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“Sosyal demokrasi” nedir?
Geçmişten günümüze sosyal demokrat partilerin programlarına baktığınızda, körlerin fil tanımı
ortaya çıkıyor.
“Kemalizm” veya “bilimsel sosyalizm” dendiğinde, yorum farklılıkları olsa da, temel bazı ilkelerden
söz edebilirsiniz.
“Sosyal demokrasi” dendiğinde ortaya çıkan tablo çok farklı. Hem aynı dönemde faaliyet gösteren
sosyal demokrat partilerin programları arasında çok büyük farklar var, hem de aynı partinin zaman
içinde değiştirilen programlarında.
Sosyal demokrasinin bir kanadının beşiği olan Almanya’ya bakalım.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi 14‐20 Ekim 1891 günleri toplanan kongresinde kabul ettiği Erfurt
Programı ile genel anlamıyla Marksist bir kimlik kazandı.

MARKSİST ALMAN SOSYAL DEMOKRATLARI
Erfurt Programı’nda şu değerlendirmeler yer alıyordu:
“Proleterlerin sayısı giderek daha artıyor, işsiz işçiler ordusu giderek daha kitleselleşiyor,
sömürenlerle sömürülenler arasındaki karşıtlık giderek daha sertleşiyor, çağdaş toplumu iki
düşman kampa bölen ve tüm endüstrileşmiş ülkelerin ortak niteliğini oluşturan burjuvaziyle
proletarya arasındaki sınıf mücadelesi giderek daha keskinleşiyor.”
“Ancak üretim araçları (arazi ve toprak, taşocakları ve madenler, hammaddeler, aletler,
makineler, ulaştırma araçları) üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete
dönüştürülmesi” ve “malların üretiminin toplum tarafından ve toplum için gerçekleştirilen sosyalist
üretime dönüştürülmesi” “bugüne kadar sömürülen sınıfları” sefalet ve baskıdan kurtaracak ve
refaha kavuşturacaktır.
“Bu toplumsal dönüşüm yalnızca proletaryanın değil, fakat mevcut koşullar nedeniyle acı çeken
tüm insan ırkının özgürleşmesi anlamına gelmektedir.”
“İşçi sınıfının kapitalist sömürüye karşı mücadelesi kaçınılmaz olarak siyasi bir mücadeledir. (...)
İşçi sınıfı, önce siyasi gücü elde etmeden üretim araçlarının toplumun mülkiyetine geçirilmesini
sağlayamaz.”
“Kapitalist üretim biçiminin olduğu tüm ülkelerde işçi sınıfının çıkarları aynıdır. Küresel ticaretin
genişlemesi ve dünya piyasaları için üretimle birlikte, her ülkedeki işçinin durumu diğer ülkelerdeki
işçilerin durumuna giderek daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle işçi sınıfının kurtuluşu
tüm medeni ülkelerdeki işçilerin aynı şekilde işin içinde oldukları bir görevdir.”

BOLŞEVİKLER SOSYAL DEMOKRAT İDİ
1917 yılında Rusya’da iktidara gelen, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi idi. Örgütün adı daha
sonra Rus Komünist Partisi oldu.
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 1898 yılı Mart ayında Minsk’te ilk kongresini yaparak kuruldu.
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin ikinci kongresi 1903 yılında gizlilik koşulları altında önce
Brüksel’de, ardından Londra’da toplandı. Bu kongrede parti örgütlenme biçimi konusunda Lenin’in
tezleri kabul edildi ve Rusça’da çoğunluk anlamına gelen “bolshinstvo” sözcüğünden hareketle,
“bolşevik” dendi.

1917 yılı Kasım ayındaki Rus Devrimi’ni yapan, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevik) idi.
Parti’nin adı 6‐8 Mart 1918 günleri toplanan 7. Olağanüstü Kongresi’nde Rus Komünist Partisi
(Bolşevik) olarak değiştirildi.
1918 yılına kadar, emperyalist ülkelerde kapitalist düzeni ve emperyalizmi fiilen ve bazen
söylemde de savunan partiler de, Rusya’da olduğu gibi kapitalizme ve emperyalizme karşı açık
tavır alan partiler de “sosyal demokrat” adını kullanıyordu.
Bugün ise emperyalist ülkelerde “sosyal demokrat” denilen partilerin tümü emperyalizmin ve
kapitalizmin destekçisidir.

