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AKP, Cumhuriyete Yönelmiş Bir Taarruzdur!
Kahraman’ın sözleri malumun ilanıdır, asıl hedef Atatürk Cumhuriyeti ve onun değerleri
İktidara geldiği ilk günden bu yana AKP'nin ana stratejik hedefi "devleti ele geçirmek ve
Kemalist devrimle hesaplaşmaktır". Bu büyük hedefe ulaşmak için de birbiriyle zıt gibi
gözüken onlarca taktik hamleye başvurmaktan çekinmemiştir. Örneğin 2008 yılında
"Hedefimiz kamuda türban" diyen AKP'li bir milletvekili, kamuoyundan yükselen haklı
tepkiler sebebiyle, "disipline" verilmiş ancak özellikle Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslar ve
anayasa referandumu gibi operasyonlar sonrasında aynı AKP, türbanı ilkokula kadar
sokmuştur.
Bu anlamda AKP'nin değişmeyen yöntemi "iki ileri bir geridir".
Meclis Başkanı’nın ve ardından bazı AKP'lilerin "laiklik" üzerine yaptıkları açıklamalar da aynı
yöntemin son uygulamasından başka bir şey değildir.
AKP'nin dini sömüren bir parti olduğu, laiklik anlayışının samimiyetsiz ve laikçilik tanımlarının
tamamen uydurma olduğu tartışmasız gerçeklerdir. Üst düzey AKP'liler tarafından sıklıkla
dile getirilen "Laiklik, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmasıdır" cümlesi
sadece basit değil aynı zamanda bilinçli bir yanlıştır. Zira laiklik en temelde "Devletin, aldığı
kararları hiç bir din kuralına dayandırmamasıdır".
AKP'lilerin hevesle işaret ettikleri "eşit mesafe" söylemi ise bizzat AKP'nin uygulamalarıyla
çiğnenmiştir. Cuma Genelgesi, dış politikada "mezhep" referanslı tavırlar ve birçok AİHM
kararıyla da perçinlenen Alevilere uygulanan ayrımcılık da ortadadır.
AKP'nin laiklik karşıtı söylemleri ve eylemleri bu kadar açıkken bir Meclis Başkanının
söyledikleri kimseyi şaşırtmamalıdır. Çünkü AKP budur.
Öte yandan AKP'nin laiklik karşıtı stratejik hedefleri ortadayken hâlâ tüm tartışmaları
Anayasanın ilk dört maddesi üzerinden ele almak da yeterli değildir. Çünkü AKP hukuk
tanımazlığı sadece laiklik ilkesine değil Atatürk Cumhuriyet'ine yönelmiş bir taarruz
demektir.
Bu anlamda 2002'den beri dayatılan karşı devrimci dönüşüm hatırlanmalı ve topyekûn
Cumhuriyet mücadelesi verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisinin her türlü mücadeleyi
yürütecek tarihi birikimi, örgütsel deneyimi ve mücadeleci tabanı vardır. Yapılması gereken
şeyse hiç bir konuda AKP zihniyetiyle uzlaşmamak ve hayatın her alanında devrimci dip
dalgasını örgütlemektir. Şüphesiz ki Kuvayi Milliye ruhu hâlâ dipdiri ve canlıdır ve tüm ilerici
güçleri etrafında birleştirecek kadar kapsayıcıdır.

