. Ве санки бу
йетмезмиш
гиби,
коджасънън
фърмасънда
бир
сюрю
ишчи
атаджаклардъ ве коджасънън да
ишсиз каладжаъ бекленирди. Чок даха
зор гюнлер ону беклийорду. Йени
сенейе Алманя'дан абласъ геледжекти,
ама о да сон анда вазгечти. Абласъ хер
сене гелирди ве онун зиярети хер
сефер Сандра'я чок бюйюк мутлулук
верирди. Ама о да бу сене
олмаяджактъ.
Ондан
сонра
топлулуктан
бир
къзкардеш де Сандра'йъ къзкдърдъ:
онун чектии аджълар Рабден бир дерс
имиш,
истермиш
ону
олгунлаштърсън, ьойле ки, о да
башкаларъна теселли веребилсинмиш. Сандра буна ьофкеленди: "Нелер
чектиими ве кендими насъл хиссеттиими хич анламъйор" дийе дюшюндю кенди
кендине.
Ноел, ха! Севги байрамъ, шюкран байрамъ! Не ичин шюкретсин ки, ачан бютюн
мутлулуу йок олду. О камйон шофьорю ичин ми шюкретсин, хани онун
арабасънъ вурду? Йокса кенди арабасънда аирбаг булундуу ичин ми тешеккюр
етсин? Тамам, о балон Сандра'нън хаятънъ куртардъ, ама бебеин хаятънъ
куртарамадъ.
"Ийи гюнлер, ханъмефендим! Йардъмджъ олабилир мийим?" Сандра о кадар
дерин дюшюнджелере далмъштъ, насъл чичекчи дюкканъна гирдиине фарк
етмеди.
"Бен ... бана бир букет лазъм" дийе кекелемейе башладъ.
"Ноел ичин ми? Сърадан ама гюзел бир шей ми истийорсунуз, йокса беним
ьозел хазърладъъм 'Ноел сюрпризи' ми денемек истийорсунуз? Бендже чичеклер
садедже сюс деилдир, хер букет бир хикайе анлатъйор. Бу сене Ноел ичин
миннеттарлък гьостерен бир букет ми аръйорсунуз?
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Сандра кендини тутамадъ: "Миннеттарлък мъ? Не миннеттарлък? Сон айларда
бютюн ишлерим терс гитти."
ьОйле конуштуктан хемен сонра, Сандра сатъджъя бу бичимде чъкъштъъна
пишман олду. Ама адам гюлюмсейерек джевап верди: "Сизин ичин там уйгун
букетим вар!"
Там о анда дюкканън капъсъндаки зил чалдъ ве орта яшлъ бир кадън ичери
гирди. "Хошгелдин, Барбара. Те, сипаръш еттиин чичеклер хазър." Сатъджъ бир
яндаки одадан бир букет гетирди: ичинде йешиллик, фийонклар ве узун гюллер
вардъ, ялнъз ... бютюн гюллерин чичеклери кесилмишти, садедже саплар калдъ.
Сатъджъ сорду:"Буну бир кутуя кояйъм мъ?"
Сандра гьозлерине инанамадъ ве мюстеринин гьозлерине диккат етти. Бу бир
майтао мъ иди? Ким чичеклери олмаян гюллер аладжактъ? Сандра беклийорду
гюлсюнлер, ама не сатъджъ, не де мюстери гюлдю.
"Евет, лютфен" деди кадъън ве
гюлюмсейерек
тешеккюр
етти:
"Бунджа сене олуйор хеп сенин 'ьОзел
Ноел' букетини алъйорум ве санърсан
онун манасъна алъштъм, ама хер
сефер йениден хейеджанлъйорум.
Нередейсе алаяджам!" Букетини алдъ
ве дюккандан чъктъ.
Сандра'нън
кафасъ
ийидже
каръшмъштъ: "Емм ... бу кадън ...
хани, аз ьондже ... кадънън букетинде
хич чичек йокту, саде йешиллик."
"Евет", деди сатъджъ, "Бен чичеклери кестим. Букетин ьозел тарафъ да затен
одур. О букетин асъл адъ 'Ноел дикен букети' койдум."
"Хайди бе, оламаз! Санки инсанлар ьойле бир шейе пара вереджек!" Сандра
беклерди хер ан бир адам чъксън ве "Гюлюмсейин, 'Гизли Камера
програмъндасънъз" дийе баърсън.
Сатъджъ аджъкладъ: "Барбара юч сене ьондже тъпкъ сенин гиби мутсуз оларак
дюкканъма гелди ве 'йок не ичин шюкредейим' дийе дюшюндю. Бабасъ тезлерде
кансерден ьолмюштю. Аилесинин дюкканъ ифлас етмек юзере иди, онун олу
наркотиклере каръштъ, кендиси де аър бир амелият оладжаънъ беклерди."
Сатъджънън гьозлери бираз буландъ: "Айнъ сенеде бен коджамъ кайбетмиштим
ве хаятъмда сефте Ноели ялнъз башъма гечирдим. Чоджукларъм узакта яшардъ,
янъмда не коджам, не де башка карабам вардъ, коджамън хасталъън йюзюнден
даха гъртлаа кадар борчлар ичиндейдим; онун ичин йолджулук япамадъм"
"Пеки, о заман не яптън?" сорду Сандра.
"Дикенлер ичин шюкретмейе ьорендим. Бен иманлъйъм ве хаятъмда хер сефер
ийи шейлер ичин Раббе тешеккюр етмейе алъшъктъм. Гюзел шейлер санки
нормал оларак кабул едердим, ама не вакът кьотю шейлер башъма гелди, асъл о
заман Аллах сорлар сормая башладъм. Анджак заманла ьорендим ки, каранлък
гюнлер де хаятъмъз ьонемлидир. Хаятънън 'чичеклери'ни хеп севердим, ама
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Раббин теселлиси не кадар къйметли дийе, ону анджак дикенлерден ьорендим.
Бак Инджил'де язъйор ки, съкънтъя юштююмюз заман Раб бизи теселли едийор
ве ондан алдъъмъз теселлийи башкаларъна да верийоруз."
Сандра'нън аклъна о иманлъ аркадашъ гелди. О да она айнъсънъ анлатмая
чалъшмъштъ. Сандра дюшюнджелерине далъп джевап верди: "Галиба аслънда
теселли истемийорум. Бебеими кайбеттим ве Аллаха даргънъм'"
Там о анда кел кафалъ, томбул бир адам дюккана гирди. "Н'абер Филип?" дийе
селам верди сатъджъ.
Адам гюлюмсейерек джевап верди: "Каръм бени йолладъ, хер сенеки 'ьОзел
Ноел' букетимизи алайъм .... 12 тане узун, дикенли гюл" Сатъджъ букети
буздолабъндан чъкаръркен, Сандра кендини тутамадъ, Филип'е дьонерек сорду:
"Кусура бакмайън, ама бунлар карън ичин ми? Йанлъш анлама, ама ханги кадън
ьойле бичимсиз бир шей истейеджек?"
"Ийики сордунуз: дьорт сене ьондже нередейсе кадънла бен айръладжайдък.
Кърк сенелик евлилиимизин сону гелди санки; герчектен чаресиз идик. Ама
Раббин мерхаметийле проблемлеримиз тек тек чьоздюк. Евлилиимизи О
куртардъ. Те, о заман Анна (сатъджънън адъ ойду) бана бир ваза гьостерди:
ичинде саде дикенли саплар калмъштъ. Онлар Анна'я хатълаттърдъ ки, кенди
хаятъндаки о дикенли заманлардан не кадар фазла ьорендмишти. О заман дедим
кенди кендими "Сана да ьойле бир букет лазъм". Алдъм бир тане, еве гетирдим.
Сонра карънла отуруп кючюк етикетлер алдък, хер бирисин юзерине белли бир
проблем яздък ве гюллере япъштърдък. Ве ен сонунда Раббе тек тек тешеккюр
еттик, ачан о проблемлери чьоздю."
Филип букети ьодеркен Сандра'я дьонюп, "Герчектен о букети тавсийе едерим!"
деди.
"Билмийорум", деди Сандра, "Насъл дикенлер ичин шюкредеджем? Хершей
даха чок фазла тазе."
"Бак, кенди хаятъмда теджрюбе еттим ки, дикенлере бакарак чючеклерден ичин
даха фазла шюкредеджен. Раббин ярдъмънъ зор гюнлерде даха фазла
анлаяджаз, даха чок къймет бичеджез, не кадар колай гюнлерде. Унутма ки, Иса
Месих де дикенлерден бир тач гийди, ьойле ки, онун севгисини анлаялъм."
Сандра'нън янакларъндан гьозяшлар акмая башладъ. Казандан сонра сефте
Раббе каршъ олан гюдженме дуйгуларънъ брактъ. "Тамам, бен де 12 тане
чичексиз гюл истийорум" деди индже бир сесле.
"Севиндим", деди сатъджъ, "Хемен хазър едеджем онларъ".
Сандра букети алдъ ве "Борджум не кадар?" дийе сорду.
Сатъджъ гюлюмсейип джевап верди: "Хич! Садедже бана бир сьоз вереджен.
Сиз вереджен ки, Раббе изин вереджексин йюреиндеки дуйгуларъна шифа
версин. Биринджи букет хер заман бенден хедийедир. Бак, шьойле бир карт да
койдум ичине. Ама белки де ону ьондже окумак истийорсун."
Картън ичинде шунлар язълъйдъ: "Раббим, хич бир заман сана дикенлер ичин
шюкретмедим. Гюллер ичин сана бинлердже шюкреттим, ама дикенлер ичин
хич! Хач ташъмак не кадар йюдже бир шей олдууну бана ьорет. Дикенлерин
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къйметини бана гьостер. Аджъларъмън йолунундан илерлейип сана яклаштъм.
Гьозяшларъмън ичинден сенин гьоккушаън даха парлак гьорюнюйор."
Гюллер ичин хамдет Она, дикенлер ичин шюкрет Она!
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49 - “Ей, гьоктеки бабамъз”

“Ей, гьоктеки Бабамъз!”
“ЕВЕТ, БУЙУР”
“Бени кесме шимди. Дуа едийорум!”
“ИЙИ ДЕ – СЕН БЕНИ ЧАIРДIН”
“Сени чаърмъшъм? Хайър, бен сени чаърмадъм. Дуа едийорум, иште... Ей,
гьоктеки Бабамъз”
“ТЕ, ГЕНЕ ЙАПТIН”
“Не япмъшъм?”
“БЕНИ ЧАIРДIН. ДЕДИН КИ: 'ЕЙ ГьОКТЕКИ БАБАМIZ'. ТЕ БУРАДАЙIМ.
ДЕРДИН НЕ?”
“Ама, бир шей демек истемедим. Просто... хани, гюнделик дуаджаъзъмъ
япъйорум. Хер гюн Раббин дуасънъ окуйорум. Бана ийи гелийор; санки
вазифеми йерине гетирийорум.”
“ПЕКИ, ДЕВАМ ЕТ”
“Окей... адън кутсал кълънсън”
“ДУР БИР ДАККА, ДУР. ОНУ СьОЙЛЕРКЕН НЕ ДЕМЕК ИСТИЙОРСУН?”
“Не дедим я?
“АДIН КУТСАЛ КIЛIНСIН”
“Бу демек... еех.. хани... хайди шимди, сен де. Билмийорум не демек олуйор.
Насъл биледжем ону? Раббин дуасънън бир парчасъ иште. Еее, сендже не демек
олуйор?”
“БУ ДЕМЕК, БЕНИМ АДIМА САЙГI ДУЙСУНЛАР, БÜЙÜК САЙСIНЛАР,
ОНДАН КОРКСУНЛАР”
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“Ааа, дору я! Шимдийе кадар хич отуруп дюшюнмедим 'кутсал кълънсън' не
демек олуйор. Саол... “Краллъън гелсин, гьокте олдуу гиби йерйюзюнде де
сенин истедиин олсун”
“ОНУ ГЕРЧЕКТЕН ИСТИЙОР МУСУН?”
“Табии я! Неден олмасън?”
“ГÜZЕЛ, АМА СЕН ОНУН ИЧИН НЕ ЙАПIЙОРСУН?*
“Бен бир шей япайъм? Ееми ... бир шей япмъйорум, галиба. Просто сандъм,
хани, бурада ашаъда хершейи контрол едерсен не гюзел оладжак. Биз бурада
ашаъда бюйюк бир кашадайъз”
“ЕВЕТ, ХАБЕРИМ ВАР... АМА БАРИ СЕНИН ХАЙАТIНI КОНТРОЛ
ЕДИЙОР МУЙУМ?”
“Еми, топлантъя гидийорум я.”
“САНА ОНУ СОРМАДIМ. МЕСЕЛА СЕН ХЕП СИНИРЛИСИН.
БИЛИЙОРСУН, О КОНУДА ГЕРЧЕКТЕН ПРОБЛЕМИН ВАРДIР. СОНРА..
ПАРАНI НЕЙЕ ХАРДжIЙОРСУН – САДЕ КЕНДИНЕ? БИР ДЕ СОРАЙIМ.
НЕ ГИБИ ФИЛМЛЕРЕ БАКIЙОРСУН ?”
“Дур шимди ... дур бир дакка. Бана асълма, беним дурумум о кадар фена деил ...
орта хали. Топлантъда чоу кишилер бенден даха ийи деил!”
“КУСУРА БАКМА, АМА САНДIМ БЕНИМ ИСТЕДИИМ ОЛСУН ДИЙЕ
ДУА ЕТТИН. ьОЙЛЕ ОЛСУН ИСТЕРСЕН, ЕН БАШТА БУ ДУАЙI
СьОЙЛЕЙЕНЛЕР ДЕИШМЕЛИ. МЕСЕЛА СЕН !”
“Ийи, хайди кабул едийорум. Базъ темалар вар бенде. Мадем сен лафъ ачтън,
санъръм, башка конулар да аклъма геледжек.”
“БЕНИМ АКЛIМА ГЕЛДИ БИЛЕ”
“Шимдийе кадар бу конулар юзерине пек дюшюнмемиштим. Герчектен базъ
шейлерден кесилмек истийорум. Хани, билийорсун, герчектен сербест олмак
истийорум.”
“ГÜZЕЛ. ШИМДИ БИР ЙЕРЕ ВАРАБИЛИРИZ. БЕРАБЕР ИШЛЕЙЕДжЕZ
-СЕН ВЕ БЕН БИРЛИКТЕ. СЕНИНЛЕ ГУРУР ДУЙУЙОРУМ”
“Бак, Раб, кусура бакма, ама лазъм бу дуайъ битирейим. Хер гюн чабук
битийор, ама бугюн чок узадъ... Бугюнкю екмеимизи бизе бугюн вер!”
“СЕН ЕКМЕИ АZАЛТIР. ZАТЕН ЧОК ШИШМАНСIН.”
“Хей, дур ааджък ! Не олуйор бурада ? Бен бурада динсел гьоревими йерини
гетирийорум, ве сен бирденбире кесийорсун бени, бютюн хатаджъкларъмъ
йюзюме вуруйорсун !”
“БАК, ДУА ЕТМЕК АСЛIНДА КОРКУНЧ БИР ШЕЙДИР. ДИККАТ
ЕТМЕZСЕН, ДУАДА ИСТЕДИИН ШЕЙИ АЛАДжАН. УНУТМА К, СЕН
БЕНИ ЧАIРДIН – ТЕ БУРАДАЙIМ. ДУРМАК ИЧИН АРТIК ГЕЧ ОЛДУ.
ДУАЙА ДЕВАМ ЕТ”
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(сессизлик)
“ЕЕ, НЕ ОЛДУ? ДЕВАМ ЕТ”
“Коркуйорум артък”
“КОРКУЙОР МУСУН? НЕДЕН КОРКУЙОРСУН?”
“Билийорум не дийеджен”
“ИЙИ ДЕ, ДЕНЕ БАКАЛIМ”
“Бизе каршъ борчлу оланларъ насъл баъшладък, сен де бизи айнъ онун гиби
баъшла.”
“ЙА ХАНИФЕ ИЧИН НЕ ДИЙЕДжЕН?”
“Те...билирдим! Билирдим, ачан бу меселейи ачаджан. Ама Раб, сен
анламъйорсун. О беним хаккънда ялан уйдурду, бютюн махаллейе яйдъ бени.
Сонра... биз сюрю пара вар бана чевирсин. Хич ьодемийор. Анлашаджам
онунла”
“АМА... СЕН ДУА ЕТТИН КИ... ДУАНДА НЕ ДЕМЕК ИСТЕДИН?”
“Аслънда... ону йюректен сьойлемедим”
“ЕХ, ЕН АZIНДА АЧIК КОНУШУЙОРСУН. АМА БУ КАДАР КИН,
НЕФРЕТ, АФФЕТМЕМЕZЛИК – БАЙАI АIР БИР ЙÜК, ДЕИЛ МИ?
“ьОйле, ама бир кере ону дюзелтирдим ми, рахатланаджам: О бир билсе, она не
ийилик дюшюндюм. Додуундан пишман оладжак.
“ХАЙIР, РАХАТЛАНМАЙАДжАН. ХАТТА ДАХА ФЕНА ХИССЕДЕДжЕН
КЕНДИНИ. ИНТИКАМ ТАТЛI ДЕИЛДИР, АДжIДIР. СЕН ДЕ КАБУЛ ЕТ,
АЧАН АСЛIНДА ХИЧ МУТЛУ ДЕИЛСИН – АМА БЕН ОНУН ЧАРЕСИНИ
БИЛИЙОРУМ”
“ьОйле ми? Насъл?”
ХАНИФЕ'ЙИ БАIШЛА, О ZАМАН БЕН ДЕ СЕНИ БАIШЛАЙАДжАМ.
ОНДАН СОНРА О НЕФРЕТ ВЕ ГÜНАХ ХАНИФЕ'НИН ПРОБЛЕМИ
ОЛАДжАК – СЕНИН ДЕИЛ. СЕН КЕНДИ ВАZИФЕНИ, ЕЛИНДЕН НЕ
ГЕЛИРСЕ ЙАПМIШ ОЛАДжАН.
“Хмм... аслънда хаклъсн. Zатен хеп хаклъсън. Не кадар да интикамъмъмъ
истерсем, даха фазла истийорум, сенинле беним арам дюзгюн олсун ... (дерин
бир ах чекийор) ... Пеки, пеки, ону баъшлъйорум.
“ТЕ, ГьОРДÜН МÜ? НЕ ГÜZЕЛ! КЕНДИНИ НАСIЛ ХИССЕДИЙОРСУН?
“Хмм... фена деил! Хич де фена деил! Хатта, кендими чок ийи хисседийорум.
Сон заманларда пек уйуямадъм, ама бу гедже рахат ятаджам.”
“ЙАА, БИЛИЙОРУМ. АМА ДУАН ДАХА БИТМЕДИ ГАЛИБА. ДЕВАМ
ЕТ”
“Пеки: 'Бизи денемейе койма, ама кьотю оландан куртар'”
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“ГÜZЕЛ... ЧОК ГÜZЕЛ! ОНУ ЙАПАДжАМ. САДЕ СЕН ДИККАТ ЕТ,
КЕНДИНИ ьОЙЛЕ БИР ЙЕРЕ КОЙМАЙАСIН, НЕРЕДЕ ДЕНЕМЕЙЕ
ДÜШЕДжЕН
“Не демек истийорсун?”
“НЕ ДЕМЕК ИСТЕДИИМИ БИЛИЙОРСУН”
“Хаклъсън, билийорум”
“ДЕВАМ ЕТ. ДУАНI БИТИР”
“Чюнкю краллък, куввет ве шан сонсузлара кадар сениндир. Амин”
“БАНА ШАН ГЕТИРМЕК НАСIЛ ОЛУЙОР, БИЛИЙОР МУСУН? БЕНИ
ГЕРЧЕКТЕН МУТЛУ ЕДЕН ШЕЙЛЕР НЕДИР, БИЛИЙОР МУСУН?
“Хайър, билмийорум, ама ьоренмек истийорум. Сени шимди биле мутлу етмек
истийорум. Бен кенди хаятъмъ бербат еттим. Сени шимди герчектен излемек
истийорум. О не кадар гюзел оладжак. Онун ичин сьойле бана ... сени насъл
мутлу едеджем?”
“ZАТЕН БЕНИ МУТЛУ ЕТТИН ШИМДИ !”
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50 - Айъ иле ьокюз

Чок заман ьондже орманларън биринде узун ве каранлък бир маарада бир айъ
яшардъ. Йакън бир йерде гюзел, йемйешил бир чайър вардъ. Бир чифтчи
хайванларънъ орада отлаттърърдъ. Онларън арасънда коркунч гьорюнен,
коджаман бир ьокюз де вардъ. Айъ гене, хер гюн орманън кенарънда бир
чалънън аркасънда сакланърдъ ве ьокюзю гьозлетирирди. Айъ кендине нам
яптъ, бютюн ораларда ен вахшъ, ен коркунч ве ен гючлю хайван оларак.
Орманда йокту башка хайван, она каршъ чъксън, онунла дьовюшмейе кураj
булсун.
Айъ, ьокюзю сакин сакин отламакта сейредеркен, кенди
икисинден хангиси даха гючлюдюр дийе. Бу конуда гюнден
дюшюнмейе башладъ. Гюнюн биринде ьокюзю чаърдъ
Аджъмасъз бир дьовюш оладжактъ, пес етмек олмаяджактъ.
казанаджактъ.

кендине сорду,
гюне даха фазла
дьовюшсюнлер.
Сон аякта калан

ьОкюз там бир аъз долу тазе, леззетли, мис гиби кокан чимен чинемейе
битирди, не вакът кафасънъ калдъръп айъйъ гьордю - чок бюйюк хъзла чайърън
каршъсъндан кендисине дору илерлерди. Чинемейи кести. Санки бириси
кафасънда кърмъзъ бир байрак калдъръп: "Даиккат! Техлике!" дийе баърдъ. Айъ
ьокюзюн ьонюнде дурду. ьОкюз, кафасънъ индирди, ьойле ки, онун кескин
бойнузларъ там айънън гъртлаънън ьонюне гелди. Узун бир заман ьойле
дурдулар, бирбиринин гьозлерине бакарак ве хич къмълдамадан. Ен сонунда
ьокюзюн бу бакъшмалардан джанъ съкълдъ ве айъя сорду: "Хей айъ, не
истийорсун бенден?"
Айъ хомурданарак джевап верди: "Сенинле дьовюшмек истийорум"
ьОкюз, "Неден" дийе сорду
"Сенден даха гючлю, даха ийи бир дьовюшчю олдууму гьостермек истийорум"
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ьОкюз гюлмейе башладъ: "Бен де сандъм, герчектен ьонемли бир шей
истийорсун бенден. Бак, бойнузларъм чок кескин, чок фена яралар ачъйор."
"Беним де кескин търнакларъм вар, елим де чок шевик" дийе джевапладъ айъ.
Чок дюшманларъмъ йендимруларъма докунмак я да ешими бенден алмак
истедийсе. Орманън кралъ беним!"
ьОкюз айъя шу акъл верди: "ьОйле исе, ормана дьон. Бурасъ орман деил,
байърдър"
Айъ шашкалдъ: "Афедерсен, не дедин?"
"Демек истедим ки, бенимле дьовюшменин анламъ не? Онунла не гьостермек
истийорсун? Биз дюшман деилиз. Сенин явруларъна докунмадъ, ешини
чалмадъм."
"Ен гючлю олдууму гьостереджек"
"Пеки", деди ьокюз ве гюлюмседи, "Кабул, едийорум! Ен гючлю сенсин. Олду
му? Шимди гит, бени рахат брак отлаяйъм."
"Дур шимди, бир дакка. Не демек истийорсун сен?" Айъ пенчесини калдърдъ,
санки вураджактъ: "Сени парампарча япаджам. Кендини савун."
ьОкюз чок соук канлъ джевап верди: "Ех. не япарсан яп. О сенин ишин. "Ама
ону яптън мъ, бютюн аркадашларън сенин хаккънда не дюшюнеджеклер? Бак,
хепси гелдилер сени сейретмейе!"
Амаджъна улашамамъш айъ хайкърмая башладъ: "Дийеджеклер, бен сенден
даха гючлюйюм"
"Санмъйорум" дийе джевап верди ьокюз "Садедже сен дьовюшмек истийорсун
дийе сана ел узатмъйорум. Еер бана еманет едилен инеклере докунурсан, о
заман дурум башка. О заман сени бир гюзел хърпалардъм."
"Ама онлара салдърамам; онлар кендини савунамъйорлар,
дьовюшемез-лер. Онларъ йенсем, онун шерефи йок."

бенимле

ьОкюз сакин сакин джевап вермейе башладъ: "Евет, чок дору. Шимди анламая
башлъйорсун. Ама дийелим, сен гене салдърдън онлара. Бен де онларъ корумая
калкаркен яраландъм ве ьолдюм. О заман онларъ ким коруяджак? Сен ми? Еер
сен ьолюрсен, бана гювенийор мусун, сенин явруларънъ коруяйъм? Дийелим
бизим дьовюшмемизде сен ьолдюрюлдюн - о заман сенин аилене не оладжак?"
Артък айъ дерин дерин дюшюнюп не дийеджеине шашърдъ: "Ону хич
дюшюнмедим"
ьОкюз де, "Гит, ормана дьон" дийерек узаклаштъ. "Орада рахат дур, хузур
ичинде яша. Бен де бурада байърда каладжам, айнъсънъ япаджам."
Ве бьойледже айъ ормана дьондю. Ен башта дьовюшмейе гелди, кимин ен
гючлю олдууну гьостермейе гелди. Ама хикметли бир ьокюзден чок немли бир
хаят дерси алдъ - Баръшта кайбеден йок!
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Сюл.ьОзд. 17:14
Кавганън башлангъджъ су съзънтъсъна бензер, Бир патламая
йол ачмадан чекишмейи бърак.
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51 - Булут
Адъм Спенсер Дженуери. Сене 1945, Март айънън биринджи хафтасъ иди;
гюнешли ве булутсуз бир гюн иди. 24 яшънда идим ве Американ ордусунун 35.
Пияде Тюмени (Пехотна дивизя), 137. бьолюк (рота). Алманя'да савашъйордук
ве башка Американ бьолюклерле бирликте Алманя'нън Рен бьолгесинде, Рен
ърмаъна дору илерлердик. Йолумуз чок койу орманлардан гечийорду.
Хедефимиз Оссенберг кьойю иди, орада барут ве саваш ичин герекли олан
башка матерялларъ юретен бир фабрика еле гечиреджектик.

Саатлердже чок койу чалълъкларън ичинден явш яваш илерледик. ьОлен саат
оникиден аз сонра хабер вердилер, илериде бир ачъклък вармъш, биз де о ачък
бьолгеден гечеджектк. ьОндже севиндик: сандък ки, бунджа чалълъклардан
сонра артък даха колай йюрюйеджез. Ама сонра бюйюк ташлъ бир еве вардък ве
бир сюрю канлар ичинде къвранан яралъ аскер аркадашларъмъза растладък.
Онлар да бизим гиби о ачъклък аланъндан гечмейе чалъштълар, ама
беджеремедилер.
ьОнюмюзде ен азънда 200 м дюз ве ачък бир алан вардъ, сонра гене койу орман
беклийорду бизи. Биринджи аскерлеримиз дюзлюе чъкънджа коркунч бир
куршун ямуру иле каршъладълар. Куршунлар хер тарафта топраа сапланъп
хавая тоз ве кум калдърдълар. Каршъмъзда юч тане Алман отоматик тюфек
вардъ, 50 м аралъклъ ве кючюк тюмсеклерин юстюнде гюзел корунурдулар. Там
оларак позисйону-музу ьорениндже, анладък ки, бизим силахларъмъз онларъ
вурамаздълар.
О дюзлюю гечмек бизим ичин ьолюм демек олурду, ама гене де, башка чаремиз
йокту. Алманлар кьойе гиден бютюн йолларъ контрол алтъъна алдълар.
Илерлемек ве казанмак ичин мутлака о дюзлюктен гечмемиз герекийорду.
Дурумумузун не кадар коркунч олдууну анлайъджа, бир ааджа ясландъм.
Евими, каръмъ ве беш айлък олуму дюшюндюм. Доар домаз аскерлие
чарълмъштъм. Аилеми бир даха гьоремейеджеими дюшюнерек, бютюн
буналъма дюштюм.
Диз чьокерек, "Ей Раббим" дийе ялвардъм, "Бир шейлер япмалъсън! Лютфен
бир шей яп!"
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Бир дакка гечмеди ве илерлемейе емир верилди. М-1 тюфеими капъп аяа
калктъм ве йюрюмейе башладъм. Орманън кенаръна гелиндже дерин бир солук
алдъм. Там корумадан чъкаркен сола бактъм. Дондум, шашкънлък ичинде
калдъм - бир булут, узун, беяз, тюй гиби, кабарък бир булут. Бирденбири, санки
бир хичтен ортая чъктъ. Йукаръдан усул усул йере инди ве бютюн дюзлюю
ьорттю. Бу койу сис, я да думан, Алманларън гьорюшюню бюсбютюн
енгелледи.
Хепимиз бу анъ кулланарак дюзлюе
гирдик ве хаятъмъзъ куртармак ичин ен
хъзлъ бичимде коштук. Кимсе бир шей
конушмаздъ. Дуйулан тек сеслер,
ботушларъмъзън йумушак чименлие
чарпмасъйдъ. Бу думан калкмадан
дюзлюе гечип каршъмъздаки ормана
гирмелийдик. Адъм адъм орманън
кенаръна яклашъйордум. Аз калдъ!
Йюреим туп туп атардъ. Сон гюджюмле
чалълъклара атладъм ве бир ааджън
аркасънда сакландъм.
Дьонюп аскер аркадашларъма бактъм. Хепси, текине кадар, гювенлие ердилер.
Чългънджа кошарак гелдилер. Растладъъмъз яралъларъ биле гетирдилер. Бу
Раббин иши олмалъйдъ, дийе дюшюндюм. Сон аскеримиз гювенлие еришиндже
булут калктъ. Гене ескиси гиби гюнеш парлъйорду.
Дюшманлар олуп битенлерден бир шей анламадълар; хала о ески таш евинин
аркасънда сакландъъмъзъ дюшюндюлер. Херхалде топчулара хабер вердилер,
чюнкю биркач дакка ичинде бюйюк патламалар олду ве о ески ев хавая учту.

Са салим Оссенберг кьойюне гелдик ве гиттикче даха фазла бьолгелер еле
гечирдик. Ама о булутун гьорюнюшю хич аклъмдан чъкмадъ. Тамам, ордуда
бьойле дурумларда кими кере дюшманън гьорюшюню енгеллемек ичин думан
бомбаларъ кулланълъйор. Ама бу булут бамбашка иди: бембеяз иди, бютюн
сессизлик ичинде ве санки хич бекленмеден ортая чъктъ. Ама хаятъмъзъ
куртардъ.
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Ики хафта сонра доу Алманя'да икен, аннемден бир мектуп гелди бана.
Хейедженла мектубун зарфънъ йърттъм. Аннем ьойле бир шей яздъ ки,
тюйлерим дикен дикен олду: "Бизим топлантъмъздан Мариана тейзе
хатърлъйорсун, деил ми?"
Елбетте, о кадънъ ким унутабилди ки! Биз она 'дуа савашчъсъ' адънъ
такмъштък.
Аннемин мектубуну окумая девам еттим: "Иште, Мариана тейзе чалъштъъ
фабрикасъндан телефон ачтъ. Раб ону о гедже саат бирде уяндърмъш ве демиш
ки, "Спенсер'ин башъ белада. Хемен шу анда калк онун ичин дуа ет!" Мариана
тейзе о гедже сабах алтъя кадар дизлеринин юстюнде дуада девам етмиш ве хеп
дермиш: "Раб, билмийорум Спенсър не гиби техлике ичиндедир, ама лютфен,
ону бир булутла ьорт!"

Буну окуркен еллерим титремейе башладъ. Узун узун отурдум, къмълдамадъм.
Кафам чок хъзлъ чалъшмая башладъ ве хеспладъм. Мариана тейзенин
Америка'да дуа еттии саатлерде биз Алманя'да орманън ичинде илерлердик.
Арамъзда йеди саат фарк вардъ ве не заман бир булут ичин дуа етти, бизде саат
бир иди ве там о заман о булут гьорюндю.
О гюнден сонра, бамбашка бир бичимде дуа етмейе башладъм. Артък 52 сене
гечти ве хер гюн сабахлайън калкъп башкаларъ ичин дуа еттим. Еминим ки,
дуанън гюджюнюн йерине гечеджек хич бир шей йок. О инсанлара теселли ве
кудрет верийор - ьолюм вадисинин гьолгесинде гезенлере биле


Матта 21:22
Ве дуада хер не дилерсениз, иман еттиниз ми, ону
аладжанъз.
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52 - Уйгун бир пастор араркен

Америка'нън бюйюк бир касабасънда 3000 кишилик бир евангелист килисе
кендине йени бир пастор аръйорду. Уйгун бир киши сечмек ичин, ихтиярлар ве
диаконлардан олушан ьозел бир комите курдулар. Онлар да бирчок адайън
(кандидатън) ьозгечмишлерини (автобиографяларъннъ) гьозден гечирдилер.
Булдукларънъ бир рапора яздълар:
Адем: Ийи адам ама евлилиинде проблемлер вар. Бир шахидин анлаттъъна
гьоре, о ве каръсъ орманда чърълчъплак гезмейи севермиш.
Нух: Бир ьонджеки иш йеринде 120 сене чалъшмъш ама тек бир киши Раббе
гетиремемиш. Иншаат (строеj) темасънда чок фазла бюйюк проjелере
каптъръйор кендини.
Ибрахим: Кенди каръсънъ башка адама теклиф етмиш. Кими кере ялан
сьойлюйор.
Йусуф: Бюйюк дюшюнен бир адам, ама бираз фазла ьовюнюйюор. Чок фазла
рюяларъна инанъйор. Üстелик полистен темиз каъдънъ аламадък: вар
махпуста яттъъ.
Муса: Алчакгьонюллю ве уйсал бир адам ама комуникатсяда проблемлери вар
(кими кере кекелийор биле). Баскъ алтънда тепеси атъйор ве ансъздан
карарлар алъйор. Базъларънън анлаттъъна гьоре бир ьонджеки килисесини
бир катиллик сучламасъ йюзюнден терк етти.
Давут: ьОндже ен уйгун кандидат гиби гьорюндю... сонра ьорендик ки,
комшусунун каръсъйла иши вармъш.
Сюлейман: Чок бюйюк ваиз, ама килисемизин пастор евинде бютюн о
каръларъна йер йок.
Иляс: Чок колай депресяя гирийор. Баскъ алтънда чьокюйор. (1.Краллар 19:4)
Елиша: Шахитлере гьоре, бир ьонджеки чалъштъъ килисесинде дул бир
кадънла айнъ евде яшамъш. (2.Краллар 4:8)
Хошеа: Йаваш ве севги долу бир пастор ама бизим кардешлер хаятта онун
каръсънън професясънъ кабул едемейеджеклер. (Хошеа 1:2)
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Дебора: Гючлю бир ьондер ве санки онда Раббин месхетмеси вар. Ама
маалесеф кадъндър.
Йеремя: Емотсйонално салам деил: алармаджъ, олумсуз дюшюнюйор, хеп
алашъйор. Анлаттъкларъна гьоре, узун бир йолджулук япмъш, ич
чамашърларъ бир ърмаън кенарънда гьомсюн дийе. (Йеремя 13:1-9)
Йешая: Бираз фазла качък. Килиседе мелеклер гьордююню сьойлюйор. Кенди
дилини контрол едемийор.
Йунус: Она телефон ачтък: йок ефендим, ьондже Раббин хизметине гирмейе
реддетмиш, ама сонра бюйюк бир балък ону йутмуш да, ьойле кабул
етмиш Раббе чалъшсън. Айнъ балък ону сонра бурая якън бир йере
гьотюрмюш ве топраа кусмуш. Даянтърамадък, телефону капаттък.
Амос: Хич елегант деил, бираз фазла кьойлю (Амос 1:1). Инджил мектебине
гьондерилсе белки адам олур. Ама зенгинлере каршъ гъджъъ вар (Амос
6:1-6). Белки даха фукара бир килисейе уйгундур.
Мелки-зедек: Иш теджрюбеси супер ве шимдики иш йеринде чок башарълъ.
Ама бу адам нереден гелди? ьОзгечмишинде даха ьонджеки иш йерлери
хаккънда хич билги йок. Хатта анасъ бабасъ хаккъндаки йерлери бош
брактъ, доум тарихини де вермеди (Ибранилер 7:3).
Йахя: Баптист олдууну сьойлюйор, ама хич де ьойле гийинмийор. Айларджа
кърлъкта яттъ, чок аджайъп бир диета тутуйор ве бюйюк
деноминасйонларън ьондерлерини къзъдърйор.
Петрус: Бир ишчи аилесинден гелмедир. Чок кибритли, хатта кими дурумларда
сьовдюю биле сьойленийор. Антакя касабасънда Павлус'ла четин бир
чекишме олду (Гал 2:11-14). Иш битириджи, ама саъ солу белли деил.
Павлус: Гючлю менеджър типинден ьондер ве чок гюзел вааз верийор. ьОбюр
яндан, чок фазла азарлъйор, генч ваизлерин зайъфлъкларъна даянмъйор
(Апо 15:37-40) ве кими кере бютюн гедже вааз едийор (Апо 20:7).
Йакуп ве Йуханна: Там бир башарълъ пастор тип, бир де ярдъмджъсъ.
ьОндже ийи гьорюндюлер, сонра анладък ки, адамларън баяъ его
проблемлери вар. Иш аркадашларъ иле анлашамъйор, масада отурмак
темасънда хеп проблем япъйор. Бир касабада ашаъландъктан сонра бютюн
касабайъ коркутмая калктъ.
Тимотейус: Чок фазла генч. (1.Тим 4:12)
Метушелах: Чок фазла яшлъ... хем де ЧООК! (Йаратълъш 5:27)
Иса: Бир вакът чок популер иди. Ама топлулуу 5000 кишийе кадар
бюйюдюктен сонра хепсини терследи, ьойле ки, юйе сайъсъ 12'йе кадар
дюштю. Хичбир йерде фазла дурмуйор. Ве, табии ки, ен зайъф тарафъ:
евли деилдир.
Йахуда Искарйот: Реферанслар хепси сапасалам чъктъ. Соук кафалъ ве ишини
ийи планлаян бир ишчи. Парадан анлъйор. Ийи гьорюнюйор. Ону давет
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еттик, бу хафта арамъза гелсин, денеме оларак вааз етсин. Хепимиз
умутлуйуз.
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