Psikoterapist CEM KECE
www.cemkece.com.tr

Reina Katliamı
Bir ülke düşlerim; ne başta TERÖR belası, ne cehalet, ne de gönülde barışın hasreti olsun,
farklılıklarımızla kardeşçe ve özgürce yaşamak çağdaşça olsun, koşulsuzca sevmek ve olduğu gibi
kabullenmek gönülden olsun, olursa bir şikâyet aşk acısından olsun, yitirmeden gönlümüzdeki
umudu, olsun gözüm olsun, ne olacaksa SEVGİ'den olsun...
YÜRE??M?Z YANIYOR...
2017’nin ilk saatlerinde 39 can?m?z? kaybettik ve onlarca insan?m?z yaraland?. Yeni y?la girerken, 2017’nin
huzur ve bar?? getirmesi dileklerimiz daha henüz dudaklar?m?zdan dökülürken yine masum insanlar kurban edildi…
Ac?mas?z terör ile varl???m?z a??r tehdit alt?nda! Yeni y?l?m?z?, umutlar?m?z? Reina’da kana bulad?lar. Hedefi
topyekûn insanl?k olan ve insanl?ktan ç?km??, cehaletiyle gözü dönmü? bir cani silah?yla sadece masum insanlar?
de?il, yeni y?la dair umutlar?m?z? da tarad?. Sadece y?lba?? e?lencesine kar?? de?ildi bu hain kur?unlar, ayn?
zamanda insana, insanl??a, bar??a, kadim karde?li?imize, gelece?e dair hayallerimize, ortak
de?erlerimize,Mevlana’ya, Yunus Emre’ye, Hac? Bekta?i Veli’ye, samimi ve ho?görülü inananlara da
do?rultuldu... Yüre?imiz yan?yor…
ACININ ??DDETL? OLU?U DE??L SÜREKL? OLU?U YORUYOR B?Z?...
Bu y?lba?? gecesi, al???k oldu?umuz y?lba?? gecelerine benzemiyordu. Ortal?kta garip ve derin bir sessizlik vard?,
tehdit vard?. Sanki herkes kötü bir ?eyler olaca??ndan endi?eliydi. Çünkü uzun zamand?r, çok yanl?? bir ?ekilde,
bir kesimin benimsedi?i de?erlere, bir ya?am tarz?na kar?? ayr?mc?, sayg?s?zca ve sald?rgan bir tutum ve y?lba??
kutlamalar?n? hedef gösteren tehlikeli bir yakla??m vard? güzel yurdumuzda... Sonra yine kötülük ve kötüler
i?ba??na geçti. Ve yine bu hain sald?r?da ölenlere rahmet, yaral?lara acil ?ifalar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor
elimizden... Ama O?uz Atay’?n dedi?i gibi “Ac?n?n ?iddetli olu?u de?il sürekli olu?u yoruyor bizi...”
KAD?M KARDE?L???M?Z TEHD?T ALTINDA...
Türkiye büyük bir ülkedir. Bizi y?kamazlar. Ülkemizde karde? kavgas? ç?kartamazlar. Kadim karde?li?imizle terörün
de üstesinden gelmeyi ba?arabiliriz ama terör sald?r?s?nda ya?am?n? yitirenlere “Geberdiler” diyen zihniyeti nas?l
de?i?tiririz? Bu ay?b? nas?l önleriz? ??te as?l sorun budur. Bu ay?b? yapanlara, terör destekçilerine, terör
sevicilerine, timsah gözya?lar? döken vicdans?zlara kanmamal?y?z, aldanmamal?y?z! Çat??may? tetikleyen kirli
oyunlar?n?n ba?ar?ya ula?mas?na asla izin vermemeliyiz!
CEHALET HASTALI?INA ??FA BULMAMIZ LAZIM...
Her sözünde ve eyleminde kavga ve pislik akan, ya?arken ölen, merhamet ve lütfu olmayan, kula?? sa??r, kalbi
mühürlü, gözü kör olan, arkada?l?k yapana yolunu kaybettiren, insan? her saadetten mahrum eden cahil; hep
hastal?kl?d?r, hastal??? tedavi edilmezse insanl?k çabuk hastalan?r ve sonunda ölür... Cehalet h?zla büyüdü?ünde
de önce ak?l sonra insanl?k ölür. Cahilde eksik olan beyin de?ildir, o genelde kurnazd?r, eksik olan ahlakt?r,
vicdand?r. Bu nedenle yenilmesi gereken en büyük dü?man?n cehalet oldu?unu ve hiçbir ?eyin eyleme geçen
cahillik kadar korkutucu olamayaca??n?, cehalet ate?inin yakmad??? bir orman?n kalmayaca??n? asla
unutmayal?m... Çünkü bilgisizlik ve cahillik daima canili?i ve terörü do?urur. Toplumun sosyal fay hatlar?n?
tetikleyenlerin zulmü artt?kça bizim de birlik, beraberlik için inanc?m?z ve gücümüz artmal?d?r. Ulu önder
Atatürk’ün dedi?i gibi “Bu güç damarlar?m?zdaki asil kanda mevcuttur”. Yeter ki kurulu? felsefemize geri dönelim,
Atatürk'ün yolundan gidelim, ak?l ve bilim ?????nda politikalar izleyelim, toplumun ayr??t?r?lmas?na son verelim.
GÜZEL GÜNLER GÖRECE??Z...
Güzel günler gelecek, huzur, bar?? ve mutluluk getiren rüzgar gün gelip ba??m?zda esecek, yüre?imizde büyüyen
toplumsal bar?? çiçe?i gün olup tomurcuk olacak, ye?erecek önce gönlümüzde sonra güzel yurdumuzda...
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