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Aynı Allah'a ve aynı Kur'an'a inanan; Aynı Resulullah'a ve aynı Ehli Beyti Mustafa'ya tabi
olan ve İslam'ın iki önemli kolunu oluşturan Sünni ve Şii-Alevi ekolünün mensubu
Müslümanları böylesine anlamlı bir gecede buluşturan; aynı memleket, aynı devlet ve
aynı cumhuriyet için birlikte kan akıtan aziz milletimizin evlatları arasına sokulan
düşmanlıkları kaldırıp, dostluk ve kardeşlik köprüleri kuran, değerli dostum Ali Çoban
Dede'yi kutluyor, seçkin protokole katılımcılara ve tüm konuklara saygılar sunuyorum. .

      
  

Tarihi olaylar, sorgulamak ve yargılamak için değil, gerçekleri öğrenip onlardan ders ve
sonuç çıkarmak, kendimizi ve geleceğimizi buna göre ayarlamak ve hangi safta
olduğumuzu anlamak için gerekli bir kaynaktır.

  

Hz. Peygambere ve İslam'ın adalet prensiplerine duydukları gizli kin ve nefreti, O'nun
mübarek Ehlibeytini katletmekle ortaya koyan Yezitler ve dünyalık makam ve menfaat
hırsıyla bu zalimlerle işbirliğine girişenler, o gün de vardı, bu gün de vardır.

  

Daha üç beş sene önce, hem de Papa'nın özel fetvasıyla, Müslüman olmaktan başka
hiçbir suçu günahı bulunmayan yüz binlerce Bosnalı Boşnağı soykırımla toplu mezarlara
gömen Avrupa ülkeleri ve bugün işgal ettiği Irak'ta bir buçuk milyon mazlum Müslümanı
katleden,  117 bin kızın, kadının ırzına geçen, 68 bin genç kız ve erkeği, sırf böbreğini,
ciğerini organ mafyasına satmak için acımasızca öldüren Amerika ve İsrail canileri ve
bunların işbirlikçileri ve destekçileri, o günkü zalimlerden ve hainlerden binlerce defa
daha aşağı ve bayağıdır!..

  

Kendimize soralım, biz hangi saftayız? Zalimlerin ve işbirlikçilerinin mi, yoksa
mazlumların ve onları savunan insani ve İslami cephenin mi yanındayız?

  

Hz. Mevlana'ya gelip: "Öyle bir hasret ve hararetle arzu ediyorum ki, keşke Hz.
Resululllah'ın saadet döneminde yaratılıp yaşamış olsaydım" diyen riyakâr birisine:

  

Hz. Mevlana'nın: "Sen şükret ki bu günkü dünyadasın.. Çünkü o dönemde bulunsaydın,
herhalde Hz. Muhammed'in ve Ehlibeytinin yanında değil, Ebu Cehillerin ve Yezitlerin
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yanında olacaktın.. Çünkü: Allah yolunda rahatını, menfaatini, makamını, itibarını bırakıp,
bin türlü eziyet, hakaret ve mahrumiyeti göze alıp, Hakkın safında duramayacaktın"
cevabı ne kadar anlamlıdır.

  

Bu sözler karşısında, bazılarının: "Dedikleriniz doğru ama, şu mazeretler, bu
mecburiyetler... diye mırıldandığını duyar gibiyim..

  

İşte Ehlibeyti katleden Yezitlerin safına geçen nasipsizler de aynen böylesi bahanelere ve
gerekçelere sığınmışlardı.

  

Selam ve rahmet olsun, o günkü ve bu günkü Hasan Hüseyinlere...

  

Saadet ve selamet olsun, Kur'anı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in izinde yürüyenlere...

  

Bela ve lanet olsun, o günkü ve bu günkü Yezit'lere, ABD-AB zalimlerine ve işbirlikçi
hainlere..

  

Bir hatırlatma:

  

Prof. Erkan Beyin naklettiği; Rıza Zelyut Beyin de değindiği:

  

"Hz. Peygamberimizin Miraç dönüşü Kırklar Meclisine uğradığı, ilk iki müracaatında içeri
alınmadığı, sonra "fakirlerin ve kimsesizlerin temsilcisi olduğunu söyleyince kapıların
açıldığı" şeklindeki rivayetin; felsefi, hatta efsanevi bir boyutu olsa da, İslami bir
dayanağı bulunmamaktadır. Akla ve Kur'an'a aykırıdır. Çünkü:

  

a) Miraç hakikatinde bizzat Allah katına kabul edilen Resulüllah'ın, Kırklar Meclisine
sokulmaması; haşa, "Kırkların Allah'tan daha yüce olduğu" gibi bir safsatayı hatırlatır.
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b) Bizzat Hz. Muhammed'in (sav) Kırklar Meclisine alınmaması veya onların müsaadesine
muhtaç gibi algılanması, bu sefer, "Kırkların Hz. Peygamberden üstün olduğu" kanaatini
çağrıştırır ki, bunların her ikisi de; aklen, dinen ve vicdanen yanlıştır. Böylesi
yakıştırmalardan sakınmamız lazımdır.
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