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Sosyalist Eﬂitlik Partisi’nin Dünya Görevleri

devrim, kelimenin daha yeni ve daha geniﬂ anlam›nda da sürekli
bir devrim haline gelir: sosyalist devrim, ancak yeni toplumun
gezegenimizin bütününde nihai zafere ulaﬂmas›yla tamamlanacakt›r.”
Dördüncü Enternasyonal’in, SEP’in program›n› ve siyasi kimli¤ini
öncelikli olarak tan›mlayan bu temel ilkesi, Stalinist “tek ülkede
sosyalizm teorisi”ne karﬂ› verilen mücadele içinde ﬂekillendirildi.
‹ﬂçi s›n›f›n›n stratejisi bütün ülkelerde oldu¤u gibi, Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde de dünya koﬂullar›n›n tahlilinden türemelidir. Ulusal
programlar›n ça¤› I. Dünya Savaﬂ›’n›n patlak vermesiyle birlikte
sona ermiﬂtir. Yaklaﬂ›k bir yüzy›l sonra, dünya ekonomisinin
gösterdi¤i devasa büyüme ve küresel bütünleﬂme göz önünde
bulunduruldu¤unda, dünyan›n içinde bulundu¤u ekonomik
koﬂullar ve emperyalistler ve kapitalistler aras› çekiﬂmelerin yol
açt›¤› zorunluluklar, ulusal yaﬂam›n temel belirleyicileri
konumundad›r. Dolay›s›yla, Trotskiy’in aç›klad›¤› gibi, “proletaryan›n
ulusal yönelimi ancak bir dünya yöneliminden do¤abilir ve
do¤mal›d›r; bunun tersi de¤il.”

1. Sosyalist Eﬂitlik Partisi (SEP), Lev Trotskiy taraf›ndan 1938 y›l›nda
kurulan Sosyalist Devrimin Dünya Partisi, Dördüncü Enternasyonal’in
Uluslararas› Komitesi ile dayan›ﬂma içindedir ve onun siyasi
otoritesini kabul eder. SEP’in ilkeleri 20. Yüzy›l›n devrimci
kabar›ﬂlar›n›n temel deneyimlerini ve bunlara karﬂ›l›k gelen dünya
sosyalist devriminin program› için Marksistler taraf›ndan verilen
mücadeleyi bünyesinde bir araya getirir. Kitlelerin bilinçli siyasi
mücadeleye güçlü bir biçimde girmelerini ifade eden sosyalist
devrim, dünya tarihinde insanl›¤›n toplumsal örgütlenmesinin en
büyük ve en ilerici dönüﬂümünün –s›n›fl› toplumun ve dolay›s›yla
insan›n insan taraf›ndan sömürülmesinin sona erdirilmesininhabercisidir. Böylesi muazzam bir dönüﬂüm bütün bir tarihsel
dönemin eseridir. SEP’in ilkeleri, 1914 y›l›nda I. Dünya Savaﬂ›’n›n
patlak vermesiyle aç›lan, bunu k›sa bir süre sonra 1917 Ekim
Devriminde iktidar›n Rus iﬂçi s›n›f› taraf›ndan fethedilmesinin
izledi¤i bu dönemin deneyimlerinden türetilmiﬂtir ve zorunlu
olarak bu deneyimlere göndermede bulunmaktad›r.

4. ‹ﬂçi s›n›f›n›n devrimci mücadeleleri ilk olarak nerede -ister
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa isterse de Afrika, Asya
ya da Güneydo¤u Asya Adalar›’nda geliﬂmiﬂ veya daha az geliﬂmiﬂ
bir kapitalist ülkede- patlak verirse versin, bu büyük toplumsal
yang›n kaç›n›lmaz bir biçimde küresel boyutlar alacakt›r. Sosyalist
devrim ulusal bir çerçeve içinde tamamlanamayacakt›r ve
tamamlanamaz. Sosyalist devrim, Trotskiy’in Sürekli Devrim
Teorisinde öngördü¤ü gibi dünya arenas›nda tamamlanacakt›r.

2. SEP’in ayn› çizgide yer ald›¤› Dördüncü Enternasyonal, Lev
Trotskiy önderli¤indeki Marksist enternasyonalistler taraf›ndan,
Sovyetler Birli¤i’nin bürokratik yozlaﬂmas›na ve Stalin’in ve suç
ortaklar›n›n baﬂ›nda yer ald›klar› diktatörlük rejiminin dünya
sosyalist devriminin program›na ihanetine karﬂ›, yorgunluk nedir
bilmeksizin verilen mücadeleden do¤du. En sonunda, 1991 y›l›nda,
SSCB’nin da¤›lmas›na neden olan bu ihanetin siyasi kayna¤›,
Stalinist rejim taraf›ndan enternasyonalizmin yerine milliyetçili¤in
geçirilmiﬂ olmas›yd›.

5. Sosyalist Eﬂitlik Partisi’nin program›, modern kapitalist toplumda
önde gelen ve belirleyici uluslararas› devrimci güç olan iﬂçi s›n›f›n›n
ç›karlar›n› dile getirmektedir. SEP’in baﬂl›ca görevi Amerikan
iﬂçilerinin uluslararas› sosyalizmin program›na deste¤ini kazanmakt›r.
SEP, bu program temelinde iﬂçi s›n›f›n› Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde siyasi iktidar› almak ve bir iﬂçi devleti kurmak için
birleﬂtirmeye ve seferber etmeye çal›ﬂ›r. SEP, bu yolla, gerçek

3. Sosyalist devrim kapsam› bak›m›ndan uluslararas›d›r. Trotskiy’in
yazd›¤› gibi, “Sosyalist devrim ulusal arenada baﬂlar, uluslararas›
arenada geliﬂir, dünya arenas›nda tamamlan›r. Böylece sosyalist

3

4

anlamda demokratik, eﬂitlikçi ve sosyalist bir toplumun geliﬂimi
için gerekli olan nesnel koﬂullar› yaratacakt›r. Bu hedefler, ancak
amac› bütün ülkelerin iﬂçilerinin küresel birli¤ini sa¤lamak ve
Dünya Birleﬂik Sosyalist Devletleri’nin yarat›lmas› olan uluslararas›
bir stratejinin çerçevesi içinde gerçekleﬂtirilebilir.
Kapitalizmin Krizi
6. Kapitalizm ve onun ekonomik temelleri üzerinde geliﬂen
emperyalist sistem, modern dünyadaki insan yoksullu¤unun,
sömürünün, ﬂiddetin ve çekilen ›st›raplar›n baﬂl›ca nedenidir. Bir
sosyoekonomik örgütlenme sistemi olarak kapitalizm, tarihsel
olarak ilerici rolünü çok uzun zaman önce tüketti. Yirminci yüzy›l›n
–iki dünya savaﬂ›yla, say›s›z “yerel” çat›ﬂmayla, Nazizm kâbusuyla
ve di¤er biçimlerdeki asker-polis diktatörlükleriyle, patlak veren
soyk›r›m ve toplumsal pogromlar›yla- kanl› tarihi, kapitalist sisteme
yöneltilmiﬂ, cevapland›r›lmas› mümkün olmayan bir suçlamad›r.
Kapitalist-esinli ﬂiddettin yaﬂam›na mal oldu¤u kurbanlar›n say›s›
yüz milyonlar› bulmaktad›r. Bu say› bütün k›talarda amans›z bir
yoksulluk ve bu yoksullu¤un neden oldu¤u ›st›rap ve s›k›nt›lar
içinde yaﬂayan halk kitlelerini kapsamamaktad›r.
7. Mevcut üretici güçlerin eriﬂmiﬂ oldu¤u devasa boyutlar ve
teknolojide sa¤lanm›ﬂ olan ola¤anüstü geliﬂmeler yaln›zca yoksullu¤u
ortadan kald›rmak için de¤il, fakat ayn› zamanda her insana
gezegende yüksek bir yaﬂam standard› sa¤lamak için de fazlas›yla
yetecek düzeye ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. Bu eﬂi görülmemiﬂ maddi
zenginlik içinde, kültürün de h›zla geliﬂiyor olmas› gerekirdi. Ama
bunun yerine iﬂçi s›n›f›n›n yaﬂam koﬂullar› kötüleﬂiyor; perspektiften
ve gelecek umudundan yoksun b›rak›lm›ﬂ insan kültürü derin kriz
içinde. Olan ile olmas› gereken aras›ndaki bu çeliﬂkinin kayna¤›,
üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine ve dünyan›n irrasyonel bir
biçimde ulus-devletlere bölünmesine dayanan, küresel ekonomik
sistemdir.
8. ‹ﬂçi s›n›f›n›n yaﬂam standartlar›n› yükseltmek ve önemli toplumsal
sorunlar› ele almak için gösterilen bütün çabalar, üretim araçlar›
üzerindeki özel mülkiyetin, kapitalist piyasa anarﬂisinin, kâr
sisteminin ekonomik gerekliliklerinin ve son olarak, fakat ayn›
derecede önemli olan, egemen s›n›f›n kendi doymak bilmez
açgözlülü¤ünün ve ç›lg›nca para tutkusunun engeliyle
karﬂ›laﬂmaktad›r. Kapitalist piyasan›n, kaynak tahsisini en iyi
biçimde sa¤lad›¤› ve toplumsal ihtiyaçlar›n en ak›lc› arabulucusu
oldu¤u iddias›, son on y›l boyunca ard› arkas› kesilmeyen spekülatif
skandallar›n ve dünya ekonomik sistemini temellerinden sarsan
milyarlarca dolarl›k iflaslar dizisinin ortas›nda bütün itibar›n›
yitirmiﬂtir. “Yasal” mali iﬂlemlerle, a¤›r doland›r›c›l›k aras›ndaki
ayr›m çizgileri nereyse görünmez hale gelecek kadar silikleﬂmiﬂ
durumdad›r. Kiﬂisel servet birikiminin üretimden ve gerçek de¤erin
yarat›lmas›ndan kopar›lmas› kapitalist sistemin genel çürüyüﬂünün
bir ifadesidir.
9. Kâr sistemi ile insanl›¤›n varl›¤›n› sürdürebilmesi aras›ndaki
uzlaﬂmaz çeliﬂki, sözcü¤ün tam anlam›yla en tehlikeli ifadesini
küresel ›s›nma ve do¤al çevre krizinde bulmaktad›r. Bu krizin
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nedeni, burjuva medyas› taraf›ndan yanl›ﬂ bir biçimde iddia edildi¤i
gibi nüfus art›ﬂ›nda yatmamaktad›r. Ne de –geliﬂimleri insan
uygarl›¤›n›n ileriye do¤ru gitmesi için kritik öneme sahip olanbilim ve teknolojinin yol açt›¤› bir sonuçtur; tam aksine bunlar›n
irrasyonel ve köhnemiﬂ bir ekonomik sistem taraf›ndan kötüye
kullan›lmalar›n›n sonucudur. Giderek daha kritik bir hal alan iklim
de¤iﬂimi sorununa ve di¤er çevre sorunlar›na, kâr sisteminin
çerçevesi içinde gerçek bir çözüm bulunmas›n›n olanaks›zl›¤›,
burjuva politikac›lar›n›n –çevreye karﬂ› duyarl› oldu¤unu öne
sürenlerinin bile- inkâr ettikleri “uygunsuz bir gerçek”tir. Bütün
bilimsel kan›tlar, felaketi önlemek için sera gazlar›nda yap›lmas›
gereken indirimlerin, dünya ekonomisinin–gezegenin do¤al
çevresinin art›k ne kâr güdüsü ne de y›k›c› ulusal ç›karlar›n elinde
rehine olarak tutulmayaca¤›- sosyalist temelde yeniden
örgütlenmesinden baﬂka bir yolla sa¤lanamayaca¤›na iﬂaret
etmektedir.
10. Yay›lmakta olan ekonomik krizin ve iﬂçi s›n›f›n›n toplumsal
konumunun giderek kötüleﬂmesinin çözümü kapitalizmin reform
edilmesinde yatmamaktad›r, çünkü kapitalizm reformlarla
düzeltilemez. Bu kriz sistemik ve tarihsel bir karaktere sahiptir.
Feodalizmin yerini kapitalizme b›rakmas› gibi, kapitalizm de yerini
sosyalizme b›rakmal›d›r. Kilit sanayi kaynaklar›, finansal, teknolojik
ve do¤al kaynaklar kapitalist piyasa ve özel mülkiyetin alan›ndan
ç›kar›lmal›, topluma aktar›lmal› ve iﬂçi s›n›f›n›n demokratik gözetim
ve denetimi alt›na sokulmal›d›r. Ekonomik yaﬂam›n kapitalist
de¤er yasas› temelinde örgütlenmesinin yerine, amac› toplumsal
ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› olan, demokratik ekonomik planlama
temelinde, sosyalist yeniden örgütlenmesi geçirilmelidir.
Emperyalizm ve Savaﬂ
11. Ekonomik sistem, sanayi ve finans›n ulus-ötesi ﬂirketler
taraf›ndan yönetildi¤i koﬂullarda, küresel ölçekte iﬂlerken, kapitalizm
bir ulus-devletler sistemine çak›l› kalmay› sürdürmektedir. Ulusdevlet, son tahlilde, her bir ülkenin egemen s›n›f›n›n dünya
sahnesinde kendi ç›karlar›n›n peﬂinden koﬂtu¤u bir harekât üssü
görevi görmektedir. En baﬂta Amerika Birleﬂik Devletleri olmak
üzere baﬂl›ca emperyalist devletlerin jeopolitik egemenlik, etki
alanlar›, yaﬂamsal öneme sahip kaynaklar›n kontrolü ve ucuz
emek gücüne eriﬂim sa¤lamaya yönelik dizginlenemez yöneliﬂleri,
kaç›n›lmaz bir biçimde savaﬂa yol açmaktad›r. Bush yönetimi
taraf›ndan 2002 y›l›nda -1946 Nürnberg savaﬂ suçlar› mahkemesinde
oluﬂturulmuﬂ hukuksal içtihada ayk›r› biçimde- gündeme getirilen
“önleyici savaﬂ” doktrini, savaﬂ› bir politika arac› olarak
meﬂrulaﬂt›rmakta ve sonu olmayan ve giderek t›rmanan ﬂiddet
için zemin haz›rlamaktad›r.
12. Sosyalist Eﬂitlik Partisi, “Teröre karﬂ› Savaﬂ›”, Amerikan ﬂirketler
ve finans kuruluﬂlar› dünyas›n›n seçkinleri taraf›ndan, küresel
emellerini gerçekleﬂtirmek için askeri ﬂiddet kullanmak amac›yla
ortaya at›lm›ﬂ sahte bir bahane olarak kesin bir biçimde
reddetmektedir. Hükümet ve medya, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin
sömürgeci tahakküme karﬂ› mücadele içinde oluﬂmuﬂ olan devrimci
kökenlerini unutarak, ülkelerinin yabanc› ordular taraf›ndan iﬂgal
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edilmesine karﬂ› direnen herkesi “terörist” olarak damgalamaktad›r.
SEP, bu emperyalist güdülü kara çalmaya ﬂiddetle karﬂ› ç›kar ve
insanlar›n yeni-sömürgeci iﬂgalcilere karﬂ› kendilerini, evlerini ve
ülkelerini savunma temel haklar›n› savunur. Bu ilkeli tutum, SEP’in
hem iﬂgal alt›ndaki ülkelerde hem de dünyan›n herhangi bir
bölgesinde masum sivilleri hedef alan ﬂiddet eylemlerine karﬂ›
ç›k›ﬂ›n› azaltmaz. Meﬂru bir biçimde terörist olarak tan›mlanabilecek
bu tür eylemler, siyasi olarak gerici niteliktedir. Masum sivillerin
öldürülmesi halk aras›nda öfkeye, ﬂaﬂk›nl›¤a ve kafa kar›ﬂ›kl›¤›na
neden olur. ‹ﬂgal alt›ndaki ülkede mezhepler ve topluluklar
aras›ndaki ayr›l›klar› derinleﬂtirir. Terör, uluslararas› düzeyde
uyguland›¤›nda iﬂçi s›n›f›n›n birlik mücadelesini zay›flat›r ve
ABD’de düzenin kurumlar› içinde savaﬂa baﬂvurmay› hakl› göstermek
ve meﬂru hale getirmek için bu tür olaylar› f›rsat olarak gören
unsurlar›n elini güçlendirir.
13. SEP, Irak’taki ve Afganistan’daki bütün ABD askeri güçlerinin
derhal geri çekilmesini talep eder; Beyaz Saray ve Pentagon
taraf›ndan ﬂu ya da bu nedenle ABD emperyalizminin küresel
ç›karlar›n›n önünde duran engeller olarak görülen ‹ran’a ve di¤er
ülkelere yönelik tehditlere son verilmesi ça¤r›s› yapar. SEP, ABD
militarizmine ve onun savaﬂ planlar›na karﬂ› en geniﬂ kitlesel
protestolar› teﬂvik eder ve destekler. Ama savaﬂ›n nedenleri
toplumun ekonomik yap›s›n›n ve siyasi olarak ulus devletlere
bölünmüﬂ olmas›n›n içinde sakl› oldu¤undan, emperyalist militarizme
ve savaﬂa karﬂ› mücadele ancak iﬂçi s›n›f›n› uluslararas› devrimci
bir strateji ve program temelinde seferber edebildi¤i ölçüde baﬂar›l›
olabilir.
Kapitalist Devlet ve Demokrasi
14. Sosyalist politikalar›n uygulamaya konmas›n›n baﬂl›ca önkoﬂulu
siyasi iktidar›n iﬂçi s›n›f› taraf›ndan fethedilmesi ve bir iﬂçi devletinin
kurulmas›d›r. ‹ﬂçi s›n›f› iktidar mücadelesinde bütün demokratik
ve yasal haklar› kullanmak zorunda olmakla birlikte, engin tarihsel
deneyim, toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesini burjuva
demokrasisinin ve kapitalist devletin mevcut kurumlar›n›n çizdi¤i
çerçeve içinde sa¤layamayaca¤›n› ortaya koymuﬂtur. Devletin,
s›n›f egemenli¤inin bir arac› olarak “yaln›zca silahl› adamlardan
de¤il, fakat ayn› zamanda maddi eklentilerinden, hapishanelerinden
ve her türlü ceza kurumundan da” (Engels) oluﬂtu¤unu belirten
klasik Marksist tan›m›, bugün bir yüzy›l öncesinde oldu¤undan
bile daha do¤rudur. Devlet, reformistlerin her zaman öne sürdükleri
gibi, toplumsal çat›ﬂman›n tarafs›z bir arabulucusu de¤ildir. Bizzat
devletin varl›¤› toplumun uzlaﬂmaz karﬂ›tl›k içindeki s›n›flara
bölünmüﬂ oldu¤una tan›kl›k etmektedir. Burjuva devlet, kapitalist
s›n›f›n siyasi diktatörlü¤ünü sürdüren bir araçt›r. Hatta burjuvazi,
temel s›n›f ç›karlar›na yönelik (Yarg›tay Hâkimi Oliver Wendell
Holmes’un ifadesiyle) “aç›k ve mevcut bir tehlike” alg›lad›¤› zaman
temel anayasal güvenceleri ve usulleri bir kenara itme hakk›n›
hukuksal olarak sakl› tutmaktad›r.
15. Günümüzün Amerikan devleti, Amerika Birleﬂik Devletleri
içinde egemenli¤ini meﬂrulaﬂt›rmak ve dünyan›n dört bir yan›nda
ﬂiddete baﬂvurmas›n› hakl› göstermek için bir yandan demokratik
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retori¤i kullan›rken, di¤er yandan elinde benzeri görülmemiﬂ
geniﬂlikte bir bask›c› mekanizmalar setini tutmaktad›r: iki milyondan
fazla insan›n parmakl›klar›n arkas›nda tutuldu¤u, dünya üzerindeki
en büyük boyutlu hapishane sistemi; çok büyük ve aﬂ›r› derecede
silahland›r›lm›ﬂ bir polis gücü; her y›l 14 milyon tutuklaman›n
davas›n› gören ve idam cezas› verme yetkisine sahip olan bir
hukuk sistemi; son derece güçlü ve savurganca finanse edilen,
militaristçe ve anti-demokratik düﬂüncelerle dolu bir askeri güç
ve casusluk yapma ve insanlar›n özel yaﬂamlar›n› gözetleme
konular›nda ola¤anüstü yetkilerle donat›lm›ﬂ, muazzam bir “ulusal
güvenlik” ayg›t›. Amerikan halk›n›n bütün bu kurumlar üzerinde,
kesinlikle hiçbir etkin gözetim veya denetim gücü bulunmamaktad›r.
‹ﬂkence devlet politikas› haline getirildi, habeas corpus [ihzar emri
hakk› - gözalt›ndaki kiﬂinin suçunun tespiti için mahkemeye
ç›kar›lmas›n› sa¤layan emir – ç.n.] büyük ölçüde k›s›tland› ve
devlet, Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki devlet hapishanelerine
ek olarak, kimli¤i belirsiz kiﬂilerin, “düﬂman savaﬂç›lar” addedilenlerin
kaybedildikleri, gizli hapishanelerden oluﬂan bir uluslararas› gulag
[Rusça, “Devlet Kamplar› Yüksek Yönetimi”nin baﬂ harflerinden
oluﬂan bir k›saltma. SSCB’de milyonlarca insan›n çok a¤›r koﬂullar
alt›nda çal›ﬂt›r›ld›¤› kamplara verilen ad - ç.n.] a¤›na sahip.
16. Daha önceki bir tarihsel dönemde oluﬂturulmuﬂ olan demokratik
haklar büyük ölçüde erozyona u¤rat›ld›. Lincoln’ün “halk›n, halk
taraf›ndan ve halk için yönetildi¤i” bir hükümeti öngören demokratik
anlay›ﬂ›, uzun zaman önce yozlaﬂt›r›larak, zenginlerin, zenginler
taraf›ndan ve zenginler için yönetimi haline getirilmiﬂ durumda.
Oy verme hakk›, seçim kampanyalar›n› büyük ﬂirketlerce
desteklenen iki büyük siyasi partinin tekellerinde tutmalar›n›
güvence alt›na alan, kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ bir partiler üstü “iki-partili”
sistem taraf›ndan düzenlenen bir siyasi süreç içinde, çok az anlam
taﬂ›maktad›r. Var olan seçim sistemi Demokratlara ve
Cumhuriyetçilere karﬂ› ç›kan partilerin seçime etkili bir biçimde
kat›lmalar›na olanak vermemektedir. Oy pusulalar›nda yer almay›
düzenleyen yasalar, iki parti diktatörlü¤üne yönelik meydan
okumalar› önleyecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde, büyük
medya kuruluﬂlar› güçlü dev ﬂirketlerin ç›karlar› taraf›ndan
yönlendirildikleri zaman, bas›n özgürlü¤ü de çok az anlam ifade
etmektedir. Üstelik alternatif düﬂüncelerin duyulmas› olas›l›¤›n›
yaratm›ﬂ olan internetin giderek daha fazla sertleﬂen düzenlemelere
tâbi tutulaca¤›na dair çok say›da iﬂaret ortaya ç›km›ﬂ durumdad›r.
‹ﬂçilerin ‹ktidar› için Mücadele
17. Demokratik haklar›n savunulmas›, sosyalizm için verilen
mücadeleye kopmaz bir biçimde ba¤l›d›r. Demokrasi olmadan
sosyalizm olamayaca¤› gibi, sosyalizm olmadan da demokrasi
olmayacakt›r. Ekonomik eﬂitlik olmadan, siyasi eﬂitlik olanaks›zd›r.
Savaﬂa karﬂ› mücadele gibi, demokratik haklar› savunmak ve
geniﬂletmek de, iﬂçi s›n›f›n›n devlet iktidar›n› fethetmek için
sosyalist bir program temelinde ba¤›ms›z siyasi seferberli¤ini
gerektirmektedir.
18. ‹ﬂçilerin iktidar›n›n kurulmas›, burjuva devletin var olan
kurumlar›na sosyalist adaylar›n seçilmesinden çok daha fazlas›n›
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gerektirir. Bir iﬂçi hükümetinin temellerini atabilmek için gerçek
kat›l›mc› demokrasinin –devrimci kitle mücadelelerinin içinden
yükselen ve toplumun iﬂçi s›n›f› ço¤unlu¤unu temsil eden- yeni
biçimlerinin ve yap›lar›n›n geliﬂtirilmesi; yani, iﬂçilerin iﬂçiler
taraf›ndan ve iﬂçiler için yönetildi¤i bir hükümet gerekir. Böyle
bir hükümetin politikas›, ekonomik yaﬂam›n sosyalist dönüﬂümü
için esas olan önlemleri uygulamaya koyarken, iﬂçi s›n›f›n›n karar
alma süreçlerine demokratik kat›l›m›n›n ve bunlar üzerindeki
denetiminin muazzam bir biçimde geniﬂletilmesini teﬂvik edecek
ve aktif olarak destekleyecektir. Demokratik süreçleri k›s›tlayan
ya da halka karﬂ› komplo merkezleri olarak çal›ﬂan mevcut
(emperyal Baﬂkanl›k, düzenli ordu ve ulusal-güvenlik ayg›t› gibi)
kuruluﬂlar›n la¤vedilmesinden yana olacakt›r. Kitlelerin kendileri
taraf›ndan kararlaﬂt›r›lacak olan bu ve bunun gibi zorunlu olan
di¤er köklü demokratik de¤iﬂiklikler, ancak sosyalist bilinçle
donat›lm›ﬂ iﬂçi s›n›f›n›n kitlesel seferberli¤inin sa¤lanmas›yla
mümkün olabilir.
‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasi Ba¤›ms›zl›¤›
19. ‹ktidar için verilen mücadele iﬂçi s›n›f›n›n kapitalist s›n›f›n
partilerinden, siyasi temsilcilerinden ve arac› simsarlar›ndan
koﬂulsuz siyasi ba¤›ms›zl›¤›n› gerektirir. ‹ﬂçi s›n›f›, elleri di¤er s›n›f
ç›karlar›n›n siyasi temsilcilerine verdi¤i ve onu siyasi olarak
güçsüzleﬂtiren ödünlerle ba¤l› bir haldeyken, sosyalist bir program›
uygulamaya koymak ﬂöyle dursun, iktidara bile gelemez. Bu, her
ﬂeyden önce Demokrat Parti’nin Cumhuriyetçi Parti’ye k›yasla bir
“ehven-i ﬂer”i temsil etti¤ine dair eskimiﬂ ve sahte efsanenin
tereddütsüz bir biçimde reddedilmesi anlam›na gelmektedir. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n–kökenleri ‹ç Savaﬂ öncesi dönemin köle sahibi s›n›f›na
uzanan- bu gerici kapitalist partiye olan ba¤l›l›¤›, Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde emek hareketinin tarihsel olarak Aﬂil topu¤u
olmuﬂtur. ‹ﬂçi hareketinin sahip oldu¤u, ﬂiddetli s›n›f çat›ﬂmas› ve
endüstriyel militanl›k gelene¤ine karﬂ›n, Demokrat Parti’ye olan
–sendika bürokrasisi, Komünist Parti’nin Stalinistleri ve say›s›z
orta s›n›f siyasi e¤ilimin on y›llar boyunca destekledikleri- ba¤›ml›l›¤›,
iﬂçi s›n›f›n›n kendi s›n›f program› için, kendi bayra¤› alt›nda
mücadele etti¤i, ba¤›ms›z ve siyasi s›n›f bilincine sahip bir
hareketinin geliﬂmesinin önünü fiilen t›kam›ﬂt›r. Sosyalist Eﬂitlik
Partisi’nin önünde duran devasa siyasi sorumluluklar aras›nda,
iﬂçi s›n›f›n›n Demokratik Parti’den ve bir bütün olarak iki parti
sisteminden kal›c› ve geri döndürülemez bir kopuﬂ gerçekleﬂtirmesini
savunmak, teﬂvik etmek ve desteklemek de yer almaktad›r.
20. Bununla birlikte, SEP’in Demokrat ve Cumhuriyetçi partilere
olan muhalefeti, bu iki düzen partisine karﬂ› siyasi muhalif olarak
ortaya ç›kabilecek herhangi bir güce, program› her ne olursa olsun
destek vermek gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde, Demokratlara ve Cumhuriyetçilere karﬂ›, iﬂçi s›n›f›n›n
ç›karlar› aç›s›ndan gerçek bir siyasi ve programatik bir alternatif
önermeden, iki parti sistemine yönelik yayg›n hoﬂnutsuzlu¤a
seslenen, üçüncü “protesto” partilerinin uzun bir tarihi vard›r.
Geçti¤imiz y›llarda Ross Perot’nun, az›msanamayacak bir destek
sa¤layan Reform Partisi hareketi, yeterli mali kaynaklar›n ve medya
ilgisinin oldu¤u bir ortamda, kitlesel hoﬂnutsuzlu¤un nas›l burjuvazi
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taraf›ndan manipüle edilebildi¤ine ve siyasi olarak etkisiz hale
getirilebildi¤ine dair bir örnek oluﬂturmaktad›r. Birkaç ulusal
seçime, çok say›da eyalet seçimine ve yerel seçime kat›lm›ﬂ olan
Yeﬂil Parti’ye gelince, bu parti, orta s›n›f›n çeﬂitli katmanlar› ad›na,
var olan toplumda –öncelikli olarak çevreyle ilgili konular alan›ndas›n›rl› reformlar›n yap›lmas›n› savunan bir örgüttür. Yeﬂil Parti’nin
siyasi yandaﬂlar›n›n birço¤u Demokrat Parti’nin içinde veya
çeperinde faaliyet yürütmektedirler. Ayr›ca, Amerika Birleﬂik
Devletleri’nin s›n›rlar›n›n ötesinde, di¤er ülkelerdeki Yeﬂil politikac›lar
burjuva hükümetlerinin içinde yer almakta ve kapitalist devlete
de¤erli hizmetler vermektedirler.
21. SEP, siyasi e¤ilimlerin de¤erlendirilmesinde belirleyici k›stas›n
bu e¤ilimlerin ﬂu ya da bu sorun üzerindeki dönemsel tutumlar›
de¤il, tarihleri, programlar›, perspektifleri ve s›n›f temelleri ve
yöneliﬂleri oldu¤unu düﬂünmektedir. Tarih iﬂçi s›n›f›n›n, seçim
sand›¤›nda geçici kazan›mlar elde etmek ad›na, iﬂçilerin en temel
siyasi, toplumsal ve ekonomik ç›karlar›n› kurban ettikleri seçim
ittifaklar› kurulmas› yoluyla, siyasi bir ç›kmaz soka¤a sürüklendi¤i
say›s›z örnekle doludur. 1930’lu y›llarda Stalinistler ve Sosyal
Demokrat partiler taraf›ndan oluﬂturulan “Halk Cephesi” ittifaklar›,
tarihsel ve uzun dönemli ç›karlar›n, geniﬂ tabanl›, çok s›n›fl› ve
dolay›s›yla içinde uzlaﬂmaz toplumsal ç›karlar›n yer ald›¤›, güç
kayb›na neden olan koalisyonlar oluﬂturman›n peﬂinde, dar görüﬂlü
ve haince bir yaklaﬂ›mla kurban edilmesinin sonuçlar›n›n en trajik
örneklerini sunmaktad›r.
Oportünizme Karﬂ›
22. Sosyalist Eﬂitlik Partisi, bütün siyasi sorunlara yaklaﬂ›m›nda ve
uygun taktikleri seçiﬂinde, kapitalist sistemin do¤as›na hükmeden
yasalar›n ve s›n›fl› toplumun siyasi dinamiklerinin bilimsel bir
kavran›ﬂ› ve tarihin derslerinin sistematik bir biçimde özümsenmesi
temelinde, iﬂçi s›n›f›n›n temel ç›karlar›n› savunmaktad›r. SEP’i,
k›sa vadeli taktik kazan›mlar›n peﬂinde iﬂçi s›n›f›n›n uzun vadeli
ç›karlar›n› gözden ç›karan oportünist politikalara karﬂ›s›nda
uzlaﬂmaz bir konuma yerleﬂtiren ﬂey iﬂte bu yaklaﬂ›md›r.
Oportünistler ilkelere ihanetlerini birçok kez, “esneklikten yoksun”
dogmalar›n esiri olmayan ve kendi pratiklerini, verili herhangi bir
durumun gereklerine nas›l uyarlayacaklar›n› sezinleyebilen, gerçekçi
politikac›lar olduklar›n› iddia ederek savundular. Bu tür “gerçekçi”
politikalar birçok kez –tam da yüzeysel, izlenimci, Marksist olmayan
ve dolay›s›yla nesnel koﬂullar›n ve s›n›f mücadelesinin dinamiklerinin
gerçekçi olmayan ve yanl›ﬂ de¤erlendirmelerini temel ald›klar›
için- felaketlerin yaﬂanmas›na neden oldular.
23. Ancak oportünizm salt bir entelektüel ve teorik hatan›n ürünü
de¤ildir. Kapitalist toplumda önemli sosyoekonomik kökleri vard›r
ve iﬂçi hareketi içinde, düﬂman s›n›f güçlerinin bask›s›n›n bir
ifadesi olarak geliﬂir. Oportünizmin -19. Yüzy›l›n sonlar›nda Alman
Sosyal Demokrasisi içinde ortaya ç›kan Bernstein’›nkinden,
1920’lerde Bolﬂevik Parti içinde büyüyen Stalin’inkine ve 1950’lerin
baﬂlar›nda Dördüncü Enternasyonal içinde geliﬂen Pablo ve
Mandel’inkinden, nihayet 1980’lerin ortalar›nda Britanya’daki
‹ﬂçilerin Devrimci Partisi’nin DEUK’tan kopmas›na neden olan
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oportünizmine var›ncaya kadar- bütün önemli d›ﬂa vurumlar›n›n
kökleri izlendi¤inde, burjuva ve küçük burjuva toplumsal güçlerin
iﬂçi s›n›f› üzerinde sahip olduklar› etki gücüne ulaﬂ›l›r. Revizyonizmin
ve oportünist politikalar›n temelinde yatan neden ve taﬂ›d›klar›
önem budur. Bu tür e¤ilimlere karﬂ› mücadele etmek dikkatleri
parti inﬂas›ndan baﬂka bir yere yönlendirmek de¤ildir; bu mücadele
iﬂçi s›n›f› içinde Marksizm için verilen kavgan›n en yüksek
noktas›d›r.
Sosyalist Bilinç ve Önderlik Krizi
24. Sosyalist Eﬂitlik Partisi, DEUK’la siyasi dayan›ﬂma içinde,
devrimci sosyalist bilincin iﬂçi s›n›f› içinde kendili¤inden
geliﬂmeyece¤ine iliﬂkin –Bolﬂevik Parti’nin inﬂa edilmesi s›ras›nda
Lenin taraf›ndan sistematik olarak geliﬂtirilen ve Dördüncü
Enternasyonal’in kurulmas› ve inﬂa edilmesi mücadelesi içinde
Trotskiy taraf›ndan ileriye do¤ru taﬂ›nan- klasik Marksist anlay›ﬂ›
savunur. Sosyalist bilinç tarihsel geliﬂmeye ve kapitalist üretim
tarz›n›n yasalar›na yönelik bilimsel kavray›ﬂ› gerektirir. Bu bilginin
ve kavray›ﬂ›n iﬂçi s›n›f›na götürülmesi gerekir ve bu Marksist
hareketin temel görevidir. Lenin, Ne Yapmal›?’da, “Devrimci teori
olmadan devrimci hareket olmaz” diye yazd›¤› zaman vurgulad›¤›
nokta tam olarak buydu. Devrimci partinin iﬂçi hareketine Marksist
teoriyi taﬂ›ma çabalar› d›ﬂ›nda kitlesel iﬂçi s›n›f› bilincinin a¤›r
basan biçimi, Lenin taraf›ndan iﬂçi s›n›f›n›n “burjuva bilinci” olarak
tan›mlanan sendikal düzeyde kalacakt›r. Devrimci bilinç için
verilen mücadelenin, genellikle entelektüel ve Marksist “seçkincili¤e”
karﬂ› yap›lan demagojik sald›r›lar eﬂli¤inde küçümsenmesi, gerici
akademisyenlerin ve siyasi oportünistlerin sermayesidir.
25. Sosyalizmin zaferi –ve dolay›s›yla insan uygarl›¤›n›n varl›¤›n›
sürdürmesi ve ileriye do¤ru geliﬂimi- Dördüncü Enternasyonal’in,
Sosyalist Devrimin Dünya Partisi’nin, Marksist teorinin temelleri
üzerinde inﬂas›n› gerektirir. Sosyalizm salt bilinç d›ﬂ› bir tarihsel
sürecin kaç›n›lmaz sonucu olarak gerçekleﬂmeyecektir. 20. Yüzy›l›n
bütün tarihi, tarihsel maddeci determinizmin bir karikatürü olan
ve Marx, Engels, Lenin ve Trotskiy’in çal›ﬂmalar›nda ortaya konan,
bilgi, teori ve pratik aras›ndaki dinamik etkileﬂimle hiçbir ortak
yan› bulunmayan bu tür kaderci “kaç›n›lmazc›l›¤›n” aleyhine
tan›kl›k yapmaktad›r. Kapitalizm 20. Yüzy›lda, nesnel koﬂullar
sosyalizm için yeterince olgunlaﬂmam›ﬂ oldu¤u için de¤il, kitlesel
iﬂçi s›n›f› partileri sosyalist devrim için “yeterli olmad›klar›”ndan
ayakta kalabildi. ‹ﬂçi s›n›f› tekrar ve tekrar destans› mücadeleler
verdi. Ama bu mücadeleler Stalinistler, sosyal demokratlar,
merkezciler ve reformist örgütler taraf›ndan yanl›ﬂ yönlendirilerek,
yenilgiyle sonuçland›.
26. Kapitalizm bugün var olmaya, iﬂçi s›n›f›n›n kendi örgütleri
–kitlesel siyasi partileri ve sendikalar- eliyle u¤rat›ld›¤› ihanetler
nedeniyle devam edebilmektedir. “Bir bütün olarak dünyan›n
siyasi durumuna damgas›n› vuran, esas olarak proletaryan›n
önderli¤inin tarihsel bunal›m›d›r.” Lev Trotskiy’in Dördüncü
Enternasyonal’in kuruluﬂ belgesinin ilk sat›r›n› oluﬂturan bu
sözcükler, ça¤daﬂ siyasi gerçekli¤in bir tan›m› olarak geçerlili¤ini
bütünüyle korumaktad›r. Bugün dünya üzerinde iﬂçi s›n›f›n›
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devrimci mücadeleye davet etmek ﬂöyle dursun, kendisini var
olan dünya kapitalist düzeninin bir karﬂ›t› olarak sunan tek bir
kitlesel örgüt bulunmamaktad›r. Bu, iﬂçi s›n›f›n›n öfkesinin ve
hoﬂnutsuzlu¤unun eski, siyasi olarak kemikleﬂmiﬂ örgütler taraf›ndan
bast›r›ld›¤›, gerçeküstü bir ortam yaratt›. Ama ayn› zamanda
Trotskiy’in Dördüncü Enternasyonal’in kuruluﬂ belgesi olan Geçiﬂ
Program›’nda yazm›ﬂ oldu¤u gibi: “Kitlelerin yönelimi ilk olarak
bir yandan çürüyen kapitalizmin nesnel koﬂullar› ve ikinci olarak
da eski iﬂçi örgütlerinin haince politikalar› taraf›ndan
belirlenmektedir. Bu etkenlerden belirleyici olan›, elbette ki ilkidir:
tarihin yasalar› bürokratik ayg›ttan güçlüdür.”
Marksist Teori ve ‹ﬂçi S›n›f›
27. Kapitalist sistemin çeliﬂkileri iﬂçi s›n›f›n›, toplumun devrimci
bir anlay›ﬂla yeniden örgütlenmesini gündeme getirecek olan
mücadelelerin içine çekecektir. Bu mücadeleler nesnel olarak,
üretici güçlerin küresel bütünleﬂmesinin ulaﬂm›ﬂ oldu¤u geliﬂkin
düzeyden kaynaklanan bir biçimde, aç›kça uluslararas› bir karaktere
sahip olacakt›r. Dolay›s›yla modern ça¤›n büyük stratejik görevi,
belirleyici öneme sahip olan uluslararas› devrimci güç olarak,
bütün ülkelerin iﬂçilerinin siyasi birli¤ini sa¤lamakt›r.
28. Sosyalist Eﬂitlik Partisi faaliyetlerini yürütürken tarihin ve
toplumun nesnel yasalar›n›n, özellikle kapitalist üretim tarz›n›n
çeliﬂkilerinde ifade edildikleri halleriyle tahlilini temel almaktad›r.
Felsefi maddecili¤e dayanan Marksizm, maddenin düﬂünceden
önce geldi¤ini vurgular. Marx ﬂöyle yaz›yordu: “‹dea, insan zihninde
yans›t›lm›ﬂ ve düﬂünce biçimlerine tercüme edilmiﬂ maddi dünyadan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.” Maddi dünyay› ve onun düﬂüncedeki
yans›ma biçimlerini, de¤iﬂmeyen nesnelerin ve kavramlar›n içsel
olarak farkl›laﬂmam›ﬂ bir toplam› olarak de¤il, sürekli hareket
halinde ve karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde, antagonist ve farkl› e¤ilimler
taﬂ›yan karmaﬂ›k bir süreç olarak gördü¤ünden, Marx’›n materyalizmi
diyalektiktir.
29. SEP, iﬂçi s›n›f›n›n ileri kesimleri içinde, tarihe yönelik bilimsel
bir anlay›ﬂ›, kapitalist üretim tarz›n›n ve ortaya ç›kmas›na neden
oldu¤u toplumsal iliﬂkilerin bir bilgisini ve bugünkü krizin gerçek
do¤as›na ve dünya çap›ndaki tarihsel etkilerine iliﬂkin bir kavray›ﬂ›
geliﬂtirmek için çaba göstermektedir. SEP, nesnel bir tarihsel süreç
eliyle yarat›lan maddi toplumsal devrim potansiyelini, s›n›f bilinçli
ve özgüven sahibi bir siyasi harekete dönüﬂtürmeye çal›ﬂmaktad›r.
SEP, tarihsel maddeci çözümleme yöntemini dünyadaki geliﬂmelere
uygulayarak, dünya kapitalist krizinin ﬂiddetlenece¤ini öngörmekte
ve bunun yarataca¤› sonuçlara karﬂ› haz›rlanmakta, olaylar›n
mant›¤›n› aç›¤a ç›karmakta ve uygun siyasi tepkiyi –stratejik ve
taktik olarak- formüle etmektedir. SEP, toplumun ilerici ve sosyalist
dönüﬂümünün yaln›zca siyasal bilince sahip iﬂçi s›n›f›n›n kitlesel
mücadelesi yoluyla sa¤lanabilece¤ini vurgulamaktad›r. Yal›t›lm›ﬂ
bireylerin, ﬂiddete baﬂvuran eylemleri asla iﬂçi s›n›f›n›n kolektif
mücadelesinin yerini tutamaz. Uzun siyasi deneyimin gösterdi¤i
gibi, bireysel ﬂiddet eylemleri s›kl›kla provokatörler taraf›ndan
k›ﬂk›rt›lmakta ve devletin elini güçlendirmektedir.
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30. SEP, her koﬂul alt›nda temel devrimci sosyalist ilkeye ba¤l›
kal›r: iﬂçi s›n›f›na do¤ruyu söylemek. Partinin program› siyasi
gerçekli¤in bilimsel ve nesnel bir de¤erlendirmesini temel almak
zorundad›r. Oportünizmin en sinsice biçimi, iﬂçilerin gerçe¤e haz›r
olmad›¤›, Marksistlerin mevcut kitlesel bilinç düzeyini –ya da daha
do¤rusu oportünistlerin öyle oldu¤unu düﬂündükleri bilinç düzeyiniç›k›ﬂ noktalar› olarak almalar› ve programlar›n› kitlelerin saflar›nda
var olan önyarg›lara ve kafa kar›ﬂ›kl›¤›na uyarlamalar› gerekti¤ini
söyleyerek, kendini hakl› çal›ﬂmaya ç›karan biçimidir. Bu korkakça
yaklaﬂ›m ilkeli devrimci politikan›n anti-tezidir. Trotskiy 1938’de
ﬂöyle diyordu: “Program iﬂçilerin geri kalm›ﬂl›¤›n› de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n
nesnel görevlerini ifade etmelidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n geri kalm›ﬂl›¤›n›
de¤il, toplumu oldu¤u gibi yans›tmal›d›r. ‹ﬂte bu nedenle
program›m›zda, en baﬂta Amerika Birleﬂik Devletleri olmak üzere,
kapitalist toplumun sosyal krizinin keskinli¤ini bir bütün olarak
ifade etmeliyiz.” Trotskiy ﬂöyle devam ediyordu: “Partinin birincil
sorumlulu¤u nesnel durumun aç›k, dürüst bir tablosunu ve bu
durumdan kaynaklanan tarihsel görevleri, iﬂçilerin bugün bunun
için yeterince olgunlaﬂm›ﬂ olup olmad›¤›na bakmaks›z›n ortaya
koymakt›r. Görevlerimiz iﬂçilerin düﬂünüﬂ biçimine ba¤›ml› de¤ildir.
Görev iﬂçilerin düﬂünüﬂ biçimini geliﬂtirmektir. Program›n formüle
etmesi ve ileri iﬂçilere sunmas› gereken ﬂey iﬂte budur.” Bu sözler
SEP’in yaklaﬂ›m›n› tam olarak ifade etmektedir.
Sendikalar›n ‹haneti
31. Oportünistlerin iﬂçilere gerçe¤i söylemekten geri durmalar›,
as›l olarak, her zaman, iﬂçi s›n›f›n›n kapitalist sisteme itaatkâr
kalmas›n› sa¤layan eski gerici, bürokratikleﬂmiﬂ ve tamamen
korporatist nitelikteki sendikalara ve siyasi örgütlere siyasi paravana
sa¤lama ve bunlar›n otoritesini koruma çabalar›yla ba¤lant›l›d›r.
SEP, oportünistlerin aksine, iﬂçi s›n›f›n›n saflar›nda, emekçileri
temsil etme iddias›ndaki eski örgütlerin –Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde esas olarak sendikalar›n- do¤as›na iliﬂkin bir kavray›ﬂ
geliﬂtirmeyi hedeflemektedir. AFL-CIO ve onun hizipçi rakibi
“Kazanmak için De¤iﬂim” [“Change to Win”] adl› koalisyon, kiﬂisel
gelirlerini, iﬂçi s›n›f›n›n ﬂirketlerce sömürülmesini kolaylaﬂt›rmada
oynad›klar› etkin ve bilinçli rolden sa¤layan, az›msanamayacak
say›daki bir orta-s›n›f yöneticiler katman› taraf›ndan ve onlar›n
ç›karlar›na hizmet etmek üzere yönetilmektedir. Sendikalar
geçti¤imiz çeyrek yüzy›l süresince grevlerin k›r›lmas›nda, ücretlerin
düﬂürülmesinde, sosyal haklar›n ortadan kald›r›lmas›nda, iﬂten
ç›karmalarda ve fabrikalar›n kapat›lmas›nda önemli bir rol oynad›lar.
Bu süreçte, yaﬂanan üye kayb›na ra¤men sendikalar›n gelirleri ve
yöneticilerinin maaﬂlar› artmaya devam etti. Üyelerinin yaﬂad›¤›
s›k›nt›lardan yal›t›lm›ﬂ ve onlara yabanc› bir halde olan; “aidatlarda
check-off sistemi” [Sendika aidat›n›n iﬂverence iﬂçi ücretinden
kesilmesi ve sendikan›n hesab›na yat›r›lmas› sistemi-ç.n.] ve çal›ﬂma
yasalar› eliyle tabandan gelen protestolardan korunan sendikalar,
ﬂirketlere ve istihbarat örgütleri dâhil, kapitalist devlete binlerce
iple ba¤l›d›rlar. Sosyalist Eﬂitlik Partisi, iﬂçi s›n›f›n› temsil etmeyen
bu çürümüﬂ örgütlere karﬂ› baﬂ kald›r›lmas› ve bu örgütlerden
kopulmas› ça¤r›s› yapar. Bu, iﬂverenler ve sendika yöneticileri
taraf›ndan elbirli¤iyle ezilen iﬂçilere ulaﬂmak ve onlara yard›mc›
olmak için gerekli oldu¤u ölçüde, SEP’in bu örgütlerin içinde
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çal›ﬂmaktan geri duraca¤› anlam›na gelmez. Ancak SEP, böyle bir
çal›ﬂmay› devrimci bir perspektif temelinde; her noktada, tabandaki
iﬂçilerin ç›karlar›n› gerçekten temsil eden ve demokratik denetime
tabi olan–fabrika ve iﬂyeri komiteleri gibi- yeni ba¤›ms›z örgütlerin
oluﬂturulmas›n› savunarak yürütür.
Kimlik Politikas›na Karﬂ› S›n›f›n Birli¤i
32. ‹ﬂçi s›n›f›n›n birlik mücadelesini zay›flatmakta ve s›n›f bilincini
geriye götürmekte önemli bir rol oynayan bir baﬂka oportünizm
biçimi, “kimlik” politikas›n›n –ulusal, etnik, ›rksal, dilsel, dini,
toplumsal cinsiyet ve cinsel ayr›mlar›n s›n›f konumlar›n›n üzerine
ç›kar›lmas›na dayanan- say›s›z biçimlerinin ön plana ç›kar›lmas›d›r.
S›n›ftan kimli¤e do¤ru bu kay›ﬂ, bütün emekçi insanlar›n karﬂ›
karﬂ›ya olduklar›, kökleri kapitalist sistemde bulunan zorluklar›n
gerçek nedenlerinin anlaﬂ›lamamas› pahas›na yaﬂanmaktad›r. En
kötüsü, bu kay›ﬂ sosyalist bir toplumda bütün insanlara, bu tür
aﬂa¤›lay›c›, insanl›ktan ç›kar›c› ve keyfi ayr›mlar söz konusu
olmadan, ücretsiz olarak sa¤lanacak olan e¤itim kurumlar›na,
istihdama ve di¤er “f›rsatlara” eriﬂim için, farkl› “kimlikler” aras›nda
rekabeti körüklemektedir. Pozitif ayr›mc›l›k programlar› esas olarak
görece küçük bir orta s›n›f katman›na fayda sa¤lamaktad›r.
1950’lerde ve 1960’larda Afrikal› Amerikal› kitlelerin tarihi sivil
haklar hareketine egemen olmuﬂ olan yasal ve toplumsal eﬂitlik
talebi, hareketin siyasi oda¤›nda, kitlesel yoksullu¤a karﬂ›
mücadelenin yerine, az say›da insan için tercihli muamele ve
ayr›cal›klar› geçiren s›n›fsal bir kayma yaﬂanmas› nedeniyle güç
yitirdi. Demokrat Parti ve küçük burjuva kimlik politikas›
savunucular›n›n saflar›nda yer alan müttefikleri taraf›ndan
desteklenen bu kayma, az›nl›k [siyahi, hispanik/Latin Amerikal›
vb. – ç.n.] iﬂçilerin geniﬂ kitlelerinin yaﬂam koﬂullar› üzerinde
y›k›c› bir etki yaratt›. SEP bütün insanlar için tam eﬂitlik talep eder
ve onlar›n demokratik haklar›n› tereddütsüzce savunur. Ulusal,
etnik, ›rksal ve dilsel miras veya toplumsal cinsiyet veya cinsel
yönelim temelindeki bütün ayr›mc›l›k biçimleri ortadan
kald›r›lmal›d›r. SEP program›n›n bu asli demokratik bileﬂenini,
iﬂçi s›n›f›n›n bütün kesimlerinin siyasi birli¤ini temel alan, sosyalizm
yolunda verilen kavgan›n ba¤lam› içinde öne sürmektedir.
Göçmenlerin ve Amerikan Yerlilerinin Haklar› ‹çin
33. Bu birli¤i sa¤laman›n baﬂl›ca önkoﬂullar›ndan biri, Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde yaﬂayan göçmenlerin demokratik haklar›n›n
koﬂulsuz olarak savunulmas›d›r. Sosyalist Eﬂitlik Partisi bütün
ülkelerin iﬂçilerinin arzu ettikleri yerde yaﬂama ve çal›ﬂma hakk›na
koﬂulsuz olarak sahip olmalar›ndan yanad›r. Bizler ﬂu anda say›lar›
12 milyon ya da daha fazla olan ve belgesiz ya da “yasad›ﬂ›”
olarak s›n›fland›r›lanlar dâhil, bütün göçmenlere tüm demokratik
ve yurttaﬂl›k haklar›n›n eksiksiz olarak tan›nmas›n› talep ediyoruz.
Ayr›ca, Sosyalist Eﬂitlik Partisi, yürekler ac›s› yaﬂam koﬂullar›
Amerikan kapitalizminin kan emicilikle k›tasal güç haline geliﬂinin
miras› olan Amerikan Yerlilerinin içinde bulunduklar› kötü durumla
yak›ndan ilgilenmektedir. Amerikan demokrasisinin, Kuzey Amerika
k›tas›nda evvelce yaﬂamakta olan insanlara karﬂ› iﬂlenmiﬂ olan
suçlar›n geniﬂ kapsaml› etkilerini geçiﬂtirip üzerini örtmeye çal›ﬂan
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anlat›mlar iki yüzlülükle doldur. ‹ﬂlenmiﬂ olan bu suçlar›n toplumsal
sonuçlar› –aﬂ›r› yoksulluk, ulusal ortalaman›n 20 y›l alt›nda bir
yaﬂam beklentisi, yeterli konut bulunmamas› ve Amerikan Yerlilerine
ayr›lm›ﬂ olan bölgelerin ve Yerli topluluklar›n›n sosyal ihtiyaçlar›n›n
hükümet kuruluﬂlar›nca genel olarak ihmal edilmesi- bugün de
sürüp gitmektedir.
Korumac›l›k ve “Serbest Ticaret”e Karﬂ› Sosyalist Politikalar
34. Ulusal ﬂovenler taraf›ndan öne sürülen ve sendikalar taraf›ndan
istisnas›z bir biçimde desteklenen, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
yaﬂanan iﬂ kay›plar›na cevab›n korumac›l›kta bulunabilece¤i iddias›
yanl›ﬂt›r. Pratik bir konu olarak, küreselleﬂme ça¤›nda ekonomik
milliyetçili¤e geri dönüﬂ mümkün de¤ildir. Ayn› zamanda, ulusötesi tekellerin iﬂportac›lar›n›n “serbest ticaret” yakar›ﬂlar›, t›pk›
“özgürlü¤e” düzdükleri di¤er övgüler gibi bir sahtekârl›kt›r. SEP
ne korumac›l›¤› ne de “serbest ticareti” savunmakta, fakat bunun
yerine üretici güçlerin toplumsal mülkiyeti, ulusal s›n›rlar›n
kald›r›lmas› ve planl›, rasyonel olarak bütünleﬂmiﬂ bir küresel
ekonominin yarat›lmas› için mücadele etmektedir. Gönüllülük
temelinde bir Kuzey, Orta ve Güney Amerika Birleﬂik Sosyalist
Federasyonu’nun kurulmas›, bu amaca ulaﬂma yolunda at›lacak
büyük bir ad›m olacakt›r.
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entelektüel ve kültürel alanlarda muazzam bir geliﬂim göstermesini
talep etmektedir. Pragmatik ve oportünist politikalar›n
uygulay›c›lar›n›n aksine SEP, ancak en yüksek teorik düzeyde
çal›ﬂan bir hareketin iﬂçi s›n›f›n› kendi bayra¤› alt›nda
toplayabilece¤ine, onu kapitalizme karﬂ› mücadeleye ve bunun
da ötesinde sosyalist bir toplumun inﬂas›na haz›rlayabilece¤ine
inanmaktad›r. Burjuva politikac›lar› iﬂçi s›n›f›n› kendi düﬂünsel
olarak yozlaﬂm›ﬂ düzeylerine do¤ru çekmeye çal›ﬂ›rlarken, SEP
iﬂçi s›n›f›n›, tarihsel görevlerinin gerektirdi¤i düzeye yükseltmeye
çal›ﬂmaktad›r. Sosyalist e¤itimin alan› içinde yaln›zca politika de¤il,
fakat ayn› zamanda bilim, tarih, felsefe, edebiyat, sinema, müzik,
güzel sanatlar ve kültürün bütün alanlar› da yer almaktad›r. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n saflar›nda sosyalist bilinci geliﬂtirme konusunda SEP’in
elindeki en önemli araç Dünya Sosyalist Web Sitesi’dir
[www.wsws.org]. Dünyadaki siyasi ve ekonomik geliﬂmeleri günlük
olarak tahlil etmesiyle, kapitalizmin toplumsal gerçeklerini teﬂhir
etmesiyle, iﬂçi mücadelelerinden verdi¤i haberlerle, kültürle ilgili
yaﬂamsal sorunlar üzerine yorumlar›yla, tarihsel ve siyasi temalar
üzerinde yürüttü¤ü tart›ﬂmalarla ve devrimci strateji, taktik ve
pratik konular›nda kritik önem taﬂ›yan konular› incelemesiyle,
DSWS ça¤daﬂ dünya Marksist hareketinin örülmesinde belirleyici
bir rol oynamaktad›r.
Devrimci Strateji ve Geçiﬂ Talepleri

Demokratik Merkeziyetçilik
35. ‹ﬂçi s›n›f›n›n devrimci mücadelesi örgütü gerektirir ve disiplin
olmadan örgüt olmaz. Ancak devrimci mücadele için gerekli olan
disiplin bürokratik bir biçimde, yukar›dan dayat›lamaz. Disiplinin
ilkeler ve program üzerinde özgürce sa¤lanm›ﬂ bir fikir birli¤i
temelinde geliﬂtirilmesi gerekir. Bu inanç ifadesini, Sosyalist Eﬂitlik
Partisi’nin demokratik merkeziyetçili¤in ilkelerini temel alan
örgütsel yap›s›nda bulmaktad›r. Politikan›n ve uygun taktiklerin
formülasyonunda parti içinde tam demokrasi egemen olmal›d›r.
SEP’in politikalar› ve faaliyetleri üzerine yap›lan iç tart›ﬂmalarda,
parti tüzü¤ünün öngördüklerinin d›ﬂ›nda hiçbir s›n›rlama
getirilmemektedir. Önderler üyeler taraf›ndan seçilir ve eleﬂtiriye
ve denetime tabidirler. Önderlik içinde yer almaya aday olup
eleﬂtiriye tahammül edemeyenler, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
Trotskist hareketin kurucusu olan James P. Cannon’› ﬂu sözleri
üzerinde etrafl›ca düﬂünmelidirler: “Gerçek, dürüst oldu¤u sürece
hiç kimseye zarar vermez.” Ancak politikan›n formülasyonu nas›l
en geniﬂ tart›ﬂmay› ve aç›k ve dürüst eleﬂtiriyi gerektiriyorsa,
uygulamaya konmas› da en kat› disiplini talep eder. Parti içinde
demokratik olarak al›nan kararlar bütün üyeler için ba¤lay›c›
niteliktedir. Al›nan kararlar›n uygulanmas›nda bu temel
merkeziyetçilik unsuruna karﬂ› ç›kanlar, disiplin talebini bireysel
özgürlüklerinin ihlal edilmesi olarak görenler devrimci sosyalist
de¤il, s›n›f mücadelesinin gereksinimlerini ve taleplerini anlamayan
anarﬂist bireycilerdir.
S›n›f Bilinci, Kültür ve Dünya Sosyalist Web Sitesi
36. Sosyalizm yolunda verilen mücadele Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde ve uluslararas› düzeyde iﬂçi hareketinin siyasi,

37. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararas› Komitesi ile siyasi
dayan›ﬂma içinde olan Sosyalist Eﬂitlik Partisi’nin stratejik amac›
iﬂçi s›n›f›n› e¤itmek ve kapitalizme karﬂ› devrimci mücadeleye
haz›rlamak, iﬂçilerin iktidar›n› kurmak ve sosyalist bir toplum
yaratmakt›r. Amac›m›z kapitalizmi reform etmek de¤il, onu
devirmektir. Ancak bu amaca ulaﬂmak, geniﬂ iﬂçi kitlelerinin yaﬂam
koﬂullar›na en dikkatli ve ayr›nt›l› bir biçimde e¤ilmeyi ve onlar›n
ihtiyaçlar›na hitap eden talepleri formüle etmeyi gerektirmektedir.
SEP, pratikte sosyalist devrim perspektifi ile iﬂçi s›n›f›n›n içinde
yer ald›¤› somut mücadeleler aras›nda bir ba¤›n kurulmas› gerekti¤ini
kabul etmektedir. Lev Trotskiy taraf›ndan Geçiﬂ Program›’nda
savunulan yaklaﬂ›m bu çabas›nda SEP’e k›lavuzluk etmektedir:
Trotskiy, “Kitlelere günlük mücadele süreci içinde bugünkü
taleplerle devrimin sosyalist program› aras›ndaki köprüyü kurmalar›
için yard›mc› olmak gerekiyor. Bu köprü, günün koﬂullar› ve iﬂçi
s›n›f›n›n geniﬂ kesimlerinin bugünkü bilincinden hareket eden bir
geçiﬂ talepleri sistemini kapsamal›, de¤iﬂmez bir biçimde tek bir
sonuca varmal›d›r: iktidar›n proletarya taraf›ndan fethedilmesi,”
diye yazm›ﬂt›.
38. Bu tür talepler herkese iﬂ, kaliteli sa¤l›k hizmetlerine ve e¤itime
s›n›rs›z eriﬂim, insanca bar›nma olana¤› sa¤lanmas›n›, cebri icralar›n
ve tahliyelerin iptalini, ücretlerin enflasyona paralel bir biçimde
otomatik olarak ayarlanmas›n›, iﬂyerinin demokratikleﬂtirilmesini,
ﬂirketlerin ve finansal kuruluﬂlar›n mali kay›tlar›n›n halk taraf›ndan
serbestçe denetlenmesini, yöneticilerin maaﬂlar›na s›n›rlamalar
getirilmesini, herhangi bir ücret kayb› olmadan çal›ﬂma sürelerinin
azalt›lmas›n›, gerçek anlamda artan oranl› bir gelir vergisinin ve
miras yoluyla büyük boyutlu servet aktar›m›na önemli s›n›rlamalar›n
uygulamaya konulmas›n›, ulusal ve küresel ekonomi için yaﬂamsal
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önem taﬂ›yan büyük ﬂirketlerin kamulaﬂt›r›lmas›n› ve iﬂçilerin
demokratik denetiminin kurulmas›n›, “gönüllü” ulusal ordunun
la¤vedilmesini ve yetkisinin, iﬂçi s›n›f› taraf›ndan kontrol edilen
ve subaylar›n seçimle göreve geldi¤i halk milislerine devredilmesini
ve demokratik ve sosyal olarak faydal› nitelikteki di¤er talepleri
içerir.
39. Geçiﬂ talepleri, sosyalist bilinci geliﬂtirmeye yönelik daha geniﬂ
bir kampanyan›n parças› olduklar› ölçüde, iﬂçi s›n›f›n›n siyasi
olarak seferber edilmesinde önemli bir rol oynayacaklard›r. Geçiﬂ
Program›, uygun siyasi ba¤lam ya da daha geniﬂ siyasi amaçlara
gönderme olmaks›z›n, içinden kimi taleplerin seçilip al›nd›¤›
alakart bir menü de¤ildir. Geçiﬂ Program› sosyalizme bir köprü
olarak hizmet edecekse, var›ﬂ yeri iﬂçi s›n›f›ndan bir s›r olarak
saklanamaz.
‹ﬂçi S›n›f› ve Sosyalist Devrim
40. SEP’in çal›ﬂmalar›, temelleri geliﬂkin bilimsel teori ve zengin
tarihsel deneyimde olan, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci rolü ve yazg›s›na
duyulan sars›lmaz bir özgüvenle aﬂ›lanm›ﬂt›r. Ancak sosyalist
devrimin zaferi iﬂçilerin bilinçli mücadelelerine ba¤l›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
kurtuluﬂu son tahlilde iﬂçi s›n›f›n›n kendi görevidir. Engels’in son
derece iyi bir biçimde ifade etti¤i gibi: “Toplumsal örgütlenmede
tam bir dönüﬂümün söz konusu oldu¤u yerde, kitlelerin bizzat
bu dönüﬂüme dâhil olmalar›, neyin söz konusu oldu¤unu, bedenleri
ve ruhlar›yla ne için savaﬂ verdiklerini önceden kavram›ﬂ olmalar›
gerekir.” Dolay›s›yla, sosyalizm yaln›zca iﬂçiler onu istedi¤i zaman
kurulabilir ve di¤er taraftan, kriz içindeki kapitalizmin darbeleri
alt›nda bu karar verildi¤inde, yeryüzünde Amerikan iﬂçilerini
dünya sosyalist devriminin öncüsü içinde yerini almaktan
al›koyabilecek hiçbir güç yoktur.

Sosyalist Eﬂitlik Partisi

Sosyalist Eﬂitlik Partisi
www.social equality.com
E-posta: sep@socialequality.com
Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni okuyun
www.wsws.org

