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Kapitalizmin emperyalist aşamaya geçmesiyle birlikte, işçi sınıfının davranışlarında önemli 
çarpıklıklar ortaya çıktı. Emperyalizm çökertilmeden veya ciddi biçimde zayıflatılmadan, 
gelişmiş kapitalist ülkelerin işçi sınıflarının kendi sermayedarlarına karşı kararlı ve güçlü bir 
mücadeleye ve sömürülen ülkelerin işçi sınıflarıyla uluslararası dayanışma içine girmeleri 
olanaklı gözükmüyor.  
 
Emperyalist sömürü, emperyalist ülke işçi sınıfını birkaç alanda etkiledi. 
 
İlk olarak, sömürgelerin yağması ve talanı sayesinde elde edilen kaynak, bir dönem işçi 
sınıfının aristokrat kesimine, daha sonra da giderek daha yaygın kesimlerine dağıtıldı. 
Ayrıca, bu ülkelerde demokratikleşmede ve işçi haklarının ve sendikal hak ve özgürlüklerin 
gelişmesinde emperyalist döneme geçişle birlikte önemli adımlar atıldı. Bu adımların 
atılmasında, bu ülkelerin işçi sınıflarının anlı şanlı mücadelelerinden çok, evcilleştirilmeleri 
belirleyici rol oynadı. Burjuvazi, “vahşi hayvan avcılığından vahşi hayvan terbiyeciliğine” 
geçti. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal refah devleti geliştirildi. Örneğin, son 
20 yıllık dönemde, kapitalist sömürünün artmasına ve sendikaların sürekli olarak güç 
kaybetmesine karşın, ücretler arttı. Almanya’da 1955-1985 döneminde işçilerin satınalma 
gücü dört katına çıktı. 1981-1999 döneminde sendikalaşma oranının yarı yarıya indiği 
Fransa’da gerçek ücretler yılda yüzde 0,2 ile yüzde 1,5 arasında değişen oranlarda sürekli 
olarak yükseldi. Emperyalist ülkeler ile Türkiye’de yaşayan işçilerin gelirleri arasındaki farkı 
yalnızca üretkenlik farkı ile açıklamak olanaklı değildir. Büyük fabrikalarda üretkenlik 
farkından söz edilebilir. Ancak, bir lokantada çalışan garsonun Fransa’daki ücreti ile 
Türkiye’deki ücreti arasındaki fark üretkenlik farkıyla açıklanamaz. Fransa ve Türkiye’de 
pastanede çalışan işçinin veya pastane sahibinin gelir farklarını, iki şöförün gelir farklarını, iki 
öğretmenin, iki hekimin, iki hemşirenin gelir farklarını, üretkenlik farkı ile açıklamaya kalkmak 
saçmalamaktır . Aradaki fark, Fransa kaynaklı sermayenin ve emperyalist Fransa’nın diğer 
ülkeleri ve halkları sömürmesinden elde edilen gelirin küçük bir bölümünün Fransız halkına 
da aktarılmasının sonucudur.  
 
Emperyalist sömürünün emperyalist ülke işçi sınıfına ikinci katkısı, işsizliğin azaltılmasıyla 
ilgilidir. Sermayedar sınıf ülkede sürekli olarak bir yedek sanayi ordusunun, işsizler 
ordusunun bulunmasını ister. Ancak işsizler ordusunun boyutları çok büyüdüğünde, önemli 
toplumsal gerginlikler ortaya çıkar. Bu koşullarda, işsizlerin ülke dışında iskana gönderilmesi 
önemli bir subaptır. Örneğin, Fransız sömürgeciliği, çok sayıda Fransız işçisinin ve 
yoksulunun yerleştirilerek toprak sahibi edildiği olanaklar sağlamıştır. Örneğin, çoğunluğu 
Haziran 1848 ihtilaline katılan 13 bin işçi, 1848 yılı Ekim-Aralık döneminde Cezayir’e iskan 
edildi ve bu işçilere toprak, araç-gereç ve hayvan sağlamak amacıyla, Fransız Hükümeti 55 
milyon Frank harcadı.  
 
Üçüncü çarpıklık, işçi sınıfının bölünmesiyle ilgilidir. Sömürgelerden getirilen ve düşük 
gelirli kötü işlerde çalışan kara veya sarı derili insanlar, işçi sınıfı içinde etnik kimliğe de 
dayalı bir tabakalaşma yarattı. Yalnızca Birinci Dünya Savaşı döneminde Fransız 
Hükümetleri Fransız sömürgelerinden 500 bin erkeği asker olarak kullandı ve 200 binden 
fazla insanı da çalışmak üzere Fransa’ya götürdü. Bugün sporda İngiltere, Fransa, Hollanda, 
Belçika adına yarışan gençlerin dedeleri ve dedelerinin babaları-anneleri bu amaçla getirilen 
zencilerdir. 
 



Dördüncü çarpıklık, sömürgelerde “daha altta” birilerinin yaratılmasının emperyalist ülke işçi 
sınıfında yarattığı psikolojik rahatlamadır. Aşağılanan işçi sınıfı, sömürge halkları karşısında 
kendisini üstün gördü. Örneğin, Fransa’da, sömürgeciliğin önem kazanmadığı dönemde 
1830 ve 1848 ayaklanmalarını ve 1871 Paris Komünü’nü gerçekleştiren Fransız işçi sınıfının 
ve yoksullarının, sömürgecilik döneminde sistemle uyumlu bir ilişki içine girmesinde bu 
etmen de önemlidir. 
 
Emperyalizm, kendi ülkesinde, yalnızca küçük bir işçi aristokratı kesime değil, işçi sınıfının 
büyük bir bölümüne “sofrasının kırıntılarını atar.” Kapitalizmde karın ana kaynağı artık-
değerdir. Ancak, emperyalist döneme geçişle birlikte karın kaynağı salt artık-değer olmaktan 
çıkar; yağma ve talan, Merkantilist dönemdekinden farklı bir biçimde yeniden gündeme gelir. 
“Emperyalistlerin sofrasının kırıntılarıyla beslenen” emperyalist ülke işçi sınıfı, çıkarlarını 
kendi devleti ve sermayedar sınıfı ile özdeşleştirmeye başlar. 19. Yüzyılın sınırlı 
enternasyonalizminin çöküşünü başka türlü anlamak ve açıklamak olanaklı değildir. 
Emperyalizm büyük bir krize girmeden ve zayıflamadan, emperyalist ülke işçi sınıflarının 
tarihsel misyonunu hatırlaması ve hele hele enternasyonalist dayanışma içine girmesini 
beklemek, hayalcilikten öte geçmez. 
 
 
 


