İTALYA’DA MONS.
PADOVESE’NİN ADINI
TAŞIYAN BİR KÜLTÜR
MERKEZİ
Cucciago, -Kuzey İtalya'da- Como yakınlarında, Lombardiya bölgesinde küçük bir kasabadır. Yeşil tepelerle çevrili,
şehirlerin gürültüsünden uzak; hayatla, renklerle ve faaliyetlerle dolu bir yerleşim yeridir.
İşte tam da burada, 2011’de LUIGI PADOVESE KÜLTÜR
MERKEZİ hayat buldu.
Uzun yıllar boyunca Cucciago’nun rahibi olan Peder Validio Fracasso, Luigi Padovese'yi çocukluğundan beri tanıyordu, çünkü ikisi de Milano şehrindeki “SS. Trinità” adlı aynı
mahalli kiliseye gidiyordu ve zaman geçtikçe sağlam bir
dostluk ilişkisi sürdürdüler.
Bunu takiben, yıllar geçtikçe Mons. Padovese, Cucciago'nun kilise cemaat üyeleriyle birkaç kez bir araya geldi: İki
kez çocuklara “Kuvvetlendirme” gizemi verdi; “Madonna
della Neve” adlı Meryem Ana Bayramı ayinini yönetti ve bir
konferansta Türkiye'deki küçük Hristiyan cemaatinin durumundan bahsetti.
Anadolu Havarisel Vekili Monsenyör Luigi Padovese’nin
öldürülmesiyle ilgili korkunç haberler 3 Haziran 2010’da
geldi. İşte, tam olarak bu kültür merkezini kurmayı arzu
edenlerin iradesini harekete geçiren bir “dost” tarafından
köklü Hristiyanlığın tanıklığı verilmişti.
Böylece 2011 yılında LUIGI PADOVESE KÜLTÜR MERKEZİ
hayat buldu. Dernek, tüzüğünde tanımlandığı şekliyle, Katolik
bir kültür merkezidir. Katolik’tir, çünkü imanlarını önemseyen
bütün herkese açıktır, insana hâlâ çağrıda bulunduğunu somut olarak gösterme noktasına kadar gider ve yine, çünkü
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Mesih İsa ile iki bin yıl önce meydana gelen şey, kendisini
O’na emanet eden insanlarda meydana gelmeye devam eder;
tıpkı bu nedenle ölen Mons. Luigi Padovese’ye olduğu gibi.
Mons. Padovese şöyle demişti: “İmanınızın hep daha fazla farkına varmanın fırsatı olarak sizi gerçeğe bakmaya davet
ediyorum.” Özellikle de imanın günlük yaşam ile bağlantısı
yokmuş gibi göründüğü bu zaman diliminde bu sözler bizim
için bir meydan okumadır.
Böylece işe koyulduk. Yıllar boyunca bilimsel, dini, sanatsal konular, yaşam tanıklıkları ile güncel konular hakkında
konferanslar düzenledik, ayrıca kültürel geziler yaptık ve
müzeleri ziyaret ettik. Konuları ve konuşmacıları seçerken,
Hristiyan deneyiminden başlayarak güzelliğini ve anlamını
yakalayan bir gerçeklik anlayışını derinleştirme ve aktarma
arzusuna her zaman sadık kalmaya çalıştık. Mons. Padovese’nin bize hatırlattığı gibi: “Görevimiz, başkalarını kendi
inancımıza çekmek değil, sadece Hristiyan olmanın güzel
olduğunu göstermektir.”
Sözlerine şöyle devam ediyordu: “Bu ise kelimelerle değil, hayat somutluğunu anlatmayla ilgilidir.” Bu bize, deneyimleriyle, kendi yaşamlarıyla ve dolayısıyla herkesin hayatı
için - öğretmenlerden ziyade, tıpkı Mons. Padovese’nin bizim için olduğu gibi, “tanıklar” olarak tutkulu arayışlarını
bize gösterecek konuşmacılarla tanışmaya bizi yönlendiren
bir uyarı oldu.
Bu yüzden az ya da çok ünlü bilim insanlarını, tanınmış
astronotları, çeşitli unvanlardaki araştırmacıları, rahipleri ve
bir şekilde hayatlarının bazı yönlerinde “dirilen” erkekleri/kadınları davet ettik.
Bugün, doğal olarak bizler Mons. Padovese'yi farklı kültürler ve dinler arasındaki buluşmanın büyük perspektiflerinde bir diyalog adamı olarak anıyoruz. Onun pastoral ilgisinin bu yönü, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki ilişki180

ler, Asya topraklarında küçük Hristiyan topluluklarının varlığının biçimleri ve yoksul alanlarda müjdecilik deneyimleri
hakkında konferanslar düzenlememizi sağladı.
Mons. Padovese ile olan bu fikirsel ilişki, hâlihazırda
onun halefi olan Anadolu Episkoposluğu Vekili Mons. Bizzeti
ile görüşmede daha somut hale geldi. Çeşitli vesilelerle bir
araya geldiğimiz Mons. Bizzeti, bizi her zaman Hristiyan
köklerimizin farkında olmaya, köprüler kurmaya ve toplulukları birbirine bağlamaya çağırdı. Zaman geçtikçe, Türkiye
topraklarındaki bazı projelerin desteğiyle somut hale gelen
ve aramızdan bazılarımızın bizzat Mons. Bizzeti'nin liderliğinde 2019 yılı sonbaharında Türkiye-Hatay bölgesine gerçekleştirdiği hacılıkla zirve yapan derneğimiz ile Anadolu'nun Hristiyan cemaati arasında neredeyse bir “ikiz kardeşlik” oluştu.
Bu hacılık, Mons. Padovese’nin bulunduğu yerleri, insanları ve cemaatlerini görmemizi, duymamızı ve tanımamızı
sağladı ve bu, Türkiye'deki Hristiyan kardeşlerle somut dostluğun yeni ilişkilerini dokumanın harika bir fırsatıydı.
İşte, bu kardeşlik dostluğu arzusuyla, Mons. Padovese’nin ölümünün onuncu yıldönümünü anmak için onun
vaazlarının Türkçe dilinde yayınlanmasına bizler de memnuniyetle dahil oluyoruz. Bu vesileyle düşünülmüş bir metnin
yararlı olacağına inanıyoruz: Hiç kuşkusuz onun sözleri o gün
olduğu kadar bugün de verimli olacaktır.
Onun tanıklığı o zamanlarda olduğu kadar bugün de verimlidir ve eminiz ki, fiziksel olarak uzak cemaatler arasında
zaman içinde pekiştirilecek olan bu kardeşçe ilişkiyi besleyecektir.
LUIGI PADOVESE KÜLTÜR MERKEZİ DOSTLARI, İtalya.
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