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Ekrem: Allah'in Önünde Utanmaya Basladim

Çocukluumda, 6-7 ya_lar1ndayken Konya'n1n küçük bir köyünde oturuyorduk. K1_lar1 her sabah erkenden köyün çocuklar1 olar
hepimiz camiye gider ve hocan1n önünde namaz surelerini ezberlerdik. Bu sureler Arapça olduu için manas1n1 anlamazd1k.
Fakat namazda okumak için hepimiz kulakdan ezberleyip örenirdik. Ben kendim Allah'1n sözünü ve niteliini hep merak
ederdim.
Ortaokul y1llar1m s1ras1nda bucak müdürü olan, yüksek örenim görmüs abime bir gün "Allah nedir?" diye sordum. Bu soruyu
duyunca biraz dü_ündü. Sorunun cevab1n1 bilmediini aç1kca söylemek istemedii için _öyle cevap verdi: "Bu soruyu _imdi
dü_ünme, büyüdüün zaman anlars1n", dedi. Tabii bu söz benim soruma cevap vermedii için beni daha da merakta b1rakt1.
Annemle ve babamla hep namaz k1ld11m için onlar1 çok memnun ediyordum. Lakin Kuran'da neler yaz1ld11n1 örenmek ve
Allah'1n niteliini aç1kça bilmek istiyordum.

Liseye geldiim zaman okul arkada_lar1m aras1nda ayn1 merak1n mevcut olduunu gördüm. O zaman Diyanet 0_leri
Ba_kanl11na beraberce bir mektup yaz1p Kuran-1 Kerim'i Türkçe olarak nas1l okuyup anlayabilecegimizi sorduk. Bize
verilen cevapta _öyle yaz1yordu: "Kuran-1 Kerim'in Türkçe tercümelerini okumak yanl1_ olur, Kuran-1n tefsirleri vard1r. Lakin
bu tefsirlerin dili eski Osmanl1cada yaz1lm1_t1r. Onun için anlaman1z imkans1zd1r. Bu sebeplerden dolay1 Kuran'1
ancak Arapça sesiyle okuyup sevab1n1 Allah'a b1rakman1z gerekir. Zaten Kuran anlamak için deil, ancak tap1nmak içindir.
"Ve bizim gibi örenmek isteyen merakl1 örencileri böylece koyu karanl1klarda b1rakt1lar.
Eitim Enstitüsü 0ngilizce bölümünde yat1l1 olduum gunlerde de Allah konusundaki merak1m devam etti. Namaz1m1
k1ld1g1m1 bilen okul arkada_lar1m hayret ve g1ptayla. "Yahu Ekrem bu namaz i_ini bu kadar dersin aras1na nas1l
s1k1_t1r1yorsun", diye soruyorlard1. "0manda samimi olsaniz siz de namaz k1lars1n1z ve namaz için zaman bulursunuz"
Teneffüste veya yemee ko_madan evvel namaz1n1z1 k1labilirsiniz, yahut yemekten sonra k1lars1n1z" diyordum. Böylece
onlar1 utand1r1yordum. Lakin Allah'1n sözünü ve niteliini kendim de bilmezdim.
Öretmen olduktan sonra da bu namazlara devam ettim. Bu yüzden benim ismim Haf1z oldu, ve bundan çok kibir duyar ve
sevinirdim. Bir gün üniversitede örenci olan bir adamla kar_1la_t1m. Dinden, imandan, Allah'tan ve Allah'1n sözünden laf
aç1ld1. Kenidisi 0ncil'e imanl1 olduu için hemen 0ncil'in bat1l ve hükümsüz olduunu savundum. Bu adam çal1_ma odas1nda
bana bir 0ncil gösterdi ve 0ncil'i okumam1_ olduum için hep 0ncil aleyh1nde böyle iftirada bulunduumu ileri sürdü. Gerçekleri
orenmem için 0ncil'i mutlak okumam1 istedi "0ncil okursam bütün yanl1_ sözlerin alt1n1 çizerim ve sonunda bu 0ncil'i
yakar1m", dedim. Eer sam1m1 olarak okur ve Allah'1n merhamet ruhuna ayk1r1 sözler bulursam 0ncil'i yakabileceimi
bildirdi. 0ncil'i okuyup tetkik etmek i_ini böylece üzerime yüklenmi_ olduu için 0ncil'in yanl1_l1klar1n1 hemen ispat edip derhal
yakmak istiyordum.
0ncil'in Matta k1sm1n1 okumaya ba_lad1m. Daha yakaca1m bir cümle ile kar_1la_madan Matta'n1n be_inci bölümüne
geldim. Lakin bu bölümü hemen okuyup geçmek mümkün olmad1. Yaratan ve yarg1layan Allah'1n Ademoullar1ndan istedii
merhametin yüceliini ve deerliliini görünce _a_1rd1m.

Daha ileri gitmeden önce mutlaka Kuran-1 Kerim'i okumam gerekti. Çünkü en son ve en üstün diye savunduum kitap oydu. Onu
bilmeden ba_kas1na y1k1lmak veya dönmek istemedim. Kuran'1 okuyup anlamak gerektiini ve bu i_in benim için _art
olduunu biliyordum. Lakin Kuran'1 nas1l okuyup nas1l anlayaca1m1 henüz bilmiyordum. Bu maksatla üç adet Kuran buldum.
Bunlardan birisi Türkçe dier ikisi de 0ngilizce olarak yaz1lm1_t1. Kuran-1 Kerim'in asla tercüme edilemeyeceini çocukluumdan
beri çok duyup böylece inanm1_ ve kanm1_t1m. Üç ayr1 tercümeyi kitap kitap, sure sure, cümle cümle kar_ila_t1rmaya giri_tim,
okuduum cümlelerin her üç tercümede hep ayn1 manada olduklar1n1 gördüüm zaman gerçekte Kuran'1n tercüme edilebileceine
Kuran'1n benim elimde olduuna inandim. Kuran'i okuduum zaman önce milliyetcilik, dincilik ve erkeklik hislerimden dolay1
memnun oldum. Lakin 0ncil'de Mesih 0sa'n1n sözleriyle ve 1_11yla dü_ününce, gaddarl1k ve sevgisizlik hislerimden dolay1
Allah'1n önünde utanmaya ba_lad1m.
Savunmak istediim din ve kitap Allah'1n gerçek sevgi ve merhamet sözü önünde bo_a ç1k1nca ba_ka din kitaplar1na da
bakmak istedim. Bu sebeple Budistlerin dini olan "Buda'n1n Öreti_leri" isimli bir kitap ald1m. Buda denen adam1n Allah
hakk1nda bir _ey ileri sürmediini, ancak nefsi terbiye ve ba_kalar1na kötülükten uzak durmay1 örettiini gördüm. O zaman evrim
teorisi ve evrimcilik inanc1n1n ba_i olan Darwin'in ideallerini ve Karl Marx ideallerini okumaya giri_tim. Allah'1n e_siz
sevgi ve merhamet sözünü bilmedikleri için, bütün bu zavalli ki_ilerin ne derece _a_k1n ve _a_1rt1c1 olduklar1n1 gördüm.

Mesih 0sa'yi defalarca dinlemek gerektiini anlad1m. O zamana kadar hiç görmediim ve hiç duymad11m kutsal sözleri
dinlemek zorunda kald1m. Çünkü 0ncil'de Mesih 0sa _öyle diyor ve dediini tatb1k ediyor, "Du_manlar1n1z1 sevin ve size
ba_ki yapanlar için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Baban1z1n oullari olas1n1z. Çünkü o güne_ini hem kötülerin, hem iyilerin üzerin
dodurur ve yamurunu hem dorularin, hem de erilerin üzerine yad1r1r. Çünkü eer yaln1z sizi sevenleri severseniz ne kar_1l1k
bulursunuz? Eer yaln1z karde_lerinize esenlik dilerseniz, ötekilerden üstün say1labilecek ne yapm1_ olursunuz ?
Tanr1s1zlar da ayn1 yolda davranm1yor mu ? (0ncil, Matta 5: 44-47). Kendisi gökten olan merhametli Mesih, yerden olan
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günahkar insanlara benzemiyor ve onlarla asla k1yaslanam1yor. Mesih 0sa'daki merhamet ruhunun e_siz olduunu
anlamaya ba_lam1_t1m. O'nu dövenler, O'nunla alay edenler ve O'nu haçça gerip çakanlar böylece günaha girerlerken, Mesih
0sa onlara Kutsal Ruhun'da pek çok merhamet gösteriyor ve onlar1n hepsi için hayir duas1 edip ona kar_1 i_ledikleri
kusurlar1 ba1_l1yor. Ne ettiklerini bilmedikleri için her birinin Tanr1'n1n onlar1 ba1_lamas1n1 istiyor. Bu kutsal Ruh, bu
istek, bu e_siz merhamet yerden olan günahkar insanlarda görülmeyen bir durumdur. Bu kutsal merhametin ve kudretin
önünde Buda, Muhammet, Darwin, Karl Marx ve bütün ademoullari son derece dü_ük ve zavall1 olduklar1n1 apaç1k gösteriyorla
0ncil'de bizim hepimizi kurban Mesih'te tövbeye ve sonsuz ya_ama ça1ran merhametle Allah'1n Kurtulu_ müjdesi olan 0ncil'i
her kulun bilmesini ve kurban Mesih'te kurtulmasini istemekteyim ve bu yolda ben de imanl1 karde_lerimle birlikte _ükür ve
hizmet etmekteyim. Çünkü Allah'1n önünde günahl1 olduunu bilip tövbe eden her kula kurban Mesih'in ebedi hayat verdiini
biliyorum. Allah'1n ebedi kurtulu_ ve hayat sözü olan bu ebedi müjde için ancak Allah'a _ukur ederim.
Ekrem
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