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KIRK YAMALI BOHÇA LAİKLİK

  

Sayın Başbakan Tayyib Erdoğan!

  

Biz bir asırdır laiklikten çok çektik.Ne doğru dürüst anladık ve nede anlattık,anlatabildik!

  

      

  

Bir asırda bizim çektiğimizi Ortadoğu ve islâm ülkeleri de çekmesin.

  

Niyetiniz gayet iyi,samimiyet ve güveniniz yerindedir.Ancak ifadeniz gayet riskli ve
tehlikelidir.Maliyeti gayet ağırdır.

  

Kişinin laik olmayacağı,devletin laik olacağı izahınız doğru ve yerindedir.Ancak vakıa hiç
de öyle değil ve de olmamıştır.Hala da o hazımsızlıklar devam etmektedir.

  

Biz bir asırdır dediğiniz gibi uyguladık mı ki onlara da tavsiyede bulunuyoruz?

  

Biz yapmadığımızı neden başkalarına tavsiye ediyor,onlarında böyle yapmasını tavsiye
ediyoruz.

  

Geleceğin de ne olduğunu ve ne olup neler getireceğini bilmiyoruz!
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Eğer siz orta doğuya başbakan olacaksanız,laiklik lastiğini ! doğru yöne çekebilir,size
güvenebiliriz!!!

  

Bunu garanti edebilir misiniz?

  

Bir menfi veya bizdeki gibi beceriksiz,maneviyatsız kişilerin eline geçerse,o zaman
seyreyle gümbürtüyü seyreyle!!

  

Hem şu anda bile bizdeki laiklik tehlikesinin geçtiğini söylemek ve de düşünmek hem
erkendir ve hem de bir kuruntudan ibarettir.

  

Laiklik maddesinin konulmasına gerek kalmadan,herkese özgürlükler içerisinde bir
hayat tarzı ortaya konulabilir.

  

Dünyada laikliğin çıkış yeri olan Fransa ile bizim dışımızda anayasasında laiklik olan
devlet yok..Onlar bizden daha kötü değiller.

  

Tozlanmakta veya uyumaya yüz tutan laikliğin tozunu neden sirkeliyor,
uyandırıyorsunuz?

  

Halkın içinde kulağınıza başta Abd-nin bunu fısıldadığı söyleniyor…

  

Şimdiye kadar hep din toplumdan ve her kesimden ihraç edilmeye hatta evin içine de
müdahalede bulunularak,niyet okuyucu bir tavırla,yapabilirsinizlerle yani imkânatı
vukuatla karıştırarak hapse atılmış,eziyet edilmiştir.
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Ne çabuk unuttunuz?

  

Yoksa tekrar başa mı dönüyoruz?

  

Ders almadan,ders mi veriyoruz?

  

Yüzlerce yamalı bohçadan bir bozuk paraları koyacak cüzdan bile çıkmaz!

  

Milletin canını yakan laikliği hatırlatmanızla yaralarımızı tazelediniz.

  

Bilmeyen,yeni yetişen nesillere,bizi hep lâ-dini bilen orta doğu ülkelerine karşı suçlunun
üzerini örttünüz.

  

Bayram değil,seyran değil,pat diye yeni savaştan çıkmış bu insanlara yaralı laikliği
sunmak,tedavi değil,yara açmaktır.

  

Ben sizi şimdiye kadar ki hiçbir lidere değişmem,ancak hakikatı da size feda etmem!Hak
ve hakikat âlidir.Hiç bir şeye kimseye feda edilmez.

  

Yaramı kanattınız!!!

  

Oysa siz benden de daha yaralı iken!!!

  

*Bir diğer nokta ise;Avrupanın Türkiyenin nabzını yoklayarak,yeni Osmanlının
canlanması sözünü ortaya atarak tavrımızı yoklamaya,test etmeye çalışmaktadır.
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Türkiyeyi bağlayan en büyük bağları,dış bağlardan ziyade içteki laiklik gibi bağlardır.

  

Bir yandan zaman aşımından aşınmaya,bir yandan da ancak yalamalarla aşınmalar
sağlanmış oldu.

  

Bizler Osmanlıya değil,dünyaya talibiz.

  

Zincirlerimiz çözülmüş değil,sadece esnemiş ve gevşemiştir.

  

Laiklik bu manada bir rüşvetmidir batıya?

  

Ne kötü bir rüşvet!

  

22-09-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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