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Yıldırım Koç
Türkiye Cumhuriyeti Kemalist Devrim’le kuruldu. Bu milli demokratik devrimin üç ana unsuru
vardı. Önce bağımsız bir ulus‐devlet yaratıldı; bu ulus‐devletin bağımsızlığını güvence altına alacak
ekonomik altyapı, devletçilikle yaratılmaya çalışıldı. Diğer taraftan, Osmanlı’dan devralınan ümmet,
aşiret, boy, vb. toplamından, anti‐emperyalist mücadeleyle başlayan bir süreçte bir millet
oluşturmaya çalışıldı. Atatürk, bu milleti, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı” olarak
tanımladı. Devrimin üçüncü ana unsuru da insanları kulluktan kurtarıp özgür yurttaşlara
dönüştürmekti. Emperyalistlerin, toprak ağalarının, aşiret reislerinin, tarikat/cemaat şeyhlerinin, din
adamlarının kulluğunun sona erdirilmesi, demokratik bir toplumun inşasının ilk önkoşuluydu.
Kadınların erkeklerin kulluğundan kurtarılması da son derece önemliydi.
Günümüzde Türkiye milli demokratik devriminin bu üç unsuru da tarihinin en büyük saldırısıyla
karşı karşıyadır. Emperyalistler, onların teşvikiyle güçlenen etnik bölücülük ve irtica ve AKP, Kemalist
Devrim’in kazanımlarını yok etme çabası içindedir. Gerçek hedefi ve amacı Anayasa Mahkemesi
kararıyla da kesinlik kazanmış olan AKP’nin 11 yıllık iktidarı, Türkiye’yi büyük kargaşaların, iç savaşın,
bölünmenin eşiğine getirmiştir. Bugünün öncelikli görevi, AKP iktidarının demokratik yollardan sona
erdirilmesidir.
Demokrasi yalnızca sandık değildir; ancak sandık önemlidir.
Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan büyük halk başkaldırısı, AKP’nin demokratik yollardan
iktidardan düşürülmesinin son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Bu başkaldırıyı hazırlayan ise
özellikle İşçi Partisi’nin ve TGB’nin büyük katkılarıyla 19 Mayıs 2012, 29 Ekim 2012, 10 Kasım 2012, 8
Nisan 2013, 5 Ağustos 2013 ve benzeri eylemlerdir. AKP iktidarının yıllardır yerleştirmeye çalıştığı
korkuyu parçalayarak Haziran‐Temmuz başkaldırısını hazırlayan en önemli etmen, bu siyasi önderlik
altındaki eylemliliktir, meşru ve demokratik kitle mücadelesidir. 19 Mayıs 2012 eylemiyle başlayan
mücadelede başka herhangi bir siyasal yapının öngörüsü, hazırlığı, örgütlü mücadelesi ve öncülüğü
yoktur.
AKP iktidarını demokratik halk hareketi, çeşitli demokratik araçları kullanarak sona erdirecektir. Bu
milli ve demokratik halk hareketinin temel programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının
bütünlüğünün ve bağımsızlığının savunulması, Türk milletinin (Türkiye halkının) bütünlüğünün
geliştirilmesi ve insanları kullaştırmaya yönelik gerici ve teslimiyetçi girişimlere engel olunmasıdır.
Bunlar, Kemalist Devrim’in temel unsurlarıdır. Bu kazanımlar, ancak emeğin çıkarları doğrultusunda
ve işçi sınıfımızın etkili katılımıyla daha geliştirilerek korunabilir. Türkiye’yi koruma mücadelesi,
tarihimizde ilk kez, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakaların çıkarlarının
korunma mücadelesiyle örtüşmektedir.
Bu mücadele ancak milli ve demokratik bir ittifakla başarıya ulaşabilir. Bu ittifak Haziran‐Temmuz
başkaldırısında ve özellikle Kadıköy’deki Gazdanadam Festivali’nde somut bir biçimde ortaya çıktı.
İttifakın temeli, Türk bayrağı ve Atatürk’tür. Halkımız Türk bayrağının altında ve Atatürk’ün etrafında
birleşti. Bölücü Anayasa girişimine karşı oluşturulan Milli Merkez’in aylardır ülkenin dört bir yanında
gerçekleştirdiği toplantılarda savunulan ve gerçekleştirilen de aynı doğrultudadır.
Gündemdeki görev, Türk bayrağı ve Atatürk’ü savunan ve yücelten siyasal güçlerin işbirliği ve
güçbirliğinin yaratılmasıdır; halkımızın yarattığı birliği ve bütünlüğü siyasal zemine taşımaktır. Türk
bayrağı ve Atatürk etrafında biraraya gelebilecek siyasal yapılar arasında farklılıklar vardır; bu
farklılıkların olması doğaldır. Ancak bu farklılıklar, siyasal alanda gündemdeki ana ve temel çelişkide
aynı safta yer alanlar arasında yakınlaşma, işbirliği ve güçbirliğini engellememelidir. Vatan tehdit
altındadır. Öncelikli görev, farklılıkların bilincinde olarak, vatan savunmasında yakınlaşmaktır.
Normal koşullarda siyasal tarafların güçlerini ölçmede seçimlerde alınan oy oranı ve benzeri bazı
kıstaslar kullanılabilir. Ancak büyük toplumsal hareketlenmeler ve altüst oluşlar dönemlerinde bu tür

kıstaslar işe yaramaz. Önemli olan harekete geçen kitleleri kimin yönlendirebildiği ve hatta kimin
kitleleri harekete geçirebildiğidir.
Türkiye özellikle bu sonbaharda önemli toplumsal hareketlere sahne olacaktır. Bu toplumsal
hareketliliğin emeğin çıkarları temelinde vatan savunmasına büyük katkıları olacaktır. Bu katkıyı daha
da büyütmenin ve Türkiye’ye ve Kemalist Devrim’e yönelik saldırıları püskürterek, Türkiye milli
demokratik devrimini yeni aşamalara taşımanın yolu, ilişki ve ittifakları, yeni koşullara uyan kıstasları
temel alarak oluşturmaktan geçmektedir. Yerel seçimler bu açıdan önemli bir mücadele alanı olabilir.

