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2 Şubat 2013 tarihli Aydınlık’ta “Kapitalizm ve AKP Refah Sağlayabilir mi?” yazım yayımlandı. Bu
yazı konusunda bazı yorumlar yapıldı.
Bir kişi, “AKP’nin sağladığı refah kendi yandaşlarına, yoksa milletin çoğunluğu alanlara dökülür
müydü?” dedi.
Diğer bir kişi, “sağlamayacağı ortada; bu soruları geçelim artık” diye yazmış.
Bir başka kişinin yorumu şöyle: “Kapitalizm refah getirmez; öldürür.”
Diğer bir yorum da şu: “Dar gelirliye, işçiye, emekliye, çalışana evet hiçbir şey getirmez kapitalizm;
hatta çoğucası götürür. Fakat kapitalist sistemin kurucularına, para babalarına, silah tüccarlarına,
suyun başını tutanlara neler getirmez. Türkiye’nin son yıllarda dünya zenginler listesine ekledikleri
kişilere bir bakın. Bu insanlar tarımla, hayvancılıkla, sanatla, sanayi ile, bilim yaparak mı
zenginleştiler? Yoksa birilerini ezerek, sömürerek, başkalarını yoksullaştırarak mı? Yanıt sizin.”
Benim sürekli karşı çıktığım anlayış bu yorumlarda ifadesini bulmuş.
Gerçeği görmemek, görmemekte ısrarla direnmek ve gönlünden geçenin olduğunu zannetmek.
Ben emperyalizme ve kapitalizme karşıyım. Tüm hayatım da emperyalizmle ve kapitalizmle
(gücümün yettiğince) mücadeleyle geçti. Ancak emperyalizme ve kapitalizme karşı olmak,
kapitalizmin ve hatta bazı durumlarda emperyalizmin bir ülkede insanların yaşam düzeylerini
yükseltemeyeceği anlamına gelmiyor.
En sevdiğim laflardan biri, “yarım doktor adamı candan, yarım imam dinden eder” sözüdür. Ben
buna bir de “yarım solcu adamı solculuktan eder” diye ekliyorum.
Bir an önyargılarınızdan sıyrılın ve gönlünüzden geçenin gerçek olduğunu sanmaktan kurtulun.
AKP döneminde gerçek net asgari ücret yaklaşık yüzde 50 arttı.
AKP döneminde memurların net gerçek aylıkları önemli ölçüde yükseldi.
AKP döneminde Türkiye’deki binek arabası sayısı iki katına çıktı. İnsanlar borçlandı; ama kendi
anlayışına göre “ayağı yerden kesildi.”
AKP döneminde 5 milyon insan ev sahibi oldu. Borçlandılar, başlarını soktukları evlerle ilgili
sorunlar var; ama artık ev sahibi durumundalar, kira yerine borç ödüyorlar.
Önce bu gerçeklere gözünü kapamayacaksın; sonra da (kulaktan dolma bilgiyle değil) ciddi bir
biçimde AKP iktidarının bunu nasıl sağladığını ve bunu sürdürebilip sürdüremeyeceğini
sorgulayacaksın.
Kapitalizm sıradan insanların refah düzeyini yükseltmez olur mu. Yükseltti; hem de çok.
Türkiye’de insanların 1945 yılındaki yaşam düzeyi ile bugünkü yaşam düzeyi aynı mı?
Çok büyük bir gelişme var.
Kim sağladı bunu?
Komünistler mi? Hayır. Kapitalizm sağladı.
Hatta emperyalizm sağladı. 1946 sonrasında Türkiye’nin bağımsızlığı çiğnenirken, Türkiye ABD üs
ve tesisleriyle doldurulurken, Türkiye’de Marshall yardımıyla gelen araç gereçlerle yollar yapıldı; köylü
yeni gelen traktörlerle hazine arazilerini ve meraları ekti; Kore Savaşı nedeniyle Türkiye’nin en önemli
ihraç ürünleri olan kromun ve buğdayın fiyatları arttı; milli gelir yükseldi. Bu listesi uzatabilirsiniz.
Geçtiğimiz haftalarda kadının ev yükünün nasıl hafiflediğini bir sürü örnekle anlatmıştım. Bunlar nasıl
sağlandı?
Kapitalizmle.
Peki, bütün bunlar kapitalizmin iyi olduğu anlamına mı gelir.
Hayır. Kapitalizm, tarihin çöplüğüne atmak için milyonlarca insanın uğraştığı ve hatta hayatını
verdiği rezil, pis, insanlıkdışı bir sistemdir.
Ancak kapitalizmi yıkmak istiyorsanız, önce onu iyi tanıyacaksınız.
Hayal dünyasından çıkın; biraz ciddi kitap okuyun.
Kapitalizm, onu kötülemekle çökmez; koşullar olgunlaştığında akıllı mücadeleyle çökertilir.

