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Yıldırım Koç
Türkiye’nin gündeminde, Kemalist Devrim’in geliştirilerek tamamlanması var; devrim var.
Devrim, ancak milyonlarca sıradan insandan oluşan kitleler devrimin kaçınılmazlığına ve
zorunluluğuna yaşayarak ikna olduktan ve sorunlarının çözümü için başka çarelerinin kalmadığına
inandıktan sonra gündeme gelir. Eğer bu süreç öncesinde ve süresinde öncü siyasi parti, kitlelerin
güvenini kazanabilmişse ve doğru bir strateji izlerse, bu devrimci durum bir devrime dönüşür.
Türkiye tarihinde belki de ilk kez böyle bir sürecin öncesindeyiz. Türkiye’de geçmişte binlerce insan
devrimci mücadelede büyük özveriyle çaba gösterdi; ancak hem bazı hatalar yapıldı, hem de devrimin
şartları henüz olgunlaşmamıştı.

DETERMİNİZM VE VOLONTARİZM BÜTÜNLÜĞÜ
Tarihsel süreçlerde “determinizm” ve “volontarizm” bütünlüğü vardır. Şartlar olgunlaşmamışsa, ne
kadar uğraşırsanız uğraşın, dünyayı değiştiremezsiniz. Şartlar olgunlaşmışsa ve ancak dünyayı
değiştirmek için bilinçli ve örgütlü bir mücadele yoksa, yine değişim gerçekleşmez. Nesnel koşulların
olgunlaşması ve iradi müdahaleyle bu olgunlaşmanın yarattığı enerjinin yönlendirilmesi gerekir.
Yumurtadan civciv nasıl çıkar? Önce döllenmiş yumurta gerekli, sonra da bu döllenmiş
yumurtaların üzerinde 21 gün oturacak “gurk olmuş” bir tavuk. Döllenmiş yumurtalar nesnel
koşullardır. Gurk olmuş tavuk, iradi müdahaledir. Döllenmiş yumurtaların üzerinde 21 gün sabırla
oturacak bir tavuk yoksa, yumurtalar çürür. Gurk olmuş tavuğun altına konan yumurtalar
döllenmemişse, zavallı tavuk 21 gün eziyet çekmiş olur.
Köylerde bazı kötü niyetli insanlar kinlendikleri insanların tarlasını tutuşturur. Akıllı hiçbir köylü,
ekinler yeşilken hasmının tarlasını yakmaya kalkmaz. Yanmayacağını bilir. Bırakın ateş atmayı,
kendisini yaksa bile, yeşil tarlayı tutuşturamaz. Ne zaman ki tarladaki ekinler olgunlaşır ve kurur,
yanan bir sigara izmariti bile tarlayı tutuşturabilir.
Devrimci mücadelede de şartların olgunlaşması son derece önemlidir. Şartlar olgunlaşmadan
şartların olgunlaştığını düşünür veya kendi çabalarınızla şartları olgunlaştırabileceğinizi sanırsanız,
kendinizi yaksanız bile istediğiniz sonucu alamazsınız. Türkiye tarihinde bunun örnekleri çoktur.

SOMUT ŞARTLARIN SOMUT TAHLİLİ
Türkiye’de solda en fazla tekrarlanan ve herhalde en fazla ihmal edilen anlayış, somut şartların
somut tahlilini yapmaktır. İnsanlarımızın çoğu, gönlünden geçenin gerçekleştiğini zanneder.
İnsanlarımızın çoğu, bilimsel yöntemleri kullanıp gerçekliği kavramaya çalışmak yerine, kulaktan
dolma bilgiyle hayal kurar. Onun sonucu da hüsrandır.
Günümüzde somut şartların somut tahlilini yaptığınızda, Türkiye tarihinde ilk kez, (a) işçi sınıfının
gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’ini oluşturduğu ve ayrıca (b) yaklaşık 6 milyon işsizin işçi
olmaya çalıştığı bir ülkenin (c) giderek derinleşen bir ekonomik kriz yaşadığını görüyoruz. Ayrıca, bu
krizi, Amerikan emperyalistleri daha da derinleştirmeye çalışıyor. Milyonlarca insanımız, belki
tarihimizde ilk kez, emperyalistlerin onların ekmeklerine somut bir biçimde el uzattığını yaşayarak
öğreniyor. Halkımızın büyük çoğunluğu, ilk kez, vatan ve ekmek mücadelesinin bütünlüğünü somut
olarak yaşıyor.
Tarihimizde ilk kez halkımızın büyük çoğunluğu, Kemalist Devrim’in kazanımlarına emperyalistler
ve onların ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından indirilen darbelerin verdiği zararları somut olarak
yaşıyor ve çözüm yolları aramaya başlıyor. Bugün yaşadıklarımız, Kemalist Devrim’in kitlelerce
kavranmasının koşullarını yaratmaktadır. Bu nesnel koşulları devrime dönüştürme görev ve
sorumluluğu ise öncü siyasi örgütündür.

