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TURK<;E'DE EMPERYALiZM LiTERATURU
IMPERIALISM LITERATURE IN TURKISH
Ar~.

Gor. Liitfi Sunar

istanbul Oniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Boi.

Ozet: Emperyalizm kavraml, bir millet veya toplulugun digeri tizerine dogrudan veya
dolaylI, siyasl, ekonomik, kUlttirel veya soylemsel egemenligini ve basklSlm ifade
etmektedir. Emperyalizm 'otekinin' baglmslz siyasi, hukuki ve iktisadi varolu~ hakkmm
ortadan kaldmlmasma dayamr. Diger pek c;ok anahtar kavramda oldugu gibi
emperyalizmin kullammmda da bir kan~!klIhk soz konusudur. EmperyaUzmin batiin bir
tallll111llln o/mamasl bu jenomenin entelektiiel anlamda parr;alanmaslyla sonUr;lanl1l1:jllr.
Bu parc;alanmay! Ttirkc;e'deki emperyalizm tizerine gUncel literattirde de mti~ahede
edebilmekteyiz. Genel emperyalizm literattirUndeki sorunlara ek olarak TUrkc;e'de
kavramm kullamm! ve literattirde ele almma bic;imi ile ilgili ciddi sorunlar mevcuttur. Bu
sorular kavramm ytizeysel, konjonkttirel ve geli~igtizel kullammmdan kaynaklanmaktad!r.
Bu makalede Ttirkc;e'deki emperyalizm literattirU genel olarak degerlendirilmekte ve 2000
sonras! literatilr ozel olarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, emperyalizm literattirU, kavramlarm kullamml

Abstract: Imperialism implies political, cultural, economical and narrative dominance of
one nation over the other(s). It bases on the removal of the rights of economic, political
and legal presence of one nation. But, as it is in many other notion there is a broad
confusion in the usage of imperialism as a tool of analysis. Since there is not a common
shared description of imperialism there is a disruption of the meaning of it. In addition to
this general confusion, there are some special problems in the imperialism literature in
Turkish. These problems source from the shallow, conjectural and random usage of the
term. In this article imperialism literature in Turkish is evaluated generally and the
literature after 2000 is focused specially.
Key Words: Imperialism, imperialism literature in Turkish, notions

aslmda olgulann nastl bir toplumsalhk i~inde
ya~andlgml ve/veya algllandlgml da gostermektedir. Kavramlann bir maceraSl
oldugu gibi, sahipleri de vardlr. Kavramlar bir belirginlik olu~turabilecegi gibi
belirsizligin de bir aracma donil~ebilirler. Bu da kavramlann nastl ahmlandlgl
Kavramlann

kullamh~l
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ve nasIl kullalllldlglyla ilintilidir. Kavramlarla ilgili sorunlar Ttirkiye'nin
entelekttiel hayatmda stirekli belirleyici olmaktadlr. Ozellikle poptiler hale
gelmi~ olan kavramlar zamanla herkesin farklt ~eyleri anlatmak tizere kullandlgl
bir araca donti~mektedir. Bunun ana nedeni canlt bir entelektUel ortamm
olmaYl~ldlr. Bunu ~oyle bir metafor Uzerinden anlatabiliriz: Ingilizce'de
(latinceden kaynaklanarak) kavram kelimesinin kar~lltgl "concept" ile
dollenmek anlamma gelen "conception" arasmdaki koken bagl bir kavramm
ortaya <;lkl~llll bir sUrecin mahsUlU olmasl gerektigini i~aret etmektedir. Fakat
gtintimUz Ttirkiye'sinde dU~Unce hayatl genellikle ithal kavramlar Uzerinden
i~ledigi i<;in kavramlar <;ok kavranamadan dola~lma girmektedir. Bu da
kavramlann belirsiz ve tutarslZ kullallimlanna kaPI aralamaktadlr.
Emperyalizm de benzer pek <;ok kavram gibi TUrk entelektUel dtinyasmda i<;ine
ne koyulsa alan ve "her ~eyi" a<;lklayan bir "<;uval kavram"a donti~mti~tUr. Bu
~ekilde sihirli bir gorUnUm kazanmaslyla birlikte aslmda baglammdan kopmu~
ve anlamslzla~ml~tlr. Bu noktada TUrkiye'deki cari emperyalizm literattirU
emperyalizmi a<;lklamaktan ziyade onu anlamanm onUnde bir engel olmaktadlr.
Bu baglamda bu makalede TUrk<;e'deki 2000 sonrasmda yaYlmlanan kitaplar
tizerinden emperyalizm literatlirU degerlendirilmektedir. incelemeye ba~ltgmda
emperyalizm kelimeleri ge<;en kitaplara ek olarak somUrgecilik ve kUreselle~me
gibi ilintili alanlardaki ilgili <;alt~malarda dahil edilmi~tir.

Bir Kavramm Serencaml
Emperyalizm <;ozUmlemeleri 19. ytizYlltn sonundan ba~layarak dtinya siyasetini
ve ekonomisini anlamlandlrmada bir analiz <;er<;evesi olarak ortaya <;lktl.
Ozellikle ele~tirel bakl~m bir eseri olarak emperyalizm 19. yUzytl sonunda
degi~en uluslararasl siyasi ve iktisadi ko~ullan a<;lklamak Uzere ortaya atIldl.
Emperyalizm literattirtinde emperyalizm ile ilgili yogun bir donemselle~tirme,
tamrnlama ve emperyalizmi somUrgecilikten ayn~tlrma <;abalan rnevcuttur.
Zira, somtirge sozctigti, Avrupa dillerindeki kar~lhglyla koloni, rnetropol tilkeye
baglamak Uzere bir ba~ka memlekette yerle~ilen yer demektir. SomUrgecilik ise,
yeni topraklar ele ge<;irme, somUrgeci yaytlmaclhk anlamma gelir. Kapitalizm
ile birlikte somtirgecilik, XVI. ytizYlldan XVIII. yUzyda uzanan ticari
kapitalizm (merkantilizm) doneminde, ozellikle cografi ke~iflerde ve deniza~m
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topraklann fethinde somutlandl. Bu yayllmaclhk, somlirgele~tirilen lilkenin
zengin hammadde kaynaklanna el konulmasl, metropoI Ulkenin fazIa nlifusunun
bu yeni topraklara yerle~tirilmesi lizerinde ylikseldi. Emperyalizm ise modem
iktisadi ve siyasi ko~ullann konsolidasyonu lizerinden modem bir hakimiyet
bic;imidir. Emperyalizm derinIe~tiriImi~ ve sistemIe~tirilmi~ bir somlirgeciliktir.
Bu yonliyIe somUrgeciligi a~ar, i~galin veya fethin otesinde bir somlirli anlaYl~1
geIi~tirir. Bu ancak kendisini mlimklin kdacak aletlerin, iktisat, siyaset ve
yonetim tekniklerinin geIi~imi mUmklin olmu~tur. Bu anlamda modem ulus
devIetin ve kapitalizmin kendi ic;indeki evrilmelerinin bir a~amasllli temsil eder.
imparatorluklar eski olsa da, emperyalizm yeni bir olgudur.
Yukanda bahsedildigi Uzere XVI. yUzYlldan XX. yUzYlla kadar kesintisiz bir
~ekilde boyun egdirme anlamllla gelen kHisik somlirgeciligi XIX. ylizYllm
sonundan itibaren kendini gosteren emperyalizmden aYlran pek c;ok nokta
vardlr. Fakat yine de aralannda bir baglmhhk iIi~kisi mevcuttur. Somlirgecilik
emperyaIizrnle yeni bic;imlere bUrlinmli~ olsa da kesintiye ugramaml~tJr.
Farkhhklan ara~tIrlrken emperyalizmin daha onceki somlirgecilik lizerine in~a
edildigini ve Said'in deyimiyIe Avrupahmn zihnini ve diger dlinyayla i1i~kisini
~ekillendiren, kliltlirel olarak slirekli bir gorUngli oldugunu unutmamak gerekir;
buna ilaveten emperyalizm c;agllldan soz etmek ic;in ona ozgli birtaktm
ozelIikleri ve tarihi olgulan da bulmak, aC;lga C;lkarmak gerekir. C)zetle
emperyalizm, bir slirecin parc;asl dahi olsa yeni bir gorUngliyli belirlemek ic;in
geli~tiriImi~ yeni bir terimdir.
Boylesi bir aynmm oIu~turuImasl kar~lla~Ilan olgunun yeni olup olmadlgl, nasd
anla~Ilmasl gerektigi ve doIaYlslyIa nasIl kar~l konulacagl ile ilintilidir. Bu
sebeple de siyasi ve iktisadi olarak nasIl bir programlll geli~tirilmesi gerektigini
i<;eren bir tartl~madlr. Mesele tarihsel degil, glincel bir meseledir. DolaylSlyla
c;ozlimleme glincel analizlere dayanmaktadlr. Bu sebeple de tartl~ma popUler bir
tartl~madH ve genel kavramsalla~tmImaIara ihtiya<; duyulmaktadil'. Temel
emperyalizm literatlirlinde de boylesi bir ana tartl~ma alam mevcuttul'.
Elbette emperyalizm ideolojik bir tartl~manlll
olmak c;ok kabul edilmeyen bir olgu olsa da,
bir nevi hakaret olarak kabul edilse de
emperyalizm bir politikanm ozel adl olarak

odagllldadil'. Buglin emperyalist
hatta emperyaIist olmakla itham
literatlirlin olu~tugu donemde
kullamlmakta ve bu politikanm
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ba~anyla

uygulanmaSI ile oviiniilmekteydi. Emperyalizmin ashnda bir ya~am
bi~iminin dogal sonucu oldugu ve emperyalizmi ele~tirmenin aslmda bu ya~am
bi~imini ele~tirmek anlamma gelmesi gerektigi de a~lga ~lkmaktadlr.
Emperyalizmin ~llglllca bir yayIlma gosterdigi bu donemde kavram buglinkii
kotli namml kazanml~tlr.
Bu baglamda literatlirde daha soma genel kabul gormli~ donemsel1e~tirme ve
kavramsalla~tJrmalardan ornek vermek konuyu biraz daha a~acaktlr. Marc
Ferro, Napoleon Bonaparte'm MlSJr'a yaptJgl seferin yeni tip bir yayIlmaClIJga
ge~W simgeleyerek emperyalizmi tal11mlamak i~in iyi bir aynm noktasl
oldugunu dU~linmektedir.l George H. Nadel ve Perry Curtis de emperyalizm
teriminin, ilk olarak, 3. Napolyon'un agresif siyasetlerini karakterize etmek i~in
XIX.
yUzyllm
ortalannda
ingiltere'de
ortaya
91kml~
oldugunu
soylemektedirler? Eric Hobsbawm emperyalizm sozcugunun, ilk kez
1890'lardaki somlirgeci fetihlerle ilgili tartl~malar SJraslllda siyaset ve
gazetecilik jargonunun bir par~asl haline geldigini belilimektedir. Hobsbowm'a
gore emperyalizm terimi Britanya'mn siyasal ya~amma ilk kez 1870'lerde
girdiyse de soz konusu on yIllll sonuna dek uydurma bir deyim olarak goriildti
ve ancak 1890'larda genel olarak kullamlmaya ba~land1.3 Fredric Jameson
Emperyalist diinya sisteminin ba~langlclm tam olarak 1884 tarihli Afrika'Yl
Avrupah biiyiik gii~ler arasmda bOlii~tliren, daha dogrusu bOlii~iimiin kurallanm
koyan Berlin Konferansl olarak belirlemektedir. 4 1900'lerin ba~mda
emparyalizm tartl~llan merkezi bir konuya donii~tU. Konu iizerine ilk mUstakil
eseri veren John Hobson'a gore "herkesin agzmda olan emperyalizm Bat!
dtinyaslllm giincel siyasasmdaki en gi.i~lU hareketi ifade etmek i9in
kullamlmakta,,5 idi.
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Emperyalizm analizi ozellikle Marxist ele~tirinin ve politik pratigin aynlmaz bir
par~aSl haline gelmi~tir. Zira emperyalizm bahsi, kapitalist sistemin dogasl ve
a~amalan tartl~malannda ve dolaylSlyla Marxist bir kilresel devrimin imkam
dil~ilntirlerin
ve
siyasal
onderlerin
temel
baglammda
Marxist
gtindemlerindendir.Emperyalizm, kapitalist sistemin dogasml dogru anlama
sorunu ~en;evesinde kapitalizm ile ilgili kavramsalla~t1rmalar <;er<;evesinde
kullamlmaktadlL Bu baglamda Marx'm a~ama fikrini temele alarak,
Hilferding'in "finans kapital" kavramsalla~t1rmaSl, Rosa Luxemburg'un
"sermaye birikimi" kavramsalla~tlrmasl, Lenin'in "kapitalizmin son a~amasl"
ve Buharin'in "dtinya ekonomisi" kavramsalla~t1rmalan Marxist literattirde
emperyalizme dair analizleri belirleyen temel klasik <;er<;eveyi olu~turmu~tur.
1950 sonraSl yeni Marxist literattirde de "azgeli~menin stirekligi", "e~itsiz
geli~me" gibi kavramlarla ele ahnml~t1r. Bunun yam Slra emperyalizme onemli
bir milliyet~i ele~tiri de mevcuttur. Ozellikle somtirgesizle~me hareketini
ytirtiten onder kadrolann emperyalizm analizleri ve dolaylSlyla ele~tirileri bu
baglamda saytlabilir. Ancak bu milliyet<;i ele~tiriler genel bir literattir
olu~turmaktan ziyade daha par<;ah ele~tirel yakla~lmlar olu~turmu~lardlr. Diger
taraftan emperyalizme liberal bir ele~tirinin mevcut oldugunu, hatta ilk
emperyalizm ele~tirisinin -Hobson'un- liberal bir ele~tiri oldugunu belirtmekte
de fayda var. Bu ele~tirinin temel kalkt~ noktasl emperyalizmin pahah ve
gosteri~li bir i~ oldugu ve emperyalist olmayan bir iktisadm daha gti<;lti olacagl
yontindedir. Yaygm olarak rastlanan, daha <;ok edebi ve sanatsal alanlarda
ifadesini bulan htimanist ele~tirileri de belirtmek gerekir. Buna gore
emperyalizm insanhk namma ho~ bir ~ey degildir ve sona erdirilmelidir. Ancak
btittin bun Ian belirttikten sonra literattirtin itici gtictintin Marxist ele~tiriler
oldugunu belirtmeliyiz.

Tiirk~e'de Emperyalizm Literatiiriiniin GenelOzellikleri

Emperyalizm kavraml Ttirkiye'de ilk olarak ulusal baglmslzhk sava~l ile ilintili
olarak kuIIamlmaya ba~land1. Buna gore kurtulu~ sava~l emperyalistlere kar~l
ytirtittilen bir yurt savunmaSl sava~ldlr. Sava~ sonraSl ytirtittilen siyasi, askeri ve
iktisadi politikalarda kurtulu~un bu mahiyeti ozeIIikle vurgulanml~tlr. Ozellikle
1930'lu ytllarda Ttirk devrimine bir kimlik olu~turma ugra~lan <;er<;evesinde
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emperyalizm kar~lthgl slk slk vurgulanml~tlr. Bu baglamda Kadro Dergisi'nin
ozel yerine vurgu yapmakta fayda var. Kadro Dergisi Kemalizm'i emperyalist
dilnya sistemine kar~l oneil bir ulusal kurtulu~ sava~l olarak etiketleyerek
emperyalizm ele~tirisinin ulusalcl kullammma zemin hazlrlaml~tlr.6 2000
sonraSl ortaya <;lkan gilneel ulusalcl literatUrUn de boyle bir zeminden hareketle
emperyalizmi kullandlgml takip eden bolUmde ornekleriyle a<;lklayaeaglz.
Emperyalizm en yaygm bi<;imde sol ele~tiri i<;inde bir analiz ve ele~tiri olarak
kullanIlml~tIr. Daha <;ok batJiI Marxist literatUrden aktarma bir bi<;imde
TUrk<;e'de sol aydmlar tarafmdan tartl~llmaya ba~lanan emperyalizm ozellikle
Tiirkiye'de sol miieadelenin kendini konumlandlrma arayl~mm bir par<;asldlr.
Bu baglamda emperyalizm analizi uluslararasl bir mesele oldugu kadar i<;
siyasete dar tartl~malann da bir par<;asldlr. Sol ele~tiride ozellikle Lenin'in
analizi merkeze oturtulmu~ ve ortodoks bir anlaYl~ geli~tirilmi~tir. Yeni sol
ele~tirilere kapmm aneak kIsmen 1980'lerde ama aglrhkh olarak 1990'larda
a<;Iid!gml gormekteyiz. Bu da solun kendi i<;inde ge<;irdigi evrimlerin bir par<;asl
olarak gUndeme gelmi~tir.
TUrkiye'de emperyalizmle ilgili literatUrU olu~turan bir ba~ka kesim ise -saylCa
az olsa da- sag-muhafazakar kesimdir. Bu literatUrde emperyalizm daha <;ok
kUltUrel konular ve modern\e~me ile ilintili bir ~ekilde ineelenmi~tir.
Emperyalizmin dogas! ve geli~imi Uzerine kapsamlI analizleri i<;ermeyen bu
literatUrde daha <;ok emperyalizmin sonu<;lan sorgulanml~ ve kiiltUrel olarak
bat! etkisi ile e~ tutulan emperyalizmden kurtulma yollan aranml~tJr.
TUrk<;e literatUrde emperyalizm ile ilgili genel olarak gaze <;arpan en onemli
olgu, ilginin donemsel olmasldlr. Ornegin TUrkiye'de sol hareketin yUkseli~te
oldugu 1960-1980 araSl emperyalizm Uzerine onlarea kitap Uretilirken, 1980 ve
1990'lar'da ise emperyalizm konusu ilgi <;eken bir konu olmaml~tlr. Ozellikle
1990'larda ge<;mi~ donemde emperyalizmle ilintili olarak ele alman konulann
emperyalizm ba~hgl altmda degil de neoliberalizm, yeni dUnya dilzeni ve
kUreselle~me gibi ba~hklar altmda ele ahnmasl da emperyalizmin popUlerligini
kaybettigini gostermektedir. Bu donemde Dogu Bloku'nun <;okU~il ve Batl
Bloku'nun 90'h yIilar boyunea kUreselle~me ile yumu~ak a<;lhm politikalan
Bu konuda daha fazla bilgi iyin bkz. LUtfi Sunal", "Kadro Hareketi ve TUrk Devlet ideolojisi'nin
Olu~umu", Tiirkiye Ara§tmllaian Literati/r Dergisi, 2004 (3), istanbul, pp. 511-526
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sadece bizde degil, tUm dUnya literatUrUnde emperyalizme kar~l bir ilgi
azalmasml getirmi~tir, Ancak ozellikle 11 Eyltil sonraSl ABD siyaseti,
Afganistan ve Irak i~gali, BUyUk Ortadogu Projesi ve Amerikanm imparatorluk
siyaseti uygulamaya ba~lamasl emperyalizmi yeniden popUler bir konuya
donU~tUrmU~tUr, Ornegin benim emperyalizm Uzerine yUksek lisans tezi
yazdlglm 2003 senesinde ba~hgmda emperyalizm kelimesi ges;en ya da
emperyalizmle ilgili piyasada bulunabilen kitap saYIsl bir elin parmaklanm
ges;mezken bu makaleyi kaleme aldlglm 2007 sonunda basit bir tarama ile
200'Un Uzerinde kitap bulunmaktadlr. Bu da emperyalizme olan ilginin
donemsel oldugunu gostermektedir.
EmperyalizmJe ilgili literatUrde gaze s;arpan diger bir ozellik ise kuramsal
konulann gUncel politik konulara nazaran daha az yer tutmasldlr. Ozellikle 2000
sonras] yaYlmlanan kitaplar gUncel pratik-politik konular ekseninde kaleme
almml~tlr, Bunun yam Slra teorik konulara daha az yer aynlml~ttr, Bunun
nedeni emperyalizm TUrkiye' de derinlikli bir ~ekilde anla~tlmamasldlr.
Ozellikle i~gal soz konusu oldugunda emperyalizm gUndeme getirilmekte ancak
daha sistematik bir analiz kendisine yer bulamamaktadlr.
Bu ozelligi tamamlar nitelikte s;eviri sorununda da bahsetmek gerekmektedir.
Emperyalizmle ilgili torik ve tarihsel analizler genellikle s;eviridir. Ashnda bu
TUrk dU~Uncesinde ve akademisinde rast/anan en genel temayUllerden biridir.
Zira TUrk dU~Uncesi s;eviriler Uzerinden kendisine gUndem olu~turmakta fakat
bu gUndeme ozgUn bir katkl sunamamaktadlr. Emperyalizmle ilgili yapllan
s;evirilerin karakteri, men~ei ve konusu da yukanda bahsedilen donemsellikle
ili~kili bir ~ekilde degi~mektedir. Ornegin 2000 sonraSl Latin Amerika Uzerine
veya Latin Amerika men~eli kitaplann daha fazla s;evrildigi gaze s;arpmaktadlr.
Bunda dUnya sol hareketi gUS; kaybederken Latin Amerika solunun
gUs;lenmesinin payl s;ok yUksektir. Ya da lrak'm i~galinin bir anda Ortadogu
Uzerinden bir literatUr olu~umunu saglaml~tIr. Boylece aslmda emperyalizm
entelektUel bir gUndemin pars;asl olarak degil, ithal bir dU~Uncenin bir pars;aSl
olarak gUndeme gelmekte ve dolaylSlyla da bir muhayyile olu~turamadan
yUzeysel bir tartl~maya donU~mektedir. Boylesi bir tartI~ma bis;iminin en onemli
sonucu kavramm popUlerle~mesi fakat bun a mukabil is;inin bo~almasldlr.
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Bu popUler bakl~m etkisiyle emperyalizmle ilgili yerli kalemlerce Uretilenler
aslmda emperyalizmi ele alan kitaplar olmaY1p, ba~ka konulann "emperyalizm
<;uvahna doldurularak" incelenmesinden ibarettir. Bu da emperyalizm
kavrammm TUrk akademisi ve entelektUel camiasl tarafmdan anla~llamadlgml
gostermektedir. OUncel olaylann emperyalist dtinya siyaseti ve iktisadl iJe
alakah olmas! elbette soz konusu olabilir. Ancak alakah alakaslz tUm olaylan
emperyalizm kavraml ile a<;lklamak emperyalizmi kendine has anlam ve
referanslan olan bir olgu ve kavram olmaktan <;lkarmaktadlr. Boylesi bir
anla~llmanm sebepleri tizerinde dU~i.inmek de gerekmektedir. C;UnkU benzer bir
durum pek <;ok kavram i<;in ge<;erlidir; ve bu bizim ba~langl<;ta belirttigimiz
kavramlann ahnmasl ve Uretilmesi sUreciyle yakmdan iIi~kilidir.

Tiirkiye'de Giincel Emperyalizm Literatiiriiniin Degerlendirmesi
Bu bOltimde TUrk<;e'de 2000 sonras! yaYlmlanml~ ya da yeniden yayJlanml~
olan gUncel telif ve <;eviri emperyalizm literatUrU emperyalizme bakl~ a<;llanna
gore degerJendirilmektedir. Bu baglamda literattirti ~u altl genel slmf alt1l1da
incelenebilir: Kuramsal kitaplar, tarihsel kitaplar, kiireselle~'11le, neo-liberaliZ11l
ve emperyalizm ile ilgili kitapZar, ulusaZcl perspektiften yaZllml~' kitaplar,
giincel-popiiZer kitaplar,
Kuramsal Kitaplar

Emperyalizme kuramsal ilgi aslmda on un nedenleri, geli~me sUre<;lerinin yam
SHa emperyalist sistemin/devletlerin gelecekteki konumlanm da ele almaktadlr.
Emperyalizrnin temel mahiyetini belirlemek ashnda ona kar~l geli~tirilecek tavn
da beJirJedigi i<;in stratejik bir noktadlr. Emperyalizm\e ilgili temel <;er<;evenin
belirlenmesinde Marxist analizler merkezi bir yer tuttugu i<;in emperyalizm
kuraml neredeyse Marxist elqtirinin kendisini en <;ok tekamtil ettirdigi nokta
olmu~tur. Marxist analizler her ne kadar temel noktalarda birJe~seler de Marxist
kuramdaki donemsel degi~imler emperyalizm kavraYI~1l1a da yanslml~tlr. Bunun
yam ma genel emperyalizm literatlirtinde liberal ve Marxizm'den etkilenmekle
beraber ulusalcl perspektiften geli~tirilen kuramsal bir zeminden soz etmek
mUmktinse de bunun Ttirkiye'ye pek yanslmadlgl goze <;arpmaktadlr.
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Diger taraftan yaYlmlanan eserlere ~byle bir gbz atlldlgmda TUrkiye'de yapIlan
~ah~malarda emperyalizme dair kuramsal bir perspektifin olmadlgl ortaya
~lkmaktadlr. Bu sadece yaYlmlanan kitaplarda degil aylll zamanda doktora ve
yUksek lisans ~ah~malannda da gbze ~arpan bir olgudur. Bu noktada
i~selle~tirilmemi~ bir kavramla kuramsal bir ~ah~ma yapmanm mUmkUn
olmadlgml belirtmeliyiz. Buradan hareketle ~eviri eserlerdeki kuramsal
perspektifin TUrk dU~Unce hayatmda pek gUndeme ahnmadlgml sbylemek
mUmkUn.

Vladimir jlyi~ Lenin, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yiiksek A$amaSl
SUphesiz emperyalizmle ilgili en etkin eser Lenin'in Emperyalizm: Kapitalizmin
En Yiiksek A~'amasl adh kitabldlr. Lenin'in eseri kuramsal analizinin
derinliginin yam sara pratik politik mUcadelede de ba~anyla uygulanml~ bir
ekonomi-politik yakla~lml btinyesinde banndlrmasl da bu etkiniigin bir
sebebidir. Lenin bzellikle Hilferding'in geli~tirmi~ oldugu finans-kapital
yakla~lmml kendi analizlerinin temel kalkl~ noktasl olarak alml~ ve
emperyalizmin kapitalizmin son a~amaSl oldugunu gbstermeye odaklanml~tlr.

Emperyalizm: Kapitalizm'in En Yiiksek A~'amasl 1916' da kaleme ahnml~ bir
kitap~lk olup ancak devrim sonrasmda ne~redilebilmi~tir. Lenin'in amaCl
'kapitalist geli~imin son a~amasl' olarak nitelendirdigi emperyalizmin i1kesel
ekonomik bzellikleri arasmdaki baglanttYl mtimktin oldugunca klsa ve anla~1l1r
bir bir;imde gostermektir. Lenin ir;in emperyalizmin birden fazla ytizU vardlr ve
bunlar tarihi geli~imin degi~ik a~amalanllln tirtinUdtirler. Lenin, kitapta
kapitalizmin ger; on dokuzuncu yUzytl ve erken yirminci ytizyIlda nasIl
geni~leyebildigini
gbsterir. Bununla birlikte Lenin dtinya sava~l'llln
kapitalizmin dogrudan sonucu oldugunu ortaya koymaya r;ah~lr. Diger taraftan
1890'dan beri Marx'm kapitalizm analizlerinin yanh~ oldugunu ve kapitalizmin
yok edilmesini gereksiz kIlacak yava~ reformlann ba~anh olabilecegini savunan
revizyonistlerin yalllldlklanm gbstermek kitabm diger bir bnemli amacldlr.
Birinci DUnya Sava~l sbmtirgeci yayIlmaclhk ile emperyalizm arasmda gbrtilen
aynma artIk kesin bir son vermi~ti. Lenin emperyalizmi r;bztimlerken Tekelci
kapitalizm, kapitalist iilkeler araSl rekabet, Birinci Diinya SaVa$l 'nm niteligi ve
donemin devrim olanaklan gibi bazl noktalar tizerine egilmi~tir. Lenin'e gore
kapitalizm geni~ledikr;e hammaddeye olan ihtiyar; artar ve rekabet seltle~ir.
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Boylece dilnya <;apmda hammadde arayl~l alevlenir ve somilrge elde etme
mticadelesi amanslzla~lr. Buna sebep olansa sermaye ihracmm zorunlu
olmasldlr.
Lenin'e gore kapitalist ilretim tam, ilretimi hi<; durmadan geni~letecek bir
birikim egilimidir. Ona gore dl~ pazarlann varhgl zorunludur, <;ilnkil var olan
biltiln eski ilretim tarzlannm tersine kapitalist ilretim, esas olarak smlrSlZ bir
yaytlma egilimi gostermektedir. Diger taraftan emperyalizm kapitalistler ve
digerleri arasmda e~itsiz bir milcadeleye dayandlgl i<;in e~itsiz geli~imi
dogurmu~tur. Lenin'e gore emperyalizm genel olarak kapitalizmin temel
ozelliklerinin dogrudan devaml ve geli~imi olarak ortaya <;lkmaktadlr.
Emperyalist eyre tiretimin yapIsmdaki ve kapitalist tarzm i~leyi~indeki
degi~iklikler dolaylSlyla kapitalizmdeki geli~iminin ka<;mtlmaz sonucudur.
Kapitalizmin serbest rekabet evresindeki dl~a yaYllma bi<;imi olarak emtia ihracI
tekelci kapitalizm a~amasmda yerini gittik<;e sermaye ihracma blrakmaktadlr.
Zira sermaye gittik<;e merkezlle~mekte ve yogunla~maktadlr. Sanayinin yogun
geli~imi ve tiretimin gittik<;e daha bilyilk i~letmelerde son derece hlzh
yogunla~ma silreci, kapitalizmin en belirgin ozelliklerinden birini meydana
getirmektedir. Bu silre<;te, ekonomik bakl~ a<;lsmdan en onemli olgu, kapitalist
serbest rekabetin yenm kapitalist tekellerin almasldlr. Lenin'e gore
Emperyalizmi, mtimktin olan en klsa bi<;imiyle tal1lmlamak gerekseydi,
kapitalizmin tekelci a~amaSl demek gerekirdi. Ozet olarak Lenin emperyalizmin
hentiz solmaml~ ama solmakta olan, henilz olmemi~ ama olmekte olan
kapitalizmi temsil ettigini dil~ilnmektedir.
Lenin'in eserinin Tilrk<;e'de pek <;ok <;evirisi mevcuttur. Sol Yaymlan, Evrensel
Baslm Yaym, inter Yaymlan, Sosyalist Yaymlar, Bilim ve Sosyalizm Yaymlan
degi~ik ba~hklarla
(Emperyalizm: Kapitalizmin En Ytiksek A~amasl,
Emperyalizm: Kapitalizmin Sonuncu A~amasl, Kapitalizmin Son A~amasl:
Emperyalizm) Lenin'in eserini <;evirmi~ ve basml~tlr. Eserin bu kadar yaygm bir
~ekilde <;evrilmesinin arka planmda Lenin'in yukanda belirtilen politik
konumundan kaynaklanmaktadlr. Ancak bir ba~ka etken de Lenin'in son derece
karma~lk kuramsal bir konuyu <;ok basit ve yalm bir ~ekilde ele alabilmesidir.
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Emperyaliz11l ve Diinya Ekonomisi, Nikolay Bukharin
Bukharin, Emperyalizm ve Diinya Ekonomisi adh eseri 1915-17 Yillan arasmda
kaleme alml~tlr, Temel tezlerinde Lenin'in eserine paralellik gosteren eser 1929
yIlmda ingilizee'ye e;:evrilmi~tiL Kitabm Ttirke;:e'de biri Spmtaktis Yaymlan
(istanbul, 1996, 158 s,) tarafmdan digeri Baglam Yaymlan (istanbul, 2005, 183
s,) tarafmdan yapIlan iki e;:evirisi meveuttur, Lenin'den soma 'den soma uluslar
araSl sosyalist hareketin ideologlugunu tistlenen Bukhal'in eserinde
Hilferding' in geli~mi~ kapitalist tilkeler ie;:inde geli~tirdigi tezleri, dtinya
ekonomisinin donti~timti teorisine donti~ttirmti~ttiL Bukharin, Marx ve
Luxemburg'un kapitalist tiretim ili~kilerinin uluslararasl1a~tmlmasl analizleriyle
Hilferding'in finans sermayesi bloklannm olu~umu analizlerini temel alarak
emperyalizmin bir dtinya ekonomisi yaratttgml ileri stirmti~tliL Diger taraftan
Bukharin'e gore bir i~gal/fetih politikasmm emperyalizm saYllabilmesi ie;:in
aneak finans sermayesinin bir uygulamasl olmasl gerekmektediL Zira ona gore
emperyalizmin aneak finans sermayesi tarafmdan takip edilebilir. Bukharin'in
dtinya ekonomik yaplsmm yeniden ~ekilleni~i e;:ere;:evesinde yaptIgI emperyalizm
tannm daha e;:ok Lenin'in teorisinin tamamlanmasl ve Hilferding'in finans
sermayesinin roltintin diinya ekonimisine pratik bir uygulamasl olarak
kalmaktadlL Ne varki bu ae;:ldan son dereee onemli bir teorik yakIa~lm olan
Bukharin'in dtinya ekonomisi olarak emperyalizm yakla~lml e;:ok ozgtin yeni
ae;:I1l1nlar ortaya koyamaml~tlL

Aime Cesaire, Somiirgecilik Uzerine Soylev
Aime Cesaire, emperyalizme kar~1 ulusal mtieadelede sembol olmu~ isimlerden
biridir, Ozellikle Frantz Fanon tizerindeki etkisi sebebiyle daha soma ortaya
e;:lkaeak kolonyal analizlerde merkezi bir yere oturmu~ isimlerdendir, Cesaire'm
Somiirgecilik Uzerine Soylev (Dogu Ktittiphanesi, istanbul, 2005, 190 s,;
Salyangoz Yaymlan, istanbul, 2007, 240 s,) isimli kitabl somiirgeciligin
dogasml tahlil etmekle birlikte emperyalist dtinya sisteminin manhgma dair
temel bir e;:ere;:eve sunmaktadlL Kitap temel olarak somtirgeeiligin olu~turmu~
oldugu siyasal ve iktisadi tahribatl ortaya koymakta ve boy Ieee ona kar~l
geli~tirileeek mticadelenin stratejik ana noktalanm ortaya koymaktadlL Temel
bir birincil kaynak olan bu eserin Ttirke;:e'ye bu kadar gee;: kazandmlmasl
tizerinde aynca dii~tinmek gerekmektediL

F.14
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John Bellamy Foster, Emperyalizmin Yeniden

Ke.~Ji

Son donemlerde diinya sol hareketleri i~in onemli isimlerden biri olan John
Bellamy Foster'm Emperyalizmin Yeniden Ke.<jji (Devin Kitap Yaym Dagltlm,
istanbul, 2005, 344 s., Kalkedon YaymcIltk, istanbul, 2006, 328 s) adlt
eserinden bahsetmek gerekmektedir. Diinyadaki onemli dergilerden birisi olan
Monthly Review dergisinin 2000-2005 araSI e~-editbrliigUnU, 2006' dan itibaren
de editorliigUnU yUrUten Foster, ~evreci sosyoloji, eko-sosyoloji ve politikekonomi alanmda ~ah~malart bulunan on de gelen bir sosyal bilimcidir.
Foster'in eserleri derginin de TUrk~e' de yaYImlanmaya ba~Iamaslyla birlikte
yaYImlandtktan kIsa bir sUre sonra TUrk~e'ye ~evrilmektedir. Emperyalizmin
yeniden ke~fi adh eserinde Foster tek kutuplu dUnyada ABD'nin konumunu bir
imparatorluk olarak gormekte ve onun bUyUme yonUndeki saldlrgan tutumlartlll
emperyalizmin geri donii~U olarak gormektedir. Bunu kapitalizmin tUm tarihinin
ve mantlg1l1m sistematik sonucu olarak goren Foster klasik kapitalizm
analizlerinden faydalanarak kUresel olarak yayilmacl; metropol ile uydu, merkez
ile ~evre arasmda hiyerar~ik bi~imde boliinen bir sistem olarak kapitalizmin
emperyalizmi dogurdugunu savunmaktadlr. Foster, ge~mi~te oldugu gibi bugUn
de emperyalist sistemin hedefinin ~evre ekonomilerini merkez kapitalist
Ulkelerden gel en yatmmlara a~mak ve boylece sUrekli ucuz hammadde ve
i~giicU arzml saglamak istedigini belirtmekte ve bunun sonucunun dogal olarak
yaYllmaclhk olacagml ortaya koymaktadtr.
Harry Magdoff, Somiirgesiz Emperyalizm

Harry Magdoff, Foster gibi giiniimiiz sosyalist teorinin kurulmasmda onemli
isimlerden biridir. 2006 ytiinda olUmiIne kadar Monthly Review dergisinin
editorliigUnU siIrdiIrmiI~ ve emperyalizm ~ah~malart alan1l1a kuramsal katkllar
yapml~trr. Magdoff'un Somiirgesiz Emperyalizm (Devin YaymIan, istanbul,
2005, 232 s.) adh eseri daha ~ok somUrgecilik ile emperyalizm arasmdaki
ili~kinin dogasma odaklanmakta ve somUrgesizle~me doneminde emperyalizmin
nasIl kendisini yeniden kurdugunu ele almaktadlr. Asltnda bu sorun ~ok temel
bir meseledir. Ozellikle TUrk~e IiteratUrde somUrgecilik ile emperyalizmin ~ok
slk bir bi~imde birbirine kart~ttr1ldlgml goz oniIne aldlglmlzda somUrgesiz
emperyaIizmin analiz edilmesi daha da on em kazanmaktadlr. Zira giiniimtiz
uluslararast iktisadi ve siyasi sisteminde zaman zaman one ~lkan istisnalar
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sayIlmazsa bir tilkenin i~gal edilmesi ve klasik anlamda somtirgele~tirilmesi soz
konusu degildir. Fakat yine bu sistemin yapIlanmasl ve e~itsiz gli~ ili~kileri
sebebiyle emperyalist ili~ki bi~imi olu~turulabilmektedir. Magdoff'un analizi 2.
dlinya sava~l sonraSI somtirgelerin baglmslZhgml kazanmasl ile birlikte yeniden
yapIlanan dlinya iktisadi sistemine odaklanmakta ve somlirgeler olmakSlzm bir
somtirtinUn kapitalizmin dogasl geregi nasll slirdlirtildliglinli ele almaktadlr.
Magdoff'un analizleri Sweezy ve Baran'l takip ederek ikinci Dlinya Sava~l
sonraSI Emperyalizm olgusunun ula~tlgl yeni a~amalan ve ozeIlikle ABD
liderliginde stirdtirtilen "Yeni Emperyalizm" donemini inceleyen kuramsal
derinlige sahip onemli bir temeldir. Bu eserin YIIlar sonra da olsa Tlirk~e'ye
kazandmlml~ olmasl son literatlirlin geli~mesi a~lsmdan son derece faydah
olmu~tur.

Michael Hardt & Antonio Negri, jmparatorluk

YaYlmlandlgl tarihte uluslararasl entelekttiel camiada hararetli tartl~malara yol
a~an jmparatorluk (Aynntl Yaymlan, istanbul, 2008 / 6. Baslm, 426 s.) hi~
ku~kusuz 2000 sonrasmda yaYlmlanml~ en onemli eserlerden biridir. Hardt ve
Negri'nin kitabl ~aga tamkhk eden bir kitap olarak nitelenmesine kar~m pek ~ok
ele~tiriyi de beraberinde getinni~tir. Kitap klireselle~meyi ve imparatorluk
egilimlerini incelemekte ve kar~l mlicadele i~in alternatifler ortaya koymaktachr.
Kitaba temel olarak se~ilen kalkl~ noktasl, ulus devlet ~agmm sona erdigi tezi,
tartI~malI bir nokta olsa da imparatorluk'un yeni emperyalizm tartl~malanna
yaptlgl katkt son derece onemli bir katkldlr. Kitapta mlicadele yontemi olarak
onerilen ~er~evenin anti-klireseIle~meci gev~ek orglitsel ve hatta bireysel kar~l
~Ikl~ olmasl kitaba yoneltilen ele~tirilerinde bu yonde olmasma neden olmu~tur.
Hardt ve Negri, dUnyanm artlk btittinctil bir yapl oldugunu dolaYlslyla
ytirlitUlecek mlicadelenin de btitlinctil olmasl gerektigini vurgulamaktadlrlar. Bu
vurgu kitaba ikinci Komtinist Manifesto yakt~tIrmasmm yapllmasma sebep
olmu~tur. Bu yontiyle de iddiah bir kitap olan imparatorluk emperyalizmin bir
tilkeden soktillip atllmasmm yeterli olmayacagml ve tUm dtinyada
kaldmlmasmm, hatta emperyalist devletlerde dahi, gerekli oldugunu
savunmaktadlr. Kitabm yaYlmlanmasmdan klsa bir stire sonra Ttirk~e'ye
~evrilmi~ olmaSI glincel tartl~malann Ttirkiye'de de lirtitlilebilmesine imkan
tamml~t1r. Bu yontiyle imparatorluk'un Ttirk~e'de yaYlmlanmasl son ytllarda
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emperyaJizme ve imparatorluga dair analizlerde bir ciddiyetin olu;;masl11a en
onemli katkIlardan biridir.

Claudia Katz, XXI. YiiZYllda EmperyaZizm
Claudia Katz, 21. Yilzytlda Emperyalizm (Yazl11 YaYl11c!llk, 2004, 167 s.) adlt
eserinde kapitalizmin yeni ozgUnlUklerini ke;;federek bunun yeni bir emperyalist
dUnya sistemine nasIl yol a~tlgl11l analiz ediyor. iktisadi sistemdeki donU;;Umler,
yeni bili;;im ve ileti;;im teknolojileri ~er~evesinde yeniden yapllanan Uretim
sistemlerinin klasik kapitalizm analizlerinin yenilenmesi ihtiyaC1111 dogurmasl
ve bu baglamda emperyaJizm kuramlannll1 en aZl11dan one sUrdUkleri yaplsal
meseleler ~er~evesinde ge~ersizle;;mesi yeni analizlere ihtiyacl gUndeme
getiriyor. Asll11da 1990 sonraSl uluslararasl iktisadi sistemin yapIlam;;1 ile ilk
emperyalizm ele;;tirilerinin ve emperyalizm kuramlanmn ortaya ~lktlgl 20.
yUzYll ba;;l11da ya~ananlann ~arplC1 bir bi~imde birbirine benzemesi bu
~er~evede yeni
emperyalizm analizlerinin temel bir kalkl~ noktaSll11
olu;;turmaktadlr. Ozellikle uluslararasl finansal hareketlilik, ~irket evlilikleri
yoluyla uluslararasl piyasalardaki kartelle~me egilimleri, azalan karlar ve
durgunla;;an ekonomiler bir kez daha emperyalizm analizini popUler
kIlmaktadlr. Bu baglamda Katz da kUresel ekonominin i~ine girdigi ~alkantJh
donemi analiz ediyor.

David Harvey, Yeni Emperyaliznz
David Harvey bir siyasal cografyacldlr ve ekonomi-politikle ilgili son derece
derinlikli ~ah;;malar yapmaktadn·. Harvey, Yeni EmperyaZizm (Everest
YaYl11lan, istanbul, 2004, 194 s.) adlt eserinde ozellikle 2000 sonrasll1da yeni
geli;;en dUnya iktisadlm siyasal cografya a~lsll1dan degerlendirmektedir. Daha
~ok geli;;mi;; Ulkelerin geli;;memi;; Ulkelerdeki birikimlere el koyma yontemleri
Uzerine odaklanan Harvey, bunu yeni emperyalizm olarak nitelendirmektedir.
Buna gore i;;gal ile bUtLinle;;mi;; finansal yontemleri ve yeni Uretim stratejileri
dUnyanm kaynaklanna el koymamn yeni bi~imlerini ortaya ~lkarmaktadlr. Daha
once TUrk~e'de Sosyal Adalet ve ~ehir ve Postmodernligin Durumu isimli
kitaplan yaYlmlanan, siyasal-cografya ve politik-ekonomi alanlannda onemli
bir analist olan Harvey'in bu kitabl yalm bir ;;ekilde yeni emperyalizmin
i;;leyi;;ini ortaya koyuyor.
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Emperyalizmi kuramsal bir <;en;evede ele alan bu eserlere ek olarak Conatus
(:eviri Dergisi'nin "Emperyalizm, Yeni Emperyalizm, imparatorluk" 2. saYlsllll
(Otonom YaYll1clhk, istanbul, 2004), Karam Khella'nm Pan;aZannu$ Dunya
Giiniimuzde EmperyaZizrn (EI Yaymevi, istanbul, 2003, 271 s.) ve Leo Panitch
ve Colin Leys'in editOrlUgUnde hazlrlanan Yeni ErnperyaZ Tehdit: Gunumiizde
Emperyalizm (Alaz Yaymlan, istanbul, 2004) ba~hkh kitabl da saymak gerekir.

Tarihsel Kitaplar
Emperyalizmle ilgili literatUrdeki ikinci onemli odaklanma alal1l emperyalizmin
tarihidir. Ozellikle siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda tarihsel geli~meleri ele
alan tarih <;a!t~malanl1l ve belirli olaylan, donemleri ve tarihsel doneme~leri ele
alan monografi ve incelemeleri bu kategori altmda degerlendirmek mUmkUndUr.
Benzer pek <;ok konuyla kar~Ila~ttrlldlgmda emperyalizm ile ilgili tarih
<;ah~malannll1 saYlsmm az oldugu goze ~arpmaktadlr. Onemli bir tartl~ma alal1l
olan emperyalizmin tarihi geli~imi <;ok fazla ragbet gormeyen bir konu olarak
one <;lkmaktadlr. A~aglda emperyalizmle ilgili tarihsel ~ah~malar kategorinde
emperyalizme temel olu~turmasl yonUyle somUrgeciligin tarihini ele alan
eserleri de dahil edilerek incelenmi~tir. Ozellikle tarihsel <;ah~malarda
emperyalizm ile somUrgecilik farkh donemler olarak ele almsa da her ikisinin
tarihi somUrgecilik tarihi ba~ltgl altmda birlikte ele ahnabilmektedir.
Raimondo Luraghi, Somiirgecilik Tarihi

SomUrgecilik tarihini ele alan onemli eserlerden biri Raimondo Luraghi'nin
Somurgecilik Tarihi (Sosyalist Yaymlar, istanbul, 1994, 364 S.; E Yaymlan,
Ankara, 2000, 472 s.) isimli klasikle~mi~ eseridir. Ekonomi-politik bir
perspektife de sahip olan Luraghi, somUrgecilik tarihini daha <;ok siyasal olaylar
ekseninde yazml~tlr. 1500'lerden ba~layarak somUrgeciligi doguran ~artlar
Uzerine bir <;er<;eve sunduktan soma Luraghi slraslyla Amerika'mn, Afrika'mn,
Hindistan'm, <::in'in ve Mezepotamya'l1ln somUrgele~tirilmesini ele almaktadlr.
Kitabm en onemli yonU ise somUrgecilige kar~l mUcadelenin de tarihini pat'alel
bir tarih olarak sunmaSl ve bu a<;ldan somUrgesizle~me donemine kadarki sUreyi
i<;ermesidir. Luraghi'nin kitapta tizerine odakiandlgl temel problematik Batt
somUrgeciliginin hi<; de iddia edildigi gibi otekine uygarhk gottirme olmadlgml
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gostermektir. Bu anlamda somtirgeciligin kapitalizmin tarihiyle paralel
incelenip Ylklclhgml incelemek onemlidir: Luraghi somtirgeciligi ve tabii ki
emperyalizmi uygarhklann talam, ktilttirlerin Ylktml ve soykmm olarak
gormektedir.
Marc Ferro, Somiirgecilik Tarihi: Fetihlerden Bagmlslzlzk Hareketlerine

Bu baglamda bir ba~ka italyan tarih<;i Marc Ferro'nun Somiirgecilik Tarihi:
Fetihlerden Baglmslzbk Hareketlerine 13. YiizYll - 20. Yiizyzl (imge Kitabevi
Yaymlan, Ankara, 2002, 673 s.) isimli eseri somtirgecilik/emperyalizm tarihi
a<;lsmdan bir ba~ka onemli eserdir. Bir sinema tarih<;isi olarak Ferro kitabml <;ok
ince detaylarla ormti~ ve estetik bir bi<;imde somtirgecilik tarihinin insanlIg1l1
tarihinde denk dti~ttigti noktaya a<;tkhk getirmi~tir. Ozellikle emperyalizm
donernini somtirgecilikten aYlrmasl ve bu iki donem arasmdaki analizleri farkh
~eki11erde yapmasl Ferro'nun eserini emperyalizmi anlamak a<;ts1l1dan ktymetli
bir esere donti~ttirmektedir. Fakat bunun yam Slfa modern somtirgeciligin
tarihsel bir olgu oldugunu soylemesi ve bu yontiyle onu stradanla~ttrmasl eserin
en onemli kusurlanndan biridir. Perro'ya gore somtirgecilik tarih boyunca btittin
imparatorluklann izledigi bir politikadlr ve bu yontiyle modern somiirgecilik bir
gelenegin siirdtiriilmesidir. Farkhhklar sadece somtirgeciligin uzandtgl
boyutlardadlr. Halbuki modern somiirgecilik kurulan sistem, e~lik eden
kapitalist geli~me ve uygulam~ bi<;imiyle oncesinde rastlanmayan bir olgudur.
Ancak Ferro'nun kitabl bu kusuruna ragmen Tiirk<;e'deki emperyalizm
literattirtinti tarihsel a<;tdan bir zenginlik katmaktadtr.
Harry Magdoff, Somiirgecilikten Giiniimiize Emperyalizm

Yukanda bir ba~ka eseri ele alman Harry Magdoff giintimtizde emperyalizm
tizerine onemli katktlar yapan bir sosyal bilimcidir. Onun 1977 ytlmda yazdtgt
onemli eseri Somiirgecilikten Giiniimiize E11lperyalizm (Kalkedon Yaymcthk,
istanbul, 2006, 295 s.) isimli eseri ytllar soma Ttirk<;e'ye kazandmlml~ttr.
Yaztldlgl gtinlerde tartl~ma yaratan bir eser olan Somtirgecilikten Gtintimtize
Emperyalizm emperyalist sistemin ge<;irdigi donti~timlerin anla~llmasl i<;in
faydah bir <;er<;eve sunmaktadtr. Ozellikle 1950 somaSl yeni kurulan dtinya
sisterninin somtirgesiz bir emperyalizmi olu~turmasl, tarihsel doneme<;leri
itibariyle ele ahnmaktadtr. Kitab1l1 1977 ythnda yazllml~ olmast, 0 gtintin
problematikleri ve tattl~malanmn izini ta~tmaSl ve 1980 somaSl ya~anan onemli
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donU~Umleri i~ermemesi

goz onUne almdlgmda eserin gUncel emperyalizm
literatUrUne katklsl tarihsel olmaktadlr.

Elizabeth Sauer & Balachandra Rajan, Emperyalizmin 7 Rengi
Emperyalizmin 7 Rengi (KUre Yaymlan, istanbul, 2006, 332 s.) Elizabeth Sauer
ve Balachandra Rajan tarafmdan derlenen bir derleme eser. Her ne kadar
emperyalizm ve somUrgeeiligi birbirine kan~tIran analizler i~erse de kitap
emperyalizmin dogu~u, geli~imi ve degi~ik konumlarda degi~ik gorUnUmler
almaslm detayh bir ~ekilde 17 yazann katktlanyla ortaya koyuyor. Bu baglamda
emperyalizm tarihini anlamak l~m detayh verileri ortaya koyarak,
emperyalizmin ~e~itli uzammlanm a~lkhyor. Bir tarih ~ah~masl olarak kaleme
almmasa da tarihseI olarak donemlere, olgulara ve onemli olaylara l~lk tutan bu
<;ah~ma son zamanlarda literatUre yapl1nu~ onemli katktlar arasmda sayllabilir.
Chalmers Johnson, Amerikan Emperyalizminin Son Bahan
OzellikJe yeni emperyalizm analizlerinde slk slk ozgUn yeni bir bi~im olarak
Amerikan emperyalizminden bahsedilir. SomUrgesizle~menin savunucusu
olarak ABD 1950 somaSI yeni emperyalizmin aktOrUdUr. Elbette bu yeni
emperyaJizm dogrudan i~galin yoklugu ile oncesinden aynlmakta ve farkh
ara~larJa
kendini ger~ekle~tirmektedir. Chalmers Johnson, Amerikan
Emperyalizminin Son Bahan (KUre Yaymlan, istanbul, 2005, 356 s.) isimli
eserinde ABD'nin emperyal tarihini ele alarak bu gUcUn ge~irdigi evrelere
odaklamyor. Kitap, ozelIikle 2000 somaSl somUrgesiz emperyalizmden i~galci
emperyalizme dogru evrilmenin kokenlerini ve ABD tarihindeki kmlmalan ele
almasl gUnUmUzde i~inde ya~amlan tek kutuplu dUnyamn temel itiei gUcUnUn
anla~llmasma onemli bir katkl mahiyetinde. TUrk~edeki benzer eserlerde
rastlanan gUncelin yUzeyselligini bu kitapta gormUyoruz. Kitaptaki analizlerin
derinligini saglayan ise emperyalizmin nasll bir olgu oIdugunun ve ABD
emperyalizminin ozgUnlUgUnU ele almasl. DolaYlslyla emperyalist bir gUcUn
tarihini anlamada ba~vurulabilecek onemli bir eser mahiyetinde. Kitap
TUrkiye'yi yakmdan ilgilendiren Amerikan emperyal politikalannm
anla~lImasmda ba~vurulabilecek TUrk~e'deki ciddi kaynaklardan biri.
Emperyalizmi tarihsel olarak ele alan bu kitaplara ek olarak ~u eserler de
onemlidir. Lothar Rathmann'm Alman Emperyalizminin Tiirkiye'ye Giri~i
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(BeIge Yaymlan, istanbul, 2001, 134 s.) kitabl ozellikle 19. ylizyIlm sonunda
finans kapitalin yaygmla~masmda onemli bir ornek olan Bagdat demiryollannm
Almanlar tarafmdan yaplml vakasml ele almaktadlr. Palmira Brummett, ikinci
Me~rutiyet Basmmda imge ve Emperyalizm 1908-1911 (ileti~im Yaymlan,
istanbul, 2003, 563 s.) isimli eserinde ikinci Me~rutiyet'in ilanmdan sonra
yaYlmlanan mizah dergilerindeki karikatlirler lizerinden 0 glinlerin
Osmanhsmda emperyalizm imgesini ele ahyor. Biilent Gokay'm Bol§'evizm ve
Emperyalizm Arasl11da Tiirkiye (Tarih Vakfl Yurt Yaymlan, istanbul, 1998,264
s., Agora Kitaphgl, 2006, 320 s,) isimli kitabl 1918-1923 Ylllan arasmdaki
zaman dilimini Tlirk baglmslzhk sava~ml bu perspektiften ele allY0r. Sinan
Adah'mn Somiirgecilikten Kiiresellq'meye: "Kapitalizm Oldiiriir! (Pen cere
Yaymlan, istanbul, 2001, 277 s.) isimli eserini de bu kategoride
degerlendirebiliriz.

Kiireselle$me, Neo-liberalizm ve Emperyalizm he hgili Kitaplar
Emperyalizm literatlirlinde yer alan konular ozellikle 1990' II yIllarda
klireselle~me ve neo-liberalizm ile ilgili ba~hklar altmda daha fazla glindeme
gelmi~tir. bzellikle neo-liberal politikalar ile sermayenin ki.ireselle~mesi ve
degi~en uluslararasl iktisadi ko~ullar emperyalizm analizleri ic;in onemli bir
kalkI~ noktasl olu~turmu~tur. Emperyalizmin literatUre ilk girdigi zamanlardaki
sermayeciligin benzeri bir ortamm olu~masl bu analizlerde onemli bir nokta
tutmaktadlr. Kliresel1e~menin temel kalkl~ noktasml kliresel bir ekonomi
olu~umu oldugu goz online alIndlgmda bu ekonomik sistemin sermaye sahibi
olan gliC;lli lilkelerin digerleri lizerinde hakimiyet tesis etmesine neden olmasl
soz konusudur. Bu alanm en temel ozelliklerinden birisi kuramsal bakI~la
kaleme alman Tlirkiye kaynakh eserlerin de mevcut olmasldlr.

Fikret Ba~kaya, Somiirgecilik, Emperyalizm, Kiireselle.yme
Fikret Ba~kaya kalkmma iktisadl, geli~me teorisi ve ki.ireselle~me alanlannda
Ti.irkiye'de literatUre onemli katkllarda bulunan bir sosyal bilimcidir.
Ba~kaya'nm Somiirgecilik, Emperyalizm, Kiireselle~me (bteki Yaymevi,
Ankara, 1997, 192 s., Tlirkiye ve Ortadogu Forumu Vakfl, Ankara, 2003, 296
s.) isimli eseri Azgeli§'mi.yligin Siirekliligi (imge Kitabevi Yaymlan, Ankara,
1995, 176 s., Tlirkiye ve Ortadogu Forumu Vakfl, Ankara, 2004, 194 s.) ve
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Kiireselle§menin Karanlzk Bilanr,;osu (Ttirkiye ve Ortadogu Forumu Vakfl,
Haziran 2002) eserleriyle birlikte emperyalizm literattirtine ktiresellqme,
azgeli~mi~lik ve kalkmma perspektiflerinden katkI yapmaktadlr. OzellikIe
emperyalist sistemin dUnyada yol ac;:tlgl e~itsiz geIi~me ve batl dl~l tilkelerin
azgeli~mesinde oynadIgl rol bu baglamda Ba~kaya'nm eserlerinde slkhkla ele
aldIgl bir konudur. Ba~kaya, dtinyada bir e~itlik flfSatI gibi sunulan
kUreselle~menin kapitalist geli~menin bir a~amasl olarak ashnda emperyalist
dUnya sisteminin devam ettirilmesi oIdugunu ba~anyla gostermektedir. Bu
eserin temeI hareket noktasl somtirgecilik sonraSI emperyalist sistemin temel
ozelliklerinin belirlenmesi ve giintimtizde emperyalizmin yol ac;:tlgl sorunlann
tespit edilmesidir. Ba~kaya kapitalist tiretim tarzmm kUc;:Uk bir azmhgl
zenginle~tirip dUnya nUfusunun giderek aIian bir boliimtinii yoksulla~tIrdlgml ve
dolaYlslyJa dtinyaYI gittikc;:e ya~anmaz hale getirdigini ornekleriyle aC;:Ikhyor.
James

Petras, Kiireselle§me ve jmparatorluk
Kiireselle~'me: 21. YiiZYllda Emperyalizm

KUreselle~me,

&

Maskesi

Dii§urulen

kapitalizmin yeni bic;:imleri ve emperyalizm tizerine yazan diger
bir onemli yazar da gtintimtiz sosyalist dti~iincesi ic;:erisinde ortodoks yakla~lml
temsil eden tiretken bir yazar olan James Petras'tlr. Latin Amerika ve ktiresel
sistemin temel ozellikleri Uzerine yazdlklan ile literatUrde belirgin bir yer
edinen Petras'm yakla~l1nlannda klasik Marksist analizi koruma c;:abasl belirgin
bir ~ekilde one C;:lkmaktadlr. Petras ashnda emperyalizme dair klasik soylemi
yeniden tiretmektedir. Petras'm yakla~lmI detaylarda ve verilerde dogru
ic;:erikJer sunsa da temeI degerlendirme c;:erc;:evesinde slkmtlh bir yakla~Imdlr.
Petras'm emperyalizmle alakah Kiireselle§me ve jmparatorluk (Kalkedon
Yaymclhk, istanbul, 2006, 214 s., Adonis Reklam ve Yaymclhk Hizmetleri,
istanbul, 2003, 214 s.), Hemy Veltmeyer'le birlikte Maskesi Du~'urulen
Kiireselle§me: 21. YiizYllda Emperyalizm, (Mephisto, istanbul, 2006, 262 s.) ve
Latin Amerika ve Emperyalizm: Sag Sol Kutupla§masl (Mephisto, istanbul,
2005, 478 s.) isimli tic;: eseri mevcuttur. Bu tic;: eserde Petras emperyalizmin
gUntimtiz ko~ullannda aldlgl bic;:imi tahlil etmekte ve emperyalizme dair klasik
yakla~lmlara yakm durarak emperyaIizmin kapitalizmin bir vec;:hesi oldugu
savmda lsrar etmektedir. Petras Ttirkiye'de yakmdan takip edilen bir yazar
oImasl hasebiyle belirli bir entelekttiel kesimin gorti~lerinin oIu~masmda c;:ok
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temel bir rol oynamaktadlr. Bu yonUyle Petras Tlirkge'deki emperyalizm ile
ilgili yakla~lmlan belirli yonlerden yonlendirme kabiliyetine sahip bir yazardlr.

E. Ahmet Tonak (ed), Kiireselle$me- Ellzperyalizm Yerelcilik j~<;i Szrujz

E. Ahmet Tonak'm derledigi ve Cern Some!, E. Ahmet Tonak, Hakan Arslan,
Korkut Boratav, Oktar TUrel ve Tank ~engUl'Un katkl yapttgl Kiireselle~'me Emperyalizm, Yerelcilik, j$<;i Sm(fi (imge Kitabevi Yaymlan, Ankara, 2000, 303
s.) kUreselle~menin i~9i slmfl Uzerindeki etkilerini ornekleri ile inceliyorlar.
iktisadi meseleler soz konusu oldugunda genellikle sanki alternatifi yokmu~ gibi
meselelerin sadece belirli bir perspektiften ele ahnmasl ve bu perspektifin de
sUrekli sermaye lehinde olmasl aslmda kapitalizmin soylemsel UstUnlUgUnU
gostermektedir, Bu eserde bu durum ge~it1i ornekleri ile a91klanarak gi.ini.imUzde
emperyalizmin tezahi.irlerinden biri olan ki.ireselle~me ve i~9i smlfl titizlikle
inceleniyor. Katkl yapanlann TUrkiye'de iktisat alanmda ele~tirel yakla~lmlan
temsil eden akademisyenler oldugu goz onUne almdlgmda bu kitabm yeri ve
onemi de ba~ka bir a9ldan tekrar oltaya 9lktyor.
Noam Chomsky, Somiirgecilikten Kiireselle.pneye

Meksikah sosyolog Heinz Dieterich'in Noam Chomsky ile yaptlgl bir
soyle~inin kitapla~maslyla ortaya 91kan Somiirgecilikten Kiireselle$meye
COtopya Yaymevi, Ankara, 2001, 139 so) isimli kitabl daha 90k Washington ve
"uluslar araSl terorizm" tehdidi, ABD'nin Latin Amerika'daki "uyu~turucu
sava~l", Ki.ireselle~me ve U9Unci.i DUnya'mn gelecegi, ABD'nin yaylimacl ve
i~galci egilimlerini ve benzeri gUncel olaylan ele ahyor.
Yukanda degerlendirilen bu eserlerin yam Slra derleme bir eser olan Yeni
Emperyalizmin Ekonomisi (Yenihayat KUti.iphanesi, istanbul, 2005, 320 so),
Kutsiye Bozoklar'm kaleme aldlgl Emperyalizm Kiireselle~ome ve Yalanlar
(Ceylan Yaymlan, istanbul, 2004, 272 so), Yal9m Yusufoglu'nun Kiireselle~'me
ve Emperyalizm (Beige Yaymlan, istanbul, 2005, 355 so) ve Felsefelogos
Dergisi'nin "Emperyalizm ve Ki.ireselle~me" konulu 27-280 saYlsl (2005/3-4,
Bulut Yaymlan, 2005, 310 so) da emperyalizm, ki.ireselle~me ve neo-liberalizm
i.izerine diger eserler olarak gaze 9arplyor.
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2000 sonrasmda TUrkiye'de i<; politikada ya~anan degi~imler ulusalcll1gm
belirgin bir dU~Unce yaplsl olarak ortaya <;lkmasllla sebep olmu~tur. Ozellikle
uluslararasl sermayenin TUrkiye'de daha fala yer edinmesi, AB sUrecinin
hlzlanmasl, TUrkiye' de demokratikle~menin ilerlemesi, Amerikanlll dUnya
siyasetinde 11 EylUl sonraSI ya~anan degi~imler ve i<; siyasette ya~anan <;e~itli
donU~Umler
ulusalclliglll yUkselmesine neden olmu~tur. Bu sUre<;te
Kemalizm'in kendisi i<;erisinde bir aynm noktast olan emperyalizm kar~tthgt
yeniden ulusalclhk bi<;iminde ortaya <;tkmt~ttr. Kemalist ideoloji kurulurken
ulusal kurtulu~ sava~mm emperyalistlere kar~t bir sava~ oldugu, hatta TUrk
ulusal kurtulu~ sava~mm ulusal kurtulu~ sava~lannm ilki ve oncUsU oldugu
soylemi etrafmda emperyalizm kar~tthgl olu~turulmu~tur. Ancak daha sonraki
batIlIla~macl devrimler, batt devletleri ile kurulan ittifak ve TUrkiye'nin yonUnU
battya <;evirmesi bu soylemde bir <;eli~kili noktaYI ortaya <;tkarml~ ve
nihayetinde gUnUmUzde ulusalctltgm eklektik ve yUzeysel bir dU~Unce kaltbl
olarak 011aya <;lkmasma sebep olmu~tur. Ulusalcl dU~Unce i<;erisinde
emperyalizm kar~ltltgl basit gUndelik politikalann a<;lklanmasl kabilinden bir
derinlik ile ortaya konmaktadlr. Bu yakla~lmda emperyalizm ozensiz bir ~ekilde
her ~eyi a<;tklayan bir "sUper kavram" olarak i~lev gormektedir. AB'nin ulusal
<;tkarlara aykm oldugu dU~UnUlen herhangi bir politikasl AB emperyalizmi,
ktiresel sermayenin Ulke <;lkarlanna aykm bir davram~l uluslararasl
emperyalizm, ABD'nin Ortadogu siyaseti de ABD emperyalizmi diye
yaftalanmakta ancak buna dair derinlikli bir analiz geli~tirilememektedir.
Boylece ulusalct literatUr i<;erisinde emperyalizm, bir kavram olma konumunu
kaybetmekte, sloganik bir kelimeye donU~mektedir. Ulusal bUtilnlUk ve ulusal
<;lkarlann muglak <;er<;evesi bu analizlerde genellikle muglak tutulmaya devam
edilmekte, bOylece analizin zaYlfhgl soylemsel bir hile ile gizlenmektedir. Bu
eserlerin genellikle popUler eserler oldugu goz onUne ahmrsa emperyalizmin
gene I olarak nasI I kavrandlgl ortaya <;lkml~ olur.

Yzldmm KOf{, AB Emperyalizmi ve i$f{i Smifz
Ylldmm Ko<; AB Emperyalizmi ve i$f{i Smifz (Kaynak Yaymlan, istanbul, 2004,
III s.) isimli kitabmda AB Uyelik sUrecinde TUrkiye ekonomisinde ya~anacak
degi~imlerin TUrkiye'de i~<;ilerin hayatmda ne tilr degi~imlere yol a<;ttgml ele
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alarak, Ttirkiye'nin AB kar~ISmdaki konumunu emperyalist gtic;ler kar~\Slnda
kendini savunan somtirtilen Ulkelere benzetmektedir. Gerc;ekten de AB
stirecinde ktiresel sermayenin de talep ve baskIlanyla Tiirkiye' de i~C;i haklannda
bir gerileme soz konusudur. AB'nin Ttirkiye ile ili~kilerinde kendi ic;erisinde de
politikalanmn tiretilmesinde etkin rol oynayan sermaye gUc;lerinin talepleri
etkili olmaktadlr. Hatta Ttirkiye'nin iiyeligi ile ilgili siirecin ba~latilmasmda
Ttirkiye'ye dair hesaplann ral oynadlgl bilinmektedir. KoC; bu taleplerle
~ekillenen
degi~imleri
detayh orneklerle ac;tklamakta ve Ttirkiye'nin
emperyalist bir gtic;le kar~l kar~lya oldugunu ilan etmektedir. Fakat
soylenenlerin dogru olmast analizin de dogru oldugunu gostermeye yetmez.
Kitabl okuyanlar Koc;'un kitabtmn ba~hg111da emperyalizm kavram111111 nic;in
kullamldtgmt ogrenemezler. Zira Koc;'a gore emperyalizm ttim bu degi~imin
sadece adldlr.

Tiirkkaya Ataov, Amerikan Emperyalizmi

Dogu~'u

ve

Geli~'imi

Ulusalcl emperyalizm literattirUnde rastlanan en onemli ozelliklerden birisi de
ozellikle 60-70'li Ylllarda yaYlmlanan eserlerin tekrar basilmasldlr. Tiirkkaya
Ataov'tin Amerikan Emperyalizmi Dogu~u ve Geli~'imi (ileri YaYll1lan, Istanbul,
2007, 381 s.) isimli kitabl da 1967 ytitnda yaytmlanan Amerikan Emperyalizmi
Dogu~u kitablmn eklemelerle yeniden yaytmlanml~ hali. 0 giinlerde hararetli
tartl~malara neden olan kitap, bugUn ulusalctitgll1 dti~tinsel kaynaklanndan
birisi olan kitap yine benzer bir baglamda i~lev gormii~ttir. Kitap kendi
ic;erisinde ba~anh bir analiz yaptsll1a sahip, ancak "Amerikan EmperyaJizmi"
kavramlyla asltnda "amerikan i~galciligi" kavram111111 yerine kullanmaktadIr.
Ozellikle 1960'h Ylllarda Vietnam Sava~t atmosferi dti~tiniildiigUnde, Amerikan
kar~lthgll1111 odaklandlgl nokta i~galciliktir. Aym donemde battda yiirtitUlen
yeni emperyaJizm tartl~malanndaki teorik derinligi Ataov'iin kitabmda
gormemek son derece tiziicU olsa da kitabm ytllar soma yaYlmlanma bic;imi
bunun sebepleri hakkmda bize bir genel c;erc;eve sunmaktadlr. Ulusalcl
perspektifte emperyalizm sadece bir sovgii olarak i~lev gormekte, bir analiz
aracma donti~ememektedir.

Sener U§iimezsoy, Diinya Sistemi ve EmperyaJizm
Ulusalcl literattir ic;erisinde en derli toplu degerlendirmeye sahip kitap olarak
niteleyebilecegimiz kitap Sener tr~Umezsoy'un Diinya Sistemi ve Emperyalizm
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(ileri Yaymlan, istanbul, 2006, 176 s.) isimli kitabldlr. Kitapta dlinya ekonomik
sistemi genel hatlanyla incelenmekte ve temel mesele olarak dlinya
hegemonyasl kar~lsmda ulusal sol stratejinin olu~turulmasl belirlenmektedir.
Tlirkiye'deki Ulusalcl ~izginin iktisadi alanda hareket edebilecegi stratejik bir
~er~evenin olu~turulmasl kitabm en temel amaCl olarak belirginle~mektedir.
OzeIlikle TUrk ekonomisinin en onemli zaaflanndan biri olan bon; meselesi
kitapta onemli bir yer tutmaktadlr. Elbette bor~ ile birlikte uluslar araSl
sermayenin ve ~ok uluslu ~irketlerin stratejileri ve bunun kaqlSlnda ulusal
ekonomilerin konumu da ele alman bir ba~ka temeI nokta olarak ortaya
~lkmaktadlr.

Aytunr; Altmdal,

Ha,yha~'

ve Emperyalizm

Ha~11{[~' ve Emperyalizm (Alfa Yaymlan, htanbul, 2007, 251 s.) aslmda 1969-

1974 yIllan arasmda hazlrladlgl Tlirkiye'de ha~ha~ ekimi meselesi etrafmda
ABD ile ya~anan gerilimi e!e alan bir kitaptlr. Fakat zaman ge~ip de Tlirkiye'de
belirli kesimler yeniden ABD ile ka~lt bir pozisyona evrilince kitap yeniden
yaYlmlanml~tlr. Konunun hi~bir ~ekilde glincel bir boyut ta~lmamaS111l11
otesinde emperyalizm kavramm111 kitapta kullamml son derece ozensizdir.

Vural Sava~, Emperyalizmin U~'aklarz ihanetin Belgeleri
Mehmet Ali Kl~lah Radika! Gazetesindeki ko~esinde Emperyalizmin U~aklarz
ihanetin Belgeleri (Bilgi YaYl11evi, Ankara, 2005, 472 s.) kitabl lizerine yazdlgl
bir notta Vural Sava~'111 "lilke i~in tehdit yarattIg1111 dli~lindligli olay!an savCl
yakla~lmlyla" irdeledigini ve "Ulkenin bir emperyalist saldm ile kar~l kar~lya
oldugu" degerlendirmesini yaptlgml belirtiyor. Ashnda bu not bile Vural
Sava~'111 emperyalizm kavramlm derinlemesine anlayarak kullanamayacag1111
gostermeye yetmektedir. Emperyalizm Vural Sava~ j~jn iddianamedeki
su~lama11ln bir par~asldlr. B lirakratik mekanizmalardan emekli olanlann kitap
yazarak duygu ve dU~lincelerini kamuoyu ile payla~malan ozellikle 2000'den
soma slk rastladlglmlz bir olgu. Fakat bu eserlerin ortak ozelligi olan derinlikten
yoksunluk bu kitapta da kendisini gosteriyor.

Eral Manisalz,

Somiirgele~'en

Tiirkiye

Bir iktisat~l o!arak Era! Manisah Tlirkiye'de u!usalcI dli~lincenin onde gelen
temsilcilerinden biridir. Somiirgele~en Tiirkiye (Derin YaYl11lan, istanbul, 2004,
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186 s.) isimli kitabmda Manisah, TUrkiye'nin uluslar araSl sermaye ve AB
tarafmdan somUrgele~tirildigini one siirmekte ve "tam baglmslz" bir Tiirkiye
i~in ulusalcl bir ekonominin kurulmasl gerektigini savunmaktadlr. Her ne kadar
emperyaJizm kavramml degiI de somiirgele~me kavramml kullansa da Manisah
ulusalcl literatUrUn ~ok temel bir hatasml tekrarlamaktadlr: Kavramlann
ideolojik kullamml.
Emperyalizm kavraml kullamlarak ulusaIcl perspektiften yazllan kitap saylSl her
ge~en gUn mtmaktadn·. Emperyalizm kavI'ammm ~ok yonlU kullamml
dti~tinUldUgUnde bunun normal oldugu anla~t1Ir. Yukanda incelenen eseriere ek
oIarak a~aglda SIl'alanan eserler de ulusalc! perspektiften yazllml~tIr.
Emperyalizm ve Tiirkiye, Ali~(l/l Satllml~', Emre Yayznlarz, i~tanbul, 2001, 278 s,
Emperyalizm ve Yurtseverlik, Oner Yagcl, ileri YaYl11larz, htanbul, 2004, 327 s.
iblisin Klblesi / United States Of irtica Soguk Sava.y Donemi'nden Yeni Diinya
Diizeni'ne 1945'ten 28 $ubat'a ve Giiniimiize Tiirkiye'de islmnczllk ve
Emperyalizm, Cengiz Ozakzncl, Otopsi Yayznlarz, istanbul, 2007, 576 s.
Emperyalizmin Ma,wsl Ermeniler, Hasan Kundakp, Alfa BaSlln YaYlm Dagltl11l,
istanbul, 2007, 310 s.
Oltadaki Balrk Tiirkiye Emperyalizmin Tuzaklarzndaki tAke, M. Emin Deger,
Otopsi YayznZarz, istanbul, 2004, 560 s. ((:znar Yayznlarz, istanbul, 1995, 374 s.;
Toplumsal Donii~iim YayznZan, istanbul, 1998, 433 s.)
Ke~i~ Giir; Emperyalizmin Ortodoks Kartl Diinden Bugiine Patrikhane
Belgeseli, Ugur Ylldznm, Otopsi YaYlnlan, istanbul, 2005, 479 s.

Emperyalizmin Hedefinde Tiirkler ve Ermeniler, Naci $ahin, IQ Kiiltiir Sanat
Yayzncllzk, istanbul, 2007; 272 s.
Alt Emperyalizm ve Tiirkiye, Engin Erkiner, Pencere Yaymlan, istanbul, 2000,
173 s.

Giincel-Popiiler Konularla ilgili Kitaplar
EmperyaJizm ilgi ~eken bir kavram oIdugu dti~Uncesiyle ~ogu kez gUncel
popUleI' konulann ele almdlgl ~ah~malann ba~hgmda ge~mektedir. Kavramm
yaygm kullanlml bir dola~lm oIu~tuI'sa da bu durum kavramm i~erigini ve
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ozgtinltigtinti zedelemektedir. Bu kategori altmda degerlendirdigimiz
kitaplardaki gUncellik dogrudan kamuoyunun gtindeminde yer alan konularla
birlikte entelekttiel hayatl da kapsayan bir gtincelliktir. Literattirde <;evre, teror,
ermeni sorunu, kUlt sorunu gibi bu gtincel meselelerin bazen ili~ki kurularak,
bazen de ili~kisiz bir ~ekilde emperyalizm ba~hgl altmda ortaya kondugunu
gozlemliyoruz.

A{fred W. Crosby, Diinya Benimdir! Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900
Alfred Crosby'nin eseri son zamanlarda glindemi belirleyen temel konulardan
biri olan <;evre ile emperyalizm arasmdaki ili~kiyi konu abyor. Diinya Benimdir!
Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900 (Kitap Yaymevi, istanbul, 2004, 336
s.) isimli kitap dlinyadaki gU<; e~itsizliginin nasll <;evre sorunlanndan tek tarafh
bir etkilenmeye sebep oldugunu ortaya koyarak, emperyalist anlaYl~m <;evre ile
ilgili konularda da belirleyici oldugunu ortaya koyuyor. Crosby, John Bellamy
Foster'm SavunmaslZ Gezegen gevrenin Klsa Ekonomik Tarihi isimli
kitabmdaki <;er<;eveye benzer ~ekilde emperyalizme sebep olan iktisadi sistemin
aym zamanda <;evre sorunlanna da yol a<;tlgml savunuyor. Bazl yazarlarm
"doga Uzerinde emperyalizm" olarak niteledikleri <;agda~ iktisadi sistem insanm
dogaYl smlrSIZ kullammmm insanlIk i<;in dogurdugu sorunlar ekseninde yeniden
sorgulanmah. Yani emperyalizmi doguran sistem aym zamanda gezegeni de
ya~amlmaz klhyor. Bu kitap degi~ik bir perspektiften konuyu ele alarak aslmda
Ttirk<;e emperyalizm literattirtine onemli bir katkl sunuyor.

Derleme, Teror Ne? Terorist Kim? (ABD Emperyalizmi ve Latin Amerika)
Noam Chomsky, Temel Demirer, Ylicel Demirer, Edward S. Herman, Ozglir
Orhangazi, Gok<;er Ozgtir'lin katkllan editorli.igtinde hazirlanan Teror Ne?
Terorist Kim?: ABD Emperyalizmi ve Latin Amerika COtopya Yaymevi,
Ankara, 2000, 669 s.) isimli iki ciltlik eser son zamanlann glincel konusu olan
uluslararasl teror meselesini ele abyor. Ozellikle Latin Amerika ekseninde
i~lenen kitapta dtinya kamuoyuna teror orgtitleri olarak lanse edilen
Guatemala'nm URNG'si, Meksika'nm EZLN ve EPR'si, Kolombiya'nm FARC'l,
Peru'nun MRT ve A YDINLIK YOL'u, Kuzey irlanda'nm SINN FEIN ve IRA'sl,
ve Filistin'in intifada'smm ne kadar terorist olduklan sorgulamyor.
Emperyalizm ise btitlin bu orgUtleri terorist olarak niteleyip taleplerini bastlran
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sistem oJarak ele ahmyor. Kitapta emperyalizm ba~hgl gUncel bir konunun daha
fazla dikkat <;ekmesi i<;in tercih edilmi~e benziyor.

Ersal Yavi, Tiirkler Ermeniler Kiirtler 1856-1923 Emperyalizm KlskaclIlda
TUrkiye'yi uluslararasl ortamda en fazla me~gul eden iki konu olan ermeni
meselesi ve kUrt meselesini ya~anan olaylann dbkUmU ile inceleyen bu eser,
sorunun kaynagll1ll1 emperyalist devletlerin kendi <;Ikarlanna iki halkl
kullanmalan olarak ortaya koyuyor. Ashnda sUrekli dillendirilmesine ragmen
somut ve detayh bir ~ekilde ele alll1mayan bu meselelerin emperyalizmle olan
ili~kilerinin derli-toplu bir ~ekilde ele ahnmasl gerekmektedir. Ersal Yavi'nin
Tiirkler Ermeniler Kiirtler 1856-1923 Emperyalizm Klskacznda (Yazici
YaYll1evi, izmir, 2005, 391 s.) isimli kitabl bunu ger<;ekle~tiremiyor.
Emperyalizmi sadece bUyUk gU<;lerin kendi <;Ikarlanna davranmalan ve
digerlerini buna ara<; kilmalan olarak adlandlran bu yakla~lm meseleler
arasll1daki baglantlYI sadece yUzeyde gbrUnen kIslmlar ile kuruyor; dolaYlslyla
meselelerin
bzglinlUglinU
ka<;lrabiliyor.
Halbuki
yapJlmasl
gereken
emepryalizmin bir sistem olarak mantlg1l11 analiz etmek ve bu analiz
penceresinden 1856-1923 Ylllan arasmda ya~ananlara ve bu ya~ananlann
neticelerine bakmak olmahdlr. Zira bu iki sorunun gUnlimlizde gUndeme
getirilme bi<;imini ancak bu mantlkla anlayabiliriz.
A~agldaki

kitaplar da glincel meseleleri emperyalizm
kitaplar arasll1da sayJlabilir.

ba~hgl

altll1da inceleyen

Funda Ba~aran, ileti,Jim ve Emperyalizm Tiirkiye'de Telekomiinikasyonun
Ekonomi-Politigi
Bir Uzun Mektup Emperyalizm, Ahlak ve Siyaset tjzerine, Oktay To/talc, Cadde
YaYllllan, istanbul, 2005, 168 s.
Mavi Emperyalizm, Ali Ugur, (:atl Kitaplan, istanbul, 2007, 582 s.
Emperyalizm ve (:evre Krizi, (:etin Giizel, Ceylan YaYll1lan, istanbul, 2006, 156
s.
Kiiltiir Emperyalizmi ve Soykmmlar Diinya'da ve Tiirkiye'de, Rabi
Sanat YaYl11evi, istanbul, 2006, 312 s.

Ba~tiirk,
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11 Eyliil SOnraSl Diinya, BOP ve Emperyalizmle ilgili Eserler
Emperyalizm literatUrUnU tetikleyen en onemli olay 11 EylUI saldmsl
sonrasmda ABD tarafll1dan geli~tirilen i~gaJci siyasettir. Bu baglamda ozellikle
ortadoguya yonelik olarak kendisini hissettiren i~gaJciJik c;erc;evesinde
emperyalizm popUler bir ba~hk haline gelmi~tir. Aslll1da bu durumun kendisi
bile emperyalizmin c;ok da anla~Ilan ve kavranan bir olgu olmadlglm gosteriyor.
Zira, bu durum emperyalizmin halen daha i~galle e~ anlamh olarak
anla~Ildlgll11l1 en onemli delili. Halbuki bUtUncU! bir sistem olarak emperyaJizm
aslll1da i~gaJciIik olmadan da vardlr. E~itsiz gUc; ili~kilerin c;e~itli kurumlarla
idame ettirildigi 45 sonraSl dUnyada emperyalizmin tam da i~gallerin sona
erdirilmesi uzerinden kendisini yeniden kurdugu dU~UnUlUrse mesele daha aC;lk
hale gelecektir. Diger taraftan i~gal emperyaIizmin bir gostergesi, bir hamlesi,
taktiksel adlmlanndan birisi olabilir. Bu aC;ldan 11 EylUl sonraSl ortaya C;lkan
ABD siyasetinin salt yayIlmacl bir imparatoriuk egilimi olmadlgl, emperyalist
sistemini devam ettirmek ic;in birtakIm ileri adlmlan ic;erisinde banndlrdlgml
soylemek gerekir. TUrkc;e'de de emperyalizm literatUrUnde "11 EylUl etkisi"
gerek c;eviri, gerekse telif eserlerle kendisini gosterdi. Bu eserier arasll1da basit
gazeteci, polisiye mantlglyla kaleme almanlar mevcut olsa da, glincel bir
meselenin ele almmasll1da teorik bir perspektifi olu~turanlar da mevcuttur.
Bu baglamda bzgUr Universite Forumu dergisinin lie; ozel saYlsml ilk olarak
belirtmekte fayda var. Emperyalizm Ortadogu Petrol konulu 20-21. sayl (OzgUr
Universite, Ankara, 2003, 276 s.), Kapitalizm-Emperyalizm-Tiirkiye konulu 22.
sayl (OzgUr Universite, 2003, 208 s.) ve Emperyalizm, BOP, NATO konulu 24.
sayIlarmda (OzgUr Universite, Ankara, 2003, 184 s.)
konuyu degi~ik
boyutlanyla ele ahyor. Ozellikle BUyUk Ortadogu Projesi c;erc;evesinde yeniden
~ekillendirmeye c;ah~llan Ortadogu bOlgesinin kadim meseleleri olan petrol
meselesi her ne kadar analizin odagmda gorlinse de bu ozel sayIJarda i~galin
iktisadi ve siyasi mantIgl da detaylanyla ele ahmyor.
Bu alandaki bir ba~ka eser ise Ayfer Egilmez'in Emperyalizm ve Sava:j lrak'm
j~'gali Sonrasmda Diinya ve Tiirkiye (Nazlm Kitaphgl, istanbul, 2003, 112 s.)
isimli kitabl, Beh<;;et Kemal Ye~iIbursa'mn Orta Doguda Soguk Sava:j ve
Emperyalizm (IQ KUltUr-Sanat Yaymclhk, istanbul, 2007, 240 s.) ve Harpal
Brar & Ella Rule'un Ortadogu ve Emperyalizm (PapirUs YaYll1evi, istanbul,
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2004, 199 s.) isimli kitablyla birlikte degerlendirildiginde ABD'nin bolgeye
saldmlannm arka planmda bolgedeki gUc; dengelerini degi~tirmek ve
TUrkiye'nin uzun vade de bolgede etkin olmasml engellemek oldugu analizleri
ortaya C;lkar. Bu eserlerde ortak tema Emperyalist dUnya sisteminin kendi
egemenligini sUrdUrmek ic;in Ortadogu bolgesinde gUc; dengelerini elinde
tutmasl ve iktisadi ve siyasi gereksinimlerin Ortadogu'nun yeniden
~eki1lendirilmesini
gerektirdigidir. Dogrusu emperyalizmin gUncel bir
tezahUrUnU gostermeleri aC;lsmdan bu eserler faydalt olmaktalar, ancak
indirgemeciligin tuzaklanm da beraberlerinde ta~lmaktadlrlar.

Sonm; ve Degerlendirme
EmperyaJizm kavraml, bir millet veya toplulugun digeri Uzerine dogrudan veya
dolayh, siyasl, ekonomik, kUltUrel veya soylemsel yaytlmasml ifade etmektedir.
Boylece emperyalizm temelde amac; ve arac;lar olarak giiqle ilgilidir.
Emperyalizm, co~turucu sloganlar, sava~ sembolleri, Ustiin askerl, ekonomik,
siyasl veya kUlturel gUc; tarafmdan kurulur ve kendini yeniden Uretir. Boylece
emperyalizmin genellikle farkh kUltiirlerin c;arpl~masml ve aralanndaki
adaletsiz degi~imi takip eden bir ili~kiyi anlatmaktadlr. Emperyalizm 'otekinin'
baglmslz siyasi, hukuki ve iktisadi varolu~ hakkmm ortadan kaldtnlmasma
dayamr.
Avrupa XVI. yUzytldan itibaren ticarl sermaye ve zenginlik elde etmek ic;in
bakir topraklara goz dikmi~tir. Asked olarak gUc;lU Avrupa devletleri, somUrgeci
fetih sava~lanyla buralan metropol Ulkelerin eyaletleri il11n ederek, siyasal
baglmslzltktan tamamen yoksun bir konumla kendilerine baglamaktayddar.
Bunu somilrgecilik olarak adlandlrmaktaYlz. SomUrgecilik olgusundan farkh
olarak emperyalizm, XIX. yUzYl1 sonlannda beliren bir olgudur. XX. yUzytlm
ba~lannda teorisyenlerin zihnini mqgul eden ve onlan kimi c;ozUmleme
c;abalanna, tart1~malara sUrUkleyen emperyalizm sorunu, 0 donemde ya~anan
yeni geli~melerle ili~kili olarak gUndeme girmi~tir.
Emperyalizm tarihin belirli bir doneminde somUren ile somUrUlen arasmdaki bir
ili~ki bic;imini anlatmaktadlr. Bu donem Uc;yUz Yllhk batl somUrgeciliginin
ardmdan XIX. yUzytl sonundan beri sUregelen Bat! tahakkUmU donernidir. XX.
yUzYlhn ba~mda somut bir gerc;eklik olarak tam hlzlyla yol alan emperyalizm
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siyasi denetimin otesinde bir anlam i<;ermektedir. Emperyalist yaYllmaclhk,
yeni topraklara el koymanm otesinde hakimiyeti devamh kIlacak
formtilasyonlan i<;ermektedir. Bu ytizden de emperyalizmden kurtulmak
somUrgecilikten kurtulmak kadar kolay degildir.
Diger taraftan emperyalizm tizerine ittifak edilmi~ bir tamm yoktur. Diger pek
c;ok anahtar kavramda oldugu gibi emperyalizmin kullammmda da bir
kan~lkllltk soz konusudur. Emperyalizmin biitun bir tammznzn olmamasl bu
fenomenin entelektuel anlamda pan;alanmaslyla sonuflanml~tlr. Bu
par<;alanmaYI Ttirk<;e'deki emperyalizm tizerine gtincelliteratUrde de mti~ahade
edebilmekteyiz. Genel emperyalizm literatUrUndeki sorunlara ek olarak
TUrk<;e'de kavramm kullannTIl ve literatUrde ele ahnma bi<;imi ile ilgili ciddi
sorunlar mevcuttur.
ilk olarak TUrk<;e literatUrde kuramsal <;ah~malann azhgl dikkat c;ekmektedir.
Ozellikle telif eser olarak yapllml~ kuramsal <;ah~manm yoklugu meselenin
TUrk bilim ve entelektUel dtinyasl tarafmdan hangi dUzeyde ele ahndlgml
gostermesi aC;lsmdan onemlidir. Kuramsal eserlerin azhgl kavramm dogru
kullammmm ontindeki en onemli sorunlardan biridir.
Emperyalizm kavramma ilgi donemsel olarak artmakta ya da azalmaktadlr.
Aym zamanda donemlerin konjonkttirel havasl emperyalizm kavrammm ele
ahnacagl baglaml da belirlemektedir. Kavramlarm belirli konjonkttirlerde belirli
anlamlarda kullamlmasl dogal olsa da bunun konjonktUrti besleyecek ~ekilde
kavramm i<;eriginin bo~altllmasl pahasma yaptlmamasl gerekmektedir. Bu
durumda kavramlann bize saglayacagl dti~tinme zeminini kaybetme tehlikesiyle
kar~l kar~lya kahnz. 2000 sonraSl Ttirk<;e literatUrde emperyalizm ozellikle
yUkselen uJusaJcl perspektifin uluslar araSl ekonomi-politik ko~ullan veya
siyasal ili~kileri anlatmak i<;in tercih ettigi bir kavram olarak one <;lkIyor. Buna
ek olarak benim "11 Eyltil etkisi" olarak niteledigim ~ekilde ABD'nin yeni
uluslararasl ve Ortadogu siyasetini ifadelendirmek i<;in de emperyalizm
kavramma slk<;a ba~vuruluyor.
Literattirde emperyalizmin bir etiket olarak gtincel-poptiler kullamrm goze
<;arpan diger bir nokta olarak one <;lklYOr. ilgili-ilgisiz e~itsiz gti<; ili~kilerini ya
da btiytik gti<;lerin <;lkarlanna gore takip ettikleri siyaseti yaftalamak i<;in
emperyalizm kavramma ba~vurulmaktadlr. Ben bunu "emperyalizmin
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pazarlama gucu olarak nitelendiriyorum. Zira ilgi <;:ekebilecegi dti~tintilerek
kitap ba~hklanna bir ~ekilde emperyalizm kavraml soku~turulmaktadlr. Bu da
poptiler muhayyilede emperyalizmin tekabtil ettigi noktalan gostermesi
a<;:lsll1dan hayJi ilgin<;: neticeler vermektedir.
Ttirk<;:e emperyalizm literattiriinde emperyalizm teorileri iizerine telif ya da
terctime bir eserin olmamasl en onemli eksikliklerden biridir. Emperyalizm
ekonomi-politigin belki de en yogun tartJ~J!an ve kuramsal iiretim yapllan
alanlanndan birisi olmasll1a ragmen Ttirk<;:e'de bu kuramsal alana dair ozetleyici
dahi olsa bir iz bulmak mtimkiin degildir. Diger bir eksik ise giri~ eseri
mahiyetinde hem tarihse hem de kuramsal bir a<;:J!lm yapacak, farkh
perspektiflerden ozetleyici ele~tirel, kIsa, pratik, temati k giri~ kitaplanmn
olmamas!. Boylece akademik bilginin giindelik bilgiye donii~ttirtilmesi slkmtlsl
ba~ gostermekte ve emperyalizm kavraml ozgUn kulial1lm1l11 yitirmektedir.
TamamlaYlcl mahiyette emperyalizm ile ilgili -okuma kitaplan (reader) ve
sozltiklerin de bulunmadlg1l11 belirtmekte fayda var. Literattirdeki bu
noksanlann giderilmesi ile ancak emperyalizm literattiriintin kamil bir hal
almasl ve ktiresel ekonomi-politigi anlamak mtimktin olacaktlr.

