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BU SAYIDA 

Saygıdeğer biçimler aldığı kendi ülkesinden, çırılçıplak dolaştığı sömürgelere 
yönelen burjuva uygarlığının köklü ikiyüzlülüğü ve doğuştan gelen barbarlığı 

apaçık gözlerimizin önünde yatıyor. 

Marks‟dan yapılan bu alıntının günümüzde de geçerliliğini koruduğunu 

ileri sürebiliriz. 19. yüzyılda Batılı ülkelerinin Üçüncü Dünyayı sömür-

mek için kurdukları iktisadi ve hegemonik iliĢkiyi tanımlayan emperya-

lizm, günümüz küresel kapitalizmini analiz etmek için güçlü bir kavram 

olmayı sürdürmektedir. KüreselleĢmeci sosyal bilimcilerin ileri sürdüğü 

gibi kapitalizm yalnızca günümüzde değil, geçmiĢte de sürekli olarak ulus 

devletlerin ötesinde bir hareket alanı yaratmaya çalıĢtı. Kapitalizmin son 

finansal krizde de görülen bitmez tükenmez kar güdüsü, günümüz küresel 

kapitalizmini analiz etmek için emperyalizminin hala güçlü bir kavram 

olmayı sürdürdüğünü gösterir.  

Hiç kuĢkusuz Marks‟ın yukarıdaki saptamasından yaklaĢık 150 yıl sonra 

emperyalizm özünü kaybetmemekle birlikte farklı yeni anlamlar da ka-

zanmıĢtır. Emperyalizm, öncelikli olarak geliĢmiĢ kapitalist ekonomiler-

den sömürgelere sermaye ihracı süreciyle iliĢkilidir. Emperyalizm ikinci 

olarak Batılı ülkelerin sömürgesinden kurtulan ülkelerde emperyalist 

ülkelerin ekonomik tahakkümünü ifade eder. Çok uluslu Ģirketlerin bu 

ülkelerdeki iktisadi ve teknolojik hakimiyetleri eski sömürge biçimlerin 

sürdüğünü göstermektedir. Bu eĢitsiz iliĢki, çevrenin merkez tarafından 

sömürülmesini sağlar. Emperyalizm, son olarak ABD‟nin Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrası askeri hâkimiyetine iĢaret eder. 

Türkiye, Batılı ülkeler tarafından sömürgeleĢtirilememesine rağmen, 

yukarıda ifade edilen üç farklı emperyalizm kavramından tamamıyla 

dıĢında tutulamaz. Yukarıda bahsedilen bu üç emperyalizm kavramsallaĢ-

tırmasının üçüne ait Türkiye‟den örnekler bulmak mümkündür. Son on 

yılda Türkiye‟ye giren yabancı sermaye miktarıyla birlikte dıĢ kaynaklı 

özel ve kamu borçlarının hızlı artıĢı, Batılı sermayedarların Türkiye‟de 

üretilen artı değeri kendi ülkelerine taĢıdığının bir göstergesi niteliğinde-

dir. Birçok banka, fabrika, kamu iktisadi kuruluĢu geliĢmiĢ kapitalist 

ülkelerin sermayeleri tarafından satın alınmıĢ, sermaye piyasalarında 

yabancılar hakimiyeti ele geçirmiĢtir. Hükümetin ABD ile ortak iradesine 

rağmen Irak‟la ilgili TBMM‟de alınan kararın sonuçları için Türkiye‟nin 

ağır bedel ile karĢılaĢtığı Wikileaks belgelerinin yayınlanmasıyla daha da 

açık bir hale gelmiĢtir. Tüm bu nedenlerle Türkiye bağlamında emperya-
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lizmin tartıĢılmasına geçmiĢte olduğu kadar bugün de ihtiyaç vardır. 

1980‟li yıllara kadar Türk düĢünce ve siyasi hayatında önemli bir kavram 

olan emperyalizme, modası geçmiĢ, analitik açıklama gücü azalmıĢ bir 

kavram olarak bakmak, çok uluslu Ģirketlerin Türkiye‟deki milyonlarca 

emekçinin ürettiği artı değerin üzerinden elde ettiği karları, sömürü iliĢki-

lerini, eĢitsizliği ve bağımlılığı görmemek anlamına gelir. 

Bu sayıda yer alınan konuyla ilgili makaleler kapitalizmin emperyalizmle 

iliĢkili olduğu temel önermesini paylaĢmaktadır. Ġlk üç makale, emperya-

lizmin geçmiĢte ve günümüzde kurduğu sömürü ve bağımlılık iliĢkilerini 

tarım alanında tartıĢmaktadır. 

Ġlk makalede Bahadır Aydın, Saadet Aydın ve Emre Biber, tarihsel 

süreç içerisinde tarım alanında emperyalizmin iĢleyiĢini ve dönüĢümünü 

incelemektedir. Tarımsal alanda emperyalizm Avrupa‟daki ülkelerin ucuz 

hammadde temin ederek sermaye birikimine katkı sağlarken, azgeliĢmiĢ 

ülkelerin tarım üretimleri Avrupa piyasasına yönelik olarak yapılandırıl-

mıĢtır. Mukayeseli üstünlükler kuramı adı altında bilimsel olarak pazarla-

nan bu bağımlılık iliĢkisi azgeliĢmiĢ ülkelerdeki emek ücretlerinin düĢme-

sine, tarımsal ürün çeĢitliliğinin daralmasına yol açmıĢtır. Batılı güçler, 

sömürge yönetimleri kurmadan bu ülkelerin tarım piyasaları üzerinde 

sahip olmanın yeni yöntemlerini geliĢtirmiĢlerdir. Örneğin sözleĢmeli 

üretim modeliyle azgeliĢmiĢ ülkelerde hangi ürünlerin üretileceğine çok 

uluslu Ģirketler karar vermektedir. Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 

ekonomik örgütler aracılığıyla tarımsal liberalizasyon kapitalist Batılı 

ülkelerin çıkarlarını koruyacak Ģekilde sağlanmaktadır. Bu süreçte Baha-

dır v.d‟nin belirtiği gibi “büyük çiftçiler, kitlesel üretim yapan uluslararası 

Ģirketlerle birleĢerek hayatta kalabilirken, küçük çiftçiler ucuz ithal ürün-

lerle rekabet edemeyerek tarım pazarları dıĢına itilip tasfiye” olmaktadır-

lar. Bu süreci Afrika, Latin Amerika ve Asya‟da somut örnekler üzerin-

den inceleyen makale, emperyalizmin yalnızca daha fazla kar etme güdü-

süyle azgeliĢmiĢ ülkeler üzerindeki yeni sömürü yöntemlerini göstermek-

le kalmamakta, bu güdünün çevreyi nasıl tahrip ettiğini de göstermekte-

dir. 

Özkan Leblebici, küresel değer zincirleri yaklaĢımı bağlamında emper-

yalizmin tarımı nasıl metalaĢtırdığını tartıĢmaktadır. Küçük tarım üretici-

lerinin devletin tarım politikalarındaki değiĢikle beraber küresel üretim 

zincirlerine bağlanmak zorunda kalmalarını Türkiye örneğinde açıklıkla 

ortaya koymaktadır. Ürettiği ürünleri yalnızca büyük marketlere satmak 

için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren küçük üreticiler, bu rekabete 

dayanabilmek için temel çözümü emek ücretlerini düĢürmekte bulmakta-

dırlar. Ġyi tarım uygulamaları gibi yöntemlerle meĢrulaĢtırılan bu yeni 

tarımsal üretim biçimi tarımsal üründen elde edilen artı değerin büyük bir 

kısmını büyük marketlere ve bunların ortağı ya da sahibi olan uluslararası 

Ģirketlere aktarılmasını sağlamaktadır. 

Sömürge ülkelerindeki zengin biyoçeĢitliliğin Batı‟nın sömürgecilik süre-

cinde nasıl yok edildiğini “ekolojik emperyalizm” kavramı çerçevesinde 
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inceleyen Hakan Reyhan‟ın makalesi ise günümüzde ekosistemlerin 

devamlılığını sağlayan iklim, gıda, su gibi yaĢama unsurlarının kapitalist 

tahakküm zinciri tarafından belirlendiğini vurgulamaktadır. Emperyaliz-

min bu yeni boyutunun daha yeni ve bütüncül bir yaklaĢımla ele alınması 

gerektiğini vurgulayarak “ekolojik emperyalizm” adı altında yeni bir 

tartıĢma önermektedir. Makalede, geleneksel emperyalizm kuramları 

Hobson, Lenin, Kautsky ve Luxemburg bağlamında incelenerek 

Foucault‟nun biyoiktidar kavramını yeni emperyalizm tartıĢmalarına katkı 

sağlayıcı bir bakıĢ açısı olarak tartıĢılmaktadır. Bu kuramın anlaĢılmasını 

sağlayacak en somut gerçeklikse gıdanın metalaĢması ile birlikte ulusötesi 

tekellerin oluĢturmaya baĢladıkları tahakküm sürecidir. Bu tahakküm 

mekanizması “gıdanın üretildiği ekolojik alanlar tahrip edilmekte, ekolo-

jik döngü bozulmakta ve ayrıca gıdaya tahakküm üzerinden global top-

lumsal-siyasal bir hiyerarĢik tahakküm-iktidar mekanizması da kurulmaya 

çalıĢılmaktadır.” Bu yeni emperyalizm formunu eskisiyle ortak kılan Ģey 

azgeliĢmiĢ ülkeler üzerindeki sömürünün kapitalist merkezlerin kâr marj-

larını yükseltme amacıyla sürdürülmesidir. 

Emperyalizmi günümüzde küresel ve Türkiye ölçeğinde tarım alanında 

inceleyen bu üç makaleden sonra Ġhsan ġerif Kaymaz‟ın “Birinci Dünya 

SavaĢı Sonunda Musul Vilayeti‟nde Ġngiliz Yönetiminin Kurulması” 

baĢlıklı makalesi emperyalizmin 20. yüzyılda kullandığı yöntem ve strate-

jileri günümüzdekilerle karĢılaĢtırma fırsatını okuyuculara sağlamaktadır. 

Kaymaz, yedi yıllık bir tarih kesitinde sınırlı bir coğrafi alanda yaptığı 

derinlemesine incelemesinde Ġngiliz emperyalizminin kendi çıkarlarını 

sağlamak amacıyla kullandığı acımasız ancak zekice sömürge yönetim 

tekniklerinin çarpıcı çeĢitliliğini ortaya koyuyor. Boyunduruk altına alın-

mak istenen halkların liderlerinin nasıl yaratıldığını, sadık olmayanların 

nasıl tasfiye edildiğini, etnik ya da dinsel aidiyetlerle oynanarak ulusal 

bütünleĢmenin nasıl engellendiğini birçok örnekle açıklıyor. Makalede, 

Ġngiliz Hükümeti‟nin Osmanlı yönetim sisteminin kendi yönetimlerini 

kolaylaĢtıracak unsurlarını kendi yönetim biçimlerine eklemleme biçimle-

ri, yönettikleri topraklardaki isyanları bastırmak için baĢka sömürgelerin-

deki (Hindistan gibi) insanları kullanma yöntemleri gibi emperyalizmin 

günümüz için de son derece önemli unsurları tartıĢılmaktadır. 

Emperyalizmin tarihsel boyutunu çarpıcı bir Ģekilde gözler önüne süren 

bu makaleden sonra Cengiz Ekiz‟in “Kapitalist TekelleĢmenin Tılsımı: 

Rekabet Ġlkesi” baĢlıklı makalesi kapitalist devletin son yıllardaki yeniden 

biçimleniĢini bağımsız düzenleyici kurumlar çerçevesinde ele almaktadır. 

Makalesinde yönetiĢimci devletin piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak reka-

beti sağlamak üzere kurmuĢ olduğu Rekabet Kurumunun paradoksal 

olarak tekelci sermaye birikimi sürecini destekleyici ve hatta kurumsallaĢ-

tırıcı nitelikte olduğunu ileri süren Ekiz, öncelikli olarak serbest piyasa 

kavramını sorgulamaktadır. Sermayenin merkezileĢmesi ve yoğunlaĢma-

sının tekelci koĢulların oluĢmasına yol açtığını savlayarak bu durumun 

rekabeti ve kaynak tahsisi etkinliğine zarar verdiğini belirtmektedir. Kapi-
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talizme özgü bu içsel paradoksu çözmek için piyasayı teknik bir alan 

olarak düzenleyecek kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bağımsız idari 

otorite olarak tanımlanan bu kurumlar liberal kuram açısından bir baĢka 

paradoksa daha neden olmaktadır. Piyasanın kendi kendine iĢlemediği 

görünür bir el tarafından düzenlemesi gerektiği fiilen kabul edilmiĢtir. 

Münevver Soyak, “ÖzelleĢtirme Olgusu ve Türkiye‟nin ÖzelleĢtirme 

Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme” baĢlıklı makalesinde Türkiye‟de 

özelleĢtirmelerin amaç ve yöntemlerini incelemekte, yapılan özelleĢtirme-

lerin sonuçlarını tartıĢmaktadır. Literatürde yer alan tekelci fiyatlamayı 

önlemek, verimliliği ve etkinliği artırmak gibi iktisadi gerekçelerden çok 

özelleĢtirmenin ideolojik boyutuna dikkat çeken Soyak, IMF ve Dünya 

Bankası politikalarının bu süreçteki belirleyici rolünden bahsetmektedir. 

Öngörülen hedeflerin ne ölçüde gerçekleĢtiğinin de tartıĢıldığı makalede, 

sermayenin tabana yayılmasının satıĢların büyük bir çoğunluğu blok satıĢ 

yöntemiyle yapıldığı için gerçekleĢmediği vurgulanmaktadır. 

Cenk Aygül‟ün “Neo-liberal DönüĢüm Sonrası Refah Devleti Kuramları” 

baĢlıklı makalesinde Refah Devleti‟nin tamamıyla sona erdiği Ģeklindeki 

görüĢlere karĢı çıkarak sözkonusu olanın bir ortadan kalkma değil, yeni-

den yapılanma olduğunu savlamaktadır. O‟Connor, Offe ve Gough gibi 

Refah Devleti üzerine birçok yazıları bulunan düĢünürler üzerinden bu 

savını geliĢtiren Aygül, Sosyal Demokrat Refah Devleti modeline özel 

önem vermektedir. 1970‟lerde ortaya çıkan Refah Devletini bir sınıf so-

runu olarak bu model açıklayıcı gücünü Refah Devleti krizi tartıĢmalarıy-

la birlikte 1980‟lerde yitirmeye baĢlamıĢtır. Refah Devletinin neoliberal 

olarak adlandırılan dönemde tamamıyla iĢlevsizleĢmediğini OECD ülke-

lerinde hükümet bütçesi içerisinde sosyal harcama oranlarına bakarak ileri 

süren Aygül, Sosyal Demokrat Refah Devleti modelinin iĢçi sınıfının yanı 

sıra baĢka sınıfların katılmasıyla birlikte dönüĢtürüldüğü tezini Yeni Sol 

düĢüncenin temel iddialarından bir tanesi olarak değerlendirmektedir. 

Bu sayıya katkıda bulunan yazarların Türk düĢünsel hayatına sundukları 

yeni perspektiflerin daha da zenginleĢtirilmesi ve yaygınlaĢması entelek-

tüel anlamda bir kazanç olacağı gibi, antiemperyalist hareketlere de güç 

verecektir. SanayileĢmeyi ele alacağımız 15. sayımızda buluĢmak dileğiy-

le… 
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