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Eray Hacıosmano!lu ‘b"r uyanı# ça!rısı’

Kapalı kapılar ardında ve sadece seans odalarında görüp konu-
$ulab"lecek a#ır gerçekler", vatansever b"r duyguyla ve çokça r"sk 
alarak d"le get"rmek, toplumsal b"r $"fanın altın anahtarı neden 
olmasın? Esas sorunumuz b"le bu de#"l m"? Bu çıkı$ ve n"yetten 
hep"m"z"n alması gereken "lhamlar olmalıdır. 

Bu k"tap "ç"n aklında tasarladı#ı tüm kurguları ve yepyen" kav-
ramları satırlara dökmes"ne $ah"t olup hayranlıkla olacakları ben 
de ö#ren"rken, dünyada da e$ zamanlı a#ır sonuçlarını görmem"z 
ne yazık k" çok sürmüyor. Bu çalı$ma, z"h"nler"n uyanı$ının top-
lumların $"fasında ne kadar öneml" b"r "ht"yaç oldu#unu herkese 
b"r kez daha gösterecek b"r gücü de "ç"nde ta$ıyor. Neden uyuyor, 
korkuyor, adım atamıyor ve nerede hata yapıyoruz soruları b"r 
b"r cevap buluyor. 

Vatanımız ve sevd"kler"m"z "ç"n, yola çıkmaya cesaret"n"z yok "se 
usulca kenara koyun ve b"ld"#"n"z yoldan hayatınıza devam ed"n. 
Ancak el"n"ze aldı#ınızda b"l"n k" dünden gelen b"r gelece#"n ka-
yıplarıyla, gelecekte olmanız gereken s"z"n "n$asını da sah"plenm"$ 
olacaksınız. B"l"n k" kaybolmaya yüz tutmu$ tüm umutlar "ç"n 
sa#lam b"r "ht"mal"n"z daha olmu$ olacak.

S"z" s"ze anlatırken neden uyanamadı#ınızı, neden duymadı-
#ınızı ancak neden duymanız gerekt"#"n" s"lkeleyerek ö#retecek 
bu k"tap. Ya$amı, anlamayı, anlayamadıklarınızı, s"z"n s"ze olan 
engeller"n"z", alı$kanlıklarınızı, vazgeçemed"kler"n"z" ve ne yazık 
k" vazgeçerken kaybett"kler"n"z" b"r uzmanın gözünden belk" de 
son kez göreceks"n"z.

Bu eser "ç"nden geçt"#"m"z kaos günler"n"n arka yüzler"n" gös-
teren hayat" b"lg"ler" kel"melerle dans ederek gözler önüne ser"yor. 
Sen bu çalı$mayla aya#a kalktı#ında g"den her $ey" koruyab"l"r hale 
gelm"$ olurken, yazarımız "k"nc" büyük dozu da duyurmu$ olacak. 
Bu b"r süreç ve her $ey "ç"n esas $"md" geç olmadan, lütfen uyan!

Bu satırları yazarken fark ed"yorum k" bu k"tap aslında b"reysel 
b"r seans kadar toplumsal b"r k"tle terap"s"n" de ruhunda "çer"yor. 
Hem de tüm kültürel, manev" ve cesur de#erler"n" de yen"den ha-
tırlatarak. K"tlesel b"r terap" m"? Bu nasıl mümkün? !nanın ben"m 
okurken fark ett"#"m bu b"lg"yle nasıl mümkün oldu#unu s"z de 
okudu#unuzda anlayacak ve her $eye hazır olacaksınız. Gerçekten 
buna çok "ht"yacımız var. Tüm m"llet"m"z adına kend"n" ortaya 
koyup bu sorumlulu#u alması, b"z" koruyup kenara çekmes", n"yet", 
cesaret" ve azm" "ç"n yürekten te$ekkür ed"yorum.

Tüm "nsanlı#a $"fa olması d"le#"yle.

Zeynep D"zmen
Uzman Kl"n"k Ps"kolog ve Ps"koterap"st

A"le Danı$manı / Ps"koloj" ve Sa#lık B"l"m" !nsanı
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‘b!r uyanı" ça#rısı’Eray Hacıosmano#lu

%üphes"z b"z merkez olarak öncek" k"tapların devam ser"ler"-
n" dü$ünüp yazarken, konunun küresel b"r kaos gündem"ne bu 
kadar erken dönü$ece#"n" h"ç beklem"yorduk. Ancak dünya h"ç 
olmadı#ı kadar tehl"kel", akıl ve yalan dolu b"r sava$ın "çer"s"ne 
s"ns"ce çek"ld"#"nde "$ler de#"$t" ve b"z de bütün algımızı önce vatan 
savunması, sonra da savunmasız "nsanların z"h"nler" üzer"nden 
g"r"$"len b"r kıyıma kar$ı sa#lam b"r hamleye odakladık. 

H"çb"r $ey"n esk"s" g"b" olamayaca#ı b"r dünyada günlük ru-
t"nler"m"ze devam ed"p olup b"ten" görmezden gelemezd"k. Bu 
yüzden bu kaosta üstümüze dü$en sorumlulu#u alıp, toplumları 
ve "nsanlı#ı tehd"t eden her ayrıntıyı "nceley"p gere#"n" yapmak 
"ç"n "$e koyulduk.

Tehl"ke olarak gördü#ümüz her konunun üstüne g"derken 
uzmanlıklarımızdan veya herhang" b"r güçten de#"l, vatansever 
b"r duru$ "le ta$ıdı#ımız bu toprakların kanından "lham aldık.

Bütün bu kaoslar ba$layana kadark" süreçte Ps"koloj"k Da-
nı$manlık merkez"m"zde ara$tırmalarla sadece var olan ruhsal 
rahatsızlıklara de#"l, problem henüz "nsanların ba$ına gelmeden 
önce “neler yapılab"l"r”e de çalı$ıyorduk. Resm" b"r kuruma dö-
nü$tü#ümüz "lk yıllarda k"taplarımızla sordu#umuz "lk soru daha 
çok ps"kosomat"k hastalıklar üzer"neyd". O yüzden "lk k"tabın adı 
Hastalıkların Duygusal Sebepler"’yd". Duygusal sorunlardan kay-
naklı hastalıkların sonuçları konusunda b"r bela ya$anmadan önce 
çözüm olab"lece#" "ç"n heyecan ver"c" b"r çalı$maydı. Aldı#ımız 
e#"t"mlerle b"rl"kte çok der"n dehl"zlerle kar$ıla$tık ve kend"m"z" 
de bu $ek"lde donattık. Hastalıkların Duygusal Sebepler", uygula-
dı#ımız ps"koloj"k destek yöntemler"yle e$ zamanlı uygulandı#ında 
k"$"lerde gözle görülür b"r "y"le$me oluyordu ve bu b"z" son derece 
heyecanlandırmı$tı. Çünkü ruh sa#lı#ında düzelme olan k"$"ler, 
ps"kosomat"k nedenlerle b"r hastalı#a yakalanmı$ "se en bas"t "h-
t"malle, o duygusal mesele ortadan kalktı#ında f"z"k" "y"le$meye 
dolaylı yönden fayda sa#lamaya ba$lıyordu. 

Söylemek zorunda olduklarımı 
söylemek zorundayım.

ÖN SÖZ

Babama
ve do#du#um topraklara, 

dua ve m"nnetle...
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Eray Hacıosmano!lu ‘b"r uyanı# ça!rısı’

Bu çalı$ma tamamlandı#ında dozu o kadar fazla oldu k"$" el"ne 
aldı#ında neyle kar$ı kar$ıya oldu#una tam kapılmadan okuyup 
uyanab"ls"n d"ye, bu kadarlık kısmını Mahfuz olarak "s"mlend"rd"k. 
Çünkü ps"koloj"k örüntüler, toplumsal g"rdaplar ve gerçekl"k üze-
r"ndek" yıkım ve sava$ın "nançlar yok edecek boyutlarını sonrak" 
çalı$maya bıraktık.

K"tabın ana konsept" öncek" çalı$malarımızla gelece#" oku-
yup önceden çözüm üretme noktasında aynı prens"be dayansa 
da toplumsal olarak çok daha büyük b"r gücü "ç"nde barındırır 
oldu. Çünkü bu kan sadece spes"f"k b"r hastalı#a dü$en "nsanlara 
de#"l, den"ze dü$üp yılana sarıldık d"yen, neye "nanaca#ımızı 
$a$ırdık d"yen herkese umut n"tel"#" ta$ıyordu. Tehl"kes" de asıl 
buradaydı. Bu kadar büyük hedefler" kar$ımıza alırken arada b"r 
yerde durup, tek gözünü d"k"p b"ze bakan canavar b"z"m de ona 
baktı#ımızı fark ett". Sadece b"z"m de#"l "nanan b"r avuç azınlık 
da olsa daha ne gözlerle kar$ıla$acak. B"z maskes"n" zorlayıp ye-
r"nden çekt"kçe farklı sesler çıkaracak, yer" gelecek kaçacak del"k 
arayacak. Savunmasız "nsanların üstüne hayırsever maskeler"yle 
yakla$malarına müsaade etmey"p, ne "ç"n do#duysak onun "ç"n 
ya$adı#ımızı hem kend"m"ze hem de onlara gösterene kadar bu 
konunun üstüne g"dece#"z. Neden m" b"z d"l" kullandım? O “b"z” 
ben ve b"rl"kte çalı$tı#ımız uzmanlar de#"l. 

O b"z hep"m"z"z. O b"z bu vatan.
O b"ze ve tüm "nsanlı#a umut olma duasıyla.
Hayd" ba$layalım.

Devamındak" k"tabımız Geçmi!in Travmalarından Kurtulmak "le 
geçm"$e yan" geçm"$"n travmalarına sava$ açmı$tık. Çıkı$ noktası 
geçm"$ten gelen travmalar olsa da geçm"$"n gelece#"n" "$aret ed"-
yordu ve ney" ya$amayınca o problem"n ortaya çıkmayaca#ını da 
net b"r b"ç"mde ortaya koyab"l"yorduk. Bunları b"lmek, travmat"k 
anıların sonuçlarını ortadan kaldırmada da b"zler" çok güçlü kılı-
yordu. Bu "k" k"tabın sorusu üçüncü ser"y" yan" gelece#"n geçm"$ 
travmalarına yo#unla$mayı gerekt"rse de geld"#"m"z noktada çok 
daha tehl"kel" b"r canavar arada b"r yerde maskes"n" takmı$, tek 
gözünü d"km"$ b"ze bakıyordu. Buradak" sorun g"zl" ve zor olması 
de#"l, maskelerle donatılmı$ olmasıydı.

Bu masken"n g"zl" yüzler"n" ortaya çıkarmaya g"r"$mek b"rçok 
r"skle b"rl"kte tehl"kel" b"r g"rdaba g"rmek anlamına gel"yordu. 
%eytan "nsanlı#a olanca gücüyle saldırırken dünyayı okumak, 
ayrıntıları bulup çıkarmak ve z"h"nsel bu sava$ta b"r dü$ünür 
olarak cephede olmak h"ç bu kadar önem arzetmem"$t". Ancak bu 
topraklar konu her ne olursa olsun korkmayı emretm"yordu. B"z 
de kolları sıvadık ve tüm sevd"kler"m"zden uzakta, da# ba$ında b"r 
eve kapanıp b"r yıla yakın b"r süre bu çalı$malar "ç"n, ülkem"z "ç"n, 
gelece#"m"z ve s"zler "ç"n çalı$tık. !stesek A"le D"z"mler"ne devam 
eder, b"reysel seanslar alır, toplumun o ank" sorunları üzer"nden 
yayınlar yapar ve c"dd" yatırımlar da yapab"l"rd"k. Ancak bu kolay 
olandı ve korkaklık gerekt"r"rd". Tab"" k" bunu yapmadık. B"r"ler"-
n"n emr"yle kapanmalar, açılmalar ve kontrol ed"lmeler b"ze göre 
de#"ld" ve b"z de durmadık. B"z" eve kapatmalarını beklemed"k. 
Madem dünyayı kapatıp açma n"yet"ndeler, b"z de kend"m"z" da# 
ba$ında bu konuya kapattık. Bu çalı$ma esnasında tüm dünyadak" 
yangınları gördük, sellere ve afetlere $ah"t olduk, ekonom"n"n 
bütün takv"mle ba#lantılı yıkımlarına $ah"t olduk. Ancak sab-
rett"k. Az"mle ve duayla bu "$e koyulduk ve sonuçlarıyla s"ze ger" 
döndük. Çok $ükür. 

Eray Hacıosmano#lu
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‘b!r uyanı" ça#rısı’

1

“k"tabın hang" el"nden ver"ls"n?”

BÜYÜK SIFIRLANMA 
BA!LADI

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
Onlar, ille de kendilerine meleklerin ya da bizzat 

Rabbinin gelmesini veyahut da Rabbinden birtakım 
i!aretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Ancak bilsinler ki, 

Rabbinden birtakım i!aretlerin gelece"i günde inanmak, 
daha önceden inanmamı! ya da inancında bir hayır 

kazanmamı! kimseye bir yarar sa"lamaz.
De ki: O halde bekleyin! Ku!kusuz biz de beklemekteyiz.”

(En’âm 158)
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Eray Hacıosmano!lu

!nsanlık tar"h"n"n belk" de en öneml" ve en tehl"kel" za-
manlarına g"rd"k.

“Büyük sıfırlanma” "le adeta zorak" b"r kıyamet g"r"$"-
m"ne tanıklık ed"yoruz. Neye "nanaca#ını seçmen"n hayat" 
sonuçlarının olaca#ı bu sava$ta tarafını do#ru seçmek, mecaz" 
anlamda k"tabın hang" el"nden ver"lece#"n" bel"rler.

Yukarıdak" ayetten de anlıyoruz k", yanlı$ yola "nanan 
sonradan do#rusunu görse de kurtulmaz. B"rtakım "$aretlerle 
kar$ıla$tıktan sonra "nanmaksa, "$ "$ten geçm"$ anlamına 
gel"r. O yüzden, her ne yapıyorsan ve neye tutunuyorsan, en 
ba$ından yolunu do#ru seç k" k"tabının hang" el"ne ver"lece#" 
bell" olsun. Dünya daha da yok olmadan önce anla k", h"çb"r 
$ey mahfuz kalmasın. Mahfuz kalmak yok olanın de#"l, var 
olanın korunması ve saklı kalmasıdır. Olmu$ ve olacak olan her 
$ey"n yazılı oldu#u o k"tap Levh-" Mahfuz "se, saklı kalan da 
mahfuzdur. B"lmek aklın "$"yse, "nanmak kalbe a"tt"r. Kalp "se 
akıldan üstündür. O yüzden sen secdede "ken kalp yukarıda, 
bey"n "se a$a#ıdadır. Büyükler bu ayrıma akl-ı sel"m, Kur’an 
"se “kalb-" sel"m” der. Sen kalb"n" h"sset ve aklına mukayyet 
ol. Yen" b"r döneme g"r"ld" ve ger"ye dönü$ yok!

Neye inanaca$ını seç!
Yen" b"r yüzyılın "ç"nde oldu#umuz bu zamanlarda gel"-

$en dünya "le b"rl"kte artık yen" b"r ça#dan da söz ed"lmeye 
ba$landı. Bazıları adına “S"ngular"ty”, bazıları da “4. Sanay" 
Devr"m"” ded", ancak k"mse gerçekte neye sürüklend"#"m"-
z" söylemed". Son do#al "nsan nesl" "ç"n kararlar alınmı$, 
planlar çoktan yapılmı$tı. %eytan y"ne devredeyd" ve bu 
yüzden devr"m, kaosla ba$ladı. Evet, “h"çb"r $ey esk"s" g"b" 
olmayacak”tı ve olan her $eye alı$man "ç"n, adına da “yen" 
normal” dend". “Büyük Sıfırlama” ded"kler" bu dönü$ümün 
kar$ısında "nsan, tar"h"n en büyük sınavına "t"ld". Aklının 

Bunca kaos ortamı, yangınlar, hastalıklar, iflaslar, ölümler, depremler, 
seller, afetler ve açlık seni neye hazırlamak için?

Bizlerden neyi saklıyorlar?
Aklının kontrolünü kaybeden herkes “neye inanaca!ımızı "a"ırdık” 

diyerek denize dü"tü ve yılana sarıldı. Oysa zehir "ifaydı, plan ise yılan. 
Yalan da yılandı ve o da "eytana aitti.

Bir şeyi anlamayıp inkâr ettiğinizde o şeyin esaretinden de 
kurtulamazsınız. O yüzden başımıza gelen her şeyin olanlara bir 

bahane olabileceğini önce bir anla ve başla.
Oku!

Susma, durma, hakkını ara, inan, niyet et, dua et, çalış,
irade göster, harekete geç, anla ve uyan!

***
Artık ismimi değiştirmek için çok geç. Geri dönmek için de öyle.

Nerede ne ne yapıyorum, neciyim… 
Hiçbir şey için geriye dönüş yok. Senin için de öyle! 

Bizi yok etmek için her şeyi yapacaklar. Madem bu dünya ve bu vatan 
bizim, o zaman onlara nasıl savaşılacağını gösterelim!

***
Gül, dalga geç, alaya al, inanma ama silkelen!

  
Sen uyursan savunmasız insanlar mahsun olur, aileler yıkılır, tabiat 

bozulur, ölümler artar, hastalıklar boyut değiştirir. Yangınlar çoğalır, 
iklimler bozulur, deprem ve tsunamiler 

her şeyi alır götürür. İnsanlık susuz kalır, aç kalır, köle olur 
ve şeytanın elinde yok olur gider!

Sen uyursan, her şey mahfuz kalır!

Oysa zehir "ifaydı, 
plan ise yılan.

Ey Âdemo!lu! O elma zehirli,
 hâlâ anlamadın mı?
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KALIR!

SEN UYURSAN HER ŞEY ERAY HACIOSMANOĞLU

“ B İ R  U YA N I Ş  Ç A Ğ R I S I ”


