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Oxfam International isimli kuruluşun 22 Ocak 2018 tarihinde yayımladığı rapora göre, dünyada
2017 yılında yaratılan toplam servetin yüzde 82’sine nüfusun yüzde 1’lik bölümü el koydu.
Rapora göre, ABD’deki büyük bir şirket yöneticisinin bir günde kazandığı para, sıradan bir işçinin
bir yıllık kazancından fazla.
Bu örnekleri artırmak mümkün. Kapitalizm, gelir ve servet dağılımında büyük eşitsizliklere yol
açıyor. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu eşitsizlikler daha da artıyor.
Kapitalizmin emperyalizm aşamasında, emperyalist ülkelerde bu eşitsizlikler artsa bile, diğer
ülkelerin sömürülmesiyle elde edilen kaynakların bir bölümü bu ülkelerin işçi sınıflarına verildiği için,
bu ülkelerde ciddi bir sınıf mücadelesi yaşanmıyor.
Emperyalizm döneminde gelişmiş kapitalist ülkelerin sermayedarlarının ana gelir kaynağı, kendi
ülkelerinin işçilerinin sömürülmesinden çok, başka ülkelerin sömürülmesidir. Bu nedenle de,
günümüzde öne çıkan çelişki, emperyalist ülkelerle sömürülen ülkeler arasındaki çelişkidir.
Ancak Türkiye gibi ülkelerde kapitalizme karşı mücadele henüz kitlesel bir nitelik kazanmadı.
Emperyalizme karşı mücadele ise, emperyalistlerin uyguladığı politikalar sonucunda emperyalizmin
sonuçlarının somut olarak yaşanmasına bağlı olarak, kitleselleşti.

KAPİTALİZM BİR DÖNEM HAYAT STANDARDINI YÜKSELTTİ
Kapitalizm ve emperyalizm yalnızca sömürü ve sömürüyü sürdürebilmek için gerekli olan baskı ve
zulüm değildir.
Kapitalizm ve emperyalizm, insanları bireycileştirerek ve bencilleştirerek yalnızlaştırır.
Diğer taraftan, kapitalistlerin ve emperyalistlerin kâr hırsı, doğayı veya dünyamızı da mahveder.
Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalizm gelişti ve Türkiye emperyalizmin denetimi
altına girdi. Ancak insanların yaşam standartları da yükseldi. Sömürü arttı, ancak çarıktan kara lastiğe,
mangaldan tüpgaza geçildi. Antibiyotikler sayesinde birçok hastalık tedavi edildi. Yollar yapıldı. Yeni
araziler tarıma açıldı ve üretim arttı. Fabrikalar kuruldu, insanlara iş olanağı yaratıldı. Bu örnekler
artırılabilir. İnsanları kapitalizme ve emperyalizme karşı çıkmaya ikna etmeye çalışanlar, kitlelerden
destek alamadığı gibi, onların tepkisiyle karşılaştı. Soğuk Savaş’ın anti‐komünizm silahı etkili oldu.

KAPİTALİZMİN OLUMSUZ SONUÇLARI ARTIK SOMUT OLARAK YAŞANIYOR
Günümüzde Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’inden fazlası yaşamını bir
başkasına ait işyerinde çalışarak, işgüçlerini satarak kazanıyor. Ekonomik kriz derinleştikçe, sömürü
belirginleşiyor ve baskı artıyor.
Ancak kapitalizmin gelişmesiyle yalnızca ücretliler değil, halkın tümü kapitalizmin insan ilişkilerinde
yarattığı olumsuzluklardan ve doğaya verdiği zararlardan etkileniyor.
Bencillik, bireycilik, sahtekarlık, ikiyüzlülük ve bunların ürünü olan yalnızlık, yalnızca işçileri ve
memurları değil, esnaf‐sanatkarı da, köylüleri de etkiliyor. Kapitalist işletmelerde rekabet edemeyen
küçük üreticiler tasfiye edilirken, kendilerini kurtarabilmek amacıyla her yola başvuruyor. Geçmişin
dayanışmacı ve dürüst esnafının yerini kapitalizmin pisliklerine bulaşmış esnaf alıyor. Anadolu’nun
değerleri tahrip ediliyor.
Ayrıca gösterişçi tüketim yaygınlaşıyor ve doğanın sunduğu kaynaklar müsrifçe tüketiliyor.
Üretimin amacı, insanların ihtiyaçlarının karşılanması değil, işverenlerin kârının artırılması olunca,
Anadolu’nun sade ve tutumlu yaşam geleneği tahrip ediliyor.
Kapitalizme ve emperyalizme karşı çıkış, sömürü ve baskıya karşı çıkışın yanı sıra, bu alanlarda da
sürdürülmeli.

