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BU SAYIDA

Memleket SiyasetYönetim dergisinin 11. sayısının dosya konusu “Yeni 
Bölgecilik ve Eleştirileri.”

Günümüzde kapitalizm, yeni iktisadi kalkınma politikalarını, yönetişim 
ve düzenleyici devlete uygun düşen yeni bölgesel ölçeklerde geliştirmektedir. 
AB ülkeleri başta gelmek üzere birçok OECD ülkesinde uygulanan düzenleyici 
devlet modeli, bir yandan merkezi düzeyde yeni bir bölgeselleşme politikası-
nı hayata geçirirken öte yandan da yeni bir merkezileşmeyi bölge düzeyinde 
yönetmeye hazırlanmaktadır. Küresel kapitalizmin yönelimine göre tasarlanan 
bölgeci politikaların gerçekçi bir çözümlemesi için, küresel kapitalizmle ilişkisi 
içerisinde bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği vardır. Elinizdeki sayı 
böyle bir çabaya bir davet olarak değerlendirilebilir.

Bu sayıda, dört yazımız bölge konusuna odaklanmıştır. İlk olarak, Koray 
Karasu’nun “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları” başlıklı ma-
kalesi yer almakta. Karasu, İngiltere’deki Bölge Kalkınma Ajanslarını (BKA) 
ayrıntılı olarak incelemektedir. Karasu neden aynı anda birçok ülkede bir anda 
BKA’ların kurulduğunu ve merkezi idarenin taşra örgütlerinin varlığına rağmen 
neden BKA’ların kurulması yoluna gidildiğini sormaktadır. Karasu yeni bölgeci 
tezlerin iddialarının aksine günümüz gelişmelerinin merkezin dağıtılması değil, 
yeni bir merkezin kurulması sonucunu getirdiğini söylemektedir.

İkinci olarak, Birgül Ayman Güler’in “Kalkınma Davasının Terk Edilme-
si” başlığını taşıyan yazısına yer verdik. Güler, Türkiye’deki Bölge Kalkınma 
Ajanslarının (BKA) yasallaştırılması süreçlerini ele aldığı yazısında, yeni böl-
geci yazının iddialarının aksine sürecin demokratikleşme, yerelleşme gibi olum-
lu sonuçlar getirmeyeceği tezini savunmaktadır. Güler’in Türkiye’deki yeni 
bölgeci hareketlenmelerin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu 
destekli projeler olduğunu ve olası sonuçlarının aslında pek de dikkatli hesap-
lanmadığını söylediği yazısının dikkatle okunması gerektiğini düşünüyoruz. 

Sayının üçüncü yazısı Cenk Aygül’ün “Bölgeler Üzerine Tezler” adlı maka-
lesi. Makale yeni bölgecilik yazının farklı kuramsal kökenlerini, muğlak dilini, 
neo-liberal politikalara yatkınlığını ve bir taraftan yeni bir politika önerme iddi-
asında iken, diğer taraftan da politikanın öznelerini saklayıcı üslubunu eleştirel 
olarak incelemektedir. Aygül yeni bölgeci yazının ölçek ya da ağbağ kavram-
sallaştırmalarından birini seçtiğini ve dolayısıyla da bölgelerin ya sadece dikey 
ya da sadece yatay ilişkilerini inceleyerek diğer boyutu ihmal ettiği tesbitini 
yapmaktadır. Yazı her iki yaklaşımın ulus-devletlerin güçsüzleştiği iddiasında 
ortaklaştıklarını, ancak hem yatay hem de dikey ilişkileri aynı anda inceleyen 
eserlerin devlet konusuna daha fazla ilgi göstereceklerini iddia etmektedir.

Bölge konusundaki son yazı, Ali Eşiyok’un “Sanayi Planlarından 1947 İk-
tisadi Kalkınma Planı’na: Bir Dönüşümün Kısa Öyküsü” başlığını taşımaktadır. 
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Eşiyok, Cumhuriyet döneminin en parlak sanayileşme hızının yakalandığı dö-
nemde, izlenen sanayileşme politikalarını, kalkınma planları üzerinden değer-
lendirmektedir. Sanayileşmede yaşanan bu hızın, o dönemde, kapitalist sistem-
den göreli bir kopuşla, planlamacı ve devletçi sanayileşme modeline dayanan 
bir sanayileşme politikasıyla yakalandığını belirtmektedir. Sanayi planlarını 
ayrıntılı bir biçimde inceleyen yazar, 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı ile 
sanayileşme davasından nasıl uzaklaşıldığını göstermektedir.  

Bölge üzerine dört yazı, geçtiğimiz yüzyılın en büyük ekonomik buhra-
nından sonra bile sanayileşme arayışı içerisinde kendine yol bulan devletçi bir 
kalkınma anlayışından bugünkü bölgeci ve rekabete dayalı bölgesel kalkınma 
politikasına uzanan yolların üzerinde daha fazla düşünmemiz gerektiğini gös-
termektedir. Birbirini tamamlayan bu yazıların, bölgeselleşme konusunun başka 
boyutlarıyla birlikte tartışılması için yeni bir başlangıç olacağını umuyoruz.

Dosya konumuz dışında biri kitap eleştirisi olmak üzere üç önemli yazı-
yı yayımlıyoruz. Bu arada Memleket Siyaset Yönetim Dergisinde Türkçe ve 
yabancı dilde yazılmış kitapların değerlendirilmesine önem verdiğimizi; kitap 
eleştirilerini, akademik çalışmaların olmazsa olmaz ürünlerinden biri olarak de-
ğerlendirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Dosya dışı ilk yazımız Mümtaz Peker’in “Türkiye’de Nüfusbilimin Ku-
rumsallaşması ve Bu Süreçte Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in Yeri” başlıklı ma-
kalesi. Makale, Fişek’in nüfusbilim alanına yaptığı önemli katkıları ve Fişek 
hakkında kişisel anılarla zenginleştirilmiş bir biçimde Türkiye’de nüfusbilimin 
gelişmesi, bu konuda öncü kurumlarda yaşananları anlatmaktadır. Fişek’in nü-
fusbilimin yanısıra halk sağlığı alanında da Türkiye’de taşıdığı önem nedeniyle, 
nüfusbilim alanındaki katkılarını anlatan bu yazının  ilgiyle okunacağını düşü-
nüyoruz.

Esra Dik “Türkiye’de Resmi Gazete’nin Serüveni” makalesinde dünyada 
resmi gazetelerin yayıma başlama tarihlerini ele almaktadır. Makalede, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki Takvim-i Vekayi’den (hatta Mısır’daki Vekayi Mısriye’den) 
bugünkü Resmi Gazete’ye uzanan gelişim aşamaları anlatılmaktadır.

Doğan Ergun “Moda Kavramlarla Bilim Yapmaya Heveslenmek” başlık-
lı makalesinde Murat Belge’nin Genesis kitabını eleştirmekte. Belge Erol Toy, 
Kemal Tahir, Cevat Şakir gibi yazarların edebi metinlerine referansla Türkiye 
milliyetçiliğinin gelişmesinde kendi gördüğü ‘özcülüğü’ eleştirel olarak incele-
mektedir. Ergun sınıfsal olan herşeyi hovardaca atan kimlik araştırmalarının bir 
örneği olarak gördüğü Genesis’e dair önemli saptamalarda bulunmaktadır. Bu 
yazının gelecek tartışmalar için bir çağrı olmasını diliyoruz.

Gelecek sayıların dosya konuları arka kapakta yer almaktadır. Yazar ve oku-
yucularımıza duyurulur. 

Y. Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU ve
Y. Doç. Dr. Cenk AYGÜL


	Bu Sayıda
	MSY CILT 2 SAYI 5 SONN 6

