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KIRK YILLIK KÂNİ

  

Allah Allah,kaderin şu tecellisine bakın ki;chp bir asra yakındır bu memleketteki inançlı
insanları hep irana gidin dedi,irana benzemekle kınadı.

  

Oysa bu kınama,saldırı ve iddia çok az ve mevzii,bir tutarlılığı olmayıp,geçersiz bir dava
idi.

  

      

  

Şimdi ise ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tesettürlü
kızlarımızın iran usulü giymelerini tavsiye ederek adeta iranı buraya getirmeye çalışıyor
ve onu emsal gösteriyor.

  

Nasıl giyineceği konusunda onlara saygı göstermiyor.

  

Tesettürlü kızlara iran modeli tarzı örtünmeleri halinde müsaade ederek,kabul edip onay
vereceklerini söylemektedir.

  

Tamamen samimiyet ve dürüstlükten uzak bir tavır.
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Canım,hiç kırk yıllık Kâni,olur mu Yani!

  

Zihniyet değişmedikçe geçici vitrinin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez.

  

Zira mal aynı mal!Vitrindeki içerdekinin aynısıdır.

  

Onun gibi de,zihniyet aynı zihniyet.Bu da göstermektedir ki,ılımlılık ve uyumluluk namına
her kim gelirse gelsin,temelde ve düşüncede milletin değerleri esas alınıp hakaret
edilmedikçe problem olma ve problem yapmaya devam edecektir.

  

Harç öyle atılmış!

  

Hiç unutmam,yirmi yıl kadar önce gözden muayene olmak için hastanede sıra
bekliyorum.Benden önce altmış yaşları civarında bir köylü içeri girdi.Kapı açık, içerideki
konuşma ve bağırtı net duyuluyordu.

  

Doktor vatandaşa şapkasını çıkarmasını söylüyor,o kişi ise çıkarmayacağını ısrarla
belirtiyordu.

  

Tam yarım saate yakın bu münakaşa sürdü.Doktor şapkayı çıkarmadan muayene
edemeyeceğini söyleyip istemeyerek de olsa çıkarmaya ikna edip muayene etti.

  

Ben içeri girdiğimde ise doktor bitmişti.Morali sıfıra inmişti.Bu halde beni sağlıklı
muayene etmesi güçtü.

  

Havayı yumuşatmak için şöyle bir latife yaptım;
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-Doktor bey,bu şapka bu başa geçene kadar nice kelleler gitti,biliyor musunuz?

  

Elbette onun oradan çıkması da öyle kolay olmayacaktır.

  

Doktor tebessüm edip,rahatlamıştı.

  

-‘Men Dakka dukka’’Kim kimin kapısını çalarsa,onun kapısı da çalınır’

  

-Bir kimseyi kınayan aynısıyla kendiside kınanmadıkça ölmezmiş.

  

Hiç belli olmaz.Bakarsın bu insanlar iranı bile buraya getirmekle kalmaz,hilafeti bile
götürdüğü gibi getirebilir…

  

Ayasofyayı kapattığı gibi açabilir.

  

Rusya gibi,ateizmi pazarlarken şimdilerde İslam dünyasına girme çabası göstermektedir.

  

Bakarsın İslam birliği kurulmasını bile ana muhalefet tavsiye edebilir!

  

Kapattığı medrese,tekke ve zaviyeleri tekrar açabilir!

  

Bakarsın dünyaya islamı pazarlayıp,bizleri bile bu konuda pasif görebilir!

  

İki sebepten;Biri daha ileri gitmeyip hiç olmazsa eskisiyle kanaat etmek,ikincisi
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ise;Hadis-i Kudside buyurulur:”Allah dilerse bu dini bir facir eliyle de güçlendirir.”

  

Mevla görelim ne eyler,ne eylerse güzel eyler.

  

Kaderin cilvesi.

  

Şu anda İstanbul Üniversitesinde şapkayla derse giren bir çocuğu dışarı atan öğretim
görevlisinin bu tavrına karşı yök başkanı tavrını koyarak kimsenin örtüsünden dolayı da
atılamayacağını kesin olarak ortaya koydu.

  

Bunu takib eden durumda Adıyaman üniversitesi gibi zaten yasak olmayan tesettür
konusunda insani,hukuki,dini,seviyeli bir adım atılmış oldu.Şimdilik bu mesele kalkmış
görünüyor.

  

Kaosu oluşturanların manevi baskısının fos çıkması,toplumun asliyetine dönmesine
sebep olmuştur.

  

Asalet asil insanlarla ve asil davranışlarla olur.

  

Göründü ve bilindi,kimmiş asil…

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

07-10-2010
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