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Yıldırım Koç
Sayın Örsan K.Öymen, Aydınlık’ta 26.4.2015 günü yayımlanan yazısında Sosyalist Enternasyonal’i
övüyor. “Sosyal demokrasi, Mustafa Kemal Atatürk gibi, anti‐emperyalisttir,” diyor. Sonra da şunları
yazıyor: “Hem Vatan Partisi yönetimindeki, hem de CHP yönetimindeki bazı kişilerin, artık kurguları
bir kenara bırakıp, olguları dikkate almaları gerekiyor. Vatan Partisi’nin bazı yöneticileri, sosyal
demokratları küçümseyip, onları emperyalist olarak damgalamaktan vazgeçmeli.”
Vatan Partisi’nin sosyal demokrasiyi suçlayan “bazı yöneticileri”nden biri olarak, yanıt zorunlu
oldu.

BDP DE SOSYALİST ENTERNASYONAL’DE
Sosyalist Enternasyonal’e Türkiye’den CHP tam üyedir. Kürt milliyetçisi Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP), toplantılarda konuşma hakkı olan, üyelik aidatı ödeyen ve ancak oy hakkı bulunmayan bir ilişki
içindedir. 20 Nisan 2015 tarihi itibariyle Sosyalist Enternasyonal’e 6000 Sterlin aidat borcu vardır.
Sayın Öymen, yazısında, bu örgütün kökeninin 1864’e kadar uzandığını ileri sürüyor.
İlgisi alakası yok.
1864 yılında kurulan Birinci Enternasyonal’in (International Workingmen’s Association) siyasi ve
ideolojik çizgisine damgasını vuran anlayış Marksizmdi. Bu örgütün genel merkezi 1872 yılında ABD’ye
taşındı. Örgüt kendisini 1876 yılında feshetti.
Sosyalist Enternasyonal ise iki yeni örgütün 1923 yılında birleşmesiyle oluşan Emek ve Sosyalist
Enternasyonal’in 1940 yılında kapanmasının ardından 1951 yılında kuruldu.
Sosyalist Enternasyonal’in 1864 yılında Marx’ın damgasını vurduğu Birinci Enternasyonal’in
uzantısı olduğunu söylemek mümkün değildir.
Ayrıca günümüzde Sosyalist Enternasyonal’e yönelik ciddi eleştiriler söz konusudur. Almanya
Sosyal Demokrat Partisi (SPD) 22 Mayıs 2013 tarihinde, Sosyalist Enternasyonal’in “bozulmuş,
demokratik olmayan ve modası geçmiş niteliği”ni eleştirerek, Sosyalist Enternasyonal’in bazı
üyeleriyle birlikte İlerici İttifak (Progressive Alliance) olarak bilinen rakip bir uluslararası yapılanmaya
gitti.
Sosyalist Enternasyonal, anti‐emperyalist değildir; emperyalist sistemin yarattığı tepkileri
yumuşarak tekelci kapitalizmin sömürüsünün sürmesini sağlamaya çalışan bir örgütlenmedir.
20. yüzyılın başlarında kendi devletlerinin emperyalist politikalarını destekleyen sözde
“sosyalist”lere, “lafta sosyalist, davranışta emperyalist” anlamına gelen “sosyal emperyalist” denirdi.

SOSYALİST ENTERNASYONAL DE SOSYAL EMPERYALİSTTİR
Sosyalist Enternasyonal’in 1989 yılı Haziran ayında Stokholm’de toplanan 18. Kongresi’nde kabul
edilen İlkeler Bildirgesi, emperyalizmin yol açtığı acıları hafifleten ve emperyalist sömürüyü daha
tahammül edilir hale getirecek önlemlerle doludur. Bildirgede bir kez bile “emperyalizm” kavramı
geçmemektedir. Bu kavramdan bile korkan bir örgütün, Mustafa Kemal gibi anti‐emperyalist
olduğunu ileri sürmek, büyük bir yanlıştır.
Somut konuşalım.
1951 yılında kurulan Sosyalist Enternasyonal, 1954‐1962 döneminde Cezayir’de Fransız
emperyalizmine karşı mücadele eden ve acımasız işkencelere göğüs geren özgürlük ve bağımsızlık
savaşçıları için hangi etkili eylemi düzenledi?
1965 yılında ABD emperyalizminin Vietnam saldırısını durdurmak için ne tür kitle eylemleri
gerçekleştirdi?
Ulusötesi şirketlerin azgelişmiş ülkeleri sömürmesine karşı hangi somut adımlarla mücadele etti.
Hiçbirini yapmadı.
Sosyalist Enternasyonal, tam bir asır önceki benzerleri gibi, lafta sosyalist, davranışta veya
eylemde empeyalisttir; sosyal emperyalisttir.

