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Mayalar hakl? �kt?. Ger�kten d�nya de?i?iyor. 21 Aral?k�ta d�nyam?z?n yeni bir d�eme
girece?ini s�lemi?lerdi. �le de oldu.</p>      <p>Yeni d�nya kuruluyor ve �stelik apolitik
dedi?imiz gen�er taraf?ndan kuruluyor.</p>  <p> </p>  <p>?nsano?lu o y�ksek egosundan,
y�ksek nefsinden, ben bilirim, ben �zerim, ben hallederim duygusundan kurtuldu?unda her ?ey
�z�lecekti, biliyorduk ama yapam?yorduk. Bize kavga etmek, m�cadele etmek �retilmi?ti.
Bizim tarihimiz hep kanl?yd?, devrimlerimiz de �le� Sevmeyi bildi?imizi san?yorduk ama
bilmiyorduk, a?klar?m?z bile s?k??t?r?lm?? zamanlarda ya?anm??t?. </p>  <p>Bu y�zden �k
g�zel hayatlar?m?z olmad?. Ge�i?i �ledik hep, ge�i?te ya?amak istedik. Ge�i?imizi geride
b?rakamad?k, ya?ananlar? hazmedemedik, affedemedik. Biz bir a?ac? sevemedik. </p> 
<p>Oysa bir a?ac? sevmekle ba?lad? her ?ey. Bir a?ac? seven neyi sevmez ki� Kendini sever,
kom?usunu sever, kedileri, k�ekleri sever. D�nyay? sever�</p>  <p>??te ?imdi sevmek
zaman?� Sevginin olmad??? hi�ir ?ey ba?ar?l? olamayacak �k de?il birka�y?l sonra
sevmeyi, affetmeyi �renemeyenlerin bar?namayaca?? bir d�nyada ya??yor olaca??z. �kesini
kontrol edemeyen, kindar, kibirli, her ?eyi ben bilirim, ben yapar?m, ben hallederim diyen
insanlar i�n hayat �k zor olacak. </p>  <p>Bu y�zden biz eski d�nyal?lar uyanmak ve
ar?nmak zorunday?z. Ya?amak i�n buna mecburuz. Yeni d�nyal?lar ar?nm?? ve uyanm??
olarak d�nyaya geldikleri i�n biz bunu yapmak zorunday?z. Mayalar k?yamet demi?ti ya, evet,
uyanamayan ve ar?namayanlar k?yameti ya?ayacak.</p>  <p>Herkes ve her kurum i�n ge�rli
bu. Ay?e teyze i�n de ge�rli, polis te?kilat? i�n de, siyasi kurumlar?m?z i�n de ge�rli, hatta
ba?bakan i�n de...</p>  <p>Ge�i?inizle kavga etmeyi bir yana b?rakmak zorundas?n?z.
Sevgiyle kucaklamal?s?n?z ge�i?inizi. Top� k??las?n? sevgiyle yeniden in?a edecek
olsayd?n?z, ederdiniz, kimse size engel olamazd?. Ama ge�i?in ��n� alma duygusuyla
hareket etti?iniz i�n yeni d�nyan?n dinamikleri buna izin vermedi. �telik be?enmedi?iniz,
gelece?inizi emanet edemeyece?inizi d�?�nd�?�n�z o ayya? ve �pulcu gen�er buna izin
vermedi. Emin olun bu b�le. Ard?nda ba?ka bir g��aramay?n.</p>  <p>�kenizden, kininizden
ar?nmak zorundas?n?z. Kibrinizden de �le. Halk?n?z? sevgiyle kucaklamal?s?n?z, ayya??n?
da, �pulcusunu da, size oy verenleri de vermeyenleri de birbirinden ay?rmaks?z?n kucaklamak
zorundas?n?z.</p>  <p>Bug�nk� konu?man?zdan bu mesaj? alamad?m maalesef. Korkar?m
ki, �lkemizi zor g�nler bekliyor. Halk?n? kucaklamayan, se�eni d???ndakilerin ba?bakan?
olmad???n? belli eden bir Ba?bakan g��nt�s� �zdiniz bug�n."Yol ver gidelim, Taksim'i
ezelim..." sloganlar?n? susup dinlemek size hi�yak??mad?. Olgunlukla onlar da benim halk?m
diyebilseydiniz ke?ke.</p>  <p>Ayya? gen�ik istemiyoruz, dindar bir gen�ik istiyoruz dediniz ya
hep; emin olun yeni gen�er dinlerini de bizden daha iyi alg?l?yor ve hayata ge�riyor. Dini ne
olursa olsun, ister H?ristiyan, ister M�sl�man, dinlerini yeniden g�den ge�riyorlar. Bizim
yapt???m?z gibi eski usul g�den ge�rme de?il �stelik. Biz hep korkularla dinlere bakt?k,
korkularla ibadet yapt?k. ?imdiki gen�erin hayatlar?nda korku yok, onlar korkuyla de?il a?kla
ibadetlerini yap?yorlar. Gezi park? direni?i de bir ibadet onlar i�n. </p>  <p>Ben Gezi
Park?�nda ne g��yorum biliyor musunuz? Sevgi dolu y�rekler g��yorum. A?ac?n?, b�e?ini
k?saca d�nyas?n? seven kocaman y�rekler g��yorum. O parkta a?k kol geziyor. Okuyorlar,
payla??yorlar, sanat yap?yorlar, spor yap?yorlar, mizah yap?yorlar. Her ?eyden �emlisi
e?leniyorlar. E?lenerek devrim yap?yorlar. Muhte?emler. Muhte?em bir g��nt� sergiliyorlar.
Muhte?em bir enerji yay?yorlar.</p>  <p>Onlar? seviyorum ve onlarla gurur duyuyorum.</p> 
<p> </p>  <p> </p>  <p> </p>

 1 / 1


