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Yıldırım Koç
Siz hiç Amerika Birleşik Devletleri’ni ve Avrupa Birliği’ni emperyalist olmakla suçlayan, bu ülkelerin
emperyalist politikaları nedeniyle ülkesinin ABD ile ilişkilerini gözden geçirmesini isteyen sosyal
demokrat parti gördünüz mü?
Yoktur.
AB’ye katılmış ülkelerin sosyal demokrat partileri, AB’yi emperyalist bir blok olarak kabul ediyorlar
mı?
Hayır.
Emperyalistlerin örgütü NATO’nun üyeliğinden ayrılmayı savunan bir sosyal demokrat parti
gördünüz mü?
Yoktur.
Sorun Olof Palme’nin veya Willy Brandt’ın değil, İsveç Sosyal Demokrat Partisi’nin veya Almanya
Sosyal Demokrat Partisi’nin emperyalizmi destekleyip desteklemediğidir.
Peki, emperyalizm nedir?

SİLAH İHRACATÇILARI HANGİ ÜLKELER?
Eğer kafanızdaki emperyalizm yalnızca silahlı saldırganlıksa, İsveç’i emperyalist saymazsınız.
Ancak Nobel Barış Ödülü dağıtıcısı İsveç, dünyanın önde gelen silah üretici ve ihracatçılarından
biridir.
Küçücük İsveç, 1998‐2002 döneminde dünyanın 7. en büyük silah ihracatçısıydı. Dünya silah
ihracatının yüzde 2’sini İsveç yapıyordu. İsveç dünya silah ihracatındaki payını 2003‐2007 ve 2008‐
2012 döneminde de korudu. Barışçı sosyal demokrat İsveç, 2010 yılında 806 milyon Dolar, 2011
yılında 686 milyon Dolarlık silah sattı. Barışçı Olof Palme hayattayken İsveç’in silah ihracatına engel
oldu mu? Hayır.
Almanya için de aynı durum söz konusu. Almanya dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısıdır. 2007
yılında 3,2 milyar Dolar, 2008 yılında 2,5 milyar Dolarlık silah sattı. Barışçı Willy Brandt daha önceki
yıllarda emperyalist Almanya’nın silah ihracatına karşı tavır aldı mı? Hayır.
Olof Palme ve Willy Brandt gibi politikacılar, kendi ülkelerinin çıkarlarını savunurken, dönem
dönem ABD politikalarına karşı çıktılar; çünkü kendi ülkelerinin çıkarlarıyla ABD’nin çıkarları
çelişiyordu. Emperyalistler arasında çıkar çelişkisi vardı.
Eğer sosyal demokrat partiler emperyalizme karşı çıkıyor olsalardı, ortada emperyalizm kalır
mıydı?

EMPERYALİZM TEKELCİ KAPİTALİZMDİR
Emperyalizm, tekelci kapitalizmdir. Emperyalizme karşı olmak, yalnızca emperyalist silahlı
saldırılara karşı olmak değildir; NATO’ya, tekelci kapitalizmin sömürüsüne, büyük tekellere, ulusötesi
şirketlerin yağmasına karşı çıkmak demektir.
Sosyal demokrasi tekelci kapitalizmi desteklemektedir.
Olayın özü şudur:
19. yüzyılda kapitalist ülkelerde yaşanan sert sınıf kavgalarından sonra bu ülkelerin yenilmiş işçi
sınıfları şöyle bir ikilemle karşılaştı: Çalışma ve yaşama koşullarımı iyileştirmek için kendi
patronlarımla ve devletimle mi mücadele edeceğim; yoksa beni yenen patronlarımı ve devletimin
emperyalist politikalarını destekleyerek, başka ülkelerden aktarılan kaynaklardan pay mı alacağım?
Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları ikincisini seçti. Bu anlayışın adına da “sosyal demokrasi” dediler.

19. yüzyılda kapitalist ülkelerde yaşanan sert sınıf kavgalarından zaferle çıkan sermayedarlar da
şöyle bir ikilemle karşılaştı: Kârlarımı artırmak için kendi işçimi mi daha fazla sömüreceğim; yoksa
ülkemin işçilerinin gücünü de arkama alarak başka ülkeleri sömürüp, bu sömürüden elde ettiğim
büyük kaynakların bir bölümünü işçilere mi vereceğim?
Patronlar da ikincisini seçti.
İşte bu nedenle, sosyal demokrat partiler emperyalizme karşı çık(a)maz; emperyalizmi destekler.
Türkiye’de kendisine sosyal demokrat diyenler ise genellikle bu kavramın tarihini bilmeyenlerdir.
Bilerek sosyal demokratlığı kabullenene ise, ABD ve AB emperyalizmine karşı olup olmadığını sorun.
Mustafa Kemal ise emperyalizme karşıydı.

