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Dünya önü alınmaz bir değişimin çalkantısıyla akılları sarsarak
deprem tedirginliğinde çaresiz arayışlara düşünen kafaları
yönlendirmiş olsa da, aslında yapılması gereken salim bir sükunette
aktörlerin alışıla gelmiş senaryosunu okuyabilmekte yatıyor işin sırrı.
Bütün bu çalkantıların çıkmazların, korku senaryolarının temelinde
kaçınılması imkansız bir oluşumun yaklaştığının işaretidir. Her çalkantı
ve kıpırdanış aslında sade bir sükunette gelmesi gereken hakikatin
geliyor olduğunu betimler. Çalkantıyı ve korku senaryolarını gündeme
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çaresizliğin dışavurumudur. Bu korku senaryoları da kendi korkularının
yansımasıdır aslında. Yapacak birşeyleri kalmamıştır. Tek geriye kalan,
belki de onlar için, sadece toplumu yersiz korkularla oyalamaktır.
Yapılması gereken, aklı selimlerin korku senaryolarının tersine doğacak güneşin asude
huzurunu topluma anlatarak yersiz korkuların dağılmasını sağlamaktır. Hz. Peygamberin
gelmekte olduğunun işaretleri birer birer yer semasına yansımaya başladığında nasıl Yahudiler
tedirgin olmaya başlamışlardı bir hatırlayalım. Biliyorlardı ki bir peygamber gelecek ve o gelmekte
olan peygamber ellerinden o ulvi mirası, nübuvvet yani peygamberlik, alacak; yıllarca burun büküp
küçük gördükleri; bilgisiz ve cahil diye niteledikleri; ilahi kaynaklardan nasibi olmayanlar olarak
görüp hakaret etmekten çekinmedikleri; her fırsatta alaya aldıkları mekke toplumuna verecekti. Bu
onları kahrediyor, ellerinden ulvi mirasın alınacak olmasına içerliyorlar, kin ve nefretle
büyüleniyorlardı. Yahudiler kin ve nefretle doluyordu bu alaya aldıkları mekke toplumuna karşı.
Bunu biliyordu Yahudi toplumu: bir peygamber gelecekti ve onların yer yüzündeki tuğyanlarına
son verecekti. Üstün bir kavim olarak iddia ettiklerinin tersine lanetlenmiş bir kavim olduklarını
bütün insanlığa açıklayacaktı. Yani SIR ortaya çıkacaktı. Bunu da biliyordu Yahudi toplumu.
Sırrın ortaya çıkması onları günden güne gelmesi yaklaşan peygambere karşı kin ve nefretle biliyor;
gizliden gizliye sinsi planlar kurmaya itiyordu. Ama Yahudi toplumunun farkına varamadığı, şeytan
gibi asla da farkedemeyecekleri bir nokta vardı ki: olması gerekenin önüne geçilemezdi. Çünkü
Yüce Tanrı bir kere “OL” demişti ve olması gereken olacaktı.
Şeytan yeryüzünde insanoğlunu saptırabilmek için Tanrı’dan süre istemişti. Kin ve nefreti onu
insana karşı düşman kılmış; kendisini Tanrı’nın huzurundan kovulmasına neden olarak gördüğü
insana karşı azılı bir düşman olmaya itmişti. Oysa Şeytan’ı Tanrı’nın huzurundan kovduran
insan değildi: kendi ruhunda gizli olan “gurur ve kibir” yani üstün olduğunu zannetme
duygusu idi. Bu gurur ve kibir aynada kendini göstermişti. Yani insan bir ayna idi. Aynada kendi
çirkinliğini görünce Şeytan, kesilmişti insana düşman. Kendi hatasını anlaması gerekirken aynaya
düşman kesilmek kadar acı bir ahmaklık olabilir mi? Yahudi de aynı şekilde bütün güzelliklerin
bendinde toplandığı ebedi saadet kaynağı biricik güzeller güzeli, nebiler nebisine düşman kesilmişti.
Çünkü kendi çirkefliklerini ortaya koyacaktı. Tanrının lutfundan peygamberlerini öldürerek,
ilahi emirleri değiştirerek, yeryüzünde fitne ve fesat çıkartarak... kovulmluş bir kavim
olduklarını bütün bir aleme ilanedecekti. Kendi çirkinliklerinin başkaları tarafından bilinmesini
istemeyen Yahudi kafalar elbette boş durmayacaklardı: gelmesi yaklaşan peygamberi yalanlamakta
öncülük edecekler ve her fırsatta onun yokolması için bütün deni planları uygulamaktan geri

kalmayacaklardı. İşte farkına varamadıkları sihirli kelimeden yoksun olmaları onları bu tür geçici
tedbirlere yöneltiyordu. “Sonu göremeyiş” Yahudileri de Şeytanın yolunu takibe itiyordu.
Heyşey olacağına varacağından ne Yahudilerin yer yüzünde kan dökmeleri; bebek katili olmaları;
silahsız mustazaflara bomba yağdırmaları; ne de stratejik plancıların korku senaryoları; dünyayı
kargaşa havasına sokmaları, gelmekte olan 21. Yüzyılın TEVHİD yılı olmasını engelleyebilecektir.
Yapılması gereken öncelikle: saf, hakiki müslümanlarla işbirliğini güçlendirerek iyilik ve erdemi
alabildiğine yer yüzüne yaymada gevşeklik göstermeden inançla, özgüvenle yola devam etmektir.
21. Yüzyılın TEVHİD yılı olmasında bir tuğla, bir taş, bir çimento olabilmenin yollarını
aramaktır. Zaten olması gereken olacaktır. Çok ama çok aydınlık bir gelecek hakiki inananları
beklemektedir. Ufukta yeni oluşumlar işaretlerini çoktan göstermeye başladı bile. Haydi yeniden
silkinmeye ve yeniden diriliş şarkılarını söylemeye cuşe edelim. Her fert kendi sorumluluğunu
bilerek çalışmalı, gecenin karanlığı bizleri ye’se düşürmesin. Güneş zaten doğacak. Tanrı’nın
kanunu bu. Endişeye gerek yok.

