Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Laiklik
Ethem Ruhi Fiðlalý&rsquo;nýn yeni bir çýkarmasýný okudum, bitirdim. &lsquo;
Çýkarma&rsquo; Türkistan Türklerin de &lsquo;Eser&rsquo; yerine kullanýlýyor. Deneyelim.

Fiðlalý çýkarmasýna Laiklik adýný vermiþ konuyu iyice incelemiþ. Salýk veriyorum.

Yaptýðým seçmeleri de ilginize sunuyorum:

MP Kýrþehir Milletvekili Osman Bölükbaþý, TBMM^de 31 Mayýs
1950 günü yapýlan 1. Menderes Hükümeti Programý görüþmelerinde
muhalefetin görüþlerini iletmek üzere söz almýþ ve dinin devlet
iþlerine, devletinde din iþlerine karýþmasýnýn zararlý olduðunu, yeni
bir devrim açýlmasýyla hürriyet ilkelerinin her alanda görülmesinin
önemli olduðunu, bir cenazede 3,5,20 vatandaþýn tekbir getirmesine
irtica dendiðini, irtica kelimesinin açýklýða kavuþmasý gerektiðini
belirterek, kendilerince din iþlerinin devlete deðil cemaatlere
býrakýlmasýnýn doðru olduðunu söylemiþtir.

Kurtuluþ Savaþ&rsquo;ýnda din sömürüsünden çok çekmiþ olan
önderlerin, özellikle Atatürk&rsquo;ün, dini denetim altýnda tutmak istemesi
anlaþýlýr bir durumdur. Nitekim ayný durum Fransýz Devrimi&rsquo;nde
yaþanmýþtýr. Ancak bu durumu demokratik dönemde sürdürmek olanaksýzdýr.
Demokratik devlet, ister istemez laik olmak zorundadýr. Dinlere hem
karýþamaz ve hem de bir dine öncelik/üstünlük tanýyarak onun okullarýný
açamaz. Öte yandan, dinsel topluluklarýn kendi din okullarýný açmasýný
da önleyemez&hellip;

Kanýmca ülkemizde kavga, demokrasiye karþýn, devletin bir
türlü laik olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Devlet, anayasasýna koyduðu
zorunlu din eðitimini üstlendiði ve bu eðitimi dini yönlendirme amaçlý
yaptýðý için, teokrasi ile laikçilik arasýnda salýnýp durmaktadýr. Bu
verilere göre, þu tanýyý koyabiliriz: Türkiye Cumhuriyeti, egemenliðin
kaynaðý açýsýndan; laik; devlet örgütlenmesi açýsýndan Teokratik; dini
yönlendirme açýsýndan laikçi bir devlettir.

Ne var ki Türkiye&rsquo;de kurulan ve kendilerini &lsquo;muhafazakar&rsquo; ya
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da &lsquo;mukaddesatçý&rsquo; sýfatlarýyla anan partiler, iktidara geldikten sonra
veya ellerine geçen ilk fýrsatta, muhafaza etmeleri gereken edebiyat,
musiki, mimari ve benzeri zengin tarihi ve kültürel deðerlere bezenmiþ
&lsquo;üstün &lsquo; ve &lsquo;süzülmüþ&rsquo; bir hayat tarzý yerine, ithal Arap ve Acem
kültüründen derleme kaba ve &lsquo;arabesk&rsquo; bir hayat tarzýný kabul ettirmeyi
ve yerleþtirmeyi; geliþim ve deðiþim yerine Cumhuriyet öncesi hayatý,
yani rejimi dönüþtürmeyi bir siyasi proje kýldýlar ve kýlýyorlar.
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