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Yıldırım Koç
Sayın Örsan K.Öymen 3 Mayıs 2015 günkü yazısında benim yazılarımı eleştiriyor, “Vatan Partisi Hariç
Herkes Emperyalist mi?” sorusunu soruyor ve şunu yazıyor: “Bazı VP’li yöneticilerin, geçmişteki ve
günümüzdeki bazı politikalarıyla ve stratejileriyle, emperyalizme nasıl alet olduğuna dair birçok iddiayı
CHP’liler ve sosyal demokratlar da gündeme getiriyorlar.”
Sayın Öymen bu iddiaları gündeme getirirse, gereken cevap verilecektir. İma yollu ifadeleri üzülerek
okudum.
Gereksiz bir tartışma mı sürdürüyoruz?
Hayır. Bence Sayın Öymen’in Aydınlık’ta bu konuları yazması, Aydınlık okurlarının bu konuda uyarılması
ve bilgilendirilmesi açısından son derece yararlı oldu.
TEMEL KONU, TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLUDUR
Türkiye’de kendisine “sosyal demokrat” diyenler var. Bu kişi ve örgütler emperyalist mi?
Böyle bir iddiaya kargalar bile güler. Kargaların, “Vatan Partisi hariç herkes emperyalist mi?” sorusuna
da aynı şekilde güleceğini sanıyorum.
Sayın Öymen mantık hatası yapıyor.
Ben “sosyal demokratlar emperyalisttir” demiyorum. Benim dediğim, emperyalizmin ideolojik ve siyasi
araçlarından birinin sosyal demokrasi olduğudur. Emperyalistler, kendi ülkelerinin işçi sınıflarının desteğini
alabilmek amacıyla, emperyalist sömürüden onlara pay verirler. Bu anlayış, sosyal demokrasidir. Diğer bir
deyişle, emperyalist ülkelerde ilerici gibi gözüken sosyal demokratlar, kendilerine müslümandır.
Bu tartışmanın özü, Türkiye devriminde temel müttefiklerimizin kimin olacağına ilişkindir.
Türkiye’nin bağımsız ve demokratik bir ülke yapılmasında, emperyalist ülkelerin sosyal demokratları
bizim müttefikimiz midir?
Eğer sosyal demokrasinin anti‐emperyalist olduğunu ileri sürerseniz, bunun doğal sonucu, Türkiye’nin
bağımsız ve demokratik bir ülke haline getirilmesinde emperyalist ülkelerin sosyal demokratlarının bizim
müttefikimiz olduğudur.
Bu mümkün mü?
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımlılaştırılmasında, Türkiye’nin bütünlüğüne kasteden
bölücülüğün ve gericiliğin beslenmesinde Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan, Belçikalı, İsveçli, Norveçli,
Danimarkalı sosyal demokratların payı yok mu?
Var.
Bu ülkelerin sosyal demokratlarıyla muhafazakarları arasında Türkiye’ye yönelik devlet politikaları
konusunda herhangi bir fark söz konusu mu?
Hayır.
Bu ülkelerde sık sık sosyal demokrat partiler iktidara geldi. Bu ülkelerin Türkiye’yi bölme, parçalama,
bağımlılaştırma politikalarında bir değişiklik oldu mu?
Hayır.
BDP’nin Sosyalist Enternasyonal’le yakın ilişkisini nasıl açıklarsınız?
Bağımsız ve demokratik Türkiye’nin yolu, emperyalizmin her türlü destekçisiyle mücadeleden
geçmektedir. Emperyalizmin araçlarından biri de, emperyalist sömürüden pay alan işçi sınıflarının
emperyalist politikalara destek vermesini sağlayan sosyal demokrasidir.
TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL DEMOKRATLAR NE YAPIYOR?
Peki, Türkiye’deki sosyal demokratlar ne oluyor?
Onlar tabii ki emperyalist sömürüden pay almıyor.
Ancak Türkiye’de kendisini sosyal demokrat olarak nitelendiren hangi örgüt, ABD ve AB
emperyalizmiyle mücadele ediyor?

Hangi sosyal demokrat, Türkiye’ye gelen ABD askerlerine çuval geçiriyor, Soros’la ve TESEV’le, CHP
içine sızmış ve açığa çıkmış bazı görevlilerle mücadele ediyor?
Hangi sosyal demokrat Ermeni soykırımı yalanına karşı Strasburg’daydı?
Hangi sosyal demokrat Türkiye’deki ABD üslerine karşı açık tavır alıyor?
Hangi sosyal demokrat, Türkiye ekonomisine büyük zarar veren gümrük birliğinden çıkmayı savunuyor?
İşte bu nedenlerle Atatürk Avrupalı sosyal demokratlardan değil, Sovyet Rusya’dan yardım almıştı.

