KEMALİST DEVRİM VE SOSYAL DEMOKRASİ
Aydınlık Gazetesi, 5 Ağustos 2017
Yıldırım Koç
Kemalist Devrim, Türkiye’nin milli demokratik devriminin en önemli aşamasıdır.
Sosyal demokrasi, CHP, Halkçı Parti, SODEP, SHP ve yeniden CHP’nin Kemalist Devrim açısından
değerlendirilmesinde kullanılması gereken ölçütler, milli demokratik devrimin üç temel hedefi ve
bunları Türkiye koşullarında 1930’lu yıllarda özetleyen 6 ilkedir: Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık,
devletçilik, laiklik ve devrimcilik.

BAĞIMSIZ ULUS‐DEVLET
Milli demokratik devrimin birinci amacı, bağımsız bir ulus‐devletin kurulmasıdır. Bu ulus‐devlet
Türkiye’de ancak bir cumhuriyet olabilir. Bu ulus‐devletin varlığını ve bağımsızlığını sürdürebilmesinin
önkoşulu, emperyalizme karşı siyasi, ekonomik ve toplumsal bağımsızlıktır. Emperyalizm çağında
Türkiye koşullarında bu ulus‐devletin üniter yapıda olması zorunludur. Emperyalizm çağında ulus‐
devletin ekonomik bağımsızlığının temeli ise devletçiliktir, halkın ve ülkenin çıkarları doğrultusunda
yönlendirilen karma ekonomidir.
Eğer bir siyasi parti, emperyalist devletlerle doğrudan veya dolaylı yollarla bağımlılık ilişkisini
kabulleniyorsa, Kemalist Devrim’den kopuyor demektir. NATO üyeliği, Türkiye’de ABD üs ve
tesislerinin açılması, Kore’ye asker gönderilmesi, Avrupa Birliği’ne katılma çabası, Türkiye’de sorunlar
yaşandığında Avrupa Birliği’nden medet umma anlayışı, yerel yönetimlere büyük güç ve yetki devrini
veya federal bir devlet yapısını savunma, özelleştirmecilik gibi politikalar Kemalist Devrim’in tasfiyesi
doğrultusunda atılmış adımlardır.

TÜRK MİLLETİ
Ulus‐devletin varlığı, ülke sınırları içindeki halkın çağdaş bir milliyetçilik anlayışıyla bir millete
dönüştürülmesine bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk
milliyetçiliği, hangi etnik köken ve inançtan olursa olsun, tüm ulusun bütünlüğünü savunur.
Milliyetçilik ancak halkçılık ve laiklik temelinde gelişebilir. Farklı toplumsal sınıflardan oluşan milleti
bütünleştirmenin önkoşulu, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan ve emeğiyle geçinen işçilerin,
esnaf‐sanatkarın, küçük üretici köylülerin, emeklilerin, engellilerin insanca yaşayabilecekleri bir ülke
yaratmaktır. Farklı inançlardan insanları birleştiren ise laikliktir.
Türkiye’de etnik kimliği öne çıkaran, anadilinde eğitimi ve kamu hizmetlerini savunan, zorunlu
askerlik hizmetine karşı çıkan, kamu hizmetlerinin ağırlıklı olarak merkezi devlet tarafından yerine
getirilmesi yerine yerel yönetimleri tercih eden, dolaylı biçimde de olsa inanç ve ümmet kimliğini öne
çıkaran anlayışlar milletleşme sürecini tersine çevirir ve Kemalist Devrim’in düşmanıdır.

KULLUKTAN KURTULMUŞ ÖZGÜR İNSAN
Halkın çağdaş bir millete dönüştürülmesinin ve bütünleştirilmesinin önkoşulu, insanların kulluktan
kurtarılmasıdır. Kadınlar, erkek kulluğundan kurtarılmalıdır. İnsanlar, emperyalistlerin, padişahın,
halifenin, şeyhlerin, din adamlarının, aşiret reislerinin, toprak ağalarının kulluğundan kurtarılmalıdır.
İnsanların paranın ve sermayenin kulluğundan kurtarılması ise demokratik devrimin ötesinde bir
süreci öngörür. İnsanın özgürleşmesinin bu ilk aşamasında laiklik, devletçilik ve devrimcilik temel
araçlardır.
Zaten kanundışı olan tarikatlara ve cemaatlere hoşgörüyle bakmak, “toplum önderi” adı altında
şeyhlere, aşiret reislerine ve toprak ağalarına özel bir önem vermek ve benzeri anlayış ve uygulamalar
da Kemalist Devrim’in inkarıdır.
Kemalist Devrim ve sosyal demokrasi konularına bu açıdan bakıldığında, ikisinin birbirini
tamamlamadığı, birçok açıdan birbirinin zıttı olduğu görülecektir.

