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Yıldırım Koç
Teori Dergisi’nin Şubat 2020 sayısının konusu “Kemalist Devrimin Tarihsel ve Sınıfsal Karakteri.”
Birkaç aydır bu konuyu tartışıyoruz. Daha da tartışacağa benziyoruz. Teori Dergisi’nin Mart sayısında da
bu konu ele alınacak. Benim Kaynak Yayınları’ndan Kemalist Devrim’in Niteliği konulu bir kitabım birkaç
haftaya çıkmış olacak. Önümüzdeki gün ve haftalarda da çeşitli illerde bu konuda toplantılar
gerçekleştirilecek.
Bu konuyu tartışmaya ve bu tartışmalara bu kadar önem vermeye ne gerek var? Akademik ve gereksiz
bir tartışmaya mı daldık?
TARİHİ FIRSAT
Bir Amerikan sosyalistinin aşağı yukarı şöyle bir sözü var: Tarih size zaferi gümüş bir tepsi içinde
sunmaz. Tarih size fırsatlar sunar. Bu fırsatlardan yararlanabilirseniz, zafere ulaşırsanız. Yoksa, kaçırılmış
fırsatlara yanarsınız.
Birçoğumuz onlarca yıldır, bir kısmımız 50 yılı aşkın süredir bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve
sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için çaba gösteriyoruz. Ancak nesnel koşullar olgunlaşmamışsa, ne
yaparsanız yapın, başarılı olamazsınız. Ayrıca bazen eksik olan nesnel koşullar size yanlış işler bile yaptırır.
Ancak nesnel koşullar olgunlaşmışsa, iradi müdahale, öncü örgütlenmenin bilinçli ve sistemli çalışması
gerekir. Bu iş, yumurtadan civciv çıkartmaya benzer. Yumurta döllenmiş olacak. Tavuk, döllenmemiş
yumurtanın üzerinde 21 gün değil, 121 gün otursa, civciv çıkmaz. Ancak döllenmiş yumurta kendi başına
civcive dönüşmez. Yumurtanın üzerine oturacak bir de tavuk gerekli. Hem yumurta döllenmiş olacak, hem
de iradi bir müdahaleyle onun üzerine oturacak bir tavuk bulunacak.
Yıllardır sosyal ve siyasal tarihle ilgilenen biri olarak, yumurtaların döllenmekte olduğunu gördüğümü
sanıyorum. O zaman iş, tavuğa, yani o döllenmiş yumurtadan civciv çıkaracak öncü örgütlenmeye kalıyor.
Geçmişte umutlandığımız çok dönemler yaşadık. Ancak şimdi sanki gerçekten bağımsız ve demokratik
bir Türkiye mücadelesinin başarılı olabilmesinin nesnel koşulları olgunlaşmakta gibi.
ÖNCÜNÜN İDEOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜ
Günümüzde halkçılar, milliyetçiler ve bilimsel sosyalistler bir arada. Ancak bu birlikteliğin
pekiştirilmesinin önkoşulu, Kemalist Devrim konusunun açıklık kazanmasıdır.
Halkçılar ve milliyetçilere göre, Kemalist Devrim 6 ok ile sınırlıdır.
Bilimsel sosyalistler ise geçmişte Komintern’in ve Türkiye Komünist Partisi’nin Kemalist Devrim’e
yönelik haksız ve yanlış saldırılarıyla hesaplaşmış değiller.
Kemalist Devrim, basit bir milli demokratik devrim değildir. Milli demokratik devrimlerin bir bölümü
kapitalizmin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırır. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki milli
demokratik devrim ise Türkiye’ye özgü bir sosyalizme evrilmeye çalışan bir mücadeledir. Atatürk
döneminde ve hatta 1945 yılına kadarki süreçte bu bilinçli çaba görülmektedir. Halkçılar ve milliyetçiler,
Kemalist Devrim’in bu sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya amacını kavramalıdır. 10. Yıl Marşı’nda “imtiyazsız,
sınıfsız, kaynaşmış bir kitle” sözleri boşa söylenmemiştir.
Bilimsel sosyalizmi benimseyenler ise Kemalist Devrim’e yönelik Komintern ve TKP yanlışlarını açıkça
dile getirmek ve bunlarla hesaplaşmak zorundadır. Ne yazık ki Atatürk döneminde bazı TKP üyeleri
Sovyetler Birliği için askeri casusluk yapmıştır. Ne yazık ki Sovyetler Birliği’ne bütçe gönderilmiş, oradan
düzenli olarak para alınmıştır. Bunun yanı sıra, Atatürk’e haksız bir biçimde hakaretler edilmiştir. Bu
yanlışlar açıkça dile getirilmeden, halkçıların, milliyetçilerin ve bilimsel sosyalistlerin bütünlüğü
pekiştirilemez.
Kemalist Devrim’in bu biçimde kavranması, öncü siyasal örgütle geniş halk kitlelerinin daha hızlı
bütünleşmesi açısından da gerekli ve zorunludur.
İşte bu nedenlerle Kemalist Devrim’in tartışılması akademik bir ilgi değil, güncel bir siyasi görevdir.

