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Emperyalizmin Yaplsal Teorisi - KlSlm 

Johan GAL TUNG** 

6ZET 

Bu 9alt§mada uluslar i9indeki ve uluslar arasmdaki e§itsizligi ve bu e§itsizligin 
degi§meye kar§l direncini a91klamak i9in bir emperyalizm teorisi 
geli§tirilmektedir. Merkez ile (:evre iilkeleri arasmda bir aynma giderek Merkezde 
iktidarda olanlarla (:evre iilkelerde giice sahip olanlar arasmda 91kar birligi 
oldugu fikri savunulmaktadtr. Sonu9ta (:evre iilkelerdeki insanlarm 
90gunlugunun aleyhine, fakat Merkez iilkelerdeki 90gunlugun lehine bir ili§ki 
ortaya 91kmaktadlr. Makalede aynca emperyalizmin iki mekanizmasl oldugu 
belirtilmektedir: Biri hakim olan ulusun ili§ki siirecinden dolaYI zenginle§tigi 
dikey etkile§im, digeriyse gevre iilkelerde iizerinde baskl kuruZan uluslarm 
birbirlerinden ayn tutuldugu feodal etkile§im yaplsldlr. 
Anahtar keHmeler: Emperyalizm, Merkez, (:evre, 91kar uyumu, 9lkar 
uyumsuzlugu 

A Structural Theory of Imperialism w Part II 

ABSTRACT 
Galtung develops a theory of imperialism to account for inequality within and 
between nations and the resistance of this inequality to change. He distinguishes 
between Centre and Periphery and argues that those in power in the former "have 
a community of interest with those in power in the latter. The result is a 
relationship which operates at the expense of the majority of the people in the 
Peripheral countries, but which is largely in the interest of the majority of the 
people in Centre countries. Two mechanisms of imperialism are defined. One is 
the pattern of vertical interaction whereby the dominating nation enriches itself 
as a result of the interaction process. The second mechanism is the feudal 
interaction structure whereby the dominated nations in the periphery are kept 
apart. 
Keywords: Imperialism, Center, Periphery, harmony of interest, disharmony of 
interest 

• Bu makalenin orijinaJi Journal of Peace Research, Cilt 8, No 2, 1971, s. 81-llTte 
yaymlanmlgnr. Makalenin ingilizce'den Turk~e'ye ~evrilmesine izin veren International 
Peace Research Institute'e ve Johan Galtung'a te;;ekkur ederiz. Makalenin terciimesi Birgiil 
Demirtag-Cogkun tarafmdan yap!lml~tIr. Orijinalindeki ozet klsmen degigtirilmig, orijinal 
metinde olmayan anahtar kelimeler eklenmig ve makale uzunlugu nedeniyle ikiye 
bOliinmiigti.ir. Makalenin ilk klsml derginin 2. (Yaz 2004) saylSmda yaYlmlanmlghr. 

•• Uluslararasl Ban~ Ara~tIrmalan Enstitiisii (International Peace Research Institute), Oslo 
Universitesi, Oslo" Norvec;. 



ULUSLARARASlltl~KILER 

Emperyalizmin A~amalarll 

Emperyalizmin bir ulusun digeri iizerinde baskl kurabilecegi bir yol 
oldugunu defalarca belirttik. Aynca, emperyalizm goreceli olarak 
istikrarh bir model sunar: Uluslarm birbirlerine bagh olduklan bu 
model bir siire devam edebilir, <;iinkii feodal etkile~im yaplsl 
mekanizmaslyla pek <;ok istikrar saglaYlcl faktor modele dahil 
olmu~tur. 

Temel tikir, Merkezdeki merkezin <:;evre ulusta, ozellikle de 
<::evre ulusun merkezinde koprUba~l olu~turmu~ oldugudur. Elbette ki 
bu kopriiba~l kendiliginden birdenbire olu~maz, bir onceki a~amaSl 
vardl!'. Bu onceki a~amamn tam dogasl, emperyalizmin ge<;mi~teki ii<; 
a~amaSl arasmda aymm yaparak goriilebilir. Bu aynmm kriteri 
Merkezdeki merkezin, kendisiyle <::evredeki merkez arasmda <;lkar 
uYj.1munu saglamak i<;in kullandlgl somut metoddur. Bu durumTablo 
S'te gosterilmi~tir. 

Tabla v. Emperyalizmin gefmi~teki uf a~amaSl 
A~ama Donem $ekil <;ag 

I Ge~mi~ 
j:;gal, <;evredeki merkez iljgali yapan 

Si:imiirgecilik 
Merkezdeki merkezden olul,lur. 
Kurum, Merkezdeki merkez uluslar 

Neo-n Bugiin araSl kwumlar vasltaslyla <;evredeki 
si:imiirgecilik 

merkezle ileti~ime ge~er 
ileti:;im, Merkezdeki merkez <;:evredeki 

Neo-neo-
III Gelecek merkezle uluslararasl ileti~im 

si:imiirgecilik 
vasltaslyla ileti~ime ge~er. 

Tablodan gordUgiimtiz gibi ti<; durumda da Merkez ulusun 
<::evredeki merkezde bir dayanagl vardlr. Bu dayanagm tam dogasmm 
niteligi ula~lm ve iletiljim ara<;lanna gore farkhhk gostermektedir. Bu 
ara<;lara abfta bulunmadan emperyalizmin analizini yapmak mtimktin 
degildir. Belirtilen ara<;lar, belki de sosyal dinamiklerin tiretilmesindeki 
tire tim yollan kadar temeldir. 

Insanhk tarihinin btiytik klSffil boyunca, Ulaljlm (insanlann, 
mallann) atlardan" ve yelkenli gemilerden; iletiljim de (sinyallerin, 
anlarnlarm) bir tepeden digerine gonderilen ate~ler ve duman 
sinyallerinden daha htzh Olmamlljtlr. Ba~ka bir ulus tizerinde tam bir 
kontrol saglamak fiziksel olarak bir ulusun kendi merkezinin 
aktanlmasl ve yabanci toplumun tepesine a~tlanmaslyla yapIlmak 
zorundadlr - Bir ba~ka deyiljle, somtirgedlik hangi Ijekilde olursa olsun 
"beyaz yerleljimdler"le baglantlh olarak akIllarda kalffi1ljtIr. Bu bakI~ 
a9SIna gore somtirgedlik, Btiytik Keljiflerden sonra A vrupaltlarm 
ke~fettigi bir Ijey degildir: Somfugedlik, Roma imparatorlugu'nun 
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onemli bir klSrrum tarumlamak ic;in de kullarulabilir. Roma 
imparatorlu/Su, ders kitaplan ve tarih yazlffil gelenekleriyle lrksal ve 
etnik kimlikle ulusal gurur imajlmlZ iizerinde ba~anh bir hakimiyet 
kurmu~tur.15 . 

Elbette ula~lm arac;lan ne kadar ruzh olursa surekli yerl,e~im 
modeli de 0 kadar az gerekli olur. Buhar makinesinin yeni iiretim 
arac;lanru sa/Slamak ic;in sadece fabrikaya de/Sil (bu durum Marks'm 
Das Kapital'i yazmasma neden olan ko§ullan olu§turrnu§tur), ayru 
zamanda gemiye (Fulton) ve lokomotife (Stephenson), ba§ka bir 
deyi§le u[afjlm ararlarma yerle~tirilmesiyle tariN modelde c;atlak 
olu§mu§tur. Bu durum Avrupahlara di/Ser bolgelerdeki insanlara kar§l 
onemli bir avantaj sa/Slaml§, somurgecilik yerle§rni§tir. <;iinkii 
kontroHi rahatlatml~ ve ruzlandlrml§t1r. 

Fakat somiirgecili/Sin ortadan kalkmasl klsmen Merkezdeki 
merkezin zaYlflamasmdan, klSmen de <;evredeki merkezin 

. giic;lenmesinden kaynaklanml§hr. <;evredeki merkez, Merkezdeki 
merkezin yaptI/Sma kaqn koyamaz, fakat onun yapt1/S1ru kendisi 
yapmak ister. Emperyalizmin neo-somiirgecilik a§amasmda kontrol 
gec;mi§teki gibi do/Srudan ve somut de/Sildir. Kontrol, iki merkezi 
birbirine ba/Slayan ula§lm (ve elbette ileti§im) arac;lan vasltaslyla 
saglarur. Daha az somuUur: Fiziksel bir varhk gostermez, sadece 
baglanh saglar. Bu baglanh uluslararasl kurumlar §eklinde ortaya 
<;lkar. Uluslararasl kurumun belli bir siirekliligi vard!r. Genellikle ana 
iilkede fiziki merkezi ve siirekli genel sekreterligi bulunur. Fakat 
hepsinin de otesinde etkinin akabilecegi bir ara<;tlr. Her iki merkez iiye 
olarak katllabilir ve birbirlerine bu §ekilde ula§abilir. Aralarmdaki 
<;lkar uyumu uluslararasl kurumlar i<;inde tam bir e§itlige donii~ebilir 
veya bunun tam tersi gerc;ekle§ebilir. Kimlikleri lrk,~ etnisite veya 
milliyete gore degil kuruma gore tarumlarur. Fakat uluslarm irinde 
uyumsuzluk varsa, bu durum uluslar arasmda da uyumsuzluk 
enstriimaruna donii§iir. 

Bu kurumlar be§ <;e§it emperyalizm ic;in de mevcuttur. 
Ekonomik empetyalizm ic;in ozel veya kamu <;okuluslu §irketler 

15 A~agldaki atu bu duruma a~lk bir ornektir: "Tann'ya ve insana kar~l olan 
sorumlulugumuzu yerine getirebilir miyiz? - Cevabmuz hazrr ve basit. Biz yeterliyiz. Biz 
sorumluluklarlITUZl yerine getiririz. Biz fetih~i ve emperyal bir rrktz. Tum dtinyaya 
cesaretimizi gosterdik. Biz geni~ topraklan kel?fettik, ilhak ettik ve yonettik. Ticaretimizle 
tUm dtinyaYl ~evreledik. Kllfir rrklara misyonerlerimizle nmuz ettik. Askerlerimizin diger 
uluslarrrlkinden daha cesur, denizcilerimizin daha dayarukh, kaptaruarumzm, 
denizcilerimizin ve ordumuzun daha yetenekli, devlet adamlarlITUZIn daha bilge 
olduguna inamyoruz. Lord Boseberry, "Que~tors of Empire 1900", Miscellanies, Literary 
and Historical, eilt 2, Londra, Hodder & Stoughton, 1921. Bu muhte~em referanstan dolayt 
Fiona Rudd'a mtite~ekkirim. 
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(BINGO'lar);16 siyasi emperyalizm lc;rn uluslararaSl kurumlar 
(IGO'lar); askeri emperyalizm ic;in <;e~itli askeri ittifaklar, antla~ma ve 
kurum sistemleri (MIGO'lar?);17 ileti~im iC;in. gemicilik ve hava 
~irketleri (CONGO'lar?) ve. uluslararasl basrn ajanslan; kiiltiirel 
emperyalizm i<;in uluslararasl sivil kurumlar (INGO'lar) iletim 
mekanizmasl i~levi gorebilir. Fakat bu uluslararasl kurumlarrn ille de 
bu amaca hizmet edecekleri anlamma gelmez. Burada ge1i~tirilen 

teoriye gore kurumun i<;indeki i~boliimii derecesine ve kurumun ne 
derece feodal olarak organize edildigine gore bu ampirik bir sorundur. 

16 Bu durum ABD Ba~kanhk Misyonunun Bah Yankiire raporunda (Rockefeller Raporu) 
a~lk<;a Hade edilmi~tir: "Diger Amerikan cumhuriyetleri sermaye donamml a~lsmdan 
nasll ki ABD'ye baghlarsa, ABD de iiretim mallarma geni§ piyasa bulmak baklmmdan 
onlara baglmhdlr. Bu iilkeler hammaddelerine pazar olarak ABD'ye bakmaktadlr. 
Hammaddelerin sah~l sayesinde iilkelerindeki kalkmma ic;in gerekli olan ekipmam satm 
alabilmektedirler. Benzer gekiJde ABD, sanayiye hammadde bulmak h;in bu iilkelere 
bakmaktadlr. ABD vatanda~larmm c;ogu if?lerini sanayiye borc;ludur." Bkz. Quality of Life 
in the Americas, Agency for International Development, Agustos 1969, s. 5-113. Bu 
paragraf, sanki emperyalizmle ilgili bir ders kitabmdan almml~ gibi Merkez iilkelerin 
nasil sermaye donamml ve imalat iiriinii, C;:evre iilkelerin ise hammadde ve pazar 
sagladlgml vurgulamaktadJr. AtIfla ilgili tek ilgin<; §ey 1969'da Mia boyle yazmanm 
miimkiin olmasldlr. 

17 Brejnev Doktrini bu duruma ornektir: "12 Kaslm 1968'de Polonya Birle§ik t~i Partisi'nin 
V. Kongresi'nde Brejnev diger sosyalist iilkelerin egemenligine "S1kl saygl" gosterilmesi 
ihtiyacml vurgulaml§ ve eklemi§tir: "Sosyalizme dii§man i<; ve dl§ gii<;ler bazl sosyalist 
iilkelerin geli§imini kapitalist rejime dogru dondiirmek isterse, 0 iilkedeki sosyalizm ve 
sosyaJist toplum biitiin olarak tehdit altmdaysa bu sadece 0 iilke halkmm problemi degil, 
tiim Sosyalist iilkelerin genel problemi ve endi§esidir. Sosyal sisteme tehdidi engellemek 
amaclyla kardeg iilkeye asked yardlm yapllmasl gibi bir hareket dogal olarak olaganiistii 
bir adlmdlr. .. fakat boyle bir adlm [ancak) bir illkedeki ve dlgmdaki Sosyalizm 
dii~manlanmn Sosyalist kampm ortak C;lkarlanm tehdit edecek gekilde dogrudan 
harekete gec;meleri durumunda atllabilir." Keesing's Contemporary Archives, 1968, s. 23027. 
Brejnev doktrininin Monroe doktrinine benzerligi slkc;a belirtilir, fakat ABD bazen sanki 
tiim diinya i<;in bir Monroe doktrinine sahipmi§ gibi goziikmektedir. 
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A§agldaki ifade her ne kadar resmi Sovyet politikasl olarak belirtilmese de International 
Affairs'de (Nisan, 1970) <;lkml!,ltIr: "Vargova Pakh'nda bir araya gelen sosyalist iilkeler, 
giivenliklerinin korunacagl ve gO<;leneceginin en giivenilir garantisinin Sovyetler 
Birligi'yle, askeri igbirligi dahll, igbirligi oldugunun farkmdadIrlar. Bu illkeler Sovyet 
kargltI iftirayl reddederek, emperyaJizm ile ic;erideki muhaliflerin kalanlarmm halkm 
aklma a<;lk veya kapah bir gekilde Sovyet karglthgl a§llamaya <;ahgma c;abalarma kar§l 
<;lkarlar. iki diinya (sosyalist ve kapitalist) kiiresel alanda kargl kar§lya gelmi§ken, 
uluslararasl prensiplerin ihlali, milliyetc;ilik belirtisi, politikada Sovyet karglthglnl 
kullanmak bir yana buna miisamaha gostermek, bu politikalan izleyenleri emperyalist 
strateji ve politikanm bir araCl haline getirir. Bu gruplann revizyonist sloganlarmm Sag 
veya a§m-Sol olmaSI onemsizdir. Benzer gekilde. bu politikayl destekleyenlerin ve 
baglatanlann siibjektif niyetlerinin de bir klymeti yoktur. C;:ok biiyiik de olsa, <;ok ki.i<;iik 
de olsa emperyalizmin elinde bir arac; olarak kahr ve her durumda al<;akc;a 6ziinii korur. 
Btl da gen;ek devrimci sosyaJist bilin<;le uyum gostermez" (V. Razmerov, Loyalty to 
Prolaterian Internationalism - Fundamental Condition for Success of All Revolutionary Forces). 
Bu abf, sadece diigmanca davramglar degil, aym zamanda diigmanca sozlerin de 
reddedildigini gostermektedir. Aynca, ne olduklan Hade edilmeyen davramglarm 
"Sovyet kar~ntI" olarak niteJenmesi de ilgin<;tir. Ba§ka bir deyi§le, referans Si~temdeki 
merkez iilkeyedir, 0 iilkedeki kitlelere veya sosyalizm kar~nthgma degil. 
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Bir sonraki a~ama iic;iincii a~amadlr. iki merkez arasmda 
giderek azalan somut (fakat artan derecede etkili?) baglar <;izgisinde 
ilerlemeye devam edersek, uluslararasl kurumlarm sadece 
~ohretlerinin kotiile~tigi de gil, daglldlklan bir a~ama tasavvur 
edebiliriz. Onlarm yerine ne gelecek? Amnda ileti§im: Burada 
birbiriyle ileti~im kurmak isteyen taraflar ge<;id ileti§im aglan 
(teleuydular v.b.) kurarlar. Bu aglar luzhca olu~ur ve daglhr, 
kapsamlan ve alanlan degi§ir, dl§ ko§ullara kolayca adapte olabilir. 
Bu aglara biiyiik ol<;ekli bilgi ve dii§iince bankalan tarafmdan 
rehberlik edilir. Boylece kahhmCllar kendi kah kurallanm geli~tiren 
siirekli kurumsal aglarda dondurulmadan "kar§l numaralanm" 
bulabilirler .18 

Ba§ka bir deyi§le, pek <;:ok uluslararasl kurumun iki §ekilde 
tehdit edilecegi bir gelecek tasavvur ediyoruz. ilk olarak, iki merkez 
ara8mda bir bag olu§turma fonksiyonlanyla ilgili olarak giderek artan 
ol<;iide ele§tiriye maruz kalacaklardlr. Kurumlar her iki iilkedeki 
kitlelerin iizerinde ileti§im ve koordinasyon saglama gorevi gorecekler 
ve bu da belli bir c;oziilmeye yol a<;acakhr. ikind olarak, bu durum, 
merkezlerin ellerinde 018a bile hareketleri koordine etmeyi 
blrakacaklan anlamma gelmez. Bunu ba§ka §ekillerde 
gerc;ekle§tireceklerdir. Bir defahk veya yllhk toplantIlara gitmektense 
veya bir genel sekretere ve personeline talimatlar vermektense 
videofonlanm kullanarak tele-konferans diizenleyebilirler. Boylece 
kii<;iik katIhmcl grubu bir konferanstaki gibi degil, ama daha da 
onernlisi biti§ik lobilerde, kahvelerde, ozel semtlerde veya ileti§im ve 
koordinasyonu nerede ger<;ekle§tirmeyi terdh ederlerse orada 
birbirlerini gorebilir ve konu§abilirler.19 

18 Bakanltklar arasmdaki uluslararasl temaslar genellikle giderek daha ulus otesi oluyol' 
goziikmektedir. A illkesindeki savuruna bakaru bir sUre once B illkesindeki meslektal?ma 
ula~bilmek i9n en azmdan bir biiyiikel9ligi ve dl~i~leri bakanhgtru kullanmak 
zorundayken, dogrudan ileti~im ~imdi uygun kanal olabilir. Siizme etkilerini ve 
bUrokrasiyi azaltmada bunun ne anlama geldigi a.,tktrr. Bu durum ayru zamanda 
ulusotesi baglarm gii.,lendigi ve ulus devlete kar~l daha etkin olmaya ba~ladtklan 
anlamma gelir. Elbette, bir blok i.,erisindeki Merkez ve C;:evre illkeleri arasmdaki elit 
ileti~imi i.,in mevcut olan teleuydu sistemiyle bu sistem geni~leyebilir. Her ne kadar 
somut, belirli ki~iler degil, dinleyiciler hedef ahruru~ olsa da, Frankofon illkeler i.,in 
ongorillen uydu Symphonie'si bu yonde bir adrrn olarak gorillebilir. NATO uydu ileti~im 
sistemi ba~ka bir ornektir. 

19 Bu baglamda .,ok onemli olan bir ~ey telefon kavratrurun esas olarak ikiliden (bir kigi 
digeriyle konuguyor, bazuan konugmanm ba~mda, sonunda ya da ortasmda dinliyor!) 
<,;oklu ileti~im aracma dogru don~mesidir. Bell Telefon $irketi birka" abonesini birbirine 
baglayarak telefon vasltaslyla konferanslar organize edebilir. Eger video ekraruyla 
birle~tirilirse konugma elbette daha iyi olabilir, <,;iirtkii kattlrrncuar yiiz ifadesi gibi sozlii 
ohnayan gorsel ipu<,;larma da tepki gosterebilir. Daha da ozei olarak pannak kaldmp "80Z 

. ahnaYl" isteyebilirler. 
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ULUSLARARASliLI$KiLEIi 

Uluslararasl kurumun emperyalist nakimiyet araCl roliine daha 
derinden niifuz edebilmek i<;in uluslararasl kurumun geli;;imindeki 
be!? a§ama arasmda aynma gidelim. Ornek olarak ekonomik bir 
kurulu!?u (General Motors Corporation - GMCj ve heniiz uluslararasl 
diizeyde resmen orgiitlenmemi§ bir siyasi orgiitil (Uluslararasl 
Komiinist Hareket - UKH) ele alahm. A§>amalar Tablo VI'da 
belirtilmektedir. 

Tablo VI - Uluslararasl bir kurumun geUfjimindeki a§amalar 

General Motors I Uluslararasl K()ml[ini 
t(UKH) 

1. Afjama: I 
Sadece ulusal I (" anavatanda") 

2. A~ama: I "aracllar" tarafmdan I" aracIlar" tarafmdan 
Dlusal I kurul an : kurulan 

... Y.~E~~I~~~~~I.~~Y?E •••••••••• r ..• yq~4.i~0!.Y~Y.~ .. ~~~~.·?~i.~.r .. y~.~~~1···· ·0········ r··········u·······t··························································11 

~:.~~q1!!q:. .....................................i ... ........................................................ ............. ... .....(.... . ..................................................... ········································11 

<;okuluslu, 
I "anavatan" ~irketi i "anayurt" partisi 
I baskm, ' baskm, .................................................. _+ 

tum ag simetrik hale 

ulusal<;ozUlur 

Ba§'langl<;ta kurum sadece ulusal slllirlar i<;erisinde vardlf. ikinci 
a§'amada "araCllar" olarak adlandmlan temsilcileri yurtdl§'ma 
gonderir. Bu kritik bir a§amadlr: Bu diger ulusta bir tutanak elde etme 
meselesidir ve genellikle a;;agldan <;okerticidir. Diger ulus bu 
ekonomik ve siyasi modele tamamen yabanClysa, "aracllar" 
durumlarmdan memnun olmayan ki;;ilerin daveti iizerine "ariavatan" 
veya "anayurt"tan gelmek zorundadlr. Davet eden ki§'iler, sistemdeki 
hareket alanlarmm hkandlgllli ve mevcut sistemin nufusun 
ihtiya<;larml tatmin' etmedigini dU§,iinmektedir. Anavatandaki merkez 
<;evre ulkenin merkezinde henuz herhangi bir kopruba;n 
olu§turmadlgmdan bu a§ama emperyalist degildir. 

AracIlar sosyal degi§'im a~lSmdan onemli bir rol oynayabilirler. 
Feodal beyledn giicunu onemli ol<;iide azaltacak ve kapitalist uretim 
modelled getirecek §ekilde ekonomik ya§amda modelled harekete 
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ge<;irebilirler veya siyasi ya~amda sanayicilerin gUciinii onemli ol<;iide 
azaltan ve sosyalist iiretim metodlan getiren modelleri 
uygulayabilirler. Her iki faaliyet de sosyal diizeni Ylklcldlr, fakat 
emperyalist degildir ve bir ulusun diged iizerinde etkili olabilecegi 
duruma ornektir.20 

Fakat 3. a~amada bu geli~me bir adlm daha Heri gitmi~tir. 
Aracllar tabid caizse ba~anh olmu~tur: Ulusal §>irketler / partiler 
kurulmu~tur. <;evre uluslarda, kendini Merkezdeki elitlerle 
ozde~le~tirmi~ ve onlarla uyum i<;inde olan elitler ortaya <;lkml~t1r. 
Tiim ortam biiyiik ol<;iide asimetriktir; Emperyalizmin mekanizmalan 
ve tipleri olarak belirlediklerimiz arhk se<;ilebilir durumdadlr. 
j~bOliimii vardlr: <;evre ulustaki "karde~" ~irket Merkez ulustaki ana 
~irket l<;m hammaddeleri hazlrlamakla ve Pazar saglamakla 
ugra~maktadlr. Eger hammaddeleri i~lemeye ba~laml~sa bile, Merkez 
iilkedeki "kalkmma"nm sagladlgl teknoloji sayesindedir veya yan
bitmi~ uriinler Uretilmektedir. Buna uygun ~ekilde anavatandaki 
Ijirket/parti daha fazla karar almakta, <;evredeki partHer de itaati 
saglayarak, talimatlarm uygulanmasl i<;in pazarlan garanti altma 
almaktadlrlar. Boylece her iki durumda da varsaYlm ~udur: 
Uluslararasl kurumun iist diizey liderligi Merkez iilkedeki 
Ijirketin/partinin de iist diizey liderligi olacaktlr. Merkez oradadlr, 
ba~ka yerde degil. Bu yer doniiljiim usulii veya tesadiifen se<;ilir.21 
Aynca, genel etkile§im yaplsl kesinlikle feodaldir: <;evreden Merkeze 
dogru bir etki1e~im vardlr; fakat bir <;evre ulusla bal;lka bir <;evre ulus 
arasmda, kenarda bu etkilel;lim yoktur. <;ok tarafh toplantllar 
diizenlenebilir, fakat bunlar Merkezin hakimiyeti altmdadlr. <;evrenin 
Merkezi taklit etmesi kendisinin <;lkanna olacakhr. Bu durum belj 
etkilegim tipi i<;in de gU ya da bu i;lekilde gec;erlidir ve aC;lkc;a bellidir. 

iki uluslararasl kurum arasmdaki (GMC ve UKH) temel 
benzerlikler olarak goriilen §eylere i§aret ettik. Tam da benzer 
olduklan i<;in birbirlerinin faaliyetlerine zarar verebilirler. Bu 

20 iki emperyalizm <;e$idi arasmdaki miicadele, <;ellitlerden birini savunmaya <;ah~'111 
ki~ilerin hayalinde ger<;ekte oldugundan daha onemlidir.Boylece, Dominik 
Cumhuriyeti'nde 1965'te .olan 1;'ey, ekonomik emperyalizm modelini savunanlar 
tarafmdan, "diger blok"un siyasi emperyalizm kurma yoniinde bir <;abasl olarak 
yorumlanmt1;>ur. Benzer r?ekilde <;ekoslovakya'da 1968'de olanlar siyasi asked 
emperyalizm koleleri tarafmdan "diger blok"un ekonomik emperyalizm olw;;turma 
<;abasl olarak yorwnlarunaktadrr. Bu iki hipotez a<;lsmdan tarihin yargJSI ne oluIsa olsun 
birbirine d~man bloklar tarafmdan yonetilen iki c;e~it emperyalizmin ayru anda ayru 
a~amada olamayacagl a~ikardlr. Bir model IjU ~ekilde olabilir: Baskm olan <;e~it 3. 
a~amada, rakibi 1. a~amada olabilir. Ki Merkez iilkeler iki durumda da bunu iddia 
etmektedir. . 

21 <;ok uluslu ~irketlerdeki i~b61funiiyle ilgili en iyi analiz Stephen Hymer'a aittir. ("The 
Multi-National Corporation and the Law of Uneven Development", J. N. Bhagwati (der.) 
Economics and World Order, New York, World Law Fund, 1970. 
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benzerlik garip degildir: Her ikisi de (1) ulus devletlerden ve (2) c;e~itli 
ac;llardan ef?it olmayan giic; ve kalkmma seviyesinden oluf?an bir 
diinyadaki durumu yansltmaktadlr. Bu diinya (3) c;ok saYlda ulus 
devletin kendi kahplarmda kalmasl ic;in e;ok kiie;iiktiir. Bu nedenle 
kendi kahplanrun dlf?ma taf?arlar ve dogasl emperyalist olan modeller 
kurulur. 3. a~ama kesinlikle emperyalisttir. ~ok saYlda uluslararasl 
kurum bu iic;iincii af?amada oldugundan, merkez-merkez araSl 
i~birliginin asimetrik formlarmm arac;lan olarak ortaya e;lkmaktadlr.22 

Uluslararasl kurumlarm c;ogunlugu bu af?amadadlr. Bu 
kurumlarm e;ogut once bir ulusta geli~tirilen modellerin uzantdandrr 
ve 0 iilkede gec;erli olabilecek varsaYlmlara dayanmaktadlr. Bunlar 
eski misyonerlik giinlerimizdeki uygulamalardlr (Matthew 28: 18-20): 
"ilerleyin ve tiim halklan benim miiritlerim yapm". Bu durum sadece 
ekonomik ve siyasi kurumlar ic;in degil, diger iie; c;e~it kurum ie;in de 
gec;erlidir. Tipik ornekler, kiiltiirel modellerin yaYllma yollandlr. En 
aC;lk §ekliyle bunlar az ya da c;ok diplomatik aga bagh resmi ya da yan 
resmi kurumlar vasltaslyla yiiriitiilmektedir (United States 
Information Service, Sovyet ve ~in biiyiikelc;iliklerinin pek c;ok 
iilkedeki kiiltiirel faaliyetleri ve daha az derecede British Council ve 
Alliance Fran{:aise). Fakat uluslararasl kurumlar bu amac;la Merkez 
uluslar tarafmdan da kullarulmaktadir. Merkez uluslar ke~di 
modelleri kendileri ic;in iyi oldugundan bunlarm herkes ic;in iyi 
olduguna inanmaktadlr. 

Fakat, ~evre bu durumdan me de memnun olmak zorunda 
degildir. 4. af?amad~ki degi§ikliklere yol ac;acak bir dinamizm 
olacakhr. Bu degi§iklik f?imdiye kadar sadece birkac; kurumda 
meydana gelmif?tir. Dinamizmin kaynagl i~boliimiinde ve genel olarak 
~evreye ve ozel olarak da ~evredeki ~irketlerin liderlerine vurulan 
ikinci siruf iiye damgasmda yatmaktadlr. GMC ve UKH liderlerinin 
slfaslyla ABD'de ve Sovyetler Birligi'nde yerle~ik olmalan ic;in neden 
yazlh ya da yazlSlZ bir yasa olmak zorundadlr?23 Neden i~boliimiinii 
tamamen Ylkmlyoruz, ara~tlrma sozle~melerini ve stratejik planlamaYl 
diizenli olarak dagltmlyoruz, ~irket ve kurulu~ merkezlerini 
degi~tirmiyoruz, kenarda etkile~im yaratmlYoruz ve tekerlek 

22 Bu tesadiifi bir olay degildir: Uluslararasl kurumlar bu a~arnadadlr, C;iinkii rnevcut 
geli~rne safhasmda bu ili~kilerin aSll ta~lylclSl olan ulusal aktorler arasmdaki ili~kileri 
yansltmaktadrrlar. 

23 Bundan dolayt, Stalin 1953'te Oldiigiinde uluslararasl Korniinist hareketin somaki 
liderinin Mao Tsetung olmaSI yoniinde <;:in'de biiyiik bir beklenti vardl. Mao'nun 
devrimi dilha yakm tarihliydi, devrirnin meydana geldigi illke biiyiik farkla en biiyiik 
illkeydi ve aynca devrirnci sava~~l olarak olasi rakiplerinden daha ya!?hydl. Ancak Savyet 
anlayt~ma gore uluslararasl Komiinist hareketin lideri kendilerine gore oneii olan 
Korniinist ulusun lideri olrnak zorundaydl: Ki 0 illke de Sovyetler Birligi'nin ta 
kendisiydi. 
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parmaklan arasmda etkile~im olu~turup tekerlek gobeginin yava~<;a 
kararmaslru ve ortaya <;lkan kurumun tamamen simetrik olmaslru 
saglamlyoruz? Tam da bu noktada Norvec;li GMC ba§karunm ve 
Romanya UKH genel sekreterinin bir anlamda ortak C;lkarlan vardlr -
ve bu hareketin, BM ve onun Uzmanla§ml§ Kurulu§lan tarafmdan 
olu§turulan c;ok yararh modelleri takip ederek klsa siirede tUm belli 
ba§h uluslararasl kurumlarda ba~layaeaglru tahmin etmekteyiz. Fakat 
§una dikkat edilmelidir ki, sadece elitlerin katIldlgl uluslararasl bir 
kurumda e§itlik elde etmek c;ok zor degildir, C;iinkii elitler zaten biiyiik 
olc;iide birbirleriyle uyum i<;indedir. 

Fakat bu kalkmmanm son a~amaSl degildir, zaten hic;bir~ey 
kalkmmarun son a~amaSl degildir. \=okuluslu, simetrik form en 
azmdan iki nedenden dolaYl herzaman yiizeysel olaeakhr: Uluslar 
kendi ic;lerinde simetrik degildir (bazIlan digerlerinden daha fazla 
katklda bulunur) ve kurumlann ilgi alanlanyla klyaslandlgmda suni 
eepler olu§tururlar. Simetrik de olsa herhangi bir kurum ulus devleti 
giic;lendirmenin ve devam ettirmenin bir yoludur. Eger diinyanm pek 
c;ok yerindeki belediyeler gibi ulus devletlerin de onemi azahyorsa, 
c;okuluslu kurumlar da onemlerini yitirecektir, C;iinkii giderek daha az 
goze c;arpan bir model iizerine kurulmu§lardlr. Peki onlarm yerine ne 
gelecektir? Cevap belki de burada varsaYllan 5. a§ama olarak 
nitelendirilen §eydir - kiiresel kurum ya da diinya kurulu§u, fakat 
bunu burada aC;lklamaya c;ah~mayaeaglz. 

Van Etkiden Vaydma Etkisine: EmperyaHzmin Donu§ebHidigi 

Ur kriter, iki mekanizma, be$ c;e~it ve ur a§amaya dayanan bir 
emperyalizm teorisi sunduk. Emperyalizmle ilgili herhangi bir 
sunw;;ta yaplldlgl gibi ornek olarak ekonomik emperyalizm kullaruldL 
Fakat, analizi daha ileri bir noktaya ta§lmaya c;ah§hk: Ekonomik 
emperyalizm aC;lsmdan somiirme sadece e§it olmayan degi§im olarak 
tarumlanmamaktadlr, C;iinkii farkh aktor iC;i veya yan etkiler aC;1Smdan 
da A, B'den elde ettiginden daha azml B'ye vermektedir. Aynea, Tablo 
III ve IV'den de anla§llabilecegi iizere yan etkiler emperyalizmin 
tarumlandlgl diger bolgelerde de bulunmaktadlr. Daha soma 
gosterecegimiz gibi dikey ekonomik etkile§imin siyasi, askeri, 
ileti§imsel, kiiltiirel v.b. yan etkileri vardlr. 

Bu nedenle, yan ve yayllma etkileri arasmda bir aynma 
gidecegiz. Bir ulus petrole kar§lhk traktOr degi~ toku§u yaplyorsa 
traktor iiretme kapasitesi geli~tirir. Olasl bir yan etki tank iiretme 
kapasitesidir. Bu kapasite, tank komunizmi veya tank kapitalizmi 
§eklinde askeri emperyalizme donii§tiigii anda yayllma etkisi halini 
alIr. \=evre ulusta iktidardaki elitle i§birligi halinde yerine 
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getirilmedigi silrece asked emperyalizm olmaz. Eger bu elite kaqn 
yaplhrsa basit bir i§gal oIur - Bu durum, Merkezin merkez~yle 
(evrenin merkezi arasmdaki i;;birliginin ilrilnil olan miidahaleden 
farkhdlr. 

Tablo III ve Tabo IV' e bakIldlgmda hem Merkez hem de (evre 
uluslarda i§birligi yapan veya genellel]tirilmi;; (generalized) elitler 
oldugu silrece yan etkiden yayllma etkisine giden yolun klsa oldugu 
gorillmektedir. Aym ki:;;inin Merkezde ve (evrede hem ekonomik, 
askeri, ileti§imsel hem de killturel kurumlarm ba;;mda oimasI 
gerekmez -bu insanilstil bir ;;ey olur. (ogunlugu bu ;;ekildeki iki veya 
il<; pozisyonda, birka<; tanesi dort veya be;; pozisyonda bulunur. Eger 
bu be:;; ~e§it degi§im vasltaslyla tarumlanan be:;; elit; akrabahk, 
arkada§hk ve kurum (etkili i§birligini bir yana blraklrsak) zengin 
agma bagh olarak genelle§tirilmi§ ilst slmflara koordine edilirse, 
olduk~a saglam bir genelle§tirilmi:;; emperyalizm i~in temel atIlml;;hr. 
A;;m durumda hem Merkez, hem de (evrede derece uyumu olur. Bu 
da :;;u anlama gelmektedir: Devrimci bir hareketi te§vik edecek, az da 
olsa e:;;itsizlik olmayacaktlr. Tilm gruplar, baskm ve baglmh olarak 
genelle:;;tirilmi§ roller oynamaYl ogrenir, daha dogrusu buna zorianlr. 

Bahsedilen derece uyumunun meydana gelmesi l<;m 
emperyalizmin bir ~e:;;idinden yapllan kazanc;lar, diger <;e;;itlere 
kolayhkla donil§tilrillebilmelidir. Buradaki analitik ara~, Tablo VII'de 
verilen donii§tiirme matriksi olabilir. 

Tabla VII. Emperyalizm fe!jitlerinin donu!jtiiriilebilirligi 

Ekonomik 

Siyasi 
Askeri 

ileti~im 

1 2 3 

Kiiltiirel 

4 5-9 

ilk siltundaki rakamlar, Tablo III'te belirtildigi gibi ekonomik 
i~lemlerdeki dikey i:;;bolilmil i<;in yan etkilere kar§lhk gelmektedir. 
Emperyalizmin daha biltilnsel bir teodsi be~ <;e~itten dort ~e~it i~in 
yaYllma etkilerine donil;;tilrillebilecek yan etkileri vermeye 
<;ah~acakhr. Taksonomik ah;;hrma iizerinde tilmiiyle durmayacaglz, 
fakat her siltundan bit ornek se~ecegiz. Boylece, siyasi emperyalizmin 
ticaret ko;;ullanm dayatarak nasll ekonomik emperyalizme 
donii§tilrillebilecegi olduk<;a aC;lkhr. Ekonomik emperyalizm, 
hacimden ziyade ticaret bile~imi olarak gorillmektedir.24 Buna kar;;lhk, 

24 Bu durum, liberal ve yaplsal baf1~ teorisi arasmdaki ba~hca farktlI. Liberal ban~ teorisi, 
ban~m kabaca ticaret hacmiyle oranhh oldugunu ve kar$lhkh bagunhhgm seviyesinin 
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asked emperyalizm, iletWm ve ula§t1rma faaliyetlerinde merkezi 
komuta ihtiyaClru ortaya <;lkararak kolayhkla ileti~im emperyalizmine 
donii§tiiriilebilir. Merkez iilkelerin <;ogunun ba~kentinin iilke i<;inde 
yer almasl ve iyi korunmasl, buna kar§lhk <:;evre iilkelerin <;ogunun 
ba~kentinin Merkez iilkeden kolayhkla ula~Ilabilen bir liman olmasl 
-Je hammaddelerin ba~kent limaruna akl§lrun ve tiiketici mallarmm az 
miktarda diger yonde gitmesinin kolayla~tlr11masml saglayan (ki 
buruann <;oguruugu ba~kent limarunda emilmektedir) feodal etkile~im 
agma sahip olmasl bir tesadiif degildir. Bu <;e~it bir ileti~im agl 
kurmak i<;in topragm tam kontrolti gerekli olabilir. Fakat boyle bir 
kontrol mekanizmasl, kurulduktan sonra kendiliginden gii<;lenir. 

Benzer §ekilde, ba§ka bir ornek vermek gerekirse, ileti~im 

emperyalizmi, sadece haberler ~eklinde degil, aym zamanda Merkez 
iilkeden gelen ucuz kitaplar v.s. §eklinde bilgi akl~mm 

diizeruenmesiyle kiiltiirel emperyalizme donii~W.riilebilir. Son olarak, 
bugiin <;ok<;a goriilen ~ekilde kiiltiirel emperyalizm ekonomik 
emperyalizme donii~ebilir. Bir teknik yardlm uzmam, sadece zengin 
bir iilkeden fakir bir iilkeye giden ve fakir iilkede zengin iilkenin 
mallarI i<;i talep olu~turan bir kiI;;i degildir.25 Bu uzman ayru zamanda 
fakir iilkede bir rutin olu~turmak amaclyla 0 iilkeye giden ve 
kendisine bu i~letmeci faaliyetin faydalanm saklayan ki~idir. Kendisi 
Standart i~letme Prosediirii'nii (SOP) yazmaktadn; "Muadili" SOP'u 
izleyecektir. Teknik yardlm uzmamnm donmesinin ardmdan bu 
meydan okumamn daha fazla bilgiye (daha fazla kiiltiire) ve 
ekonomik <;lkarlara donii~mesi prensip olarak §iiphe duyulacak bir 
§ey degildir. Fakat Merkez iilkenin bunu anlaYlp anlamadlgl ve 
kaynagl tam olarak kullamp kullanmadlgl ba~ka bir sorudur. 

Donii~tiirme iki seviyede ara~tmlabilir: Ulusun bu ~ekildeki yan 
etkileri kullanabilme ve onlan ba~ka bir <;e~idin gii<;lenmesine 
yonlendirme derecesi ve bir bireyin bunu yapabilme derecesi. Eger 

i~areti olarak yorumlandlgnu belirtmektedir. Bunun yarunda yaplsal ban~ teorisi, ellitlik 
faktOriinii getirmekte ve hem ticaretin bilefiimi hem de hacmiyle ilgilenmektedir. Eger 
yaplSal teoti daha dogruysa ve diinya ticaretinin mevcut yaplsl sadece Merkez uluslarm 
yiiksek kar1l1hkh bagunhhk seviyesinden ve yiiksek e~itIik diizeyinden yararlanmasma 
imkan veriyorsa, ban~ diinyarun Merkez katmanma gelecek ekstra bir faydadrr. 

25 Bu konuyla ilgili slk~a bahsedilen ba~ka bir soz ~udur: /lTeknik yardlIrt, zengin iilkedeki 
fakir adamdan almlp fakir iilkedeki zengin adama verilmektedir./I Hakimiyet teorisinin 
varsaydlgl diinya modell, a~agldaki olduk.;a kibar sozle kesinlikle ~eli~meyecektir: 

Teknik yardlIrt biiyiik 6l<;iide vergi miikelleflerinin paraslyla ve zengin i.i1kelerde <;ah~an 
kitlelerin fuetim fazlaslyla finanse edilmekte ve kamu kanallan vasltaslyla fakir 
iilkelerdeki altyapl yatmmlan i~in verihnektedir. Bu yattrlIrtdan yararlanan genellikle, 
fakir i.i1kelerdeki, zengin iilkelerin. saglayabildikleri iiretim yaplsma uygun di.i~en 

tiiketim yaplsma sahip katmanlardrr. 
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birey yapabiliyorsa, sonu<; bir derece uyum <;e~ididir. Eger bir ulus 
yapabiliyorsa belki de emperyalizm uyumundan bahsedebiliriz. 

Burada deginmek istedigimiz nokta donu~turme matriksinin 
tamamlanml~ goriinmesidir. Tablo VII'deki herhangi bir hiicrenin bo~ 
olabilecegini, yani yaYllma ve donii~me etkisi olmayacagml dii§iinmek 
zordur. Eger her~ey parayla satm almabiliyorsa, siyasi kontrolle elde 
edilebiliyorsa veya asked yollarla emredilebiliyorsa, bu durum ilk iiC; 
yatay siitunu a<;lklayabilecektir. Buna kar~lllk, yazarlann <.;:ogu 
ekonomik, siyasi ve askeri emperyalizmden bahsetmektedir, rakat biz 
onemli goriinen iki <;e~it daha ekledik. Belki de ilk ii<;ii, ileti~im ve 
kiiltiir kurumlarmdaki i§boliimiinun olu~turdugu <;izgilerde daha 
yava~ olu~;acaktIr. Fakat senaryolar ve somut tarihi ornekler hayal 
etmek oldukc;a kolaydlr. 

Donii~tiirme matriksinin tamam olmasl, bir emperyalizm 
<;e~idinin digerlerinden daha temel oldugu varsaYlmlm reddetmemize 
yol ac;acakhr. Baskm olan ozellik, herhangi bir basit azaltmaCl 
nedensel zincir degil, bu c;e§itler arasmdaki kar§lhkh giic;lendirme ve 
olumlu geri beslemedir. Eger ekonomik, siyasi ve askeri emperyalizm 
bugiin bu kadar baskm goziikiiyorsa, bunun nedeni ileti§imsel ya da 
kiiltiirel raktorlerden ziyade bu raktorleri vurgulayan egitimdir. Basit 
nedensel zincire inanmak tehlikelidir, C;iinkii eger zincirdeki ba§hca 
oge, ornegin ozel kapitalizm, ylklhrsa emperyalizmden sonsuza kadar 
vazgec;ilebilecegi inancma dayanmaktadlr. Burada belirtilen genel 
emperyalizm tamml, ara§hrmamlZl iki mekanizmaya ve uluslar 
ic;indeki ve arasmdaki ozel somiirme kriterlerine dogru 
yonlendirmektedir. 

Emperyalizmden bahsedebilmek ic;in sadece ekonomik e§itsizlik 
de gil, aym zamanda siyasi, askeri, ileti§imsel ve kiiltiirel e§itsizlik de 
e§itsiz bir §ekilde dagllml§ olmah ve bu durumda c;evre dezavantajh 
durumda olmahdlr. Gerc;ekten de oyle midir? Bu sorunun cevabmm 
evet oldugunu dii§iinmekteyiz. Kazamlml§ giice aC;lk oimayan e§itsiz 
eri§im, oylama vasltaslyla siyasi giice eri§im, §iddet kullamml 
kontroliine eril;>im (siyasi giiC;, ordunun siviller tarafmdan kontrolii ve 
ordudaki derecelendirme pozisyonlarma eril;>imde flrsat el;>itHgi 
vasltaslyla), ileti§ime eri§im (C;ogunlukla kazamlmll;> giice eri§im 
vasltaslyla, fakat c;evrenin ileri karakollanm Merkez uluslarda daha 
dogrudan birbirine baglayari. daha yogun ve daha az feodal iletil;>im 
aglan vasltaslyla da) ve kiiltiirel mallara eri§im (yaygm okuryazarhk 
ve egitim kurumlanna eri§imde el;>itlik) - Tiim bunlar liberal demokrasi 
olarak tadf edilen I;>eyin il;>aretleridir. Ve bu c;el;>it bir sosyo-siyasi 
yal;>am diinyamn <;:evresinden ziyade Merkezinde bulunmaktadlr. 
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Bu durum bizi emperyalizm teorisinde onemli bir noktaya 
getirmektedir. Demokrasiyi belli ulusiarda ekonomik kalkmmarun bir 
sonucu veya ko~ulu olarak gormektense, demokrasi <;evre uluslar 
iizerinde etkili kontrol uygulamanm bir ko~ulu olarak (da) goriilebilir. 
Tam da Merkez <;evreden daha e~itlikc;i ve demokratik oldugundan, 
Merkezde daha c;ok ki§i mevcut durumdan etkilenecegini 
hissedecektir. <;iinkii emperyalist yapllarm meyveleri en alttan ziyade 
en iisUe e~it olarak payla~nlmaktadlr. Ve bu durum sonucunda. iki 
merkeze kar~l Merkezdeki <;evrenin <;evredeki <;evreye katllma 
olaslhgl daha da az olacakhr. Hollandah i~<;iler gibi Endonezya'run 

_ baglmslzhgma kar~l C;lkacaklar ve ABD'li i~<;iler gibi Vietnam 
konusunda sert bir tutum takmacaklardlr. 

Emperyalizmin miikemmel <;e;;idinin ne olacagl konusu arbk 
epeyce a<;lkhr. Hangi a~ama~a olursa olsun miikemmel bir 
emperyalizmde tUm ii<; kriterin, her iki mekanizmarun ve tUm be~ 
<;e~idin tamamen i~ler durumda oldugunu varsaymaktaYlz. Bu 
durum, merkezler arasmda tam bir uyum anlamma gelmektedir; 
Ya~am ko~ullan aC;lsmdan <;evre uluslardaki elitler Merkezdeki 
elitlerden aYlrdedilemez duruma gelmi~tir. Fakat Merkez uluslardaki 
daglhm, <;evre uluslardakinden <;ok daha iyidir. Be§ c;e~it degi;;imde 
de tamamen dikey bir i~bolii~ii ve-miikemmel bir feodal etkile;;im agl 
vardlr. Diinyada veya uzayda nerede ve/veya ne zaman boyle bir 
ili;;ki c;e;;idi bulunabilir? Bu soru;;u ;;ekilde cevaplanabilir: Sadece 
gec;ml;;m somurge imparatorluklarmda degil, ayru zamanda 
uluslararasl kurumlan arac; olarak kullanan bugiiniin neo-somiirg~ 
imparatorluklannda da. Bunun ne derece dogru oldugu ampirik lJn: 
sorudur ve yukanda bahsedilen tiim faktorler operasyonel hale 
getirilebilir. Ba;;ka bir deyi;;le, "pozitivist" metodoloji olarak 
adlandmlan yontem, yaplsal veya marksist analizler iizerinde etkili 
olabilir. Bu yonde kabastaslak ve smIrh bir ah;;t1rma a;;agldaki 
bOliimde yapllacakhr. 

Burada hic;bir sistemin miikemmel olmadlglru ve hic;bir sistemin 
ba;;ka bir ideal model c;e;;idinin miikemmel bir kopyasl olmadlglru 
soylemek yeterli olacakhr. ABD'nin 1950 ve 60'larda Latin Amerika'da 
sahip oldugu neo-somiirgeci imparatorluk nispeten miikemmel bir 
ornektir.26 Bu durum aynca AET iilkeleriyle Ortak Devletler 
arasmdaki ili~ki ic;in de gec;erlidir.27 Fakat ABD'nin Bah Avrupa'daki, 
Sovyetler Birligi'nin Dogu Avrupa ve Arap Diinyasl'ndaki veya 
Japonya'nm Giineydogu Asya'daki durumu ic;in bu gec;erli degildir. 

26 6rnegin H. Magdoff, The Age of Imperialism, New York, Monthly Review, 1969 

27 Bununla ilgili ara~tmna halen Oslo'daki Internationa} ~eace Research Institute'da devam 
etmektedir.' 
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ABD'nin Bah Avrupa'da ve Sovyetler Birligi'nin Dogu Avrupa'da tfun 
ko~unan yerine getiren askeri kurumlarm zirvesinde olmalan 
yalanIanamayacak bir gen;ektir, fakat c;izilen paralel tam degildir. Her 
iki supergtic; de ileti~im aglanrun kenarmdadlr ve kiilturleri slraslyla 
Bah Avrupa'da ve Dogu Avrupa'da buyuk olc;ude reddedilmektedir. 
Durum ekonomik nufuz aC;lsmdan degerlendirildiginde, Bah 
Avrupa'ya klyasla ABD'nin lehlne dikey bir i~bOlumu vardlr. Fakat 
Sovyetler Birligi'ne oranIa genel olarak Dogu Avrupa'run lehine bir 
i~bOlumu vardlr. Sovyetler Birligi ornegin Almanya Demokratik 
Cumhuriyeti'ndeki ust seviye uretime hammadde saglamaktadlr. 
Fakat Sovyetler Birligi'nin ekonomik ustunIukte yitirdigini, guC;lu 
feodal ogelere sahlp siyasi kurumla telafi ettigi sOylenebilir.28 

Sovyetler Birligi'nin Amp Dunyasl'ndaki ve Japonya'nm Guneydogu 
Asya'daki durumu ic;in de benzer goru§ller one sUriilebilir. 
Japonya'nm Guneydogu Asya'daki konumunun ekonomik 
emperyalizm olduguna §luphe yoktur, fakat ne siyasi, ne askeri, ne 
ileti~imsel ne de kulturel hakimiyet soz konusudur.29 

Boylece bu boliimdeki nihai sonuca ula~ml~ bulunuyoruz. 
Emperyalizm bir derece meselesidir ve eger mukemmelse, yaplsal 
~iddet ic;in mukemmel bir arac;hr. Eger mukemmel degilse, yaplsal 
~iddette kaybettigi bir;;eyle ikame edilmelidir: Dogrudan ~iddet veya 
en azmdan dogrudan ~iddet tehdidi. i;;te burada emperyalizmin askeri 
c;e§lidi onem kazanmaktadlr, c;unku diger emperyalizm c;e1;litleri, 
ozellikle ekonomik c ve siyasi c;e~itler, yaplda onemli c;atlaklar 
gosterdiginde askeri c;e§lit faaliyete geC;irilebilecek bir potansiyel olarak 
goriilebilir. Fakat bu, ille de dogrudan ~iddetin <;evre, uluslarda 
kullarulmak zorunda oldugu anlamma gelmemektedir; Eger Merkez 
uluslardaki <;evrenin <;evre uluslardaki c;evrenin yarunda yer almaSl 
fehlikesi soz konusu olursa, §liddet Merkez uluslardaki c;evreye karr;n 
da yoneltilebilir. Bunun yaplsal ko;;ulu, tarumdaki 2 nolu kriterin 
yerine gelmemesidir. Ba~ka bir deyi~lef <;evredekine omnia Merkezde 
daha az degil, hatta belki daha fazla e~itsizlik vardlr,3o 

28 Kriterlerin c;:ogu gec;:erli olmadlgmdan bumm ger.,ekten emperyalizm olarak adlandmhp 
adlandmlmayacagl cevabl belirsiz bir sorudur. Bu durum da gostermektedir ki 
emperyalizmin "hakimiyet" ba~hgI altmda toplanan geni~ sosyal ilifjkilerin ozel bir 
durumu olarak gorillmesi onemlidir. 

29 Sovyetler Birligi'yle Arap Dtinyasl, Japonya'yla Gtineydogu Asya arasmdaki ili~kiler, 
Oslo'daki International Peace Research Institute'da sJraslyla Tormod Nyberg ve Johan 
Galtung tarafmdan incelenmektedir. 

30 Bu c;:e~it bir yaplsal manhk ozellikle Sovyetler Birligi i.,in onemlidir. Sovyetler 
Birligi'ndeki c;:evrenin Sovyet merkezindeki karar alma mekanizmasma, Agustos 
1968'deki i~galden once (ek c;:evresinin (ek merkezindeki karar alma mekanizmasma 
oranla daha fazla katlldlgl soylenemez. Bunun tam tersini belirten hlpotez daha makul 
goziikmektedir. Eger durum boyleyse, Sovyet merkezi, keridi <;,evresinin, ozellikle de 
Ukrayna c;:evresinin sadakatine arttk giivenemez. Ukrayna, sadece cografi a<;ldan degil, 
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Ampirik Ara§tn'malar 

Yukanda geli~tirilen teod, ampirik <;lkarmalan a<;lsmdan tiimiiyle test 
edilmek ic;in ~ok karma~lkhr, Fakat ekonomik emperyalizm i~in en 
azmdan bazl bilgUer verilebilir. Bunun nedeni ekonomik 
emperyalizmi, emperyalizmin ba~hca <;e~idi olarak goriiyor olmarruz 
degil, bu <;e~it emperyalizm ic;in bilgilerin kolayca bulunabilmesidir, 

Herkes ki~i ba~ma dii~en gayri safi milli hasllada w;urum 
oldugunu, zengin uluslar ve fakir uluslar oldugunu bilmektedir. Bir 
bakl~ aC;lsma gore bu w;urum bir problem te~kil etmektedir. Bu 
sorunun ~oziimii yeniden dagtllmdlr. Fakat burada ele alman yaplsalCl 
bakl~ aC;lsma gore uc;urum sorununun cevabl yaplsal degb;im aC;lsmdan 
verilebilir. Yeniden dagIllm bu degi~ime katklda bulunabilir; fakat 
hastahgm kendisi degil belirtileri iyile~tirildiginden sadece <;oziimii 
ertelemeye de yanyor olabilir. Burada Hade edilmek istenen gorii~ 
~udur: BaZl uluslar zengin, bazllan fakirse; bazdan geli~mi~f bazllan 
az geli~mi~se, bu durum uluslar i~indeki ve arasmdaki yaplyla slkl 
slk1ya baglanhhdlr. Bunu yukanda geli~tirilen teoriyle ara~hrabilmek 
ic;in a~agldaki yedi degi~keni kullanacaglz:31 

Kalkmma degi~kenleri: 1. GSMH/cap 

2. Birincil olmayan sekt6rlerde istihdam 
I d'l d I······~ ..... ~··~·~··y~~·~ ... ~······· ......... . 

I~~:;~~:!!a!~··~,······l···~···········l····· ·········································· ... 11 

i " ' 
. -' ... 

.... ~.~.9..~.'::l:!.!~~.'..l.~~.! ... 9<:g~~~~~.I..<:.~.~ .. J ..... ?: .. ~'::l:!.!.~.~TY9.g~~!~.~ ... ~~~~.~.~! .. ................................................. 11 ! .... 

! 7. Malyggunluk indeksi 

dil ve killttir at;Ilarmdan da <;:ekoslovakya smrrmda bulunmaktadrr (ve <;:ek televizyon 
yayrnlarIru izledigi anla~IlmaktadlT). Bu da ~u anlarna gelmektedir: <;:ekoslovakya'da olan 
Sovyet merkezi it;in bir tehdittir"belki de Merkez ulus olan Sovyetler Birligi'ne yonelik 
tehditten daha biiyiikttir. 

31 60 ulus it;in bu yedi degi~kenin durumunu gOrInek it;in Ek'e bakmlZ (fakat pekt;ok ulus 
it;in Gini i, t;ogu it;in de Gini 1 eksiktir). Ticaret bile~imi indeksi, bu satrrlarm yazaruun 
onerileri iizerine Knut Hongr0 tarafmdan geli~tiril~tir. (a+d) - (b+c) indeksi daha 
iyidir, t;Unkii ticaret degerleri t;arpilmaz, genellikle eklenir. 

(a+d)-(b+c) 

(a +d)+(b+c) 

b veya c sUrra e~it oldugunda degil, b ve c sUrra e~it oldugunda bu denklem 1 degerini 
almaktadrr. (Johan Galtung, Vertical and Horizontal Trade Relation: A Note on 
Operationaiization, WOMP, 1970.) 
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ilk iki degi~ken, birbiriyle tamamen olmasa da btiytik olc;tide 
baglanbh olan iki kalkmma degi~keni c;e~idini kullanarak ulusu, 
uluslararasl derecelendirme sistemine yer1e~tirmektedir. Sonraki iki 
degi~ken olan Gini indeksleri, ulusun iC; yapisl hakkmda bilgi 
verirken, son tiC; degi~ken uluslar arasmdaki ili~kilerin yapisl 
hakkmda ipucu vermektedir. Bu tiC; degi~kenden ilki, emperyalizmin 
ilk mekanizmaslyla ilgiliyken, diger ikisi ikind mekanizmayla 
baglantlhdlr. Daha aC;lk bir ~ekilde Hade etmek gerekirse, ticaret 
bile~im indeksi a~agldaki formtille hesaplamnaktadlr: 

;LI~~~l~~.~ ... ~"l[I~~i..1!!:!·~ ~.0.-'rf!~~il .. ~:.~~~~1.~~!1.~~.~~~·~~··~· ~!~.~~·~9.·'~~g'~E~............... .i 
............................. L.~:~~~S"~.~~.1.~~ .. ~~~.~~~9:~!.~E~~ ... ~~g~~~ ......................... . 

... (~±.~) .. ±{!?±s) ..... . 
i 

....................... j ..... ~.:i.~~.~~ ... ~.~.~.~~.t.: ... ~.~l,~~~~ .. ~~g~~.~.t.: .. ~~g~Ei....... . 
i 
i d: ihrac; edilen i~lemni~ mallarm degeri 

Bu indeksin kabataslak bir olC;ti olduguna ~tiphe yoktur, c;tinkti 
tUm analiz ic;in onemli olan i$leme derecesi degi~keni burada 
"hammaddeler" ve "i~lemni~ mallar" olarak ikiye aynlml~ ve derece 
meselesi ttimtiyle ihmal edilmi~tir. Bunun nedeni BM ticaret 
istatistiklerinde kullarulan ikili kategoridir. Fakat ttim kusurlanna 
ragmen uluslan aYlrmaya yaramaktadlr. Bu degi~kende en tist dtizey 
dereceye sahip olan i.iIke Japonya'dlr: ithalatt neredeyse tamamen 
hammaddeden olu~makta, ihracah ise neredeyse tamamen i~lemni~ 
mallardan meydana gelmektedir. Buna kaqnhk, bu indekse gore en 
altta yer alan uluslar, sadece hammadde ihrac; eden ve i~lemni~ mal 
ithal edenlerdir. Fakat aradaki birkac; iilkenin goreceli pozisyonu 
tarb~11abilir . 

Son iki degi~ken, slraslyla, en onemli ortaga giden ihracatm 
orarudlr veya top lam ihracata oranla en onemli Uf maldan 
olu~maktadlr.32 

Genel teorimize gore bazl iilkelerin kalklmnl~ olmasml ve dikey 
ticaret indeksinin en tistiinde yer almalanru, fakat e~itsizlik ve feodal 
ticaret indeksi aC;lsmdan dti~tik olmalanru beklemeliyiz. Bunun 
yanmda, diger iilkeler az kalklmnl~ ve dikey ticaret indeksinde di.i~tik, 
e~itsizlik ve feodal ticaret indeksindeki pozisyon aC;lsmdan ytiksek 
degerlere sahip olmaktadlr. Korelasyon yaplsl $ekil 3'teki gibi 
olacaktIr. Burada tam c;izgiler pozitif ili~kileri, kesik c;izgiler negatif 
ili~kileri ve parantez ic;indeki numaraar da her boyut ic;in gosterge 
numaraS1lll belitmektedir. 

32 Referanslar Ek' te verilmi~tir. 
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$ekil 3 - Emperyalizm hipotezine gore korelasyon modeli 

GELI$ME E$ITSiZLlK (2) 

DiKEY -riCARET (1) FEODAL TICARET (2) 

Boylece, yirmibir ikili korelasyondan altlsmm pozitif, onikisinin 
ise negatif olmaslru tahmin etmekteyiz. Buna Have olarak, aym 
boyutun gostergeleri arasmda tiC; korelasyon vardlr: Eu 
korelasyonlarm pozitif olmasml beklemekteyiz. Fakat c;ok da pozitif 
olmalanm beklemiyoruz, c;tinku bu durum hipotezlerin baglmslz test 
edilmesinin yararhhgml azaltmaktadlr. 

Tum degi~kenleri, gec;erlilik ve guvenilirlikle ilgili buyuk 
~uphelerden dolayl ikiye aYlrmaya karar verdik. Bu aylrma i~lemi ya 
dogal kesim oldugu noktada (bir iilkeyle digeri arasmda geni~ bir ara) 
veya orta kesimde yapllabilir. Kullamlan korelasyon katsaYlsl Yule 
Q'dur ve sonuc;lar Tablo VIII' de gosterilmi~tir. 

Tablo VIII. Elwnomik emperyalizm hipotezinin bir testi (Yule Q) 

1 2 3 4 5 

1 GSMHcap 0,79 -0,90 -0,80 0,89 -0,52 -0,89 

2 birincil olmayan % -1,00 -0,83 -0,77 -0,72 -0,87 

3 Gini gelir 0,20 -0,83 0,80 0,86 

4 Gini toprak -0,95 0,21 0,85 

5 Ticaret bile~im -0,69 -0,97 

6 Partner yogunlugu 0,35 

Tum korelasyonlar, ustelik c;ogunlugu onemli olc;ude beklenen 
yondedir. Sadece uC; tane du~uk korelasyon vardlr. Bunlardan iki 
tanesi de aym boyuttaki gostergeler arasmdadlr. Bu yuzden, 
hipotezimizin c;ok iyi bir ~kilde teyit edildigini kabul edebiliriz. 

Bu elbette bir teorinin kenardan test edilmesidir; Sistemin 
gerc;ekte yukanda anlatlldlgl ~ekilde c;ah~t1g1m karutlamaz. Eger bu 
bulgular bu kadar guC;lU ortaya C;lkmaml~ olsaydl, emperyalist 
modelin bugiinku dunya sistemi ic;in iyi bir model olmayabilecegi 
sonucuna ula~mak zorunda kalabilirdik. Bu nedenle, hipotezlerin test 
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edilmes"inde bulgular teyit saglamakta, fakat bir teori test edilirken 
sadece bulgular ters yondeyse teori reddedilmektedir.33 

Teorinin C;lkanmlan 0 kadar fazladu ki, senkronik istatiksel 
metodlan ve diakronik (diachronic) ornek olay incelemelerini 
kullanarak liberal ve marksist du~iince okullan ic;inde ampirik 
ara~hrma iC;in onemli ol<;iide temel saglamaktadlr. Farkh okullarm 
mensuplan arasmdaki ideolojik veya diger tip <;ab~malar eger 
sistemin nasil c;ah~hgmm daha iyi anla~llabilmesi i<;in genel sosyal 
bilimleri harekete ge<;irmede sistematik bir irunale yol a<;arsa bu 
durum iiziidi olur. 

Dalla lied Teorik Ara,brmalar 

Dort problemi daha iyi aC;lklayabilmek ic;in teorik ve ampirik 
ara~hrmalarm sonuc;lanm kullanahm. 

"Merkez" ve "«.;evre"YI Tammlamak 

Temel kavramlanmlz olan "merkez" ve u<;evre"yi tammlayabilmek 
(bu kavramlar ikinci boliimde kabataslak. t?mtIlml~t1) ve bu 
kavramlarm uluslar arasmdaki veya ,. i<;indeki ili§kileri anlahp 
anlatmadlglnl anlayabilmek i<;in gU anda daha iyi durumdaylz.34 Bu 
kavramlan tammlamak i<;in ii<; yaklC}.§lm mevcuttur: 

(1) Mutlak ozelliklere gore (ornegin kalkmma degigkenleri): 
Derece"boyutlarmda merkez yiiksektir, <;evre dUguktur. 

(2) Etkile§im ili§kisine gore (ornegin ticaret bile§imi indeksi): 
Merkez, <;evreden daha fazla zenginle§mektedir. 

(3) Etkile§im· yaptsma gore (ornegin ortak ve mal yogunlugu 
endeksi): Merkez, etkile~im agmda <;evreden daha merkezi 
konumdadlr - <;;evre, yogunluk endekslerinde daha 
yiiksektir. 

Tablo VIII -en azmdan bugiin i<;in·- bu ii<; boyutu birbiriyle 
yiiks~k derecede baglanhh gosterdigi i<;;in merkezi ve <;evreyi 
tammlamada bu ii<; boyuttan hangisinin kullamldlgl ampirik a<;;ldan 
pek de onemli degildir. Teorilerden birine gore bunun nedeni §udur: 
Ustte 1 rlumarah olan onceliklidir, temeldir: Daha zengin, daha 

33 Bu durumda, eger korelasyon katsaYllan <;ok dii~iikse, emperyalizm teorisinin 
reddedilmemesi gerektigi belirtilmelidir. Somut ampirik diinya i<;in model olarak 
reddedilecek olan sadece teoridir, topluluk sisteminde bir faktor olan emperyalizm 
degildir. Tablo VIII gostermektedir ki burada sunulan emperyalizm teorisi, c;agdat;> 
diinyaYl anlamak ic;in kotil bir harita degildir. 

34 Bireyler i.;in merkez-c;evre teorisi konusunda bkz. Johan Galtung, "Foreign Policy 
Opinion as a Function of Social Position", Journal of Peace Research, No 1, 1964, s. 206-231. 
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egitimli, daha gii<;lu olan ulus (birey) kendini dunya yaplsmda (sosyal 
yaplda) yerle~tirebilir, boylece yatlk bir etkilef?im ilif?kisinin tepesinde 
ve feodal etkile~im yaplsmm merkezinde olabilir. Diger teorilere gore 
(2 veya 3) temeldir: Eger bir birey veya ulus kendisini dikey bir 
ili~kinin tepesine ve buna Have olarak feodal etkile~im yaplsmm 
merkezine yerle~tirebiliyorsa, uluslarm (bireylerin) <;lktlgl yuksek 
boyutlara da <;lkabilecektir. 

Bu iki teori hakkmda dogmatik olmak zordur. Birbirlerini 
tamamhyor gibi gozukmektedirler. Bir ulus (birey) ~u ya da bu ~ekilde 
digerinden daha ustUn olabilir ve Avrupahlarm BuyUk Ke~if1erden 
soma yaphklan gibi bunu . avantajh bir etkile~im pozisyonuna 
donu~tUrebilir. Veya ileti~im agl gibi ~ansh bir durum sayesinde 
avantajh bir etkile~im pozisyonuna gelebilir ve bunu kendisi ic;in 
mutlak degere donu~turebilir. 

Merkez-<;evre aynmmm uC;, durumunun, zamana ve yere, tarihi 
ve cografi ~artlara gore degi~tigini du~unmemiz i<;in sebepler vardlr. 
Bundan dolaYl, bu dururnlan adlgec;en aynmm UC; farkh yonu olarak 
gormeyi tercih ederiz. Boylece, merkez ve <;evreyi (1) veya (2) veya 
(3)'u saglayan uluslar (bireyler) olarak tarumlamaktaYIz. Burada 
veya'dan kastedilen ve/veya'dlr. Yukandaki her iki teori de ayru sonuca 
yol a<;abileceginden, bu durum kan;nkhga yol ac;abilir. Bundan pek 
endi~e duymuyoruz. Taruffil yaparken analizciye ~u uyan da 
yapllmahdlr: Analizci farkh durumlar iC;in her zaman hassas olmahdrr. 
Bir ulus (birey) bir aC;ldan merkezde, ba~ka bir a<;ldan c;evrede olabilir 
v.b. Bu durum dinamizmle ilgili teoriler ic;in zengin kaynaklar 
saglayabilir. Bir merkezi pozisyon c;e~idinin ba~ka bir merkezi 
pozisyon c;e~idine nastl donu~turUlebilecegi a1]ikardlr. Bu baglamda, 
ikinci durum olan ili~kinin kendisi, birikim yoluyla kaynaklarm 
merkeze dogru siirekli akl1]lru sagladlgl ic;in belki de daha temeldir. Bu 
durumun avantajl bu kadar somut olmasldu. Bu duruma gore merkez 
ve <;evre aynml analizci tarafmdan yapllmamakta, etkile1]im surecinde 
meydana gelmektedir. iki aktor dikey etkile1]ime ka tIlarak 
birbirlerinden aynlmakta ve sure~ ic;erisinde giderek daha e§itsiz hale 
gelmektedir ,35 

u~ Ulusa ve U~ Smua Genelle~tirme 

~u ana kadar iki ulusu ve iki smlh ic;eren basit bir 1]emayla c;ah1]hk; 
,§imdi artIk bu smm a~manm zamam geldi. Burada bu baglamda bazl 
aC;lklamalar yapacaglz, fakat ayrmtlh bir 1]ekilde ana liz yapmayacaglz. 

30 Btl durum elbette uluslararaSl alanda da dogru olabilir: i~boliimii oyle bir gekilde 
diizenlenebiiir ki, bazl aktorlcr ic;in ki;;i1ik geniglerken, bazllan i<;in darahr. Boylece bu tip 
bir dikey etkile;;im c;egidine kahlarak, birbirlerinden aynhrlar. 
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Merkezle ~evre arasma orta slrufm getirilmesi sosyal bilimlerin 
c;ogu okuluyla tamamen tutarh olacakhr. Merkez; ister ekonomik, 
isterse siyasi, asked, ileti~imsel veya kiiltiirel etkile~im olarak 
tarumlansm, merkezle ~evre arasmda slkl bir ikiye aynm c;ok 
kabataslak olacakttr. ikiye aYlrmarun alternatifi siireklilik olabilir, 
fakat iic;e .aylrma da faydah olabilir. Yiiksek 6lc;iide goriilebilir ve 
nzaya bagh lrksal, etnik veya cografi aynmlar vasltaslyla elde 
edilmedikc;e slkl sosyal aynmlara gitmek zordur. Dc; Irktan olu~an bir 
iilke istikrarh bir iic; slruf yapisl saglayabilir. Eger sadece tek bir Irk 
varsa siirekli mod~l daha faydah olabilir. 

Bu durum teorimizi onemli olC;iide etkilemeyecektir. iki veya iic; 
slruf olmasl veya a~1r1 merkezden a~1r1 c;evreye bir siireklilik olmasl 
ulusun ortalamalar (orne gin ki~i ba~ma diil?en milli gelir) ve 
dag1l1mlara gore (Gini indeksleri gibi) tarumlanmaslru gec;ersiz hale 
getirmez. Ayru zamanda, uluslann bu kavramlara gore klyaslanmaslru 
da gec;ersiz hale getirmez. Teori, iiretim arac;lanrun sambi ve sambi 
olmayan gibi ikili bir aynma bagh olmadlgmdan bu teoride ikili bir 
slruf yapisl varsayan bir §ey yoktur. 

Merkez ve <:;:evre uluslar arasma iic;iincii bir ulus koyarak daha 
ilginc; sonU(;lar elde edilebilk Gen;ekte boyle bir ulus araCl i§levi 
gorebilir. Somut olarak belirtmek gerekirse, bu ulus, yan i§lenmi§ 
mallann yukanya dogru yiiksek derecede i§lenmi§ mallarla ve yan 
i§lenmi§ mallann a§aglya dogru hammaddelerle degi§ toku§unu 
yapabilir. ihraca~ iiriinlerinin i§lenme derecesi baklmmdan Merkezle 
<:;:evre arasma yerle§tirilebilir. Aynca, bu tip' araCl uluslar, feodal 
etkile§imyaplsmda a§1r1 Merkezle a§m <:;:evre arasmda orta tabaka 
i§levi gorebilir. Tiim iiC; ulusun ulus iC;i merkezlerinin ayru uluslararasl 
agda biraraya gelecegi ve aralannda slkl C;lkar uyumu baglan 
olu~turacaglru soylemeye gerek yoktur. 

Aym kavramm ba§ka bir versiyonunda araCl ulus teknoloji 
. aC;lsmdan Merkezin bir daire arkasmda, fakat <:;:evrenin bir daire 
oniindedir.36 Bu durum i§leme derecesindeki pozisyonuna uygundur. 
Bu durum ylkma ve ileti§im arac;larma da uygulanmaktadlr. ABD 
diinyadaki Merkez ulus olarak goriiliiyorsa (i§leme derecesi aC;lsmdan 
Japonya a~lt1 tehlikeli bir rakiptir), Tablo IX'da gosterildigi gibi bazl 
uluslar da ortaya C;lkmaktadlr. D~ smlfa genelle§tirme gibi bu durum 
aynca devamll bir zindre de genelle§tirilebilir. Bu durum a§1r1 
Merkezle a§lt1 <:;:evre arasmda onemli bir uzakhk olu~turur. 

36 21. dipnotta belirtilen Stephen Hymer'm makalesine bakuuz. 
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Tablo IX. Aracl ilitjkilerle ilgili MZl hipotezler 

BatlAvrupa 
Kanada 

Meksika 
Arjantin 
Brezilya 
Japonya 
Giiney (ve Kuzey 
Amerika) 

DoguAvrupa 
Anglo-Amerika 
(Trinidad v.b.) 
Orta Amerika 

Giineydogu Asya 
Giineydogu Asya 

Bir imparatorluktan Daha Fazlasma Genellefjtfrmeler 

Su ana kadar esas olarak bir imparatorluk iizerinde durduk, sadece 
arada bir (evrenin etkile~im kurmasmm engellendigi imparatorluk 
dl~mdaki iilkelerden bahsettik. Fakat diinya bir imparatorluktan 
fazlasmdan olu~maktadrr ve her realist teori imparatorlugu kendi 
baglammda gormelidir, <;ii.nkii yaplsal ~iddet imparatorluklar i<;inde 
neyse, dogrudan ~iddet de imparatorluklar arasmda odur. 

Surasl a<;lk ki imparatorluklar arasmdaki ili~kiler her~eyden 
once Merkezlerin merkezleri arasmdaki ili~kilerdir. Bu ili~kiler negatif, 
tarafslz veya pozitif olabilir. iki kapitalist imparatorluk rekabet i<;inde 
olabilir, fakat diinyaYl aralarmda oyle miikemmel etki' alanlarma 
bolerler ki aralarmdaki ili~kiler tarafslz hale gelir. ilk a~amada bir 
imparatorluk, ba~ka bir kapitalist imparatorlukla rekabette kendini 
korumak i<;in miicadele edebilir, fakat ikinci a~amada gii<;lerini 
birle~tirebilirler ve ~u veya bu kapitalist imparatorlugu korumak i<;in 
degil, fakat kapitalist sistemi korumak i<;in az ya da <;ok birle~ebilirler. 
Emperyalizmin korunmasl i<;in kapitalist olmayan imparatorluklarm 
da "birle~ik emperyalizm" modeline uygun olarak kapitalist 
imparatorluklarla birle§tigi ii<;iincii bir a~amayl tahayyiil edebiliriz. 

Bunlarm hepsi (evre uluslarm bak1~ a<;lsma gore olduk<;a 
onemlidir. Daha fazla imparatorluktan, dolaylslyla daha fazla Merkez 
ulustan olu~an bir diinya en azmdan potansiyel olarak daha fazla 
olaslhklara sahip bir diinyadrr. Bu konuyu daha ayrmhh 
ara~tlfabilmek i<;in birbirleriyle dikey olarak baglantlh Merkez ve 
(evre uluslara sahip oldugumuzu varsayahm. Her bir ulus i<;in ii<; 
durum soz konusudur: Tek bir ulus, birbirleriyle <;ok dii~iik derecede 
etkile~imde olan veya birbirine dii~man olan iki ulus ve tek bir aktor 
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olu~turacak kadar dost<;a i~birligi yapan iki uhis. Sonuc;lar ~ekil 4'te 
gosterilmi1?tir. Bu ~ekil uzerinde c;ok saYlda ve siyasi olarak c;ok onemli 
durumlan farkedebiliriz (~ekil 4'teki oklar dikey etkile~im ili~kilerini 
temsil etmektedir). 

fjekil4. f;ok imparatorluktan olu~an bir diinyada olast ili~kiler 

MERKEl ULUSLAR 

BiR, TEK iKi, NOTR IKI, POZiTiF 

o 
CEVRE ULUSLAR 

BIR, TEK 

.0 OrO 
o 

a d 9 

iKI, NOTR 

o 0 
o 

db 
b e h 

IKI, POZITIF 

0-0 

c 

Burada a, b ve c durumlan bir imparatorluk ic;inde meydana 
gelmekte ve feodalle~menin zaYlflamasma neden olmaktadlr: iki 
<;evre ulus arasmda yatay etkile1?im kurulmu~tur. D, e ve f 
durumlarmda ise <;evre uluslar, birden daha fazla Merkezle etkile~ime 
gec;ebilmekte, hatta du~manca ili1?kilerinden dolaYl birini digerine 
kar1?l kullanabilmektedir. Bu durumda <;evrenin, Merkezin c;ah1?maS1111 
uzatmakta C;lkan olacaktlr, ve c;ah1?madan maksimum yaran elde 
etmek ic;in de giic;lerini birle1?tirebilecektir if modeli). G, h ve i 
durumlarmda i1?birligi yapan Merkez'dir. Ornegin Merkezdeki birkac; 
zengin ulus tek tek ya da birle§erek bir veya daha fazla fakir ulusa 
yardlm etmek amaclyla bir "konsorsiyum" kurabilir.37 

Bu stratejilerin hic;biri dikey etkile~im ili§kisinde degi§iklige yol 
ac;mayacak, sadece feodal etkile~im yaplsmda bazl degi~ikliklere neden 

37 Ozellikle Pakistan ve Hindistan konsorsiyumlamu dUqiinmekteyiz. 
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olacakhr. Bu §ekilde stratejiler sadece emperyalizmin bir yoniine 
saldumakta, daha onemli yonune ise saldlrmamaktadtr. Eger model 
i'ye daha yakmdan bakarsak, bu aslmda model a/dlr. Bu durum 
Fransa/run tek ba!;lma degil, AET'nin tek bir Ortak Devletle degil 18 
Ortak Devletle dikey etkile§im m~kisinde bulunmasma 
benzemektedir. Super Merkezle super <;evre arasmdaki ili~kilerin, 
orijinal Merkez ve <;evre uluslan arasmdaki m~kilere manIa daha az 
emperyalist oldugu soylenemez (AET'yle Ortak Devletler arasmdaki 
ili~kinin daha dogru modeli i degil, h'dir). 

Bu faktore ragmen, <;ok imparatorluklu bir diinya sadece daha 
fazlapazarhk imkaru yaratmakla kalmaz, ayl zamanda i:nsanoglunun 
~u anda ya§adlgl diinyanm daha ger<;ekr;i bir modelini sunar. 

Bolgesel Olmayan Aktorlere Genelle§tlrme 

Bolgesel olmayan aktorleri Tablo V/te 3, 4 ve 5. a~amalarda 

tarumladlk. 3 ve 4. a1?amalar r;ok uluslu veya uluslararasl <;apta 
bolgesel olmayanaktorlere i~aret ederken, 5. a1?ama ulusotesi aktorleri 
gostermektedir. Bunlar topluluklardlr, insanlardan olu§urlar ve 
r;ogunlukla ir;lerinde dikey bir i1?bC'>liimii vard!r. Aynca kendi 
aralarmda da dikey i~b61iimii olmamasl ve emperyalist ili~kide bir 
biraraya getirilmemeleri i<;in bir neden yoktur. Bu nedenle, 
hiikiimetlerden veya hiikiimet dl~l aktorlerden oiu~an uluslararasl 
kurulu1?lar arasmda bir i~boliimii olabilir. Kapsamh kararlar 
hiikiimetlerden olu~an uluslararaSl kurulu~lar tarafmdan ahrurken, 
bazl uygulamalar hiikiimet dl1?l aktor1erin meydana getirdigi 
uluslararasl kurulu§llar tarafmdan yapllmaktadlr. Bu sistemin iyi 
i~leyebilmesi i<;in kamu kurulu!;llarmm kamusal olmayan kurumlarm 
karar verme merkezlerini kendileriyle uyumlu hale getirmeleri 
gerekmektedir. Bunu yapmanm somut bir yolu Konsey'de veya idari 
Komite'de bir iiye bulundurmakhr. Bu noktaYl ampirik orneklerle 
ayrmtIh olarak a<;lklamanm yed bu makale degildir. Fakat 
emperyalizmin yapl olarak sadece bolgesel aktorlere bagh olmadlglru 
belirtmemiz gerekmektedir.38 

Sonu~: Ba;;n Stratejik <;akarlmlar 

Genel bir ~emadan ancak ana hatlar ve strateji vazifesi gorebilecek 
genel politika <;lkanmlarma ula~abiliriz. ilk taktik adlmlara 

38 Bu nedenle, bOlgesel olmayan aktOrler bagJammda merkez-~evre teorisi, kurumlarm 
boyutu veya ya~l a~lsmdari degil, diger bolgesel olmayan aktOrierde kopruba~larl 

olu~turup olu~turamadJklan ve sistematik olarak dikey i~bolUmu duzenleyip 
duzenleyemediklerine gore ele almmahdlr. Boylece, "dam~ma statUsu" sistemi, kimin 
karar verecegini ve kime dam~111acagtnl aC;lkc;a gostermektedir. 

59 



UlUSLARARASIII.I~KILER 

ula~abilmek ic;in daha fazla somut olmaya Ihtiyac; vard!r. Bam~ 
ara~brmalarmda geli~tirilen' teori bu ~ekildeki ana hatlara yol 
ac;mahdlr. Eger teori sadece ampirik olaru gosteriyor, potansiyel olam-
gostermiyorsa, iyi bir teori degildir. 

C;lkl~ noktamlz, dunyarun varhkhlar-varhkslzlar, varhkh 
uluslar-varhkSlz uluslar ~eklinde boli.inmu~ olmasldlr. Uc;urumu 
azaltmak i~in,39 yaplsal ~iddete kar~l mucadelenin bir yonu olan 
varhkhlardan ahp varhkslzlara vermek yeterli degildir: Yapl 
degi~tirilmek zorundadlr. Emperyalist yapmm uluslararasl ve ulus iC;i 
yonl~ri vard1r ve sonuc; olarak her iki seviyede de degi~tirnmek 
zorundadu. 

Fakat C;lkl~ noktaSl olarak ihtiyac; duyulan uluslararasl 
degi~ikliklerle ba~layahm. Anti-mekanizmalan olu~turmak lc;m 
emperyalizm mekanizmalanrun analizini yakmdan izleyerek Tablo 
X' a ula~1r1z. 

Tabla X. Uluslararasl hakimiyet sisteminin yaptsal degifjiklik stratejileri 

I. YATAYLA1?TIRMA 

1. Yatayla§unna Merkez-<;evre 

a. Daha e~it ~artlarda all~veri~: i~b61funiinii azaltarak veya yan etkileri 
e~itleyecek daha yatay bir i~b61iimii sayesinde. Somut olarak bu, Merkez 
uluslarm <;evre uluslardan i§lenmi~ iiriinleri ithal etmeye ba~lamak 
zorunda kalacaklan ve sektorler araSI degil sektorler i\,i ticaretle ve hatta 
mal i~i degil mallar araSI ticaretle ilgilenecekleri anlamma gelmektedir. 

b. Dikey etkile~imin azalttlmasl: Daha e§it §artlarda ah§veri§ kabul gormiiyor 
veya i~lemiyorsa dikey etkile§irnin tamamen ortadan kaldmlmasl. 

c. Kendine giiven:40 KIsmen ithal ikameleri geli§tirmek i~in ve klsmen de 
<;evre uluslarm Merkezde geli§tirilen tercih 6l~eklerini uyumla§hrmak 
yerine ihtiya9an olan iiriinleri kendilerinin belirlemesi i~in. 

39 U\;urumu azaltmak i\;in hi\;bir stratejinin mevcut olmadlgl belirtilmelidir. Hatta 
u\;urum1ll1 art~1lli azaltmak i<;in bile bir strateji yoktur. Var oldugu soylenebilecek tek 
strateji, fakir uluslann seviyesini artbrmak i\;in olandlI. Fakat U\;urumu azaltma stratejisi, 
ille de zengin ve fakir uluslar arasmdaki ~kilerin yaplsmda temel bir degi~im o~acagl 
anlanuna gelmemektedir. Zengin uluslardaki biiyiimeyi onemli Ol\;iide azaltarak da bu 
U\;urum azalblabilir. 

40 Yeni devlet adamla,n bu nokta)'l, Julius Nyerere'nin me~hur Arusha Bildirgesi'nde Hade 
ettiginden daha gii\;lii bir ~ekilde vurgulamaktadtr: "Eger her birey kendine giiveniyorsa, 
on evaen ol~an bina da kendine giivenecektir; eger tiim binalar kendilerine 
giivenirierse, tiim mahalle kendine giivenecektir; ve eger tUm mahalleler kendilerine 
giivenirse, semt kendine giivenecektir. Eger semtler kendine gtiverUrse, bOlge kendine 
giivenecektir. Eger bOlgeler kendilerine giivenirse, 0 zaman biitiin Ulus kendine 
giivenecektir, Bizim amaclffi1Z da budur." Burada 'ima edilen bir teod vardlI: Kendine 
giiven en a~agldan in~a edilmelidir. Kendine gtiven temelde bir ulusun degil, bir milletin 
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II. FEODALLE$MENiN ORTADAN KALDIRILMASI 

a. E§it §artlarda all§veri§: Sektorler araSI degil, sektorler i<;i ahf?verif?, fakat 
if?leme derecesi sozkonusu oldugunda 1a'dan daha dUf?iik seviyede. 
Burada kastedilen hammadde veya yan if?lenmi~ maHarm al~verif?i 
olabilir. Hangi <;evre iilkesinin ba~ka hangi <;evre iilkesiyle yatay olarak 
etkile~ime gec;mesi gerektigi, ekonomik ah~veri~in dogasma ve somut 
jeopolitik duruma bagh olacakhr. 

b. Uluslararasl smif 9at1§masl i9in <;evre iilkelerinin saglam bir kurum geli§tirmesi: 
Bu tip kurumlar ayakta kalabilmek iC;in sadece bir ideolojiye bagh degil 
(gec;mi~in, bugiiniin ve gelecek vizyonlarmm reddi), aym zamanda 2a'da 
belirtilen degi~im ili~kisi tipine uygun olu~turulmu~sa daha iyi i~levlerini 
yerine getirebilirler. Kurumun tam amaCl Merkez uluslarm politikalanm 
1a yoniinde degi~tirmeye zorlamak ve sennayenin ve teknolojinin 
Merkezden daha iyi dagltImml saglamakhr. Bu ayrica Merkez uluslarmm 
bu tip yaplsal degi~ikliklere uymadlgl ve ulus iC;i grevlerde insan giiciinii 
inkar ettigi durumda hammaddelerin teslimiyle ilgili bir grey diizenleyen 
kurum olabilir. 

1. <;;ok-tarafbla§hnna Merkez-<;;evre 
a. Milmkiln olan her yerde 90kuluslu, simetrik kurum kurulmalzdlr: Uluslararasl 

kurumlar sistemi 3. a:;;amadan almmah ve 4. a~amaya gotiiriilmelidir. Bu 
kurumlar, Merkezle <;evre ve <;evreyle <;evre arasmda yatay ili§kilerin 
somut arac;lan olarak hizmet gorebilir. 

b. (:okuluslu asimetrik kurumlarm Ylktlmasl: <;evrenin c;ekilmesiyle kurumlarm 
3a yoniinde degi:;;memesi halinde. 

c. Ke1'ldine gilven ve gevrenin kendisini 90kuluslu simetrik kurum olarak 
olu$turmasl: <;atl~manm c;oziimlenmesi ic;in Merkezle temaSl koruma. 
Yukanda belirtilen politika c;e:;;itlerini uygulamadlkc;a bu model, BM ve 
BM Kurumlarma da uygulanabilir. ' 

d. Kilresel veya ulusOtesi kurumlarm kurulmaSl: Bu kurumlar diinyadaki ileti:;;im 
ve iiretim arac;lanm kiiresel1e~tirme hizmeti gormektedir. Amac;, 
<;evredeki c;evrenin ihtiyac;larma oncelik verecek evrensel olarak 
ula:;;Ilabilir ileti~im agmm ve iiretim sisteminin kurulmasldlr. 

2. Ekstra-blok faaliyeti 
a. Diger merkezlere geni$letilmi$ (:evre-Merkez temaslan: Yukanda 1a ve 1b'de 

belirtilen programa uygun olacak §ekilde. 
b. Diger gevre illkelere geni§letilmi§ (:evre-(:evre temaslan: Yukanda belirtilen 2 

ve 3. maddelere uygun olacak ;;ekilde. 77 Cezayir grubu ve tarafSlz iilkeler 
konferanslan 3. madde ic;in onemli, fakat zaYlf modellerdir. 1961'deki 
Belgrad'daki ilk konferansta 25 katlhmCl, 1964' te Kahire'deki konferansta 
47 katIllmCl, 1970 Lusaka konferansmda ise 54 kahhmcl vardl (gozlemci 
sapsl slraslyla 3, 10 ve 12'ydi.) 

ozelligi olabilir. Ve Kenneth Kaunda ~unu eklemektedir (Humanism in Zambia, Lt,fsaka, 
1968): Samimi bir ~ekilde kendine giiven duygusu geli~tirmi~ olan bir ki~inin hi~bir 
gekilde diger insanlan somiirmek istemeyecegini hepimiz biliyoruz" (5. 50). 
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Bu genel seviyede de dikey, feodal etkile~imden 
yatayla~tlrmaya ve feodalligin ortadan kaldmlmasma yol ae;acak 
adunlan i~aret etmek imkanslzdlr. Bunlar sadece anahatlardlr. 
Bunlarm uygulanmasl Cevrede ba~layacak gerc;ek kalklnma siired ie;in 
yeterli bir durum olarak goriilmemelidir. Sonuc;ta gerekli ko~ul olarak 
Merkezle Cevrearasmdaki ue;urum yine azalabilir. Bugiiniin c;evre 
uluslan yaplsal degi~im yoluyla ozerk olduklarmdan "liberal" 
kalkmma teorisindeki bulgularm peke;ogu gec;erli olabilir. Boylece, 
yatayla~tlrma ve feodalligi ortadan kaldlrmamn temel formiilleri 
gerekli ko~ullardlrf fakat her derde deva degillerdir. 

Sorulmak zorunda olunan ba~ka bir soru bunun ulus iC;i 
stratejiler ae;lsmdan ne anlama geldigidir. Bir anlamda cevap basittir: 
Tablo X sadece uluslar arasmdaki degil, aym zamanda c;evreyle 
merkez arasmdaki ili~kiye de uygulanmaktadlr. Adlgee;en Tablo, 
c;evrenin Merkez tarafmdan somfuiilmesini ortadan kaldlracak 
devrimd bir siirec; ie;in dort anahat saglamaktadlr. Fakat bu c;ok 
soyuttUI', bu nedenle daha somut bir ~ekilde soruna doneHm. Tablo 
X'daki uluslararasl stratejilerle ilgili ba~hca zorluk, bunlarm Cevredeki 
merkezin C;lkarma olmamasldlr. Bu stratejilerdeki hic;bir ~ey onlara 0 

anda Merkezdeki merkezle aym seviyede yararlandlklan ya~am 
ko~ullan garanti edemez. Bu degi~ikHklere kar~l e;lkmak ie;in nedenleri 
vard!r. Gerc;ekte sadece i~ani bakl~ aC;lsmdan baklldlgmda, bir 
yandan Merkezdeki merkezin piyonu Ve araCl, ote yandan Cevredeki 
e;evrenin somiirikiileri olan bu grup, belki de en c;ok basklya maruz 
kalan gruptur. Boyle bir kar~lllkh baskl ortammda grubun er ya da gee; 
taraf tutmak zorunda kalmaslm bekleyebiliriz: Ya Merkezdeki 
merkezin yedni degi~tirecek ve ona kahlacak ya da Cevredeki 
e;evreyle dayam~ma ic;inde kalacakhr. 

$imdi arhk emperyalizm kriterlerine dayanarak, yurtic;i 
C;lkanrnlan olabilecek ve Tablo X'un uluslararasl stratejilerini 
destekleyebilecek yeni stratejiler iiretebiliriz. Bu stratejiler Tablo XI'de 
gosterilmi(?tir. 

Tabla XI. Ulus il;i hakimiyet sisteminin yaptsal degi~imi il;in stratejiler 

I. MERKEZLER ARASINDA AZALAN UYUM 

1. Tarafslzhga dogru ualma ya da iliS'lkinin sona ermesi 

Merkezdeki bir i<; sava§tan veya iki veya daha fazla Merkez ulusu arasmdaki 
dl§ sava§tan dola)'l Merkezin merkezinde bir kriz oldugunda bu <;e§it bir 
durum ortaya <;Ikmaktadll'. Bu durumda, Merkez artIk ayrmhh bir kontrol 
ger<;eklE7§tiremediginden, Cevre bir <;e§it ozerklik elde etmekte'dir. ikinci 
Diinya Sava§l sll'asmda Latin Amerika'da bOyle bir durum meydana 
gelmi§tir. 
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2. Merkezler arasmda negatif iIi§ki yanunde degi§im 

Gene! teoride iki merkez arasmda "uyum" oldugu varsayIlmaktadlt, fakat 
sosyal ili§kiler karma::,nk oldugundan boyle bir uyum neredeyse hic;:bir zaman 
tam olmamaktadlr. Merkezin merkezinin kendisi i<;in (temsil olmadan vergi 
alma gibi) veya <;evrenin merkezinin kendisi ic;:in korudugu (kolelik veya 
UkC;:l bir toplumu devam ettirme hakkl gibi) bazl imtiyazlar olabilir. Genel 
olarak, gerilimin artmasmm nedeni tam uyum ve benzerlik modelinin 
gerc;:ekle§memesidir. Sonuc;:ta Merkez ulkeden kurtulmak ic;:in milliyet(i bir 
ozgfuluk mucadelesi ortaya pkabilir. Eger <;evrenin merkezi bu c;:ahljmaYl 
sadece kendi merkezine degil, ayru zamanda <;evre ulusa biitun olarak bit 
tehdit olarak algllarsa, bu mucadele populist bir boyut da kazanabilir. Eger 
Merkez <;evreye karljl ekonomik sava§ (ekonomik yaptmmlar ozeI bir durum 
olmak uzere) veya hatta askeri savalj gibi YlklCl bir davraruljta bulunursa, 
<;evre homojen hale gelebilir ve boylece <;evreye in§a edilen e;:lkar 
uyumsuzlugunu saklamak ic;:in yeterli bir durum meydana gehni§ olabilir. 

II. <;EVREDE AZALAN UYUMSUZLUK 

3. ~evrede §iddetli devrim 

. Btl formUle gore ie;: pkar uyumsuzlugu, <;evrenin merkezinin giie;: arae;:lan 
kullarularak slnlf olarak ortadan kaldlrllmaslyla yok edilmektedir. Bu yok 
etme iljlemi §U Ijekillerde ger<;ekleljtirilmektedir: Klsmen oldurerek, klsmen 
hapse atarak, klsmen yer degi§titme ljanSl taruyarak. Ornegin Merkezin 
merkeziyle olan baglantllarlnl kullanarak gere;:ekte ait olduklan Merkeze 
yerleljmelerine Ijans tarunabilir.41 Daha soma kendi merkezi olan yern bit 
rejim kurulur. Ancak bu merkez, eski Merkezin merkeziyle uyumlu bir ili§kisi 
olan merke,'? degildir. 

4. ~evrede §iddetli olmayan devrim 

Bu yaklaljImda <;evrenin merkezindeki kiljiler yok edilmez, ancak <;evre 
wusunun geri kalaru onlarla etkileljirne gee;:meyi reddettigi ic;:in <;evrenin 
yaplsl olarak yok edilir. Fiziksel olarak yok edihneseler de sosyal olarak 
fonksiyonlarlnl yifuirler. Yern toplumda onlara yeni gorevler vermek Ijiddetli 
olmayan devrimin onemli bit klSnu olur. 

5. ~evredeki c;evreler arasmdaki ifjbidigi 

Uluslararasl ili§kiler, (evredeki merkezlerin hakirniyeti alooda oldugundan, 
uluslar;uasl . ili§kilerin c;:ogu hUkfunet dlljl dl§ politika modelinde kiljilerin 
kendileri tarafmdan yurutUlmek iorundadu. Merkezi Havana'da bwunan 
Tricontinental (OSP AAAL) bunun onemli bir omegidir. . 

41 Emperyalizmin mevcut a~masmda <;evrenin ~erkezi Merkezde yerle~mek i<;in 
uluslararasl kurumlar vasltaslyla Merkezin merkeziyle iyi ili~kilerini kullarur. Bu durum, 
kapitalist diinyadaki i~damlan ve komiinist diinyadaki fist diizey pam yetkilileri i<;in 
ge"erlidir. ikinci gritp i<;in sil< sil< saglil< nedenlerine bMvurulmaktadrr. 
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Fakat genelde Merkezde olw;;turulmu§ stratejilere degil, 
<;:evrede olu~turulmu§ stratejilere inanmaktaylZ, C;tinkii 
olu§turulanlar kolayca Merkeze yem till bir bagilliga yol ac;abilir. 

IH. MERKEZDEKi DEGi~iKLiKLER 

6., Merke~de anan uyumsuzluk 

daha c;ok 
Merkezde 

Bu durumda Merkezdeki milliyetc;i ideolojiye gore Merkezdeki merkezin 
tarafmda yer almaSl beklenen Merkezdeki c;evre artlk bunu yapmayabilir ve 
genel olarak <;:evre ulusu, ozel olarak da <;:evredeki <;;evreyi dogal miittefiki 
olarak gorebilir. Iki iilke birbirleriyle uyum ic;inde olmadlkc;a veya bu durum 
yukanda 1,1 ve 1,2 maddelerinde belirtilen kalktnma c;e§itleriyle ilgili bir 
faktor olmadtkc;a bunun <;:evreye ne gibi yararh sonu<;larmm olabilecegini 
gormek zordur. 

1. <;cvrenin amac,;:lanndald degitjiklikler 

Bu durumda Merkezin iC; uyumsuzluk seviyesinde degi~iklik olacagl 
varsaYllxu yoktur. Merkez kendiliginden emperyalist politikalan durdurmayl 
tercih edebilir. Bunu a~agldan zorlama geldig~ ic;in degil (Merkez, <;:evre 
tarafmdan; veya Merkezin merkezi yukanda oidugu gibi Merkezin c;evresi 
tarafmdan), kendi karanyla yapar. Boylece Merkezin merkezi izledigi 
politikanm yanlz~ oldugunu gorebilir. Bunun nedeni orne gin yol ac;hgl 
somiirge, diinya bam]l i<;;in tehlike, diger iilkelerle ili§kiler v.b. olabilir. Veya i<;; 
nedenler olabilir: Merkez ekonomik biiyiimesini azalhp adil politikalara 
yonelebilir. Olumsuz yan etkilerinden dolaYl (kirlilik, insanm somiiriilmesi) 
Merkezdeki merkez kar§ltlan veya <;;evre daha fazla ekonomik biiyiimeyi 
boykot etme karan alabilir. <;:ok fazla olaslltk olabilir ve bu olaslhklar, 
sistemin Ylkllmasma dogru olduk<;;a muhtemel katkllara yol a<;;abilir. Ancak 
genel olarak Merkezde degil <;:evrede olu§turulan stratejilere inanmaktaYlz, 
<;;iinkii Merkezde olu§turulanlar Merkeze yem rur bir bagunllhga yol ac;abilir. 

Bu noktada durmayt tercih ediyoruz. Bu stratejiler ba~ka 
yerlerde daha ayrmbh olarak ele ahnacaktlr. Burada sadece herhangi 
bir teorinin test edilmesi ic;in onemli bir OlC;ii olarak klSaca· tarutlml 
yapllml~tlr: Teori bir uygulamarun i~areti midir? Teori uygulamamn 
arkasmdaki aktCirlerin kimler olabilecegini i~aret etmekte midir? Bir 
teori sadece mevcut gerc;eg~ (bilgilere) gore degit aym zamanda
veya belki de daha fazla - potansiyel gen;:ege (amac;lar, degerler) gore 
degerlendirilmelidir. Burada her iki yonde de analiz yapmaya C;a11~tlk. 
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EK: Uluslar i~indeki ve arasmdaki ekonomik Hi§kilede ilgili baZl bilgiler 

1 2 3 4 5 6 7 

Birincil Ticaret Partner Mal 
Ki~ibagma olmayan GINI GINI Bi1e~imi Yogun- Yogun-

Ulus dii~enGSMH % (i) (1) indeksi la~masl lal?maSl 

Arjantin 670 82,2 0,45 0,863 - 0,667 16,5 51,5 
Avustralya 2035 90,6 0,35 0,929 - 0,576 18,4 50,9 
Avusturya 1287 79,9 - 0,740 0,021 20,1 29,2 
Bel<;:ika 1761 94,5 - 0,587 0,175 22,4 34,1 
Brezilya 273 48,4 - 0,837 - 0,510 32,0 59,3 
Kanada 2505 87,9 - 0,497 - 0,258 57,5 26,7 
Sri Lanka 145 51,1 0,50 - 0,375 29,3 93,4 
Kolombiya 305 52,8 0,50 0,849 - 0,710 47,3 84,8 
Kongo 85 86,4 - 0,062 32,3 65,5 
Kosta Rica 421 50,9 - 0,892 - 0,989 50,0 65,1 
Danimarka 2109 83,4 0,42 0,458 - 0,270 22,5 34,8 
Ekvador 223 44,4 - 0,864 - 0,766 54,7 75,2 
E1 Salvador 273 39,7 0,45 0,828 ' - 0,529 25,7 68,3 
Finlandiya 1747 64,5 - 0,599 - 0,039 20,8 60,5 
FrallSa 1922 83,4 - 0,583 0,158 18,7 23,8 
B. Almanya 1977 90,0 0,44 0,674 0,418 11,3 24,7 
Gana 288 42,0 -0,750 22,0 78,1 
Guatemala 322 34,6 0,48 0,860 - 0,659 32,9 68,0 
Guyana 70,4 - 0,675 
Honduras 225 33,2 - 0,757 - 0,759 56,9 67,9 
Hindistan 102 27,1 0,57 0,522 - 0,044 19,0 54,8 
iran 270 53,1 - 0,812 17,3 92,8 
irlanda 951 69,2 - 0,598 - 0,322 70,7 42,3 
israil 1407 88,0 - 0,076 14,9 52,4 
italya 1100 76,7 0,40 0,8Q3 0,384 20,1 22,5 
Fildif"i Sah. 285 13,6 - - 0,703 37,5 83,1 
Jamaika 516 63,9 - 0,820 0,480 37,4 76,5 
Japonya 870 79,4 - 0,470 0,707 29,7 36,1 
Urdun. 237 64,7 - 0,241 15,0 59,9 
G. Kore 99 48,2 - 0,114 27;3 26,8 
Kuveyt 98,9 - 0,486 
Liberya 280 19,1 - 0,754 38,7 91,2 
Libya 705 64,3 - 0,700 - 0,871 19,0 ~,8 

Meksika 482 45,2 0,53 - 0,608 55,0 35" 
Fas 196 43,7 - 0,335 42,8 45,2 

''Hollanda 1532 91,7 0,43 0,605 - 0,077 27,2 18,5 
Yeni Zelanda 2025 86,9 - 0,772 - 0,733 46,4 81,0 
Nikaragua 325 40,3 - 0,757 - 0,783 29,5 65,2 
Nijer 91 3,1 -0,688 
Norve<;: 1907 81,5 0,39 0,669 - 0,207 18,9 26,4 
Pakistan 97 31,2 0,38 -0,337 12,8 61,7 
Panama 517 53,8 - 0,737 - 0,524 55,9 89,4 
Peru 372 50,3 - 0,875 -0,545 41,8 58,7 
Filipinler 156 47,3 - 0,564 - 0,608 43,1 72,7 
Polonya 52,3 0,037 
Portekiz 400 66,5 - 0,068 25* 
S'rerra Leon 159 25,2-- - 0,108 65,7 82,7 
G. Afrika 59Q 70,5 - 0,386 
ispanya 600 67,2 - 0,780 - 0,131 35* 
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1 

isvec; 2487 
isvi<;re 2301 
Suriye 228 
Tayland 129 
Turkiye 279 
BAE 159 
ingiltere 1790 
ABD 3536 
Venezuela 971 
Yugoslavya 

* Tahmini 

Kaynaklar 

Ki~i ba~ma dii~en GSMH: 

% Birincil olmayan 

GINI (i): 

GINI (1): 

Ticaret bile~imi: 

Partner yogunlugu: 

Mal yogunlugu: 
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2 3 4 5 6 7 

Birincil Ticaret Parmer Mal 
olmayan GINI GINI Bilegimi Yogun- Yogun-

% (i) (1) indeksi la§masl la~mas! 

89,9 0,42 0,572 ·0,012 13,8 28,6 
92,2 - 0,498 0,152 15,8 28,5 
43,0 - 0,449 36,5 64,9 
18,0 - 0,606 19,4 56,3 
28,8 ·0,705 17,2 38,3 
43,4 -0,275 50,8 63,0 
96,9 0,38 0,710 0,424 10,8 22,2 
95,0 0,36 0,705 0,101 20,2 15,6 
67,7 - 0,909 -0,893 35,5 99,6 
43,1 - 0,045 
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