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Yıldırım Koç
Emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri Türkiye’yi parçalamak istiyor.
Parçalayamayacaklar.
Peki, bu saldırıya karşı bizim programımız ne?
Sosyal demokrasi mi, halkçılık ve devletçilik mi?
Sosyal demokrasi Türkiye’de yeterince bilinmiyor. Bu konuda yazanların önemli bir bölümü de Batı
Avrupa’nın emperyalist ülkelerinin “ilerici” gözüken yazılarını özetliyor.
Sosyal demokrasi ne?
100 yılı aşkın süredir sosyal demokrasi, emperyalist ülkelerin hakim sınıflarının kendi işçilerini ehlileştirmek
için kullandıkları anlayış ve uygulamalardır.
Gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi sınıfları 19. yüzyılın ilk yarısında kapitalizmin mezar kazıcılarıydı.
Emperyalist ülkelerin işçi sınıflarına emperyalist sömürüden pay verildi. İşçi sınıfları, emperyalizmin ve
kapitalizmin destekçilerine, payandalarına dönüştürüldü.
Sosyal demokrasi bu anlayış ve uygulamanın adıdır.
Hakim sınıfların dış sömürüyle iç barışı sağlamasının geçmişte de örnekleri vardı.
ROMA’DA DIŞ SÖMÜRÜ
2000 yıl önce Roma İmparatorluğu’nda patrisyen (asil) aileler ülke ekonomisinde ve yönetiminde
belirleyici güce sahipti. Ayrıca küçük üretici köylülerden oluşan “pleb”ler vardı. Bunların dışında mülk sahibi
olmayan özgür Romalılara da “proletarii” deniyordu. M.Ö. 1. yüzyılda Roma’nın özgür yurttaşlarının nüfusu
3,3 milyonken, kölelerin sayısı 2 milyona ulaşmıştı.
Roma hakim sınıfları, fethedilen yeni topraklara yoksul plebleri ve proleterleri yerleştirerek onların
Roma’da karışıklık çıkarmasını engelliyordu.
Ancak genişleme durunca iç sorunlar artmaya başladı. Özellikle M.Ö.73 yılında başlayan ünlü Spartaküs
ayaklanması Roma’yı sarstı.
Julius Sezar M.Ö. 44 yılında öldürüldü. Ardından Gaius Octavius tek başına iktidara geçti, Roma
İmparatorluğu’nu kurdu, Augustus adını aldı, “Roma Barışı”nı sağladı ve ülkeyi M.Ö.27‐M.S.14 yılları
arasında yönetti.
Roma Barışı’nın önemli unsurlarından biri, Roma’daki patrisyenlerle plebler ve proletarya arasında barış
sağlanmasıydı. Augustus bunu sağlayabilmek için Roma’nın yoksul özgür yurttaşlarına (pleblere ve
proletaryaya) ucuz ve daha sonra da bedava buğday dağıttı. Nil vadisinden getirilen bedava buğday,
Roma’nın hakimiyeti altındaki bölgelerden gelen haracın bir bölümüyle finanse ediliyordu.
Asiller, Roma proletaryasını, sömürü sonucu elde edilen bedava buğdayla ehlileştirdiler ve kullandılar.
BİZANS’TA DIŞ SÖMÜRÜ
İstanbul’a, yaklaşık 1000 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu hakimdi. 1500 yıl önce İmparator Jüstinyen
yeni vergiler koydu. 13 Ocak 532 günü yoksul halk büyük bir ayaklanma başlattı. “Nika Ayaklanması”
sırasında şehrin yaklaşık yarısı yakıldı, Ayasofya tahrip edildi, binlerce kişi katledildi. İki hafta süren
ayaklanma sonrasında da 30 bin dolayında isyancı öldürüldü. Bu ayaklanmadan sonra Bizans imparatorları
İstanbul’da yaşayanlara ucuz buğday sağlamaya başladı. Bu uygulama, kitlelerin imparatora karşı
ayaklanmasını önledi. Ucuz buğday dağıtma uygulaması 12. yüzyıla kadar devam etti. 12. yüzyılda bu
uygulama kaldırılınca kent yoksullarının sınıf çıkarları temelindeki ayaklanmaları yeniden başladı.
TÜRKİYE’DE ÇÖZÜM
Sosyal demokrasi, emperyalist sömürü sayesinde, emperyalist ülke işçi sınıflarının, emperyalizmi ve
kapitalizmi destekleyerek hak ve özgürlüklere, yüksek yaşam standardına ve sosyal güvenceye kavuşmasıdır.
Halkçılık ve devletçilik ise emperyalist sömürünün önlenmesi sayesinde kaynakların ülke işçi sınıfı ve
halkı için kullanılması anlayışıdır.
Çözüm, sosyal demokrasi değil, halkçılık ve devletçiliktir.

