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Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın verildiği yıllarda emperyalist ülkelerin sendikalarının üst örgütü, Uluslararası
Sendikalar Federasyonu veya Amsterdam Enternasyonali idi. Bu örgütün politikası tipik sosyal demokrattı.
Bu örgütün tüzüğünde 1930’lu yılların başlarına kadar üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti
savunuluyordu. Ancak bu örgüt iki dünya savaşı arasındaki dönemde sömürgeciliğe karşı çıkmadı.
Anadolu’da verilen bağımsızlık mücadelesine destek olmamanın ötesinde, böyle bir mücadeleyi
gündemine bile almadı.
SOSYAL DEMOKRATLAR SÖMÜRGECİYDİ
İngiltere’de sosyal demokrasinin merkezi İngiliz İşçi Partisi’dir. Bu parti tüm yaşamı boyunca sömürgeci
oldu. ilk kez 1924 yılında iktidara geldi. Ardından 1929‐1931 döneminde iktidardaydı. Bu yıllarda
sömürgeciliğin tasfiyesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Tam tersine, bazı reformlarla sömürge sistemini
sürdürmeye çalıştı.
İngiliz İşçi Partisi 1945‐1951 döneminde tek başına iktidardaydı. Bu yıllarda İngiliz sömürgelerine
bağımsızlık verildi. Ancak bu bağımsızlık, sosyal demokratların bağımsızlıkçı politikalarından değil, İkinci
Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin çok büyük yenilgiler alması ve sömürge halklarının gerek İngilizler,
gerek Japonlar tarafından silahlandırılmasının sonucuydu.
İngiliz İşçi Partisi yönetimindeki İngiltere’nin Hindistan’da yaptığı zulüm de bu yıllardadır. Ayrıca
Hindistan’ın ve Pakistan’ın bölünmesi ve bölgede büyük etnik ve dinsel kavgaların yaşanmasında da
İngiltere’nin rolü büyüktür.
Sömürgeci Fransa’nın tarihinde de sosyal demokratların emperyalist sistemi destekleyici politikaları
hakimdi.
Fransa, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve diğer yerlerdeki sömürgelerinden aktardığı ekonomik artık
sayesinde Fransız işçi sınıfının devrimci özelliklerini yok etti, onları kapitalizmin mezar kazıcıları olmaktan
emperyalizmin ve kapitalizmin payandalarına dönüştürdü. Fransız sömürgelerinde Fransa’ya karşı
yürütülen bağımsızlık savaşlarında Fransız sosyal demokratlarının tavrı sömürüden ve zulümden yana
oldu.
Sömürgeci Belçika ve Hollanda’daki sosyal demokratların tavrı da farklı değildi. Birinci Dünya Savaşı
sonrasındaki dönemde bu ülkelerin sosyal demokratları veya sosyalistleri de bu ülkelerin sömürgelerinin
bağımsızlık çabalarına karşı emperyalizmi destekledi.
SOSYAL DEMOKRATLAR EMPERYALİZMİN DESTEKÇİSİDİR
Günümüzde Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda,
İsviçre, Japonya gibi ülkelerdeki sosyal demokratlar, ancak kendi milli çıkarları zarar gördüğünde
emperyalizmin bazı politikalarına karşı çıkmaktadırlar. Saldırgan bir pakt olan NATO’nun günahları sosyal
demokratlar tarafından da paylaşılmaktadır.
Sosyal demokrasi, kapitalizmin, işçi sınıfını emperyalist sömürü sayesinde sistemle bütünleştirmesinin
ve emperyalist sömürü için işçi sınıfının desteğini seferber etmesinin siyasi ifadesidir. Sosyal demokrasinin
refah devleti ve yüksek hayat standardının arkasında emperyalist sömürü ve zulüm vardır.
Emperyalist sömürünün engellenmesiyle ülke kaynaklarının ülke halkının yararına kullanılması ise
halkçılıktır.
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaşadığı dönemde sosyal demokrasi kendi içinde ayrışmış ve varlığını
“sosyal demokrasi” olarak sürdürenlerin niteliği iyice teşhir olmuştu.
Mustafa Kemal, sosyal demokratlarla işbirliği yapmadı; komünistlerle işbirliği yaptı. Mustafa Kemal
kendi çizgisini “sosyal demokrat” olarak nitelendirmedi; “halkçı” ve “devletçi” olarak nitelendirdi.

