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Yeni Bölünme Tezgahý : Laik, Anti Laik

Sevr özlemi ile tutuþan emperyalizm, yeniçað savaþ yöntemleri ile üzerimize saldýrmaktadýr. Ýktisâdi dayatmalar, darbeler, siyâs
tezgahlar, suikastlar ve terör adý konulmamýþ yeni savaþýn kirli yöntemleridir. Diðer bir yöntem ise toplum içindeki ayrýlýklarý
derinleþtirerek, iç savaþ çýkarmak ve dýþ müdâheleye gerek kalmadan ülkeyi içten çökertmektir. Hiç þüphesiz en kalýcý sonuca
Ýç savaþý körükleyebilmek için ayrýlýkçý Kürtçü hâreket; halký sokaklara dâvet etti, yaktýlar, yýktýlar. Atatürk heykelleri ateþe ve
iþyerleri kundaklandý, askerlerimiz ve polislerimiz þehit edildi. Bunlar tutmayýnca hendekler kazýldý, canlý bombalar devreye
sokuldu. Türk Milleti sað duyulu davrandý ve bütün bu kýþkýrtmalarýn üstesinden geldi.

Bazý mürteci beyinlerin Alevilere yönelik ya da Þiilere yönelik söylemleri de toplumda karþýlýk bulmadý. Birçok yönüyle kaynaþm
Halký&rsquo;ný mezhep üzerinden çatýþtýrmak þu an için mümkün gözükmüyor. Bu sebepledir ki laik olan ve laiklik karþýtý olma
bir ayrýþma zemini devreye sokulmak istenmektedir. Ak troll olarak adlandýrýlan koyu AKP taraftarlarý ile kýzýl troll dediðimiz
koyu CHP taraftarlarý bu yangýna körükle gitmektedir. Sanal alem üzerinden bilgi kirliliði ve düþmanlýk yaratarak , toplumda nefr
duygusunun yayýlmasýna ön ayak olmaktadýrlar. Sonucunu düþünmeden yapýlan bu fanatizm, kimseye faydasý olmayan ve
düþmana hizmet eden tehlikeli bir süreci baþlatabilir.

Etnik ve mezhepsel olarak bölünemeyen Türk Halký, bu yolla siyasal olarak bölünmek istenmektedir. Belki de etki ajanlarý ya da
kesin inançlý kimseler tarafýndan körüklenen bu ayrýþma yeni bir kirli tezgahýn altyapýsýný oluþturulmak için yapýlýyor olabilir. Ö
küresel emperyalist çetenin Türkiye&rsquo;ye karþý savaþ açmýþ olduðunun bilincinde olmak zorundayýz. Türkiye&rsquo;de pat
bombalar, þehit edilen askerler ve polisler, namertçe yürütülen bu savaþýn sonuçlarýdýr. Bütün olan olaylar basit bir hükümet me
deðil dir, devletin bekâsýnýn tehdit altýnda olduðunu görmek zorundayýz. Unutmayalým ki gemi battýðý zaman; deniz, siyasi gö
yapmadan tüm yolcularý yutacaktýr. O sebeple, önceliðimiz Türkiye gemisini korumak ve kollamak olmalýdýr. Bunun ilk aþamasý
birlik ruhunun saðlanmasýdýr.Siyâsiler, ünlüler ve kanaât önderleri yaptýklarý açýklamalar ve eylemlerle toplumun saðduyusunu
geçirmelidir.

Türkiye&rsquo;de laiklik âslen toplumun büyük bir kesimi tarafýndan kâbul görmüþtür. Tartýþma laikliðin yorumu üzerinden gitme
Dini baðnazlýk da koyu laik baðnazlýk da çatýþma getirir. Birisi laik dünya görüþünü benimsiyor diye dinden çýkmaz, baþka birisi
baþka þekilde algýlýyor diye yobaz deðildir.Herkes söylemlerinde daha dikkatli olmalý, karþý tarafý incitmemelidir. Çünkü Türk
Milleti&rsquo;ne yapýlacak en büyük düþmanlýk ona saldýrmak deðil, onu iç cephede kutuplaþtýrmaktýr. Buna alet olan herkes,
hizmet etmektedir.
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