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Eðer deðiþik geçmiþlerden ve kültürlerden gelen
100 kiþiye mucizelere inanýp inanmadýklarýný sorsaydýk,
herhalde yanýt olarak bazý kesin evetler ve kesin hayýrlar
alýrdýk, diðerleri ise “isterdim” olabilirdi. Çoðu insan hiç
beklemedikleri ve en çok ihtiyaç duyduklarý bir zamanda
kendilerine imkansýz gibi görünen harika bir þeyin olmasý
fikrinden çok hoþlanýr, fakat bazýlarý büyük ihtimalle bunun
onlara asla olamayacaðýný düþünür. Bazýlarý ise, olacaðý
varsa olur þeklinde yaklaþýr, diðerleri bunu hakkedecek
kadar iyi olmadýklarýný düþünebilir, ve yine bazýlarý
hayatlarýnýn ve sorunlarýnýn doðaüstü güçlerin aracýlýðýný
gerektirecek kadar önemli olabileceðini düþünmezler.
Evet, insanlarýn baþýna görünürde kendileri
belirli bir çaba sarf etmeden veya kendi istemleri dýþýnda,
imkansýz gibi görünen olaðanüstü olaylarýn geldiði durumlar
vardýr. Çölün ortasýnda birdenbire bir su kaynaðý bulunur;
yaklaþmakta olan bir tehlikeyi haber vermek üzere bir
yabancý çýkagelir; tipide kaybolan küçük çocuk, aciz bir
halde dolanýrken ve donmak üzereyken aniden bir eve gelir
ve kurtulur; zayýf nahif bir kadýn, bir kamyonu ön tarafýndan
tutup kaldýrarak altýnda kalan çocuðu kurtarýr; ölümcül bir
hasta gece vakti parlak bir ýþýkla uyanýr, vücudundan tepeden
týrnaða bir ürperti geçer – ve o anda tamamen iyileþir;
kaybolan bir denizci bir yunus tarafýndan bulunur ve sahile
taþýnýr; birisi dünyanýn öbür ucundaki sevdiði birisi için
dua eder ve sonra onun o anda gelmekte olan bir tehlikeden
kurtulduðunu öðrenir. Duyduðumuz bu garip, olaðanüstü
olaylar bizi istemeden hayrete düþürür ve heyecanlandýrýr.
Bunlar yalnýzca en uç noktadaki tesadüfler midir?
Acaba birisi, bir yerde, eðer bütün olgular ve yeterli zaman
verilirse bu olaylarý bilimsel olarak açýklayabilir mi? Yoksa
da bunlar gerçekten mucizeler midir – edilen dualarýn
doðaüstü yanýtlarý ve sevecen bir Allah’ýn araya girerek
onlara yardým etmesinin bir kanýtý mýdýr?
Eðer bu güne kadar mucizelere inanmadýysanýz,
umarým Motivated dergisinin bu sayýsýný okumayý
bitirdiðinizde inanýrsýnýz ve inananlarýn ise, umarým
inançlarý daha da kuvvetlenir.
Christina Lane
Motivated Dergisi için
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Biraz erken büyümüþ sekiz yaþýndaki Tess, annesiyle
babasýný küçük kardeþi Andrew hakkýnda konuþurlarken duydu.
Kardeþi çok hastaydý ve paralarý da tamamen bitmiþti. Gelecek ay
bir apartman dairesine taþýnacaklardý, çünkü babasýnýn hem doktor
faturalarýna, hem eve yetecek kadar parasý yoktu. Andrew’yu
sadece çok pahalý bir ameliyat kurtarabilirdi
ve göründüðü kadarýyla bu parayý onlara ödünç
verecek kimse yoktu. Babasýnýn gözü yaþlý
annesine çaresizce, “Onu þimdi yalnýzca bir
mucize kurtarabilir.” diye fýsýldadýðýný duydu.
Tess yatak odasýna gitti, dolabýnýn

ödeyemiyor, o yüzden ben kendi
paramý kullanmak istiyorum.”
“Kaç paran var?” diye
sordu adam.
“Bir dolar ve on bir
sent,” diye cevap verdi Tess,
ancak duyulabilir bir sesle.
“Ve olan bütün param bu,
fakat gerisini bulabilirim eðer
istersem.”
“Bak sen ne tesadüf,”

Bir Mucizenin Deðeri
içinde saklý olduðu yerden cam bir kavanoz çýkardý. Ýçindeki
bütün bozuk paralarý yere döktü ve dikkatlice saydý. Tam eksiksiz
olmalýydý. Bu iþte hataya yer yoktu!
Dikkatlice paralarý toplayarak tekrar kavanoza koydu,
kapaðýný çevirerek kapattý, arka kapýdan yavaþça dýþarý süzülerek
altý sokak ötedeki kapýsýnda büyük kýrmýzý iþaret olan eczaneye
gitti.
Sabýrla eczacýnýn kendisiyle ilgilenmesini bekledi fakat
kendisi çok meþguldü. Tess ayaklarýný çapraz yapýp ayakkabýlarýný
sürtüþtürerek ses çýkarttý. Faydasý olmadý. Çýkarabildiði kadar
yüksek sesle boðazýný temizledi. Boþuna. Sonunda kavanozundan
bir çeyrek çýkarttý ve bununla cam tezgahýn üzerine vurdu. Bu iþe
yaradý!
“Evet ne arzu etmiþtiniz?” diye sordu eczacý rahatsýz
olmuþ bir tavýrla, “Burada kaç zamandýr görmediðim kardeþimle
konuþuyorum,” dedi sorusuna yanýt beklemeden. “Ben de sizinle
kardeþim hakkýnda konuþmak istiyorum,” diye cevap verdi Tess.
“O gerçekten çok ama çok hasta ve ben onun için bir mucize satýn
almak istiyorum.”
“Anlayamadým?” dedi eczacý.
“Adý Andrew ve baþýnýn içinde kötü bir þey büyüyor
ve babam onu þimdi yalnýzca bir mucizenin kurtarabileceðýný
söylüyor. Onun için söyler misiniz lütfen bir mucize ne kadar
tutar?”
“Biz burada mucize satmýyoruz küçük kýz. Özür dilerim
fakat sana yardým edemeyeceðim,” dedi eczacý, biraz daha
yumuþak bir tavýrla.
“Bakýn ödeyecek param var. Eðer yetmezse, gerisini
bulurum. Siz lütfen fiyatý neyse onu söyleyin?”
Eczacýnýn kardeþi iyi giyimli bir adamdý. Eðilerek küçük
kýza “Kardeþinin ne çeþit bir mucizeye ihtiyacý var bakalým?” diye
sordu.
“Bilmiyorum,” diye cevap verdi Tess gözlerinde yaþlar
birikerek. “Yalnýzca çok hasta olduðunu biliyorum ve annem
bir ameliyata ihtiacı olduğunu söylüyor. Fakat babam bunu
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diyerek gülümsedi adam. – “Bir
dolar ve on bir sent, tam da
küçük kardeþlere uygun bir
mucize fiyatý.” Bir eline kýzýn
parasýný aldý, diðer eliyle de kýzýn
tek parmaklý eldivenli elini tuttu
ve “Beni evinize götür. Kardeþini
görmek ve anne, babanla
tanýþmak istiyorum, bakalým
ihtiyacýnýz olan mucize bende
var mý?”
Ýyi
giyimli
adam,
Dr.
Carlton Armstrong’du,
mikrocerrahi dalýnda uzman bir
cerrah! Ameliyat ücretsiz olarak
yapýldý, Andrew çok geçmeden
eve geri döndü ve saðlýklýydý.
Anne
ve
babasý
mutlulukla onlarý bu günlere
getiren olaylar zinciri hakkýnda
konuþuyorlardý. “O ameliyat,”
diye fýsýldadý annesi, “bir
mucizeydi, merak ediyorum kaç
para tutardý acaba?”
Tess gülümsedi. O bu
mucizenin tam olarak kaç para
tutuðunu biliyordu – bir dolar ve
on bir sent, artý küçük bir çocuðun
inancý!
Anonim
– Uyarlama
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6 Aðustos 1945. Japon Kenti
Hiroþima’nýn büyük bir bölümü atom
bombasýnýn ilk kez savaþta kullanýlmasýyla
yok oldu. Bombanýn neticesinde tahminen
60.000 ila 70.000 insan öldü veya
kayboldu. Ýnfilak noktasýndan itibaren,
çevresinde kalan 3.2 km. çaplýk alan
içerisinden yalnýzca 12 kiþi, 1.6 km. çaplýk
alan içerisinden ise yalnýzca iki kiþi hayatta
kaldý. Bunlardan birisi, o zamanlar 13
yaþýnda olan Bay Yoji Saito idi. Ýnanýlmaz
öyküsünü þöyle anlatýyor...

Ailem Hiroþima’nýn çok tanýnmýþ bir
ailesiydi. Ben Hiroþima samurailerinin 17 kuþak
öncesinden geliyorum. Modern Japonya’da
cetleri samurai olanlar çoðunlukla yüksek eðitim
görmüþ sýnýftadýr. Benim büyükbabam tanýnmýþ
bir doktordu ve babamýn da doktorluk yaptýðý bir
hastanesi vardý. Hastane arazisi içinde yer alan
büyük bir evde yaþýyorduk.
O dehþet günü, sabahleyin hava akýný
sirenlerinin tiz sesiyle uyandýðýmý hatýrlýyorum.
Anlaþýlan bir saldýrý bekleniyordu, fakat saat
7.30 da ortalýk sessizdi – çok sessizdi! Ben okula
giderken, þehrin üzerinde garip ve korkutucu bir
durgunluk vardý. Okul binasýna saat tam 8.00
olmadan önce vardým ve her zamanki gibi diðer
250 öðrenciyle, okulun bahçesinde olaðan sabah
jimnastiðini yapmak üzere sýraya girdim. Sonra
birden inanýlmaz parlak ani bir ýþýk hepimizi
havadan vurdu.
Ondan sonra bana ne olduðunu
gerçekten bilmiyorum, ya da ne kadar süre
baygýn kaldýðýmý. Bütün bildiðim, bir müddet
sonra gerçek bir dehþet ve ölüm kabusunun
içinde uyandýðým. Þaþkýnlýk içerisinde kendimi,
bomba patladýðýnda olduðum okul bahçesinin
200 metre uzaðýnda buldum. Etrafýma birçok
sýnýf arkadaþýmýn vücudu saçýlmýþtý. Hepsi de
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HÝROÞÝMA
MUCÝZESÝ
Cehennemden sað çýkan
birinin þaþýrtýcý öyküsü

ölü deðildi. Fakat ister ölü olsun ister canlý, artýk
tanýnýr halde deðillerdi. Yüzleri erimiþti ve hepsi
ayný görünüyordu! Bazýsý parçalanmýþtý veya
bazýsýnýn bütün vücut derisi yanmýþtý.
Bir oðlan kontrol edilemez bir þekilde
aðlýyordu. Onu tanýyamadým, bu yüzden
ismini sordum, en iyi arkadaþým Suari’ydi,
dehþete düþtüm! Acýnacak halde su istedi,
fakat göremiyordu, bu yüzden onu molozlarýn
arasýndan birkaç yüz metre ilerideki nehre kadar
götürmeyi baþardým. Fakat oraya vardýktan sonra
suyun yüzeyini bulamadým. Üzeri tamamen
korkunç patlamanýn fýrlattýðý insan ve hayvan
vücutlarý, tahtalar ve enkazla kaplanmýþtý. Suari
orada nehirde öldü.
Sonra ben evime giden yolu bulmaya
çalýþtým. Etrafýmdaki dehþeti yalnýzca tek bir
kelimeyle tarif edebilirim – cehennem! Gerçekten
cehennemdi! Her yerde alevler yükseliyordu ve
gün ortasý olmasýna raðmen gökyüzü karanlýktý,
dumanlarla kaplýydý ve yanan þehirden yansýyan
korkutucu bir kor kýrmýzýlýðý vardý. Her þey
erimiþti ve siyahtý. Ayakta kalan birkaç tek tük
bina harabeye dönmüþ, tanýnmaz haldeydi.
Acýnacak iniltiler, þaþkýn ve ölmek üzere olan
insanlarýn aðlamalarý, hýçkýrýklarý bütün havayý
kaplamýþtý. Normalde okuldan eve yürümem
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20 dakika sürerdi. O gün 12 saat sürdü. Arada
bir ayaklarýmýn altýndaki enkazlarýn arasýndan
eller uzanýp bileklerimi yakalýyordu. Durup
kimisine yardým etmeye çalýþtým. Patlamada
hemen herkes ölmemiþti; kimisi el yordamýyla
sokaklarda iki üç gün sendeleye sendeleye
dolaþmýþtý, güçlükle tanýnýr bu insanlar
– yaþayan ölülerdi.
O akþam saat 8.00 de eskiden evim
olan moloz yýðýnýný buldum. Sevinçle annemin
hayatta olduðunu gördüm. O da benim hayatta
kaldýðýmý görünce sevince boðuldu. Aðlayarak
birbirimizin kollarýna atýldýk.
“Neden Yogi,” diye hayretle baðýrdý bir
an sonra, neden çýplaksýn? Kýyafetlerin nerede?
Ýþte ancak bundan sonra ne kadar inanýlmaz bir
þey olduðu kafama dank etti. Þiddetli infilak
üzerimdeki giysileri son parçasýna kadar alýp
götürmüþtü ve baþýmdaki son saç teline kadar
hepsini yakmýþtý, fakat vücudumda tek bir
yanýk yoktu! Bu gerçekten mucizevi bir þeydi,
çünkü daha sonra öðrendiðime göre, benim
bulunduðum okul bahçesi bombanýn patladýðý
noktadan sadece 700 m. (yarým milden az)
uzaklýktaymýþ.
Daha sonra kamyonla bazý askerler
geldi ve annemle beni bir bomba sýðýnaðýna
götürdüler, orada uymaya çalýþtýk. Ertesi sabah
olduðunda yangýnlarýn çoðu sönmüþtü. Sonra
ki birkaç gün boyunca Hiroþima’nýn kararmýþ
kalýntýlarý arasýnda boþuna babamý arayýp
durdum. Sanýrým büyük ihtimalle hastanenin
yýkýntýlarýnýn altýnda gömülü kaldý, çünkü
ondan bir daha hiç haber alamadýk.
O günlerde hiç kimse radyoaktif
serpintisi ve radyasyon hastalýðý hakkýnda
hiçbir þey bilmiyordu, bu yüzden Allah beni o
ilk patlamadan mucizevi bir þekilde esirgemiþ
olsa da, çok geçmeden radyoaktif serpintiye
maruz kalmaktan ve radyasyon bulaþmýþ zehirli
yiyecek ve su yüzünden fena halde hastalandým.
Çok yüksek ateþle yataða düþtüm ve hiçbir þey
yiyemez oldum. Sürekli sayýklamaya ve þahit
olduðum dehþeti tekrar yaþadýðým korkunç
kabuslar ve halüsinasyonlar görmeye baþladým.
Her an ölmeyi bekliyordum. Ýþte ben o zaman
Allah’a bu kabuslarý ve sanrýlarý almasý ve
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hayatýmý kurtarmasý için dua etmeye baþladým.
Kabuslar kesildi, dualarým cevap buldu ve Allah
beni mucizevi bir þekilde iyileþtirmeye baþladý.
Ondan sonraki beþ yýl boyunca,
güçsüzlüðüm ve radyasyon hastalýðým devam
etti. Bu süre zarfýnda hiç büyümedim. Sesim
ayný kaldý ve normal bir erkek çocuðu gibi
geliþemedim. Annem sonunda bir sirk cücesi
olup çýkacaðýmdan endiþe ediyordu. Fakat ben
hala her gün Allah’a beni tam olarak saðlýðýma
kavuþturmasý için dua ettim ve gerçekten 19
yaþýndayken bir yýl içerisinde 15cm. birden
uzadým ve vücudum tamamen geliþti.
Uzun seneler boyunca, bütün bu
baþýmdan geçenleri hiç kimseye anlatmadým
çünkü, diðer insanlar radyasyondan yüksek dozda
etkilenmiþ olan bizleri, yaþayan ölüler olarak
görüyor ve her an ölümün eþiðinde olduðumuzu
düþünüyorlardý. Ayný zamanda, radyasyona
maruz kalmýþ olanlarýn doðacak çocuklarýnýn
anormal olabileceði ve biçim bozukluðu
taþýyabileceði de düþünülüyordu. Onun için
evlenmeyi düþüneceðim bir kýza geçmiþimi ve
deneyimlerimi anlatmam gerektiðini hissettim
ve bu nedenle birkaç kýz benimle evlenmeyi
reddetti. En sonunda biri karým olmayý kabul etti
ve Allah’a çok þükür üç tane normal, saðlýklý,
harika çocuðumuz oldu – Bir seri mucize daha!
Allah’ýn insanoðlunu ne kadar sevdiðini
ve korumak istemesini, daha derin olarak ancak,
Hiroþima bombasý deneyimi ve yaþadýklarýmdan
çok seneler sonra kavrayabildim. Ondan önce
Allah’ýn beni neden mucizevi olarak esirgemiþ
olduðunu bir türlü anlamamýþtým. Fakat þimdi
inanýyorum ki O benim hikayemi anlatarak
dünyayý uyarmamý – cehennemin bütün dehþetini
ortaya döken, kesinlikle delice, son derece
tehlikeli, aþaðýlýk, milyonlarca masum erkeðin,
kadýnýn ve çocuðun yanan bir tek ani alev
içerisinde yok edilebildiði bir savaþa – nükleer
savaþa karþý uyarmamý istiyor.
Ayný zamanda hikayemin, onu duyan
herkese Allah’ýn mucizeler yapabildiðine dair
cesaret vermesini isterim. Eðer Allah sizin
yaþamanýzý istiyorsa, o zaman sizi hiçbir þey
öldüremez – atom bombasý bile!
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BÝRÝNÝ GÖNDER!”

“ALLAH’IM

Bir dua ile ölümden dönüþ

14 Haziran, saat 16.00
da kardeþim Jack, þehrin
merkezinden geçen ana
caddenin altýnda açýlmýþ
3 metre derinliðindeki
hendeðin içine iniyordu.
Paydos saati yaklaþmýþtý.
Bir kaynakçý olan Jack,
o gün iþinin belirli bir
bölümünü tamamlamadan
gitmek istememiþti. Paydos
edip
giden
arkadaþlarýna
hoþça kal diyerek kaynak
çubuðunu sað eline aldý ve
elektrik kablosu da beraberinde
hendeðin içine indi. Baþý yolun
yüzeyinden oldukça alçaktaydý.
Üzerindeki
trafik
yoðundu. Jack arabalarý ve
kamyonlarý göremiyor, fakat
titreþimlerini alýyordu. Ara sýra
çukurun kenarýndan bir çakýl
taþý kopup içeri düþebiliyordu.
Jack bunlara aldýrýþ etmedi.
Jack’in görevi yeni
ana boru hattýnýn ek yerlerine
hem içten hem dýþtan kaynak
yapmaktý. Doksan santimeter
çapýndaki borunun içinde
sürünerek ilerledi, kaynak
arkýnýn
parlak
ýþýðýndan
gözlerini korumak için yüz
siperini indirdi ve çalýþmaya
koyuldu. Ýç kýsýmlarýn ek
yerlerini tamamladýktan sonra
sürünerek borunun dýþýna çýktý.
Bu sýrada saat 16.30’du. Dýþ
kýsmý kaynaklamaya baþladý.
Ýþi
yarýladýðýnda,
tutulan
bacaklarýný açmak için ayaða
kalktý. Gerindi, boruya doðru
döndü, koruyucu siperini tekrar
yüzüne indirdi,
Birdenbire
çukurun
üstündeki
toprak
içeri
çöküverdi. Tonlarca toprak
üstten ve arkadan tazyikle
üzerine yýðýldý. Jack balyoz

yemiþ gibi þiddetle boruya çarptý.
Dizleri üzerinde, yüzü koruyucu
maskeyle kapalý, boruya doðru
büyük bir baskýyla sýkýþýp kalmýþtý.
Caný yanýyordu, burnu kanýyordu ve
baþýný oynatamýyordu.
Jack seslenmeye çalýþtý. Üç
kere baðýrdý. Sesi yüz siperinin içinde
boðulup gitti. Oksijen harcamamak
için yavaþ nefes almaya çalýþtý.
Jack’in aklýna ölebileceði
geldi.
Yavaþça dua etmeye baþladý
ve devam etti. Gözleri açýktý, fakat
her þey kapkaraydý.
Sað elinden bir serinlik
geçtiðini hissetti, Parmaklarýný
oynattý
ve
rahatça
hareket
edebildiklerini fark etti. Sað eli
gömülü deðildi. Eliyle etrafý kazarak,
koluna doðru bir hava deliði açmaya
çalýþtý, fakat toprak çok fazla aðýrdý.
Bir iþe yaramadý.
Sonra kaynak çubuðunu
o elinde tuttuðu aklýna geldi.
Parmaklarýyla araþtýrdý. Onu buldu,
hala tutturacýna takýlýydý. Sýkýca
yakaladý ve boruya çarpmasýný
umarak hareket ettirdi. Aniden bileði
sarsýldý, anlaþýlan bir ark çakmýþtý –
elektrik akýmý parlak turuncu ýþýðýný
çýkarýyor olmalýydý. Bu þekilde ark
çýkartýp dikkat çekmeyi umarak
boruya vurmaya devam etti.
Çok garip görünüyor olmalý
diye düþündü Jack. Yer altýndan
dýþarý uzanan bir el boruya vurarak
ark çýkartýyor – gerçekten çok garip
bir görüntü olmalý!
Ne kadar zamandýr gömülü
olduðunu
düþünmeye
baþladý,
çünkü saati bilebileceði hiçbir
yol yoktu. Hendeðin üzerindeki
kaynak makinesinin motorunda ne
kadar benzin kalmýþ olabileceðini
merak etti – turuncu arkýn dikkat
çekebileceði karanlýða kadar yetecek
miydi? Sonra o günün senenin

Motivated Sayı 8

neredeyse en uzun günü olduðunu hatýrladý. Hava saat dokuzdan
evvel kararmayacaktý. Yine de eðer bu küçük mezarda yeterli oksijeni
olursa ve benzin dayanýrsa, belki....
Biraz yukarýsýnda, üzerinden geçen yüzlerce insaný düþündü.
Ailesini düþündü ve küçük torununu bir daha görüp göremeyeceðini
merak etti. Birkaç kilometre ötede baþka bir çalýþmada görevli olan
asistaný Tommy’i düþündü.
Burada oturup beklemekten ve ýþýk çaktýrmaktan ve koruyucu
maskesinin içine yeterli hava gelmesini ummaktan baþka bir þey
olmadýðýna karar verdi. Orada öylece beklemek ve dua etmekten
baþka yapacak bir þey yoktu, “Allah’ým birini gönder!”
Þehrin baþka bir semtinde Jack’in asistaný Tommy, o günkü
iþini bitirmiþti. Tommy kýrk yedi yaþýndaydý, Jack ise kýrk bir.
Birbirlerini on beþ yýldan beridir tanýyorlardý ve yakýn arkadaþtýlar.
Biraz sonra daha da yakýn olacakardý, çünkü sonra ki birkaç dakika
içerisinde Tommy, Jack’in çaresizce ettiði duanýn cevabý olacaktý!
Tommy, Jack’in þehir merkezindeki çalýþmada yer aldýðýný
bilmiyordu. Kamyonuna binerek doðrudan evine gitmek düþüncesiyle
yola koyuldu. Üzerinde gittiði yol, birkaç dakika içerisinde eve
varmasýna saðlayacak süper bir otoyoldu.
Fakat Tommy yoluna devam ederken, yolunda gitmeyen bir
þey varmýþ gibi bir duyguya kapýldý.
Bu duyguyu üzerinden atmaya çalýþtý. Kamyonu sürmeye
devam etti. Garip ve izah edemediði duygu gittikçe arttý. Gidip þehir
merkezindeki çalýþmayý kontrol etmesi gerektiðini düþündü, sonra bu
fikirden vazgeçti. Bu, trafiðin hat safhada yoðun olduðu bir saatte,
yolundan 9.6 km. uzaða sapmasý demekti. Tommy kavþaða yaklaþtý
ve aniden döndü. Yaptýðýný kendine izah etmeye çalýþmadý, yalnýzca
döndü.
Bu arada Jack dua etmeye devam etti. Ayný basit duayý
ediyordu, “Allah’ým birini gönder!” Durumu gittikçe daha
zorlaþýyordu, Bütün bu süre zarfýnda dýþarýdaki kaynak makinesinin
motor sesini dinlemiþti. Artýk karanlýk olmuþ mudur diye merak
ediyordu. Sanki bir asýr geçmiþti. Kafasýnda her þey belirsizleþmeye
baþlamýþtý.
Tommy þimdi ana caddede ilerliyordu. Çalýþma iki koldan
yapýlýyordu. Kamyonunu çökükten birkaç sokak ötede bir noktada
durdurarak indi. On beþ dakika kadar bir mühendisle konuþtu. Ona,
hala içini kemirmeye devam eden o duygudan söz etmedi. Saat
5.45’ti. Etraf hala apaydýnlýktý. Çukurda ise Jack birkaç ark daha
çaktýrmýþtý. Artýk karanlýk olduðunu düþündü. Motorun pat pat
çalýþmasýný dinledi. Birinin gelmesini umut etti -- bir an evvel. Panik
halinde olmadýðýna biraz þaþýrdý, Jack sadece dua etmeye devam etti,
“Allah’ým birini gönder!”
Yukarýda caddenin biraz aþaðý kýsmýnda, Tommy kamyonuna
bindi, arkadaþlarýna hoþça kal dedi ve tekrar yola koyuldu. Ýçini
(devamı 10. sayfada)
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Bir
Dua’nýn
Aðýrlýðý
Yoksul dul
kadýnýn
çocuklarý
için yiyeceðe
ihtiyacý vardýr.
Verebileceði
tek þey bir
duadýr.
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Bir duanýn aðýrlýðý ne kadardýr? Bir duayý tartmayý deneyen
benim tanýdýðým tek adam da bunu hala bilmiyor.
Bir zamanlar bildiðini zannetmiþti. O zamanlar
þehrin batý tarafýnda bir bakkal dükkaný vardý. 1918
yýlana girmeden bir hafta evvel, yorgun görünüþlü
bir kadýn dükkana gelmiþ ve ondan çocuklarýna bir
akþam yemeði hazýrlamak için yeteri kadar yiyecek
istemiþti. Adam ona ne kadar ödeyebileceðini
sordu.
“Kocam savaþta öldü,” diye cevapladý kadýn.
“Bir duadan baþka verebilecek hiçbir þeyim yok.”
Adam o günlerde pek de duyarlý olmadýðýný itiraf
ediyor. Bir bakkal dükkaný, bir ekmek kuyruðu gibi
çalýþtýrýlamazdý.
“Bir kaðýda yaz” dedi öfkeyle ve diðer müþterilerle ilgilenmek
üzere döndü.
Fakat hiç beklemediði bir halde, kadýn cebinden katlanmýþ
küçük bir kaðýt çýkardý ve açarak tezgahýn üzerinden ona uzattý.
“Bunu dün gece hasta bebeðimin baþýnda beklerken yazmýþtým.”
Bakkal daha þaþkýnlýðý geçmeden kaðýdý aldý, fakat sonra
da bu yaptýðýna piþman oldu. Ne yapacaktý þimdi bunu? Ne
söyleyebilirdi.
Sonra aklýna bir fikir geldi. Kaðýdý okumadan onu eski
model terazisinin bir kefesine koydu ve “Bakalým ne kadar yiyecek
çekermiþ?” dedi.
Hayretine karþýlýk, diðer kefeye bir somun ekmek
koyduðunda terazi yerinden oynamadý. Baþka yiyecekler ilave
ettikçe – aceleyle eline ne geçerse koyuyordu, çünkü müþteriler
bakýyordu – terazi gene yerinden oynamadý. Yüzü iyice kýzardý,
utandý, heyecanlý ve þaþkýn bir hal aldý.
Sonunda, “Terazinin bütün aldýðý bu kadar. Al sana bir torba.”
dedi ve arkasýný döndü.
Kadýn hafif bir hýçkýrýkla torbayý aldý ve yiyecekleri içine
koymaya baþladý, yalnýzca arada bir durup elbisesinin koluyla
gözyaþlarýný siliyordu. Bakkal bakmamaya çalýþýyordu, fakat kadýna
büyük bir torba vermiþti ve istemese de dolmadýðýný görüyordu.
Tezgahýn altýna büyük bir parça peynir attý. Eðer kendini tutmayýp
kadýna bakmýþ olsaydý, çekingen bir gülümseyiþ ve minnet dolu
derin bir bakýþla verdiklerinin karþýlýðýný almýþ olacaktý.
Kadýn gittikten sonra, bir önceki müþteride gayet iyi çalýþan
terazisini inceledi. Ne zaman ve nasýl olduðunu bir türlü anlayamadý,
fakat terazi kýrýlmýþtý.
Adam o kadýný daha önce hiç görmemiþti ve bir daha da hiç
görmedi. Fakat hayatýnýn sonuna kadar o kadýný, dükkanýna gelmiþ
gitmiþ bütün diðer kadýnlardan daha iyi hatýrladý ve üzerinde onun
basit duasý yazýlý olan ince ve uzunca kaðýt parçasýný hep sakladý:
“Lütfen Allah’ým bugünkü rýzkýmýzý ver.”
Anonim
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B

Afrika’nýn
ücra köylerinden
birinde bir çocuk iniltiler
ve titremeler içindeydi, çünkü ateþi
iyiden iyiye yükselmiþti. Çocuðun bakýmýna
yardým eden doktor ateþi düþürmek için elinden
geleni yapmýþtý, fakat ihtiyaçlarý olan bir buz torbasýydý.
Bu düþünceyi hemen kafasýndan attý. En yakýn buz, bir
günlük zor bir yolculuk uzaklýðýndaydý.
“Allah sevgili oðlum için buz gönderemez mi?” diye
sordu hasta çocuðun annesi. Sonra doktora, bir seferinde
ona söylemiþ olduðu bir þeyi hatýrlattý, – Allah’ýn, inanlar
için mucizeler yapmayý çok sevdiðini!
“Bu doðru,” dedi doktor. “Fakat buz? – Burada?”
Doktorun tereddütlerine kulak asmayan anne,
“Dua etmeyecek miyiz?” diye sordu yeniden sakince.
Böylece dua ettiler, doktor çok belirli olmayan,
genel bir dua etti, fakat sonra oðlanýn annesi taþý gediðine
oturttu.
“Allah’ým eðer oðlumun iyileþmesi için buz
gerekiyorsa, Siz bunu gönderebilirsin. Buna inanýyorum!”
Duasýný daha bitirir bitirmez, kulübeden içeri
ceviz büyüklüðünde bir dolu tanesi yuvarlandý. Dýþarý
baktýklarýnda, gökten dolu taneleri düþtüðünü gördüler.
“Allah kendine özgü harika yöntemiyle cevap
verdi!” diye baðýrdý anne.
Dolu fýrtýnasý yalnýzca mevziiydi, köyün ekinlerine
zarar vermedi. Oðlan tamamen iyileþti. Mucizenin
haberi komþu köylere yayýldý ve duyan herkesin inancý
kuvvetlendi. – Ve doktora da Allah’ýn “imkansýz” dualarý
cevapladýðý hatýrlatýlmýþ oldu!
Anonim
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üyük kentin yoksul
kesiminden küçük
bir çocuk inancýna
çok baðlýydý, birisi
düþüncesizce, onun
Allah’a duyduðu bu
saf inancýný sýnamak
veya sarsmak istedi
ve ona þöyle sordu;
“Eðer Allah seni
bu kadar seviyorsa
neden sana daha iyi
bakmýyor? Neden
hiç kimseye sana
ayakkabý, sýcak tutan
bir palto ve daha iyi
yiyecekler getirmesini
söylemiyor?” Küçük
adam biraz düþündü;
sonra gözlerinde
yaþlarla þöyle dedi,
“sanýrým birisine
söylemiþ, fakat o birisi
unutmuþ!”
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(7. sayfanın devamı)

kemiren duygu daha da arttý. Iþýklara geldi. Kestirmeden tekrar
otoyola gireceði sapaða gelmiþti. Eðer olduðu caddeden devam
ederse, yolundan daha da uzaklaþmýþ olacaktý. Tommy kýsa bir an için
frene bastý, sonra ayný yoldan devam etti.
Yeraltýnda Jack sonunda ark çaktýrmaktan vazgeçti. Çok
hýzlý nefes almasýna neden oluyordu. Daha fazla dayanabileceðini
sanmýyordu. Nefes alamýyordu.
Ayný anda yukarýda, Tommy arkadaþýnýn gömülü olduðu
noktaya vardý. Olaðandýþý bir þey görünmüyordu. Kaynakçý
dükkanýnýn kamyonunu fark etti. Fakat bu Jack’in hiç kullanmadýðý bir
kamyondu. Tommy aþaðýdaki çukurda dükkandan baþka bir adamýn
olduðunu düþündü. Hala gözüne olaðandýþý bir þey çarpmamýþtý.
Sonra Tommy eli gördü – ve hareket ettiðini de!
“Aman Allah’ým!”dedi fýsýldayarak.
Hendeðin içine atladý ve bir köstebek gibi elleriyle kazmaða
baþladý. Çok fazla toprak yýðýlmýþtý. Hendekten dýþarý týrmandý, dönüp
ele baktý ve ürperdi. Kaynak motorunu kapattý, trafiðin arasýndan
hýzla yolun karþýsýndaki bir garaja koþtu.
Yeraltýnda Jack motorun pat-patlarýnýn kesiliþini iþitti. Ýþte
ondan sonra ölmek için hazýrlanmaya baþladý. Artýk bittiðini biliyordu.
Týkanmýþtý ve üzerine çöken aðýrlýðý atmaya çalýþýyordu.
Tommy yalnýzca birkaç adým ötede, garajdaki adamlara
baðýrdý, “orada canlý bir adam gömülü! Çabuk bir kürek verin.”
Tommy bir kar küreðini kaptýðý gibi, gerisin geriye caddenin
karþýsýna seðirtti. Elin dýþarýda kalmýþ olduðu yere koþtu, hala arkadaþý
olduðunu bilmiyordu.
Jack, aþaðýda baþýnýn üzerinde fazladan bir aðýrlýk hissetti,
Üstünde birisinin olduðunu anlamýþtý. Kendinden geçmemek için
direnmeye çalýþtý.
Garajdaki adamlar yetiþti.
“Polisi arayýn. Ýleride bir yangýn kutusu var,” diye seslendi
Tommy.
Tommy kazmaya baþladý. Bir kol saati göründü. Saat kayýþýný
tanýr gibi oldu. Kazmaya devam etti, adamýn yan tarafý açýða çýkana
kadar kazdý. Hala nefes aldýðýný gördü, fakat solunumu çok zayýftý.
Sonra Tommy kardeþimi tanýdý, fakat Jack o zamana kadar
bayýlmýþtý. Tommy çýlgýnca kazmaya devam etti.
Yardým ekibi geldi. Kurtarmak için bir yandan kazmayý
sürdürürken, Jack’a oksijen maskesi taktýlar. Hareketli caddeden bir
kalabalýk toplandý.
Jack, onu sedyeye yatýrdýklarýnda kendine geldi. Saat
18.30’du. Tommy’yi seçebildi.
“Beni kim buldu?” diye sordu.
“Ben buldum,” dedi Tommy.
Jack dudaklarýyla sözcüklere þekil verdi, “Seni gönderdiði
için Allah’a þükürler olsun!”
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Felaket, facia
veya ani bir
korkuyla
karþý karþýya
kalýndýðýnda,
ilahi yardýmýn
yalnýzca bir
dua uzaklýkta
olduðunu
bilmek çok
harika bir
duygudur.
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Dua iyileþtirir mi? Inananlarýn
her zaman bildiðini, bilim adamlarý
yeni keþfediyor. Her iki akciðerindeki
kanseri son evresine gelmiþ ilk hastamý
tanýdýðýmda,
yerleþik
eðitimime
devam ediyordum. Ona hangi tedavi
alternatiflerinin olduðunu ve bunlarýn
çok az iþe yarayacaðýný düþündüðümü
söyledim. Son derece akýllý bir kararla
hiçbir tedavi alternatifini seçmedi.
Ancak her ne zaman hastaneye
onu görmeye gitsem, yanýnda þarký
söyleyip
dua
eden
ziyaretçiler
görüyordum. Iyi, diye düþünüyordum,
çünkü yakýnda onun cenazesinde þarký
söyleyip dua edecekler.
Bir yýl sonra artýk baþka bir
yerde çalýþtýðým. Sýrada, bir meslektaþým
eski hastamý görmek isteyip istemediðimi
sormak için bana telefon açtý. Görmek mi?
Onun hala yaþadýðýna inanamýyordum.
Göðüs rontgenlerini inceledim ve
hayrete düþtüm. Adamýn akciðerleri
tamamen temizlenmiþti - hiçbir kanser
izi yoktu. Radyolog, bana göz ucuyla
bakarak “Tedaviye çok iyi cevap verdi”
dedi: Tedavi mi? Tedavi görmüyordu ki,
diye düşündüm, tabi duayý tedaviden
saymazsak.
Okuduðum týp okulundaki iki
profesöre olup bitenleri anlattým. Hiçbiri,
adamýn iyileþmesinin bir mucize olduðunu
kabul etmek istemiyordu. Birisi, “Bu,
hastalýðýn doðal seyriydi,” dedi. Diðer
profesör, omuz silkip “Bunlar olur,” dedi.
Çocukluðumda sahip olduðum
inançtan çoktan vazgeçmiþtim. Þimdi
modern týbbýn gücüne inanýyordum.
Dualar, bana keyfi uydurmalar gibi
görünüyordu. Dolayýsýyla bu olayý
aklýmdan sildim.
Yýllar geçti ve þehirde büyük
bir hastanede baþ hekim oldum.
Hastalarýmdan birçoðunun dua ettiðinin
farkýndaydým,
ancak
dualara
pek
güvenmiyordum. Sonra, 80’lerin sonunda
birtakým çalýþmalara tanýk oldum.
Birçoðu sýký laboratuvar koþullarý altýnda
yürütülmüþtü. Ve bu çalýþmalar, dualarýn
birçok fiziksel koþulda önemli deðiþimlere
yol açtýðýný gösteriyordu.
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Bunlarýn arasýnda muhtemelen
en ikna edici olan çalýþma, kardiyolog
Dr. Randolph Byrd tarafýndan yapýlmýþtý
ve 1988 yýlýnda yayýnlanmýþtý. Bir
bilgisayar, bir Devlet Hastane’nin
koroner bakým ünitesinde yatan 393
hastayý dua edilen ve edilmeyen olarak
iki gruba ayýrmýþtý. Hiç kimse hastalarýn
hangi gruba dahil edildiðini bilmiyordu.
Dua edenlere sadece hastalarýn ilk
adlarý ve saðlýk sorunlarý hakkýnda kýsa
bir açýklama veriliyordu, ve onlardan,
hastalar taburcu edilinceye kadar her gün
dua etmeleri isteniyordu ancak nasýl dua
edecekleri ve dualarýnda ne diyecekleri
konusunda bir talimat verilmiyordu.
Çalýþma on ay sonra tamamlandýðýnda, kendileri için dua edilen
hastalar bundan çok çeşitli alanlarda
yarar görmüştü:
* Bu hastalar, dua edilmeyenlere göre
beþ kat daha az antibiyotik ihtiyacý
duyuyordu.
* Konjestif kalp yetersizliði yaþama
ihtimalleri diðer gruba göre 21⁄2 kat daha
düþüktü.
* Kalplerinin durmasý ihtimali diðer
gruba göre çok daha düşüktü.
Incelenen
týbbi
yöntem,
dua yerine yeni bir ilaç veya cerrahi
bir yöntem olsaydý, muhtemelen bir
devrim olarak göklere çýkarýlacaktý.
Inancýn iyileþtirme gücünü sorgulayan
bir kitap yazan ve koyu bir septik olan
Dr. William Nolen bile, þu sözleri
söylemiþtir: “Bu geçerli bir çalýþma
ise, biz doktorlar dua reçeterleri
yazmalýyýz.”

Yazan: James
R. Yates,
Reader’s
Digest, Mart
1996
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Dikkate Deðer Sözler

Umarak beklemek
Bir ok attýðýmýzda, nereye düþtüðünü görmek için
bakarýz. Denize açýlan geminin geri dönmesini
gözleriz. Tohum ektiðimizde mahsul almayý umarýz.
Dua ettiðimizde de bir cevap ümit edip beklememiz
gerekmez mi?
Sýnýra geldiðimiz o çok küçücük zaman aralýðýnda
eðer vazgeçmezsek, inanýlmaz þeyler olabilir
Ýnanç görünmezi görür, inanýlmaza inanýr ve
imkansýzý elde eder.
Ýnanç bindiðimiz ümit gemisinin yelkenini gitmek
istediðimiz yöne doðru yol aldýran rüzgardýr.
Umut inancýn karanlýkta tutunduðu elidir.
Eðer gerekiyorsa büyük bir adým atmaktan
çekinmeyin. Ýki küçük sýçrayýþta bir dar boðazý
geçemezsiniz.
Umutlu inanç, küçük bir kýzýn özellikle yaðmur
duasý etmek üzere çaðrýldýklarý toplantýya þemsiye
alarak gelmesine neden olmuþtu. Büyükler güneþ
gözlüðü takmýþtý.
Ümit ederek yaþarsak, güvenerek inanýrsak ve
olumlu dua edersek hayatýmýzda harika þeyler olur.
Ýnanç bize bugüne güvenle bakmak yarýný da
umutla beklemek için cesaret verir.

