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Yıldırım Koç
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”ndeki politikasını ve yandaşlarını eleştirenlerdenim.
Ayrıca Batı’ya yaptığı çağrıların da yanlış olduğunu düşünüyorum.
CHP’nin bugünkü çizgisini anlayabilmek için, CHP’nin mayasındaki Kemalizm’in nasıl olup da “sosyal
demokrasi”ye dönüştüğünü hatırlamak gerekiyor.
İnsanlarımızın çoğu “sosyal demokrasi”nin ne olduğunu bilmiyor.
Rahmetli Bülent Ecevit, 1966 yılında yayımlanan Ortanın Solu kitabında “Neden Sosyal Demokrasi?”
sorusuna şöyle yanıt veriyordu: “Demokrasinin, özellikle Türkiye’de demokrasinin, biçimsel demokrasi
değil, yalnız siyasal demokrasi değil, aynı zamanda sosyal temele dayanan, sosyal özü bulunan bir
demokrasi olması neden gereklidir?” (Ortanın Solu, Kim Yay., İstanbul, 1966, s.42)
Bülent Ecevit herhalde daha sonraki yıllarda sosyal demokrasinin ne olduğunu öğrendi ki, 1972 yılında
CHP genel başkanı olduktan sonra CHP belgelerinde “sosyal demokrasi” kavramı kullanılmadı. Rahmetli
İsmet İnönü’nün 1965 yılında ortaya attığı “ortanın solu” kavramının yerini “demokratik sol” kavramı aldı.
Özellikle CHP’nin 27‐30 Kasım 1976 günleri toplanan 23. Kurultayı’nda kabul edilen CHP Programı’nda hep
“demokratik sol” kavramı kullanılmıştır.
KEMALİZMLE SOSYAL DEMOKRASİYİ BAĞDAŞTIRANLAR
12 Eylül 1980 öncesinde CHP kendisini “sosyal demokrat” olarak tanımlamıyordu. Bugün öyle
tanımlıyor.
CHP Programı’nda şu ifadeler yer alıyor:
“21. yüzyılda çağdaş bir Türkiye hedefine ulaşmak için CHP Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı, sosyal
demokrasinin temel değerlerini benimseyen bir anlayışla her alanda yenilenme ve değişim süreci
başlatmaya kararlıdır.” (s.19)
“Amacımız, 21. yüzyılda, CHP’nin Atatürkçü ve devrimci ilkeleriyle, gelenekleriyle, sosyal demokrasi
anlayışıyla toplumumuzu, devletimizi, yenileştirmektir. (s.23)
“Partimizin ideolojisini besleyen, üç ana kaynak: Atatürk’ün modernleşme devrimi ve altı ok ilkeleri,
sosyal demokrasinin evrensel kuralları ve Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimidir.” (s.23‐4)
“Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrasinin evrensel değer ve kurallarını benimseyen, onları yaşama
geçirmeyi amaçlayan bir Sosyal Demokrat Partidir.” (s.24)
CHP Programı’nın ilk bölümünde de “Atatürk Devrimleri ve Altı Ok İlkeleri” başlığı altında
cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik açıklanıyor.
Bazı aydınlarımız da sosyal demokrasinin Kemalizmle örtüştüğünü ileri sürüyorlar.
SOSYAL DEMOKRASİ, KEMALİZMİN İNKARIDIR
Dr.Doğu Perinçek ise, 10 yıl önce yayımlanan “Sosyaldemokrasinin Kemalist Devrim’i Reddi” (Teori,
Haziran 2007) yazısında sosyal demokrasinin emperyalizmle bağını ve bu anlayışın Kemalizmle nasıl kökten
çatıştığını anlatıyor:
“Sosyaldemokrasi, Kemalist Devrim’i tasfiye ederek ve ondan vazgeçerek Türk siyasal hayatına oturdu.
(...) Kemalist Devrim, Ezilen Dünya’nın devrimidir; emperyalizme karşıdır. Sosyal demokrasi, Batı
emperyalizminden yanadır ve Ezilen Dünya’ya karşıdır. (s.8)
“Sosyaldemokrasi ise emperyalizme bağımlıdır; kökü dışarıdadır. Sosyaldemokrasi, kendi devrim
sürecimizden çıkmamış, o devrimi bastırmak isteyen emperyalist güçler bize dayatmış. (...)
Sosyaldemokrasi ile Kemalist Devrim karşıt konumdadırlar ve bu konuda berraklaşmak, bugün
Sosyaldemokrat akımın içinde yer alan halkçı ve yurtseverlerin temel meselesidir.” (s.18)
Emperyalizm olgusunu gözardı edenler, sosyal demokrasiyi ilerici zannedebilir. Kemalizmle sosyal
demokrasiyi zıt kutuplara yerleştiren, emperyalizme karşı tavırdır. “Adalet Yürüyüşü” bu çerçevede
değerlendirilmelidir.

