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İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı hem İslam açısında hem Osmanlı hem de Türkiye
cumhuriyeti açısında çok önemli bir aydır. İslam açısında önemli bir aydır. Elhamdülillah
bizler bir Mayıs ayında şeytan ve nefsimizle başladığımız mücadeleyi başarı ile galip bir
şekilde devam ettik. Osmanlı açısında Mayıs ayı önemli dedik. Çünkü Mayıs ayında nice
küffar kaleleri yıkılmış, nice zalimlerin beli bu ayda kırılıp zulümlerine son verilmiştir.

Dolayısıyla Mayıs ayı bizim için önemli bir aydır. Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti tarihi
için bir mihenk taşıdır. Bugün sözün ona

bazı zontaların dizi yapıyoruz diye Osmanlı padişahlarına hakaret etmelerine bakmayın.
Onlar mercimek beyinlidirler. O beyinleriyle Osmanlının koordinatlarını çözemezler.
Onların mercimek beyinleri belden aşağı çalışmaya endekslidir. Dolayısıyla kendi başına
çalışmaz. Onların beyinleri plak gibidir. Hani plakın içerisine ne doldurursan teyp veya
kasetçalara koyunca onu çalar ya. İşte batılı ve yerli zontaları beyinlerine ne
doldurmuşlarsa onlar onu okuyup dururlar. Dinleyen de gerçekten onların sözleri
zanneder. Hâlbuki onlar birer oyuncu Sülfürleri perde arkasında ne diyorsa onlar
perdenin önünde onu konuşurlar.

Yeryüzünde bizim gibi şanlı tarihi olan başka millet var mıdır? Elbette ki yoktur. Peki,
bizim gibi geçmişini bilmeyen, geçmişini bilmek istemeyen, sırf geçmişte geldiği için
peşinen yanlış kabul eden, geçmişine küfür eden, geçmişine hakaret eden; geçmişini
inkâr eden başka bir millet var mıdır? Elbette ki yoktur.

Bizim orucumuz Hz. Âdem (as)’la başladı. Hz. Nuh (as)’la devam etti. İlk yaratılan ruh
olmasına rağmen son peygamber peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’ kemale eren bir
oruçtur. Biz Müslümanların orucu sadece aç ve sus kalmak değildir. Bütün uzuvlarımıza
oruç tuttururuz. Her Oruç bizim için yeni bir başlangıçtır. Oruçta helale uzanmayan
ellerimizi oruçtan sonra haramla kirletmeyiz. Bayramı da sadece şeker ve tatlı yemekten
ibaret sanmayız. Bizim bayramımız Mahkeme-i Kübra’da sadece Ramazan ayında Oruç
tutanların çağrılacağı “Babur-Reyyan’dan çağrılıp içeri girmek olarak kutlarız.

Biz İmsakin Kerbelâ’da başladığını unutmayız, İftarın da Zalimlerin yerle yeksan olduğu
gün yapılacağını ve Bu ümmete İslam’a aç olduğunu hatırlatması için Rabbimize şöyle
dua ederiz; “Ya Rabbi! Ramazan ayı güzel bir muhasebe ayıdır. İnsanlığımız için ne
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yaptığımızın muhasebesi, ülkemiz için ne yaptığımızın muhasebesi, şehrimiz için ne
yaptığımızın muhasebesi daha da önemlisi ailemiz için ne yaptığımızın muhasebesi.
Onun için önemli olan bu muhasebeden karlı çıkmaktır.”

Bizler oruç sayesinde batıl karşısında dikleşmeden dik durmayı öğrenip karada
kaplumbağa, suda kurbağa olanlar gibi rüzgârgülü olmayız.

Ramazan gecesinin güzel yüzünün yüreğimize dokunduğunu, karşı karşıya olduğumuz
kâbuslardan oruç sayesinde kendimizden uzaklaşarak melekleştiğimiz ve meleklerin
başucumuzda olduğunu ve bize bakarak tebessüm ve tebrik ettiklerini; güneşin sanki
yeniden doğduğunu; öyle bir geceye doğar ki, dualarımız kabul ve makbul olur.

Bayram, zihnin, kalbin ve dilin orucunun tutulduğu mübarek ayı Ramazanın coşkulu
bayramı, Hoş geldin! Bayramın mübarek olsun, Türkiye.. Bayramınız mübarek olsun
topraklarındaki ve kalplerindeki düşmanın ağır baskısından acı çeken, ama yine de
hakkından gelenler.. Bayramın mübarek olsun FİLİSTİNLİ- Bayramınız mübarek olsun.
GAZZELİ, Bayramınız mübarek olsun. Suriyeli, Bayramınız mübarek olsun Guantanamo.
Bayramın mübarek olsun Ebu Garib. Bayramınız mübarek olsun, hapishane ve
hücredekiler. Bayramın mübarek olsun Kudüs'ün taşları. Bayramın mübarek olsun yetim
çocuk. Bayramın mübarek olsun savaşın yıkıcı hayatındaki sabırlı eş. Bayramın mübarek
olsun, ailesi için feryat eden, aç yatan, endişeyle gezen, ama kalbi zengin ve onurlu fakir
adam. Bayramınız mübarek olsun çocuklarına dudağında her daim mübarek bir dua
mırıldanan yaşlı ve sakatlar.. Bayramın mübarek olsun varlığını Allah yolunda hesapsız
sarf eden zengin kişi. Bayramınız mübarek olsun, birbirini yalnız Allah için seven
arkadaşlar.. Bayramınız mübarek olsun unutulmuşlar, bayramınız mübarek olsun
mahrum kalmışlar, bayramınız mübarek olsun direnenler, bayramınız mübarek olsun.
Yeryüzündeki her bir Müslüman’a, Bayramın mübarek olsun!

Bu bayram, bir taraftan açlık, susuzluk, kıtlık ve yokluk varken diğer taraftan başına
tonlarca bomba yağarken oruç tutanların bayramıdır. Bu bayram 3-4 yaşında çocuğuyla
beraber bombardıman altında çaresiz olarak BABASININ TEKRARLADIĞI “ALLAHU
EKBER! ALLAHU EKBAR-LA İLAHE İLLALLAH- LA İLAHE İLLALLAH” DİYEN
GAZZELİLERİN BAYRAMIDIR. ONUN İÇİN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN! Onlarki
canları ve mallarını CENNET karşılığı Allah’a satanlardır. İşte gerçek bayram budur. Onun
için onların bayramını tebrik ediyorum. Ve onlara Rabbimizin deyimiyle; “tübtüm leküm”
diyerek tekrar bayramlarını tebrik ediyorum. Onların dertleriyle hemhal olmuş ruhen
orada dolaşmış Müslümanların da Bayramını tebrik ediyorum.
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Bayramların bereket, umut ve özlemlerinize kavuşma getirmesini; yarınlara niyet ve
dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.
SELAM VE DUA İLE.
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