06.01.2017
BU NEYİN KAVGASI
Destuuur… Destur bre cahiller… Gafiller… Yalakalar… Yandaşlar.
Destur kere Destur. Noel nedir? Yılbaşı nedir? Şükran günü nedir?..
Bunların dini yönü nedir? Dinle hiçbir alakası olmayanı nedir?..
Önce bir dinleyin bre cahiller.
Şükran günü (thanksgiving)… Her Kasım ayının son Perşembesi… Bu gün tarım
toplumunun, hasat sonrası “şükür ve hayır yapma günü” olarak kutlanan ve
gelenekselleşen bir aile yemek günüdür. Tanrıya şükür edilir… Hayır yapılır… Aile toplanır…
Yemek (Hindi) yenir.
Noel günü (Christmas)… 24 Aralık akşamı erken yatılır… 25 Aralık sabah gün
doğmadan kalkılır. Santa’nın (Noel Baba’nın) bacadan getirdiği hediyeler çocuklarla açılır.
Bütün gün evde ve ev kıyafetleri (pijama) ile oturulup, ailece sohbet edilir. Dindar Hıristiyanlar
Noel ayini için Kiliseye gider. Bu gün Hz. İsa’nın doğduğu kabul edilen gündür.
Yılbaşı günü… Hiçbir dinle alakası yoktur. Hiçbir dini ritüel yoktur… İnsanların doğum
günü, sevgililer günü benzeri kutladıkları bir yıldönümü günüdür. Saat olarak 24.00’da gün
döndüğü için… Akşam yemek yenir… Müzik, eğlence, aktivite yapılır… Sokaklara çıkılır…
İçen içer ve tam gece yarısı kutlamalar yapılır.
Nedense kendimizi bildik bileli “yılbaşı” bir Hıristiyan adeti olarak lanse edilmiş ve
“aksi pek iddia edilmemiştir.” Bu yıldönümünün Din ile, Diyanet ile Hıristiyanlıkla HİÇBİR
ALAKASI YOKTUR. Aksini söylemek cahilliktir, ukalalıktır, ayıptır.
----------------------------------------------------------İşte dindar geçinen, din düşmanı bir DAEŞ’li… Böyle sakat önyargılarla Reina’yı
bastı. Çok profesyonel bir iş görünüyor. Bu radikaller “ne kadar içimize işlemiş” bu
vesileyle daha iyi anlıyoruz. Rahmetli Demirel “Sol bir sath-ı maildir... Ortasında
durulamaz… Dibi ise komünizm’dir” derdi. Durun ve şu cümleyi bir daha okuyun. “Sol”
kelimesinin yerine, “Siyasal İslam” ve “Komünizm” yerine “Kanlı Faşizm” koyarak bir
daha okuyun… Okuyun...
----------------------------------------------------------Tertemiz bir din bile siyasallaştırılıp… İdeolojik bir akım haline getirilerek… İnsanlığın
bir kısmını dışlıyorsa… TEHLİKE VARDIR. Aşırılıkların rakibi daha aşırılıklardır. Aşırı akımlar
böyle bir şeydir.
Bir kısım insanın (%50 de olsa) desteğiyle gelip… Toplumu ideolojinize göre
şekillendirmeye kalkarsan… Senden daha aşırısı gelip… SENİ DE AŞABİLİR.
Anladın mı bu neyin kavgası?..
Haa ”iyi de ne yapalım” diyorsun öyle mi ???
Aç kollarını aç …. Trump’a kucak açtığın kadar aç.
…. Putin’e kucak açtığın kadar aç.
İçerde kimi itip – kaktınsa onlara aç kollarını… Elinden geliyorsa.
MİLLİ KOALİSYON İÇİN KENDİNİ ZORLA… DAHASI VAR… BEKLE.

