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Kapitalizmin, hele hele emperyalizmin sömürüsü altındaki bir ülkede kapitalizmin ne anlama
geldiğini Soma’da Eynez Ocağı’nda yaşanan katliamda bir kez daha gördük.
Kapitalizme, yani üretim araçlarına sermayedar sınıfın sahip olup, işçilerin ürettiği değere el
koyduğu sisteme temelden karşıyım. Kapitalizm yalnızca sömürmüyor, aynı zamanda insanlığın ve
hatta gezegenimizin geleceğini tehdit altına sokuyor. Kapitalizm, ayrıca, insan ilişkilerini de çürütüyor,
insanları bencilleştiriyor, bireycileştiriyor, yalnızlaştırıyor.

Kapitalizmi Yenmenin Yolu Anti‐Emperyalist Mücadeden Geçer
Peki, insanlık bu kapitalizmden nasıl kurtulacak?
Kapitalizmden kurtulmanın yolu emperyalizme karşı mücadeleden, milli demokratik devrimden
geçiyor.
ABD, Avrupa ve Japonya gibi, kapitalizmin çok gelişmiş, işçi sınıfının toplumun neredeyse yüzde
90’ını oluşturduğu ülkelerde yüzyıllardır ayakta kalabilmesinin önkoşullarından biri, başka ülkelerin
sömürülmesidir.
Bu sömürü ilk başlarda klasik sömürgecilikti.
Kapitalist sömürü, 19. yüzyılın son çeyreğinde sermaye birikiminin ulaştığı yeni düzeyle,
emperyalizme evrildi.
Başka ülkelerin sömürülmesiyle sağlanan ek kaynaklar, emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının
kapitalist/emperyalist sistemle çıkar birliği içine sokulmasında kullanıldı.
Böylece kapitalizmin mezar kazıcıları olan işçi sınıfları, kapitalizmin destekçilerine, payandalarına
dönüştürüldü.
Bu nedenle, kapitalizmin bu ek sömürü damarları kesilmeden, kapitalist ülkelerde sınıf mücadelesi
gelişmez, bugünün emperyalist ülkelerinin işçi sınıfları kapitalist sömürüye karşı çıkmaz.

Marx’ın 144 Yıl Önceki Tespitleri
Bu tespiti Marx daha 1870’li yılların başında yapmıştı.
İrlanda, bu tarihlerde İngiltere’nin sömürgesiydi.
Marx, yaşamının ilk yıllarında umutlarını İngiliz işçi sınıfına bağlamıştı. İngiliz işçi sınıfının 1848
öncesindeki mücadele birikimi, haklı olarak böyle bir umut yaratıyordu. Bu anlayışın doğal sonucu,
İrlanda’nın kurtuluşunda umudu İngiliz işçi sınıfının zaferine bağlamaktı. Ancak İngiliz işçi sınıfının
“burjuva proletarya”ya dönüşmesi sonrasında, Marx umudunu İrlanda’ya bağladı. Sömürge
İrlanda’nın İngiltere’ye karşı mücadelesinin başarısı, İngiliz işçi sınıfını yeniden devrimcileştirecekti.
Marx, 5 Mart 1870 tarihinde kızı Laura ve onun eşi Paul Lafargue’a yazdığı mektupta şöyle
diyordu: “Eğer Avrupa’nın toplumsal gelişmesini hızlandıracaksak, resmi (yani hakim sınıf)
İngiltere’nin felaketini hızlandırmalıyız. Bu ise İrlanda’da, İngiltere’nin en zayıf noktasında bir darbeyi
gerektirmektedir. Eğer İrlanda kaybedilirse, İngiliz ‘İmparatorluğu’ biter ve İngiltere’de bugüne kadar
uykucu ve yavaş bir biçimde gelişmiş olan sınıf mücadelesi daha keskin biçimler alacaktır.”
Marx’ın hazırladığı ve I. Enternasyonal Genel Konseyi’nin 1 Ocak 1870 tarihli toplantısından sonra
çıkarılan genelgede de aynı anlayış savunulmaktadır.
Marx’ın yaklaşık 150 yıl önce belirlediği gerçek, dünyada kapitalizmin yıkılmasının yolunun,
sömürgelerden kaynak aktarımının önlenmesinden geçtiğidir.
Kapitalizmi tarihin çöplüğüne göndermek isteyenler bugünün Türkiye’sinde ve dünyasında anti‐
emperyalist mücadeleyi temel alan bir siyasi çizgi izlemek durumundadır.
Günümüzde bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesi, insanlığı sınıfsız ve sömürüsüz bir
dünyaya götürecek yoldur.

