
 

 

Yayınevinin notu 

Elinizdeki kitapçık, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) kuruluş belgeleri olan SEP’in Tarihsel ve Uluslararası 
Temelleri ile SEP’in İlkeler Bildirgesi’nden oluşuyor. 3-9 Ağustos 2008 tarihlerinde Michigan’da düzenlenen 
kongrede kurulan SEP (ABD), uluslararası düzeyde on yıldan uzun süren teorik, siyasi ve örgütsel bir 
çalışmanın sonucuydu. 

Üç gün süren bir tartışmanın ardından kabul edilen SEP’in Tarihsel ve Uluslararası Temelleri adlı belge ise 
Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin ve SEP’in siyasi kimliğini ve perspektiflerini belirleyen 
başlıca tarihsel gelişmelerin, siyasi mücadelelerin ve teorik anlaşmazlıkların bir değerlendirmesidir. 

Ancak bu belge, basit bir tarih değerlendirmesi değildir. O, aynı zamanda, devrim ve sosyalizm mücadelesinin 
yakıcı güncel sorunlarına da ışık tutmaktadır. 

Bu belgede de belirtildiği üzere;  

Devrimci sosyalist strateji, yalnızca geçmişteki mücadelelerin dersleri temelinde geliştirilebilir. Sosyalistlerin 
eğitimi, her şeyden önce, Dördüncü Enternasyonal’in tarihine ilişkin ayrıntılı bir bilginin geliştirilmesine 
yönelik olmalıdır. Marksizmin sosyalist devrimin teorik ve siyasi öncüsü olarak gelişmesi, en ileri ifadesini, 
Dördüncü Enternasyonal tarafından, 1938’de kurulmasından bu yana Stalinizm’e, reformizme, Troçkizmin 
Pablocu revizyonlarına ve siyasi oportünizmin bütün diğer biçimlerine karşı verilmiş olan mücadelelerde 
bulmuştur. 

20. yüzyılın tarihsel deneyimlerinin ve onların başlıca stratejik derslerinin ortak bir değerlendirmesi 
olmaksızın, programa ve görevlere ilişkin temel konular üzerinde parti içinde siyasi fikir birliği sağlanamaz. 
Rosa Luxemburg, tarihi, işçi sınıfının “Via Dolorosa”sı1 olarak betimlemişti. İşçi sınıfı, yeni bir devrimci 
mücadele döneminin gereklerine, yalnızca tarihten (sadece zaferlerinden değil ama yenilgilerinden de) 
öğrendiği ölçüde hazır olabilir. 

İlkeler Bildirgesi ise, SEP’in, işçi sınıfının siyasi bağımsızlığı, kapitalist krizin doğası ve sosyalizmin gerekliliği; 
sosyalizm uğruna verilen mücadelenin uluslararası karakteri; demokratik hakların savunusu ve militarizme 
ve savaşa karşı mücadele; işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin geliştirilmesi gibi önemli konulara ilişkin temel 
görüşlerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koyuyor. 

ABD SEP’in kuruluş belgelerinin, Türkiyeli işçi sınıfı sosyalistlerinin yaşamsal önemdeki sorunları (hem ege- 
men sınıfın savaş ve diktatörlük yönelimine, hem de emperyalizmin hizmetindeki küçük burjuva sahte sol 
akımlara karşı mücadele; işçi sınıfının sosyalist devrimci, enternasyonalist siyasi önderliği olarak Sosyalist 
Eşitlik Partisi’nin inşası) çözmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. 
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1 Çevirmenin notu: Latince “Çile Yolu” anlamına gelen “Via Dolo- rosa”, eski Kudüs’te bulunan ve İsa’nın çarmıha gerilmeye götürülürken 
geçtiğine inanılan sokağın adıdır. 


