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Zalimin rişte-i ikbalini bir ah keser 

Mani-i rızk olanın rızkını Allah keser. 

     Ömer Ferit KAM 

 

İnananlara rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi 

meşru kılan ve kendisine teslim olanların da şükür ile idrak ettiği mübarek Kurban 

Bayramına bizleri kavuşturan Allah’a hamd ve senalar olsun.. 

Yine şükürler olsun ki,  

Yüce Allah, kendine inananları ve vahyine teslim olan alçakgönüllüleri her iki cihan 

nimetleri ile müjdeledi. (Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği 

hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir 

tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele! Hac/34) 

Tarihi boyunca dünya müstekbirlerine, politik ve ekonomik zayıflıklara, hiçleştirmelere, 

ayrımlara ve ayrımcılıklara, engellere ve engellemelere karşı, yorulmak bilmeyen 

mücadelesiyle tükenmeyen ve tüketmeyen iradesiyle sadece Allah’a kul olarak, izzet ve 

kudreti sadece Allah’ın yanında arayan kullarına da 

her birimiz biribirimiz adına müjdeliyoruz ki: 

Zulmetmedikçe, ah almadıkça, rızka mani olmadıkça, rızkın anlamını sadece yemek olarak, 

‘ah’ın anlamını sadece bir ses olarak almadıkça, yükselme anlamında ikbal ipini zulme 

araç kılmadıkça, kulluk bilincimiz ve Allah’a yakınlığımız devam edecektir. 

Ve yine müjdeleriz ki; 

Geleceğe ilişkin ‘tarihi adımlar’, tarihi gerçekliklerimizi iyi teneffüs etmekten geçmektedir. 

Bunun farkındalığı ile hak- hukuk- adalet kavramlarının mantığını tekemmül ettirerek, 

‘sun'i’ değil, ‘izhari’ ve ‘inşai’ hukuki çözümler ve projeler ile bu alandaki kültürel ve 

bilimsel silinmişliği ve kirliliği yok etme çabasındayız.  

Bu çabamız, medeniyet coğrafyamızın layık olduğu ‘kardeşlik ismi ve andı’  ve insan 

haklarına yaraşır sevgi ve mücadele ile olgunlaşacaktır. 

"Rabbimiz!  

“Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan 

edenlerden oluruz." (Araf/23) 

diyenlerin tövbeleri ile tövbelendik.  

Rabbimiz,  

hakkı hak bilip haksızlığa sapmadan, hak arama bilincini zinde tutarak, iman-amel 

bütünlüğümüzle iki cihan saadeti diliyoruz.  

Sen dualarımızı dünya nimetlerine bulaştırma. Ahıreti kazananın dünyayı da kazanacağı, 

dünyamızın ahıretimizin tarlası olacağı ümidimizi bizden uzaklaştırma Ya Rabb. Amin… 

Dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim 

Bayramlar en güzel muhasebe günleridir. “Bu gün Allah için ne yaptın!” sorusunun 

içselleştirildiği, insanların sorunlarına çözüm üretmenin cevap olarak sunulduğu mübarek 

günlerdir.  

Böylesi ulvi bir muhasebeden Allah’ın izni keremi ile vicdanının ve amellerinin salihliği ile 

çıkabilecek hak arama bilincine sahip mü’minlere ne mutlu. 

Yine ne mutlu ki,  

tarihi gerçekliklerden gelecek tasavvurları oluşturabilenlere,  

Allah’ın koyduğu sabiteleri, olmazsa olmazları, hukukun kaynaklarını içselleştirebilenlere, 

geleceği dokuyarak, korkakların, tembellerin kumdan kulübelerinin yanına Allah’ın 

aydınlattığı muhkem hukuk nimeti saraylarını inşa edeceklere… 

Dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim 

Hepinizi Allah’a, Allah’ın dostlarına emanet ediyorum.  

Bayramınız mübarek,  

her iki cihanınız aziz olsun. 
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