
Bu mübarek Ramazan ayı, sizin, aileleriniz ve tüm insanlık için bir barış ve uzlaşma ayı 
olmasını niyaz ederiz. Dileriz ki bu ay, meditasyon, düşünce ve icraatla, Covid19 salgınının 
sebep olduğu korku, ölüm ve bizi bekleyen küresel krizin belirsizliğiyle tezahür eden bu 
imtihanın üstesinden gelmemize yardımcı olur.
Basit bir virüs dünyada ki alışılagelmiş düzeni alt üst etti. Tüm sosyal, kültürel, dini, ticari 
faaliyetleri durdurdu. Milyonlarca kişiyi karantinaya ve işsizliğe sürükledi, üniversiteler, 
okullar kapandı ve aileler birbirinden ayrı kaldı.
Bu bir savaş, yeni bir çatışma mı, yoksa yıkıcı bir sisteme maruz kalmış, canlıları yok edip 
yerine yapay şeyleri yerleştiren ve bizi her geçen gün aslolandan biraz daha uzaklaştıran, 
insanlığın acziyetinin kanıtı mı?
Canlılara hizmet etmek, beslemek ve korumak için olağanüstü bir zenginliği, denge ve 
uyumdan yapılmış bir ekosistemin esenliğini feda ederek, aşırı tüketiciliğe ve daha fazlasını 
isteme arzusuna teşvik eden bu toplumsal körlüğe devam edebilir miyiz?
Piyasayı ilahlaştırıp, onu tek amacımızın daha fazla kâr elde etmek olan bir din haline mi 
getireceğiz?
Bu, şüphesiz bizi bir çıkmaza, korkunç bir duruma götürecektir. Bu da açgözlü bir azınlığın daha 
fazla güç ve para kazanmaları için günbegün değerli mirasımızı yok etmek, yeryüzünü tahrib 
etmek zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Böylelikle de kardeşlerimizin ve çevremizin 
maruz kaldığı dışlanma, eşitsizlik ve adaletsizliği artırıyor. 
Kabul etmeliyiz ki olağanüstü bir an yaşıyoruz, herkes bir dönemin sonu olduğunu derinden 
hissediyor, ama bunu söylemeye cesaret edemiyor. Sıkıntıyı herkes hissetmekte ve belirsizlik 
her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak bizim aşina olduğumuz dünyanın çöküşünden 
korkuyoruz. Halbuki süreç zaten işlemekte: salgın, küresel ısınma, hava, deniz ve okyanus 
kirliliği, bitki türlerinin, hayvanların, böceklerin vb. neslinin tükenmesi.  
Uygulanan tüm metodlar başarısız oldu. 
Bu ister sosyal, ister siyasi, ister ekonomik bilimlerin önerdiği yöntemler olsun. Hepsi de 
daha adil ve eşit bir toplum yaratmak vaatlerini yerine getiremediler. Öyleyse ne yapmalıyız?  
Hiçbir şey yapmadan Dünya’da ırkçılık, nefret, şiddet ve umutsuzluğun yükselişini izlemek 
mi ya da çareyi kendimizde aramak mı?

“Hastalık senin içinde ve sen hiçbir şey görmüyorsun. Derman yalnızca sende ve sen bunu 
bilmiyorsun. Sen kendini küçük bir cisimden daha fazlası olmadığını düşünüyorsun, oysa ki 
tüm evren sende mevcut.” Şeyh el-Alâvî

Şoklar bazen faydalı olabilir. Her şey bizi çabalarımızı birleştirmemize ve güzel dünyamızla 
insanların yeniden barışması yoluna itmektedir. Bu, herkes için kutsal bir görev ve hiç kimse 
bu sorumluluktan kaçamaz. Bilgilerimizi, varlıklarımızı, ilimlerimizi ve teknolojimizi sinerji 
halinde ortak iyiliğin hizmetine sunmamız gerek. Barış, birlikte yaşam, adalet ve haysiyet için 
birlikte çalışmalıyız. 
Her birimiz aynı vücudun bir hücresiyiz. Bunun adı «İnsanlıkdır». 
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