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Davud anlatiyor

Selam! Benim ad1m Davud ve sizinle bir_ey payla_mak istiyorum. Bu payla_mak istediim _ey, belki baz1lar1n1 hiç
enterese etmeyecek, belki baz1lar1n1z bana hayin diyecek, kafir. Belki baz1lar1n1z geçmi_ ya_ant1s1n1 göz önünden geçirip,
yeniden dü_ünmeye ba_layacak. Her neyse!
Ben Müslüman bir aileden Müslüman olarak yeti_tim. 0slami kurallar çerçevesinde geli_memi büyümemi ailem salad1. Lise
y1llar1nda 0slami ya_ant1y1 din olarak benimseyip bu dü_ünceyi geli_tirmek için kitap okumaya ba_lad1m. Kendimi bu
konuda geli_tirmek istiyordum epeyce kitap okuduum ve bir Müslüman olarak radikal birisi olduum söylenebilirdi.

Tanr1 konusunda hiç bir zaman tereddüte girmedim, her zaman Tanr1'n1n varl11na _ek ve _üphesiz iman etmi_imdir. Ama
Tanr1 ile aramdaki ili_kiye gelince, baz1 tereddütlerim olmu_tu. Neydi bu tereddütler? Niye Tanr1'dan korkmam
gerekiyordu veya niye beni korkutma gereksinimi duyuyordu Tanr1? Tanr1'yla aramda çok büyük bir mesafe vard1. Bu
mesafeyi Tanr1 koymu_tu. O'nunla yak1n ili_kiye girmek imkans1zd1. Bizi yaratan bizim nefes almam1z1 sal1yan
yeryüzündeki bütün nimetleri emrimize sunan bir Allah Rab veya Tanr1 bu ki_isel ili_kiden niye uzakt1. Çou zaman
ya_am1mda baz1 _eylerin eksikliini a_1r1 bir biçimde hissediyordum. Bu eksiklikler benim dü_üncelerimi, inanc1m1 tereddüte
dü_ürüyordu. Beni bir aray1_a ve yeniden dü_ünmeye itiyordu! O süreçte bir Hiristiyan aileyle kar_1la_t1m. Bu aileyi hiç
tan1m1yordum onlar da beni tan1m1yordu. Maddi ve manevi zorluk ya_ad11m bu zaman içinde, Allah Baba kar_1ma
ç1karm1_t1 veya yollam1_t1 bu aileyi. 0lk dönemlerde bu aileye kar_1 ön yarg1l1yd1m, mesafeli yakla_1yordum. Kimdi bu
aile, neyin nesiydi? Seytan1n bir oyunumuydu yoksa Allah'1n bana yollad11, ya_am1m1 dei_tirecek mucize miydi?

Bu aile söylediim gibi H1ristiyan inanc1na sahipti ve bu inanc1 ya_amlar1nda uygulamaya çal1_an insanlard1. Onlar1n
bana kar_1 büyük bir sevgi ve güven duymalar1 beni çok derinden etkilemi_ti. Bu sevgi ve güven onlarla olan arkada_l1k
ili_kilerimi daha da güçlendirdi. Onlar1n ya_am1n1 hep izlemeye çal1_t1m. Onlarla bazen sert tart1_malara da girdim, ama
onlar1n bana kar_1 sevgisi ve güvenleri hiç bir zaman dei_medi. Benim ne dü_ündüüm neye inand11m onlar için hiç önemli deild
Ama ben kendim öyle deildim! Benim dü_üncemden olmayan ba_ka bir inanca sahip insanlar1 insan olarak saym1yor,
onlara kar_1 hep kötü dü_ünüyordum. 0nsanlar1 cehennemle azapla müjdelerdim.

Bu insanlar her zaman Allah'1n beni sevdiini, Allah'1n sevgi olduunu ve kim olursan ol fark etmez Allah seni seviyor
deyip duruyorlard1. Ben bu sözcüe al1_1k biri deildim (sevgi ve Allah) bu ilk sözcük beni epey dü_ündürdü. Her gün dua ediyordu
Allah'tan bana doru yolu göstermesini, o yolda ilerlememi nasip etmesini istiyordum. Bu dualar1m gerçekle_ti. Tanr1'y1
bulmu_tum. O'nun çocuu olabileceim, O'na Baba diye bileceim Tanr1'y1 bulmu_tum. Daha dorusu O beni bulmu_tu. Art1k
O'ndan korkmuyordum, O'ndan çekinmiyordum. O bir sevgiydi. Benim için aram1zdaki engeller kalkm1_t1, bana çok
yak1nd1. Bu Tanr1 öyle bir Tanr1 ki kendi öz çocuunu yeryüzüne yollay1p bizim gibi ya_am1_, ac1 çekmi_ ve s1rf bizim
günahlar1m1z için çarm1ha gerilmi_. Kap1lar Rab 0sa sayesinde aç1l1p Allah'la olan ba1 salam1_t1. Biz O'nunla cennetle
müjdelendik.
Bu anlat1klar1m birer gerçek. Bunlar ba_1mdan geçen _eyler. Benim bu yaz1y1 okuyanlara bir tek tavsiyem var. Benim
hakk1mda ne dü_ündükleri hiç önemli deil, ama benim söylediklerim çok önemli. Kim olursan ol, ruhsal dünyani (inanç dünyan1)
dü_üncelerini yarg1lama cesaretine sahip ol. Hatta ve hatta inand11n Tanr1'y1 bile sorgulama cesareti bulman laz1m
kendinde. Dua et O sana yol gösterecektir, inan bana ...
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