2009 RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, KARDEŞLERİM, DOSTLARIM
Bizi yeniden Ramazan Bayramına kavuşturan Allah’a hamd olsun.
Uluslararası sermayenin âli menfaatleri için bölgemizde bize biçtiği ‘istikrar’
elbisesini giymeye hazırlandığımız bir dönemdeyiz.
Öte yandan,
yıllardır istikrar ve barışın hasretini çeken insanımız,
iç ve dış politikamızda en azından uç verecek güzellikleri beklemekte.
Küresel açılımın ulusal açılımla uzlaştığı şu günlerde farkında olsak da olmasak da
hepimiz bu uzlaşıda rol almak zorundayız.
Etrafımızda olup bitenlerden habersiz ve sorumsuz bir Müslüman olarak
yaşayabilmemiz mümkün değildir.
Bir başka ifadeyle
ya taşeron olarak ya da kendi inisiyatif ve dinamiklerimizle
bu oyunun içinde olmak zorundayız.
MUHASEBE YAPACAĞIZ
Rabbimizin bize sunduğu sayısız nimetlerle sürdürdüğümüz maddi hayatımızı,
geride bıraktığımız yılda yine O’nun emrettiği amellerle geçirmiş olmanın
muhasebesini de elbette yapacağız.
Bir önemli hususun daha muhasebesini yapacağız ki,
Hüsnü Birinci kardeşimizin vefatıyla vesilesiyle
“nereden geldik nereye ve nasıl gideceğiz?
Her halde bundan da önce
‘NEDEN BURADAYIZ?’
sorusunu sormamızın vaktidir.
‘NEDEN BURADAYIZ’ı,
birey ve ümmet olarak içinde bulunduğumuz coğrafya ile ve
bu coğrafyada aynı geçmişi ve tarihi gerçeklikleri yaşadığımız insanlarla
ilişkilendirmek sorumluluğumuz var.
Şu soruyu da abes görüyorum:
‘SAHİ BURADA MIYIZ?’

DUA
İdrak edeceğimiz Mübarek Ramazan Bayramında,
öncelikle sorularla başlayacağımız muhasebe ve arınmamızda
Allah’ın bizlere yardımını niyaz ediyorum.
Ve yine niyaz ediyorum ki,
tarihi gerçekliklerimize dayalı gelecek tasavvurlarımız takıntılarımızın elinde mahkum
olmasın.
Ali Şeraiti gibi diyelim:
“Allah’ım, akidemi sorunlarımın elinden kurtar.
Amin
ALLAH’IM,
Konformist takıntılarımızdan,
gelecek kaygılarımızdan,
kariyer kaprislerimizden,
fahşadan,
tembellikten
inzivadan
topluma yabancı yaşantıdan
infaktan uzak kalmaktan,
cimrilikten
bizi kurtar.
Bizi bize bırakma…
EY MUSTAZAFLARIN RABBİ ALLAH’IM.
Gasıplar ve haddi aşanlar ve büyüklenen müstekbirlerce mahrum bırakılmış
mazlumlara yardım etmeyi bizlere nasip et.
Biz kesinlikle iman ettik, bizi şahitlerle birlikte yaz.
İşimizde taşkınlığımızı bağışla, üzerimize sabır dök.
Ayaklarımızı yolunda sağlam tut.
Bize dünyada da ahırette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru.
EY MAZLUMLARIN KORUYUCUSU ALLAH’IM.
Sen zulmü ebedi kılmazsın. Sen bizi bağışla.
Bize merhamet et.
Sen bizim Mevla’mızsın.

EY RABBİM,
Sen bize içimizden “ŞIK ADAMLAR” çıkaracak,
bizi her daim ‘DİKKATLİ’ kılacak
bereketli çalışma zeminlerini oluşturmayı,
devam ettirmeyi,
ciddiyet ve istikrarı
nasip et.
EY RABBİM,
Sen bizi hak arama bilincinden,
mazlumların safından,
müstekbirlerin karşısından,
inananların dostluğundan ayırma.
MÜLKÜN YEGÂNE SAHİBİ OLAN ALLAH’IM,
Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım ve rahmet diliyoruz. Bizi doğru yoldan
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

