2010 RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, KARDEŞLERİM, DOSTLARIM
Bizi yeniden Ramazan Bayramına kavuşturan Allah’a hamd olsun.
“Yüzlerinizi Doğu ya da Batı tarafına çevirmeniz iyilik demek
değildir. Asıl iyilik Allah'a, Ahiret gününe, meleklere, kitaba,
peygamberlere inanan; akrabalara, yetimlere, yoksullara, yarı
yolda kalanlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunanlara
(kölelere, tutsaklara) mallarını sevmelerine rağmen yardım
edenlerin; namazı kılanların, zekâtı verenlerin, antlaşma
yaptıklarında yapmış oldukları antlaşmaları yerine getirenlerin;
zorda, darda ve savaş zamanında sabredenlerin tutumudur.
İşte doğrular (sözlerinin erleri) onlardır, takva sahipleri de
onlardır.” (Bakara–177)
“Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz?
Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazab
(konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil
etti).” (Saff 2–3)
De ki: “Size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Takvâ
sahibi olan, ‘Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, artık bizim
suçlarımızı bağışla ve bizi ateş'in azabından koru!’ diyen,
sabreden, doğru olan, sürekli saygıda duran, infakta bulunan
ve seherlerde istiğfar eden kişiler için Rabb'lerinin katında,
içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler,
tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır.” Ve Allah kulları
en iyi görendir. (Âl-i İmrân/15-17)

Değerli dostlarım, kardeşlerim,
Partilerin ve partililerin, STK’ların ve STK’cıların,
cemaatlerin ve bireylerin
yeni bir sınavı ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde,
bizleri gelecek kaygısına düşüren iki yüzlülükten kurtarması için
yüce Allah’a dua ediyoruz.

Yarabbi,
Bir lahza temel hak ve özgürlüklerinin peşinde koşmamış,
mazlumların sesi olmamış,
hak ve hukuktan nasibi olmamış
“ neden yetmez”i anlatamayacak kadar bilgisiz,
hukukla ilişkisi samimiyetsiz
‘evet’çilerin
“mış”
gibi yapmalarından
sana sığınırız.
Ömrü hayatında hep beyaz yakası ile övünmüş
hududullah sapkınları
“hayırcıların” şerrinden
celladına aşık olan
“boykotçular”ın ahmaklığından
sana sığınırız.
Ey Rabbimiz,
Ahde vefa göstermeyenlerin,
söz verdiği halde tutmayanların,
yüklendiklerinin farkında olmayanların
ataletlerinden ve gevşekliklerinden,
emanetlerin emanet olduğunu bilmeyenlerin,
emaneti hakkıyla korumayanların
kötü amellerinin bulaşıcılığından
yine sana sığınırız.
Bizleri onlarla birlikte,
sana söz verdiğimiz günlere tertemiz döndürmen için
yalvarıyoruz.
Sen bizleri bağışla ve yargıla.
Amin.

Ey Hududullah’ın Sahibi,
“Neden Buradayız’ı” cevaplayanların,
“Sahi Burada mıyız?”
şaşkınlıklarından,
Şefaat Zincirini bozanların,
eklemlenmekte zorlananların
ilgisizliğinden,
ve elbette ki,
haddi aşarak “hukuku incitici” hükümlerimizden
sana sığınırız.
Yarabbi,
Akidemizi,
sorunlarımızın,
gevşekliklerimizin,
liyakatsızlıklarımızın,
bilgisizliklerimizin,
cahilliklerimizin,
zincirden boşalmalarımızın
kötü amellerimizin
elinden kurtar.
Bizleri “Şefaat Zinciri”nden ayırma.
Amin…

EY BİLGİ VE ÖRNEKLİĞE MUHTAC OLANLARIN RABBİ
Bizlere, Alemlerin Rabbine teslim olan imanla,
‘Ciddi’ ve ‘istikrarlı’ salih amellerimizle
Huzuruna çıkmayı,

“Ey Teslimiyet, Senin Adın İslamdır”
düsturunu hazmetmeyi,
şefaat zincirine eklemlenmeyi,
Şahitlerle birlikte olmayı,
Ahde vefa göstermeyi,
Emanete ihanet etmemeyi
Bizlere nasip eyle.
Amin…

EY HAKK’IN YEGANE SAHİBİ,
Hak arama bilincinden,
mazlumların safından,
müstekbirlerin karşısından,
inananların dostluğundan ayırma.
Hamd sanadır, hüküm de yalnız senindir.
Amin… Amin… Amin…
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm dost, akraba, arkadaş ve
kardeşlerimin
Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.
Allah’dan nice bayramlara sağlık ve esenlik içinde bizleri
ulaştırmasını
niyaz ediyorum.
ALLAH’A EMANET OLUN.
M. BALCI

