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Rahmetli Bülent Ecevit siyasi tarihimizin en saygın kişilerinden biridir. Sayın Ecevit, 12 Mart
Darbesi’ne karşı çıkarak CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. “Toprak işleyenin, su
kullananın” dedi. 1974 yılında ABD’ye meydan okuyarak haşhaş ekimine izin verdi ve Türk ordusunu
Kıbrıs’a gönderdi.
Rahmetli Ecevit, bunların yanı sıra, kültürü ve sayın Rahşan Ecevit’le birlikte sürdürdükleri sade
yaşamla da siyasi tarihimizde özel bir yere sahiptir.
Ancak politikacıların çoğunda görülen vefasızlık özelliği Sayın Ecevit’te de vardı.
İşçilere grev hakkını verdiğine ilişkin efsanenin gerçekdışı olduğunu; esasında Ecevit’in Çalışma
Bakanlığı döneminde işçilerin grev hakkının kısıtlandığını ve memurlara sendikalaşma hakkının
engellendiğini daha önce yazmıştım.
Ecevit’in en önemli olumsuzluğu da, CHP’nin Kemalizm’den kopuşundaki rolüdür.

KEMALİZM’İN KÜÇÜMSENMESİ SOSYAL DEMOKRASİYE GÖTÜRDÜ
Sayın Ecevit’in 1970 yılında yayımlanan Atatürk ve Devrimcilik kitabındaki görüşleri daha önce
aktarmıştım:
“Cumhuriyet’ten sonraki devrimler üstyapı devrimleriydi. (...) Bunu söylemek, Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde yapılan devrimlerin çoğu için ‘üstyapı devrimlerinden ibaretti,’ demek, Atatürk’e
yönelmiş bir eleştiri gibi görülmemelidir.” (s.62)
“Bu devrimler, o dönemin koşulları içinde gerekli idi, kaçınılmazdı ve büyük değer taşımakta idi;
fakat önyargısız bakılırsa görülür ki, genellikle o devrimler, halkı ezilmekten, sömürülmekten kurtarıcı
devrimler değildi.” (s.69)
Kemalizm’in başarılarına “üstyapı devrimleri” diye yaklaşıldığında, CHP’de Kemalizm dışında
arayışlar gündeme geldi. Kemalizm dışında arayışlar ise CHP’yi, Ecevit’in “demokratik sol” ara
aşamasından sonra, Kemalizm’in zıttı olan sosyal demokrasiye götürdü.
Kemalizmin başarılarına, “milli demokratik devrimimiz” diye yaklaşılırsa, Kemalizm’e sahip çıkılıp,
Atatürk’ün “kesintisiz devrim” anlayışı içinde, onu daha da geliştirerek korumak gündeme gelir. Bu
anlayış, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’ye götürür.

KEMALİZM, MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMİMİZDİR
Kemalizm, bu toprakların milli demokratik devriminin günümüze kadarki en önemli aşamasıdır.
Tüm demokratik devrimlerde olduğu gibi, Kemalizm’de de üç temel hedef vardır: (1) Bağımsız ve
demokratik bir ulus‐devlet kurmak ve bu devletin yaşayabilmesini sağlayacak ekonomik altyapıyı inşa
etmek; (2) insanları halifenin, padişahın, yabancıların, şeyhlerin, din adamlarının, aşiret reislerinin,
toprak ağalarının kulluğundan kurtarmak ve onları hukuki açıdan ve bilinçlerinde özgür yurttaşlar
haline getirmek; kadınları erkek kulluğundan kurtarmak; (3) Osmanlı’dan devralınmış farklı etnik
köken ve inançlardan oluşan bir halktan çağdaş bir millet yaratmak.
Atatürk’ün 6 oku ve tüm politikaları, bu demokratik devrim hedefine ulaşmaya yönelikti ve başka
ülkelerin demokratik devrimlerinde bazen yüzlerce yılda elde edilen başarılar, Türkiye’de büyük
ekonomik zorluklara ve engellere rağmen 1919‐1938 döneminde sağlandı.
Bunlar basit “üstyapı devrimleri” değildi; dünya tarihinin en başarılı girişimlerindendi.
Ayrıca 1923‐1938 döneminde Türkiye’nin sağladığı ekonomik büyüme olağanüstüdür. 1911‐1922
savaşlarıyla tahrip olmuş geri bir ekonomik yapıya, 1927 krizine ve 1929 Büyük Buhranı’na rağmen
gerçekleştirilen başarılar, Sayın Ecevit’in eleştirilerini geçersiz kılmaktadır.
Ecevit’in Atatürk’e (mutlaka iyi niyetle) yönelttiği eleştiriler, Atatürk’ü aşamadı ve CHP’yi adım
adım sosyal demokrasiye götürdü.

