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Emperyalizmin Yaplsal Teorisi - KlSlm 1* 

Johan GALTUNG·· 

6ZET 

Bu fall~mada uluslar ifindeki ve uluslar arasmdaki e~itsizligi ve bu e~itsizligin degi~
meye kar~l direncini aflklamak ifin bir emperyalizm teorisi geli~tirilmektedir. Merkez ile 
(:evre Ulkeleri arasmda bir aynma giderek Merkezde iktidarda olanlarla (:evre Ulkelerde 
gilce sahip olanlar arasmda flkar birligi oldugu fikri savunulmaktadlr. Sonufta (:evre 
Ulkelerdeki insanlarm fogunlugunun aleyhine, fakat Merkez illkelerdeki fogunlugun 
lfiline bir ili~ki ortaya pkmaktadlr. Makalede aynca emperyalizmin iki mekanizmasl 
oldugu belirtilmektedir: Biri hakim olan ulusun ili§ki silrecinden dolaYI zenginle§tigi 
dikey etkile§im, digeriyse fevre illkelerde uzerinde bash kurulan uluslarm birbirlerinden 
ayn tutuldugu feodal etkile~im yaplsldlr. 

Anahtar kelimeler: Emperyalizm, Merkez, (:evre, pkar uyumu, pkar uyumsuzlugu 

A Structural Theory of Imperialism 

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 orijinali Journal of Peace Research, Cilt 8, No 2, 1971, s. 81-117'de yaymlannu~hr. 
Makalenin ingilizce'den Tiirkc;e'ye c;evrilmesine izin veren International Peace Research Institute'e 
ve Johan Galtung'a te~ekkiir ederiz. Makalenin terciimesi Birgiil Demirta~-Co~kun tarafmdan 
yapllnu~trr. Orijinalindeki ozet kIsmen degi~tirilmi~, orijinal metinde olmayan anahtar kelimeler 
eklenmi~ ve makale uzunlugu nedeniyle ikiye boHinmii~tiir. Makalenin devanu derginin 3. saYl
smda yayrrnlanacaktrr. 

• Uluslararasl Bafl~ Ara~trrmalan Enstitiisii (International Peace Research Institute), Oslo Universitesi, 
Norvec;. 
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Giri~ 

Bu teorinin C;lkl~ noktasl bu diinyayla ilgili c;ok a<;lk iki ger<;ektir: 1) insanla
rm ya~am ko~ullanmn neredeyse tiim alanlarmda, bu ya~am ko~ullarma 
karar verme giicii de dahll, uluslar ic;indeki ve uluslar arasmdaki korkunc; 
e~itsizlik; 2) bu e~itsizligin degi~ime kar~l direnmesi. Diinya Merkez ve (ev
re uluslarmdan olu~maktadlr ve her ulusun kendi ic;inde de merkez ve c;ev
reler bulunmaktadlr. Bu nedenle, bizim ilgilendigimiz konu, ozellikle Mer
kez'deki merkezle (evre'deki c;evre arasmdaki aynmm altmda yatan meka
nizmadlr. Diger bir deyi~le, yap/sal ~iddetin onemli bic;imlerinden bid olarak 
e~itsizlik nasll degerlendirilebilir, a<;lklanabilir ve bununla miicadele edilebi
lir, sorusuna cevap aranacaktlr.1 Yaplsal ~iddetten kurtulmayla ilgili her
hangi bir teori, kurtulmamn yoneldigi hakim sistem hakkmda teoti ve pratik 
yeterince tikir iiretebilir; Bu <;ah~mada ise ozel bir hakimiyet sistemi olan 
emperyalizmden bahsedilecektir. 

Emperyalizm, topluluklar, ozellikle uluslar arasmdaki hakimiyet ili~
kisi olarak dii~iinii1ecektir. Emperyalizm, uluslan a~an ve Merkez ulustaki 
merkezin (evre ulustaki merkezle her ikisinin de ortak C;lkan ic;in kurdugu 
kopriiba~ma dayanan karma~nk bir hakimiyet ili~kisi <;e~ididir. Emperya
lizm, bir toplulugun digeri iizerinde giiC; uygulayarak hakimiyet kurdugu 
diger ~ekillerle kan~tlfl1mamahdlr. Bu nedenle, B'nin A tarafmdan asked 
olarak i~gali, B'nin hareket ozgiirliigiinii ciddi ~ekilde smlrlayabilir, fakat 
ozel bir ~ekilde kurgulanmadlkc;a emperyalist bir ili~ki degildir. Aym du
rum, fetih tehdidi ve olasl i~gal He gii<; dengesi ili~kisi ic;in de gec;erlidir. Ayn
ca, bir ulusun, ic;inden diizenlenen zararh faaliyetlerin hakimiyeti altma 
girmesi anlammda Ylklcl faaliyetler de giindeme gelebilir, fakat bu da em
peryalizmden a<;lk bir ~ekilde farkhdlr. 

Boylece emperyalizm hakimiyet ve gii<; ili~kileri tiiriidiir. Daha soma 
incelenecegi gibi bir ~eyin alt-tiiriidiir ve kendisinin de aynca alt-tiirleri var
dlr. Uluslar ve diger topluluklar arasmdaki hakimiyet ili~kileri emperyaliz
min ortadan kalkmaslyla yok olmayacakhr. Benzer ~ekilde (orne gin siyasi 
veya ekonomik) emperyalizmin bir <;e~idinin sona ermesi, diger c;e~idinin de 
(orne gin ekonomik veya kiiltiirel) sona erecegi anlamma gelmez. Bizim yak
la~nmlmlz, emperyalizmi, kapitalizm baglammda ekonomik bir ili~ki olarak 
algllayan, pazar geni~lemesi ihtiyaclyla hareket eden ve hakimiyet teorisini 
emperyalizm teorisine dayandlran Marksist-Leninist teorinin geleneksel 
anlammdaki gibi indirgemeci degildir. Bu gorii~e gore, ekonomik emperya
lizm ic;in kapitalist ko~ullar ortadan kalkmca emperyalizm ve hakimiyet 
domino gibi yok olacakhr. Burada geli~tirdigimiz gorii~e goreyse, emperya-

1 Bu kavramm bir incelemesi i.;in bkz. Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research", Journal 
of Peace Research, eilt 6,1969, s. 167·191. 
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lizm iki topluluk arasmdaki daha genel bir yaplsal ili~kidir ve daha ozel 
ve kendisiyle edilebilmesi ic;in 
- nasIl ki <;ic;ek hastahgl hastahklar 

teorisi baglammda ve bu hastahklar da gene! patoloji c;en;evesinde daha iyi 
anla~lhyorsa. 

Klsaca belirtmek gerekirse emperyalizm topluluklan bolen ve bazl 
parc:;alan birbirine flkar uyumu ili~kisi ~eklinde, diger pan;alanysa 91kar 
uyumsuzlugu veya 91kar 9at1fjmaSl ~eklinde baglayan bir sistemdir. 

<:lkar <:ab§masl'm Tammlamak 

Genelde c;atI§marun ozel bir durumu olan 'C;lkar c;atI~masl' taraflann birbi
riyIe bagda~mayan amac;lar izledikleri bir durum olarak tarumlanmaktadlr. 
Bizim ozel durumumuzda bu amac;lar, dl~andan biri tarafmdan taraflarm 
'gerc;ek' C;lkarlarl olarak belirlenmekte ve taraflarm kendi sahip olduklan 
degerlerle ilgili aC;lkc;a soyiedikieri tamamen goz ardl edilmektedir. Bunun 
bir nedeni smlrSlZ ussalhk dogmasmm reddidir: AktOrler kendi C;lkarlarmm 
ne oldugunu ya bilmemekte ya da Hade edememektedir. Daha onemli diger 
bir neden ise ussalhgm e~itsiz bir ~ekilde dagllml~ olmasldlr. Bazllan diger
lerinin zihnine hakim olabilir ve bu durum 'sahte bilin<;'e yol ac;abilir. Boyle
ce, birinin kendi gerc;ek C;lkarlanru bask! altma almayl ogrenmesi genelde 
sosyalle~menin, ozelde de egitimin onemli bir parc;asl olabilir. 

Soz konusu gerc;ek C;lkara yafjam kOfjulu adml verelim. Yafjam ko§ulu 
belki genel olarak maddi c;erc;evede ortaya C;lkar ve ya§am standardl gibi 
gostergelerle olc;iilebilir; fakat yafjam kalitesi kavramlan da onemlidir. Bizim 
amaClmlZ aC;lsmdan yafjam kO$ulu'nun esas ic;erigi, <;lkar c;at1§masmm taru
mmdan daha az onemlidir: 

Eger iki taraf, aralanndaki ya§am kOfjulu w:;urumu artacak ~ekilde bira
raya getirilmi§se pkar 9at1fjmaSl veya uyumsuzlugu vardlr. 

Eger iki taraf, aralarmdaki yafjam kO$ulu uc;urumu slflra dogru azalacak 
~ekilde biraraya getirilmi§se 9at1fjma yoktur veya pkar uyumu vardlr. 

Bu tarumdaki bazl noktalar aC;lklanmahdlr. ilk olarak, taraflar biraraya 
getirilmeli, ba§ka bir deyi~le birbirleriyle etkilefjime ge9irilmelidir. Birbirinden 
kar~lhkh olarak izole edilmi§ taraflar arasmdaki herhangi bir fark, kendi 
ba§ma C;lkar sorunlarma yol ac;maz. Beyaz A vrupahlar gelmeden Afrika, 
Asya ve Amerika halklan arasmda ne C;lkar uyumu ne de uyumsuzlugu 
vardl - Hifbir §ey yoktu. 

ikinci olarak, referans taraflaradlr, aktOrlere degil. Ama9 c;ah~masl teo
risinden farkh olarak flkar c;ah§masl teorisinde taraflann (daha uygun bir 
deyi~le kategorilerin) aktOrlere donii~tiigiine dair bir varsaYlm yoktur. Ta
raflar kendi durumlanru apkc;a ,gordiikten sonra aktore donii~mek zorunda 
kalabilirler veya ba§ka bir deyi§le, C;lkar c;ah§masl amaf c;atl~masma donii§tii-
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rUlmek zorunda kalmabilir. Bu nedenle, e~er bir ulusta, burada 'hiikiimet' 
olarak tammlanan (geni~ anlamda, 'kabine' de~il) merkez, giiciinii ulusun 
geri kalamndan <;ok daha fazla ol<;iide kendi ya~am ko§ulu'nu arthrmak ic;in 
kullamyorsa, bu tamma gore hiikiimetle halklar arasmda <;lkar uywimazhgl 
vardlr. Genellikle gayri-me§ruiyet parlamentoda veya niifusta Hade edilen 
bir gorii§ken, buna kar§l olarak yukanda bahsedilen durum hiikiimetin gay
ri me~ru olarak tammlanmasmm temeli olabilir. ikinci gorii§le ilgili sorun, 
insanlarm ya~adl~l az ya da c;ok dikey toplumlann merkezinde varsaYllabi
lecek bir ussalhk seviyesi, Hade yetene~i, siyasi bilinc; ve parti olu§umu var
saymasldlr. Bu model, biitiiniiyle merkezi korumaktadu, fakat merkez ic;in
deki gruplarm rotasyonuna yol aC;lp dikey toplumu koruyor hale de gelebi
lir. 

Uc;iincii olarak, sabit u{:urum durumuyla ilgili ne yaptlmasl gerektigi 
sorunu vardlr. Taraflar aym orand a birlikte biiyiidiiklerinde, aralanndaki 
w;urum sabit kahr. Bu bir C;lkar uyumu mudur, yoksa uyumsuzlugu mudur? 
Biz bunu uyumsuzluk olarak tarH edecegiz, <;iinkii taraflar biraraya getiri
lemeyecek ~ekilde ba~lanml~hr. Birbirlerine p<:iralel biiyiiseler bile, degerin 
da~lhml bu kadar e~itsizken bu duruma uyum demek imkanslzdlr. Aksine, 
bu bir denge durumuna ula~ml§ olan uyumsuzluktur. 

Dordiincii olarak, bu tamm bize belki hlZl da dikkate ahp, iki yol ara
smdaki aC;lyl olc;erek uyum ve uyumsuzlugun dereceleri hakkmda konu~ma 
imkam verme avantajma sahiptir. Bu nedenle, kutupsal zlthklar He uyum
uyumsuzluk bazmda basit1e~tirilmi~ bir ~ekilde konuljma zorlugundan ka
c;mmllj oluyoruz. Bu durumda, zaytf ve giiC;lii uyum ve uyumsuzluga daya
narak konuljmaya baljlayabiliriz. 

Be~ind olarak, 'artan' ve 'azalan' terimlerinde zamana yapllan doiayll 
bir ima vardlr. Bu kavraml zamana bagh olmadan ya~am ko~ulu uc;urumlan 
temelinde iljlevselle~tirmekle tatmin olmadlk. Amac;lann c;ah~masl duru
munda bu daha kolaydlr, c;iinkii 0 zaman birbirinden aC;lk bir flekilde aynl
ml~ de~erleri ve benzer ~ekilde uyumlu olup olmadlklan belirlenebilen ak
tOrlerle ugra~lyor olacaglz. Sistemi zaman ic;erisinde c;ah~maya gerek yoktur. 
C;lkar c;at1~masml anlamak, sistemin nasll c;ah~hgml biraz hissedebilmek ic;in 
en azmdan iki-degi~kenli (bivariate), ve donemler-araslcl (diachronic) bir ana
liz yapmak gereklidir. 

Tablo 1. 9tkar uyumuluyumsuzlugunun dart f,{e§idi 

uc;urum 
azalan artan 

dar A C 
u<;urum 

geni~ B D 
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Fakat, uc,;urumun biiyiikliigiiyle uc;uruma zaman ic;erisinde ne oldugu 
arasmda da bir aymm yapmak zorundaYlz. Sadece statik, e§zamanh bilgile
re sahipsek, uc;urumun biiyiikliigii iizerine yogunlaf;abilir ve uc;urum geni1;i
se C;lkar uyumsuzlugundan, darsa veya slflrsa C;lkar uyumundan bahsedebi
liriz. 

ilk tahmin olarak bu c;ok kotii olmayabilir, fakat bizi baZl zorluklara 
siiriikler. Bu durumda, bu kombinasyonlan, artan c,;lkar uyumsuzlugu ola
rak nasll derecelendirebiliriz? Tablo-I'den de gordiigiimiiz gibi, tek ku§ku B 
ve C kombinasyonlan arasmda olabilir. iki nedenden dolaYl alfabetik Slra
lamayt terdh ederiz: ilk olarak, olu§mak olmaktan daha onemlidir (en azm
dan zaman perspektifi yeterince klsaysa) ve ikind olarak, donemler-araslcl 
ili§ki, muhtemelen onlarm arasmdaki baglantlyla ilgili daha fazla bilgi veri
yordur. Orne gin, 1970'de Norvec,;'le Nepal'in ya~am ko§ulu arasmdaki uc,;u
rum herhangi bir emperyalizmin i§areti olacak kadar onemli degildi. Eger 
m;urum artmaya devam ederse, §iiphelenmek ic,;in biraz daha fazla neden 
olabilir, fakat emperyalizm te§hisi koymak ie;in daha fazla kamta ihtiyae; 
duyulmaktadlr. Buradaki onemli kelime tammda kullamlan 'baglanh'dlr. Bu 
kelimenin buraya konulmaslmn amaCl, etkile§im ili§kisinde ve etkile§im 
yaplsmda sosyal nedensellik belirtmektir. Bu nedensellik, basit bir korelas
yonla gosterilmek zorundadlr. 

Bu tartl§maya §unu i§aret ederek nokta koyahm: Ya§am ko§ulundaki en 
az bir c,;e§it uc,;urum, e;lkar c,;ah§masl veya uyumsuzlugunun gerekli fakat 
yeterli olmayan ko§uludur. Buna ilaveten ue;urum zaman ie;erisinde gozlem
lenebiliyorsa, emperyalizm ac,;lsmdan daha tatminkar bir temel ortaya e;lka
bilir. 

Ve sonue; olarak: Burada kullamlan c,;lkar kavramlmn bir ideolajiye ve
ya e§itlik degeri onermesine bagh aldugu ac,;lkhr.2 E§itsizlikle sanm;lanan bir 
etkile§im ili§kisi ve etkile§im yapIsl, zaYlf tarafm lehine almayan bir baglan
hdlr. "Dagrudan §iddet kotiidiir", "ekanamik kalkmma iyidir", "c,;at1§ma 
e;oziilmelidir" gibi sasyal bilimlerde kullamlan pek c,;ak deger onermesi gibi, 
bu da bir deger onermesidir. Sasyal bilimlerin diger tiim c;e§itlerinde aldugL 
gibi, amac; tiim deger onermelerinden anndmlml§ "abjektif" bir sasyal bilin 
de gil, deger onermelerinin aC;lkc;a yaplldlgl daha diiriist bir sasyal bilimdir. 

2 Bu e~itlik onermesi, liberal teoride toplum tarafmdan olu~turulan degerlerin dagltInu veya y 
den dagltnlli ~eklinde ya da marksist teoride somiirgenin yoklugu olarak formille edilebilir. 
iki teod de taraflardan birinin a"!k,,a belirtmese bile bir ,,!karl olabilecegini belirtir. Fakat lit 
yakla~nn sosyal yaplyl koruyup biraz yeniden b61ii~tiiri.irken, marksist yakla~nn sosyal yar 
kendisini de degi~tirecektir. Her iki durumda da ~oyle bir ayrnn yapuabilir: Toplumun iirl 
maddi ve manevi degerlerin e~itlenmesiyle mi, yoksa toplumun ne iiretecegiyle ilgili karar v 
konusundaki e~itlikle mi uyum saglanacaktrr? Fakat emperyalizm yapl olarak bu ayrrrnla 
maktadrr ve bizim gorii~iimiize gore daha genel bir c;!kar uyumu ve uyumsuzlugu kavf; 
baghdrr. 
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Emperyalizm'i Tammlamak 

yukandaki sunulan yapt ta~larml kullanarak emperya-
tannruru Bizim iki uluslu diinyamlzda, emperyalizm, 

Merkez ulusun (evre ulus iizerinde giice sahip oldugu ve aralannda <;lkar 
anla~mazhgl meydana getiren bir yol olarak tammlanabilir. Somut olarak, 
Emperyalizm, Merkez ulusla (evre ulus arasmda §U ozelliklerin hakim oldu
gu bir ili~kidir:3 

(1) Merkez ulustaki merkezle Cevre ulustaki merkez arasmda <;lkar uyu
mu vardlr; 

(2) Merkez uluslardakine klyasla (evre uluslarm i<;inde daha fazla <;1-
kar uyu§mazllgl vardlr; 

(3) Merkez ulustaki <;evreyle Cevre ulustaki <;evre arasmda flkar uyu§maz
ltgl vardlr. 

Bu durum §ematik olarak $ekil l'deki gibi goziikmektedir. Biiyiik 01-
<;iide Lenin'den odiin<; alman bu karma~lk tammm4 a<;lklanmaya ihtiyacl 
vardtr. Temel fikir, daha once belirtildigi gibi Merkez ulustaki merkezin 
(evre ulusta iyi se<;ilmi§ bir destekc;isinin olmasldIr: (evre ulustaki merkez. 
Bu ili§ki oyle bir ~ekilde kurulmu1?tur ki, (evre'deki merkez Merkez'deki 
merkeze en iyi bag He baglanml~t1r: C;lkar uyumu baglyla. ikisi birbirine oyle 
baglanml~hr ki, birlikte yiikselip birlikte dii~erler ve hatta birlikte iflas eder
ler. Bunun somut olarak nasil yaplldlgl sonraki boliimlerde incelenecektir. 

Iki ulusun iferisinde <;lkar uyumsuzlugu vardlr. Her ikisi de §U ya da 
bu §ekilde ya§am ko§ulu u<;urumuna sahip dikey toplumlardlr - aksi takdirde 
bir merkez ve bir c;evre belirleme olaslhgl yoktur. Bunun yam Slra, uc;urum 
azalmamaktadu, en iyi durumda sabittir. Fakat geli~tirilecek teorinin esas 

3 Emperyalizmin bu talUIlUyla Hobson, Luxemburg, Lenin, Hilferding ve diger pek <;ok yazarm 
emperyalizm talUIlU arasmdaki benzerlikler ve farkhbklar burada incelenmeyecektir. Bu tamm 
uluslararasl etkile~im yapllanyla ilgili <;el,'itli bulgulardan klsmen tilmevanm yontemiyle, klsmen 
de genel olarak yaplSal/?iddet ve ozel olarak da e(litsizlik teorisiyle ilgili spekiilasyonlardan tilm
dengelim yontemiyle elde edilen belli bir aralltlrma geleneginden ortaya .;ll.<J1Ul,'hr. 

4 Lenin'in emperyalizm kavrammm ozellikle bir yonii bizim tammlllilZda kullanliffill,'hr: emek 
aristokrasisi genel fikri. Lenin (L'imperialisme: Stade supreme du Capitalisme, Moskova, 1969, s. 139), 
Engels'ten (iurllan aktarmaktadrr: "quand aux ouvriers, ils jouissent en toute tranquil/ite avec eux du 
monopole colonial, de t-Angleterre et de son monopole sur Ie marche mondial" ["i~<;iler, somfuge mono
poliiyle birlikte, Ingiltere'nin diinya <;apmdaki piyasa monopoliiniin, sessizce tadlnl t,;Ikardllar."]. 
1. S. Senghor (Nation et voie africaine du socialisme, s. 51) da aym fikri belirtmektedir: " .. .les 
proietaires d'Europe ont beneficie du regime colonial: partant, ils ne s'y sont jamais reellement, je veux dire 
efficacement, opposes" [ ... Avrupa proleteryasl kolonyal rejimden fayda sagladl. Onlar asla gert,;ek 
anlamda, yani etkili bir bi<;imde, kar~l <;Ikmadllar".l. T. Hopkins "Third World Modernization in 
Transnational Perspective" ba~llkll <;ah~masmda (The Annals, 1969, s. 126-136) konuyu diger bir 
apdan ele almaktadrr: " ... Ut,;iincii Diinya iilkelerinin <;ogunda iC; e~itsizligin arthgma dair gii<;lii 
il,'aretler vardrr. Egitirnli olanlar t,;ok daha avantajhdlr: $ehirdeki i~c;iler nispeten iyi durumdadrr; 
i~sizlikyiiksektir ve artmaktadrr; msal kesimdeki niifus fakirdir". 
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onemli temel fikri ~udur: Merkez ulustakine ktyasla Cevre ulusta daha Jazla u
yumsuzluk vardtr. En basit stank tarum seviyesinde bu Mer-
kez'dekinden daha fazla e~itsizlik oldugu gelir. Daha 
seviyede Merkez'e klyasia \=evre'de w;;urumun daha ~abuk a~lldlgl ve sabit 
kalabilme olaslhgmdan bahsedebiliriz. Refah devleti faaliyetleri· araClhglyla 
yeniden dagltlm meydana gelmekte ve en azmdan bazl ya~am ko§ulu boyut
Ian ic;in uyumsuzluk aza1tIlmaktadlr. Gelir bu boyutlara dahildir, fakat guC; 
genelde dl~anda blrakllmu;;hr. 

$ekill Emperyalizmin yaptSl 

../Merkez f-
Merkez~ I -----vevre 

/Merkez v
evre 

___ 

---vevre 

---- v1kar uyumu 

- - - - - v1kar uyumsuzlugu 

Eger birkac; cumleyle emperyalizmin ne oldugunu belirtmek istersek, 
belki ~unu soyleyebiliriz: \=evre ulusta, klsmen merkezle c;evre arasmdaki 
etkile~imin nasll olu~tuguna bagh olarak merkez, c;evreden daha fazla bii
yumektedir. Sadece ekonomik etkile~im aC;lsmdan du~uniilmese bile merkez 
c;evreden daha zengindir. Fakat bu zenginle~menin bir parc;asl olarak \=ev
re'deki merkez Merkez ulusa gonderilen deger (ornegin hammaddeler) ic;in 
sadece iletim kemeri (omegin mali ~irketler, ticaret ~irketleri) gorevi gor
mektedir. Bu deger Merkez'deki merkez'e girmekte ve bunun da az bir kIS
m! Merkez'deki c;evreye ula~maktadlr. Onemli olan nokta \=evre'ye klyasla 
Merkez'de daha az C;lkar uyu~mazhgmm olmasldlr. Boylece genel duzenleme 
buyuk (jh;ude Merkez'deki (:evrenin lehinedir. Merkez'de iki taraf birbirine kanjI 
olabilir. Fakat toplam oyunda c;evre kendisini, \=evre'deki c;evrenin de gil, 
daha c;ok Merkez'deki merkezin ortagl olarak gormektedir - ve oyunun esas 
hilesi buradadlr. Merkez ulus daha fazla, \=evre ulus ise daha az kayna~ml~ 
oldugundan - ve bu nedenle daha du~uk bir ihtimalle uzun donemli strateji
ler geli~tirebileceginden - iki c;evre arasmda ittifak olu~umu engellenmekte
dir. 

Gerc;ekte, emperyalizmin tamml yaplhrken yukanda belirtilen uC; kri
terle ilgili olarak uc;uncunun birinci ve ikinci tarafmdan ima edildigi aC;lkhr: 
iki merkez birbirine baghdlr ve Merkez'in c;evresi kendi merkezine baghdlr. 
Eger \=evre'deki merkezin Merkez'deki merkeze gore ulus ic;indeki oramnm 
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daha kiiC;;tik oldugunu varsayarsak, bir sonuc;; daha C;;lkartabiliriz: Bir biitun 
olarak Merkez ulusla bir biitun olarak Cevre ulus arasmda pkar uyumsuzlugu var
dlr. Fakat slk slk bahsedilen bu ~ekildeki bir bulu~ yamlbcldlr, <;iinkii iki 
merkez arasmdaki <;lkar uyumunun goriinmesini gii<;le1?tirmekte ve emper
yalizmin uluslar iqi ve araSI ili~kilerin bir kombinasyonu degU, sadece uluslarara
S1 bir ili~ki oldugu yolunda bir kanaate yol ac;;maktadlr.5 

Yukanda verilen tarum saf bir emperyalizm durumunu tarumlamaya 
c;;ah~sa da, aykm durumlar hakkmda da c;;e~itli fikirler soyleyebiliriz. iki 
merkez arasmdaki uyumun tarummdaki ilk nokta a<;lkc;;a en onemlisidir. 
ikinci nokta uymuyorsa, sonuc;; olarak iic;;iincii nokta da dogru C;;lkmlyorsa 
bile, emperyalizm hakkmda konu~mak faydah olabilir. Fakat bu aykm, du
rumda iki c;;evre birbirini daha kolay bulabilir, C;;iinkii sadece cografi uzakhk 
nedeniyle (iki ulusun ulus devlet oldugunu ve genelde birbirlerinden uzakta 
olduklanru varsayarsak) ayn kalmaktadlrlar, aynca bir de C;;lkar uyumsuz
lugundan dolayl degil. Eger iki c;;evre ve merkezleri arasmdaki ili~ki benzer 
olursa, bunun sonucunda iki c;;evre ulus aralarmda ittifak kurabilir. Eu du
rumda iki merkez emperyal ili~kinin saf tipini tarumlayan hassas yaplsal 
~iddetten ziyade veya onun yarunda daha dogrudan ~iddet arac;;larma ba~
vurmak zorunda kalacakhr. 

Fakat, eger iki ulustaki merkezle c;;evre arasmda bir aynm yoksa ve 
tamamen yatay toplumlarsa ne olacak? Eu durumda, Merkez ulusun em
peryalist olarak <;evre ulustan bir ~ey aldlgl bir baglmhhk iligkisinden soz 
etmemeliyiz, fakat yagmalama, c;;alma v.b. tiirden bir geyden bahsedebiliriz. 
Merkez ulusun <;evre ulusun merkezinde bir kopriiba~n yoksa, bu taruma 
gore emperyalizm olamaz. 

Eu noktadan yola C;;lkarak onemli bir metodolojik tespit yapllabilir. 
Diger w;tan ba~ladlg1mlz1 hayal edelim ve zaman ic;;erisinde bazl uluslann 
yagam kogullanru digerlerinden daha fazla arUlrdlklanru fark ettigimizi 
(yani, bugiin Slkc;;a bahsedilen 'artan u<;urum' oldugunu) varsayahm. Eunun 
bir yapIsl, bir c;;e~;it sabitligi Varmig gibi goziikmektedir. Daha once de bah-

5 Bu nedenle uluslararasl istatistikler sadece ulusal topiuluklar ie;in verilmemelidir, <;tinkii bu, 
diinyadaki ili~kilerin ger<;ek dogaS1l11 saklamaktadlr. Tallunuruzda belirtilen dort grup i<;in istatis
tikler verilirse <;ok daha yararh olur. cC ve cP'nin en <;abuk ve az <;ok birlikte biiyiidiigiinii, daha 
sonra pC'nin geldigini ve en altta da pP'nin geldigini gostermek ie;in bu istatistikleri kullanmz. PP 
sadece diger ikisinden ~ok a~aglda olmakla kalmaz, aym zamanda e;ok az biiyiime gosterir ya da 
hie; gostermez. Grup ne kadar kalabahk olursa biiyiime de 0 kadar az oIur: Geni~ kitlelerin birik
mi~ <;ah~masl baskin aZ1l1hg1l1 biiyiimesine imkan vermektedir. Bu yonde te~vik edici bir e;ah~ma 
T. E. Weisskopf taraf1l1dan yapllrl11~trr. Weisskopf biiyiime oranlaruu ayrrmaya e;ah~lru~ ve .~u 80-

nuca ulalirl11litrr: Geli~mekte olan iilkelerdeki biiyi.ime, niifusun iist ve orta kademelerinde ve eko
nornik iiretitnin ikincil sektoriinde ve !?ehirlerde olmulitur. Gelilimekte olan uluslar1l1 bu bolgele
rindeki biiyiime oranlan geli~rni~ uluslar1l1 benzer bolgelerindeki biiyiime oranlar1l1dan <;ok da 
farkll degildir. Fakat yeniden bOliiliiim mekanizmalan olmadlgl i<;in gelilimekte olan uluslarm ge
ni1i <;evreleri slfrra yakln veya negatif biiyiime gostermektedir. T.,E. Weisskopf, Underdevelopment, 
Capitalistic Growth and the Future of the Poor Countries, World Order Models Project, 1970. 
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sedildigi gibi, bu durum, kendi ba~nna emperyalizmin te/i'his edildiginin 
karuh anlamma gelmemektedir, fakat ara~tlrmaclyl bu yonde bilgi aramaya 
te§vik etmelidir. Ozellikle uluslar veya ulus gruplarl arasmdaki etkile~imin 
kesin yaplslru anlamaya c;ah§mah ve uluslarm belirtilen §ekilde birbirleriyle 
ili§kili merkezler ve c;evreler olarak aylrt edilip edilemeyeceklerini ara~tlr
mahYlz. Fakat bunu somut bir §ekilde yapabilmek i<;in emperyalizm taru
mlmlZl daha soyut yapmahylz. Bunun ic;in a~ama a§ama emperyalizmin iki 
mekanizmasml, be~ c;e§idini ve iiC; safhasml incelemeye ba§layabiliriz. 

EmperyaHzmin Mekanizmalan 

Emperyalizmin her iki mekanizmasl da ilgili taraflar, ozellikle uluslar ara
smdaki ili$kiyi ilgilendirmektedir. ilk mekanizma etkilefjim ili$kisinin kendisi
ni ilgilendirmekte, ikindsi ise bu ili§kilerin daha geni§ etkile§im yaplsmda 
nasll bir araya getirildiklerini konu almaktadlr: 

(1) Dikey etkile$im ili$ldsi prensibi; 

(2) Feodal etkile$im yaplsl prensibi. 

Etkile§imle ilgili temel nokta insanlarm ve uluslarm birbirini tamam
layan farkh degerlerinin olmasl ve daha sonra etkile§ime girmeleridir. Bazl 
uluslar petrol, bazllanysa traktOr iiretmekte ve daha sonra kar§lla§hrmah 
avantaj kurallarma gore bir degi§im gerc;ekle§tirmektedirler. iki uluslu sis
temimizde uluslanmlzm aralannda daha onceden hi<;bir etkile§im olmadl
gml ve bu c;e§it bir etkile§imle ili§kiye ba§ladlklanru hayal edelim. Her iki 
ulusun da bu etkile§im nedeniyle degi§ecegi ve etkile§imden taraflarm ne 
elde ettigi aC;lsmdan toplamda asimetrik bir durum varsa, ozelde aralannda 
bir uc;urum olu§abilecegi ve geni§leyebilecegi aC;lktlr. 

Etkile§imin simetrik veya asimetrik, e§it veya e§it olmayan ko§ullarda 
olup olmadlglru belirlemek ic;in etkile§imden ortaya C;lkan iki faktor ince
lenmelidir: 

(1) AktOrler arasmdaki deger degi$-toku$u - aktOrler araSl etkiler; 

(2) AktOrlerin ir;indeki etkiler - aktOr ir;i etkiler. 

Ekonomik ili§kilerde ilk faktor sadece liberal degil ayru zamanda Mark
sist ekonomistler tarafmdan da yaygm bir §ekilde incelenmi§tir. AktOrler 
araSl akl§, mallann ve hizmetlerin herhangi bir yondeki akl§l olarak incele
nebilir ve teorik olarak ana giri§ noktalarmda (giimriik kurumlan ve ulusal 
bankalar) olc;illebilir. Daha sonra her iki yondeki akl~ <;e§itli §ekillerde kar§l
la§hnlabilir. En onemlisi kimin en r;ok kar ettigi baglammda yapIlan kar§lla§
tlrmadlr ve bu amac;la aktor iC;i etkiler de dikkate almmahdlr. 

33 



ULUSLARARASIILI$KILER 

Tablo II. Bir etkile~im biitl;esi 

A 

aktorler araSl 
aktor i~i etkiler 

aktOrler araSi aktOrler i~i 
etkiler etkiler etkiler 

pozitif hammaddeler yan iiriinler 
sanayi c;ok az ~ey 

iiriinleri hi~bir ~ey 

negatif 
sanayi kirlenme, 

hammaddeler 
tUkenme, 

somiirme 

Bunu incelemek i<;;in Tablo-II'de belirtilen etkile;;im biit<;;esi yararh 0-

labilir. Tabloda 'geli~mi~' A ulusuyla 'geli~mekte olan' B ulusu arasmda 
sanayi iiriinlerinin hammaddelerle degi~tirildigi ah~veri~ modeli gosteril
mektedir. Bu ah~veri~in bir degi~-toku~ ekonomisinde mi, yoksa pararun 
gee;erli oldugu bir ekonomik yaplda ml oldugu ya da saf petrol gibi hie; i~
lenmemi~ iiriinlerle traktor gibi onemli ole;iide i~lenmi~ iiriinler arasmda 
degi~imin ya~andlgl bir durumun incelenmesinde onemli degildir. Her iki 
taraf! da etkileyen negatif aktor ie;i etkiler vardlr. Bu etkiler, A ic;in 'kirlilik', 
B ic;inse 'tiikenme' ve her ikisi ie;in de 'somiirme' terimleriyle ifade edilmek
tedir. $u ana kadar ne bu olumsuz yan etkiler, ne de A ie;in olumlu yan etki
ler dikkate ahnml~t1r. Bu yan etkiler mevcut analizin temelini olu~turacakhr. 

E~it olmayan degi~-toku~ veya asimetrik etki1e~im c;ere;evesinde ko
nu~mak kesinlikle anlamh ve onemlidir. Fakat bunun esas anlammm ne 
oldugu konusunda sorunlar vardlr. Bu nedenle, iiC; a~amadan veya iiC; somii
rii ~eklinden soz etmek yararh olabilir. Bu a~amalar, klsmen kronolojik ola
rak tarihi silre9leri ve klsmen de somiirgeyle ilgili dil$ilnme c;e~it1erini yanslt
maktadlr. 

Somiirgenin ilk a~amasmda A ~adece yagmalama yapmakta ve kar~l
hgmda hic;bir ~ey vermeden hammaddeleri ahp gotiirmektedir. Eger sadece 
saf dogayl c;ahyorsa, ins ani bir etkile~im yoktur, fakat yerlileri kendisi ic;in 
c;ah~maya zorladlgml ve C;lkarma i~ini onlara yaptlrdlgml varsayarsak, 0 

zaman kOlelerin yaphgl c;ah~mayla hayatIru siirdiiren esir sahibine benze
mektedir. Bu da niceliksel ae;ldan haftarun yedi giiniinden be~inde kendisi 
ic;in c;ah~an c;iftc;ilere sahip olan toprak sahibinin durumundan pek de farkh 
degildir. 

ikinci a~amada, A 'kar~nhgmda' bir ~ey vermeye ba~lar. Petrol, bug
day, toprak v.b. birkac; C;ift 'boncuk' kar~lhgmda 'satin ahrur'. Arhk kime ait 
olduguna ili~kin herhangi bir soru sorulmadan ahrup gotiiriilmez. Odenen 
fiyat giiliinc;tiir. Bununla birlikte, uluslararasl sistemdeki giiC; ili~ki1eri degir;;
tikc;e, belki de zaYlf tarafm giiC; seviyesinin slflrdan dii~iik bir pozitif degere 
getirilmesiyle, A daha fazla katklda bulunmak zorunda kahr: Orne gin petrol 
ic;in daha fazla para oder. Burada akla gelen soru sonunda degi~-toku~un 
e~it hale geldigi bir kesme noktasl (cut-off point) olup olmadlgl ve bu kesme 
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noktasl ic;in kriterin ne olabilecegidir. Siibjektif memnuniyetsizligin olma
maSI (B'nin memnun oldugunu sayler) m!? Objektif piyasa degerleri veya 
herhangi bir tarafta iiretime harcanan c;ahlj>ma saatleri mi? 

Tum bu kavramsalla~hrmalarla ilgili zorluklar vardlr. Fakat bunlar 
iizerinde durmaktansa, akt6r iC;i etkilere bakabilmek ic;in dikkatimizi tUm bu 
c;abalarm ortak ba~anslzhgma c;evirecegiz. Etkilelj>imin aktorlerin kendi ic;in
de zenginle~tirici ya da fakirle§tirici etkileri var ml, yoksa sadece durgunlu
ga ml yol Bu soru bizi somuriiniin iic;iincii a§amasma gotiirecektir. 
Bu a§amada aktorler arasmdaki akl§ta biraz denge olabilir, fakat etkile~imin 
bu aktorlerin ic;indeki etkisinde biiyiik farkhhklar vardlr.6 Ornek olarak pet
rol ve traktor degi§-toku§u yapan uluslan kullanahm. Temel nokta bunun 
farkh i~leme seviyeleri ic;ermesidir. Burada 'ilj>leme', dogaya kiiltiir empoze 
etme faaliyeti olarak tammlanmaktadlr. Ham petrolde iiriin (neredeyse) saf 
dogadlr; traktorler ic;in ise kiiltiir, saf $ekil (matematik, miizik gibi) de
mek yanh§t1r. Transistorlu bir radyo, entegre bir devre daha iyi ornekler 
olabilir, <;iinkii doga en aza indirgenmi§tir. Traktor saf bir durum olmak ic;in 
M.la c;ok fazla demir ve kauc;uktur. 

Burada esas onemli olan nokta, petrolle trakt6r arasmdaki i$leme sevi
yesindeki u9urum ve bu uc;urumun iki ulus iizerinde sahip olacagl farkh etki
dir. Bir ulusta petrol yatagl su seviyesinde olabilir ve petrolii dogrudan bir 
gerruye pompalamak ic;in tiim gereken ;;ey bir iskeleyle basit bir demirleme 
mekanizmasldlr - ornegin bir Norvec; tankeri. Gemi petrolii, digerlerinin 
yam Slra, traktor fabrikalanmn c;ah§masl ic;in de enerji saglayacagl iilkeye 
getirebilir. Bunun diger ulustaki etkileri iiriiniin karma;;lkhgl ve toplumun 
birbirine baglanml;;hgl nedeniyle c;ok geni;; kapsamh olabilir. 

Tiim yonlerde yan etkiler olabilir. Tablo-Ill/te bazl yan etki c;e~itlerini 
gostermeye c;ah~hk. Deneme niteliginde olan bu listeyle ilgili olarak birkac; 
yorum yapmak uygun olacaktIr. ilk olarak, eger bu tarif durumu dogru yan
sltabiliyorsa, etkiler derindir. Ve resim abarhlml;; degildir. UluslararaSl etki
le;;im oyle bir ;;ekilde kurulabilir ki, pozitif akt6r iC;i etkiler hammadde temin 
edilen iilkede pratikte slflr olurken, hammaddeyi i;;leyen ulusta kapsamh 
olabilir.7 Bu garip degildir: Eger i~leme kiiltiiriin doga iizerindeki iziyse, 
etkiler gerc;ekten kapsamh ve geli§menin kendisiyle ilgili olmahdlr. 

6 Bu argfunan bireylerarasl etkile~imle ilgili olarak daha ileri bir noktaya ta~mnu~trr: J. Galtung, 
"Structural Pluralism and the Future of Human Interaction", The Second International Future 
Research Conference'da sunu1an bildiri, Kyoto, Nisan 1970 ve J. Galtung, "Perspectives on 
Development: Past, Present and Future", The International Sociological Conference'da slmu1an 
bildiri, Varna, Eyliil1970. 

7 Buradaki temel nokta, bir talebin talepler zinciri yaratacagldll'. Ekonomistler bu baglamda bazl 
tahminler yapnu~tll'. 6rnegin, H. B. Chenery ve T. Watanabe, "International Comparisons of the 
Structure of Production", Econometrica, 1958, s. 504'e gore, "Burada incelenen dort sanayi iilkesin
de (ABD, Japonya, Norve<; ve italya) mallar ve hizmetler i<;in olan toplam i<; talebin yiizde 40-50'si 
son ku1larucuardan degil diger fuetim sektorlerinden gelmektedir". Bir iilkenin ekonomisi ne ka-
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Tabla lIl.l~leme seviyeleri arasmdaki ufurumlarda 

Boyut 

1. Yardlmcl eko-
nomik etkiler 

2. Diinya yapl-
smdaki siyasi 
pozisyonu 

3. Askeri C;lkarlar 

4. ileti~im 
C;lkarlan 

5. Bilgi ve ara~-
brma 

6. Uzmana ihti-
yac;duyulur 

7. Yetenek ve 
egitim 

8. Sosyal yapt 

9. Psikolojik 
etkiler 

etkile§imin aktor etkileri 

Yeni ilretim araf(la- Hi~bir ~ey 

rt geli~tirilir 
geli~tirilmez, sadece 
zeminde bo~luk 

Merkezi pozisyon (evre pozisyon giiC;-
giic;lernr lernr 

Ylktm arat;lart ko-
(lkan yok, ham-

layca iiretilebilir 
maddeyle sava~ 
yapllamaz 

ileti~im arac;lan 
(lkan yok, ham-

kolayca geli~tirilir 
maddeyle ula~lm 
olmaz 

Yiiksek seviyede 
Hic;bir ~eye ihtiyac; 

i~leme ic;in daha 
yok C;lkarma olu~ma-

c;ok ~ey gerekli 
ya degil, olmaya 
dayahdlr 

Yeti$en uzmanlar, 
bilim adamlan, Uzman, avukatlar 
miihendisler 
i~lemeyi yapmak Hic;bir ~eye ihtiyac; 
iC;in daha c;ok ~ey yok, zeminde bir 
gerekli bo~luk 

Yetenegi harekete 
Degi~ime ihtiyac; 

d6nii~tiirmek ic;in 
yok, pkarma, yetene-

degi~im gerekli 
ge degil, sahiplige 
dayah 

Ozgiivenli ve 
Baghhk temel psiko-

6zerk temel psiko-
lojisi 

loji 

Analizi 

Ekonomist 

UluslararaSl 
ililj kilerciler 

iletiljim 
uzmanlan 

Bilim adamlan, 
teknisyenler 

Bilgi sosyolog
Ian 

Egitim uzman
Ian 

Sosyologlar 

Psikologlar 

ikinci olarak, bu etkiler birbirlerini giic;lendirmektedir. Tablo-Ill'te be
lirtilen dokuz etkide ekonomik, siyasi, askeri, ileti~imsel ve kiiltiirel etkilerin 
hepsi kan~lk bir ~ekilde bulunmaktadlr. Boylece, uluslararasl i~ boliimiinde 
en rafine ve i~lenmi~ iiriinleri saglama gorevine sahip olan iilke -orne gin, 
entegre devrelere, transistorlara, minyatiir arae; gerece onem veren Japonya 

dar baglanbh olursa, talep de 0 kadar artar. Bir toplumun baghhk derecesini ol~mek i~in diger 
sosyal bilimciler, ekonornistlerin girdi-c;ikh (input-output) analizlerine kar~Ilik gelecek arac;lara sa
hip olmahdrr. Geleneksel bir toplumun ozelligi di~iik baglIlik seviyesidir: Ekonornik faaliyetin 
diger kol1arma ve diger bolgelere yayllma etkisi c;ok daha dii~iiktiir. Aynca bkz., F. Stirton
Weaver, "Spread and the Chilean State", Studies in Comparative International Development, Cilt V, 
SaYI 12; ve A. O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University 
Press, 1958, ozeIlikle s. 100-119. 
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gibi ( ... )- elbette ara~tuma yapmak zorundadlr. Ara§brmanm bir altyaplya 
ve iiniversitelerde geni§ bir kiiltiirel temel v.b.'ne ihtiyacl vardlr. Ara§brma
run aynca sosyal, siyasi ve askeri alanlarda a<;lk bir ~ekilde yan etkileri var
du. Liste incelenebilir ve tUm kar~llhkh etkile~im ornegi c;e§litleri ara§tmlabi
lir. 

Ut;iincii olarak, se<;ilen ornekte ve tablodaki formiille§ltirmelerde, i§lleme 
seviyesindeki ozel bir w;urum <;e~idine i§laret ettik: ilgili uluslardan birinin 
hammadde sagladlgl durum. Fakat buradaki gene! nokta ut;urumdur. Bir 
ulus yarl-mamul iiriinler ve diger bitmi~ iiriinler saglasa da bu u<;urum ola
cakhr. Petrol ve traktor ah~veri§line dayah ticarette oldugu kadar, tekstil ve 
transistor ah§veri§ine dayah ticaret ili§kisinde de u<;urum olabilir. Fakat 
temel olan bu u<;urumun, teori buna dayandmlabilecek §ekilde, anlamh bir 
§ekHde i§levselle§tirildigi bir ekonomik ticaret teorisini bo§una araml§l oldu
gumuzdur. Ger<;ekte, yan etkilerin arkasmdaki temel degi§ken olan i~leme 
derecesi, uluslararasl degi§limle ilgili dii§liincelerin <;ogunda yoktur. 

Dordiincii gozlem olarak §lunu soyleyebiliriz: Sorun sadece fabrikada 
veya <;lkarma tesisindeki i§leme seviyesindeki farkhhklan analiz etmek de
gildir. Bu durum, sosyal toplammda degerlendirilmelidir. Tablo-III'iin sag 
taraftaki siitununa bakmak bize hemen neden bunun yapllmadlglyla ilgili 
bazl ipu<;lan verecektir: Akademik ara§hrma oyle boliinmii§tiir ki, gelenek
sel bir iiniversite yaplsmda hi<; kimse bir etkile§im siirecinin etkilerinin top
lamlru kavrayacak durumda degildir. En ge1i§mi§ disiplinler-araSl, <;ok
disiplinli veya disiplin-otesi ara§hrma enstitiilerinde bile anlamh bir i§levsel
le§tirmenin sunuldugu ara§t1rma <;e§idi §U ana kadar ger<;ekle§tirilmemi§tir. 
Fakat bu ticaretin e§it §artIarda formiile edilebilecegi yeni bir program i<;in 
ka<;lrulmazdlr: Ticaret veya genel olarak etkile§im, ancak ve ancak taraflara yansl
yan toplam aktor araSI ve aktOr it;i etkiler e§itse simetrik veya e§ittir.8 

Be§inci olarak, etkile§imin sadece <;lkl§ ve giri§ noktalarmdaki etkilerini 
kaqnla§hrma fikri neden bu kadar ba§anh olmu§tur? Belki de bunun temel 
nedeni diinyaYl bu §ekilde gormek her zaman dogal ve iki merkezin <;lkan
na oldugu i<;in. Neden ille de merkezlerin bilin<;li olarak merkezdeki konum
lanm gii<;lendirmek degil, etkile§imin ("interaction") merkeze 'sadece etki
le~im' ("inter-action") olarak goziikmesidir. Eger <;evre'deki merkez varhgl
m olu~maya degil olmaya, i§lemeye degil sahip olmaya dayaml§sa,etkile~im 

8 Hem somfuen hem de somfuillen tarafm <;lkanna oldugunu soyledigimiz e~itlik budur. Siiphesiz 
iki yakla~un vardlI: Etkilel?im yap1S1, aktorler araSI ve aktorler i"i etkiler e~h ve/veya yeniden bo
lii!?iim yapliabilecek I?ekilde degil?tirilebilir. Fakat bu etkile~im yaptst uzun siiredir 
kullarulmaktaysa ve halihazlIda ya~am ko~ullarmda onemli farkhhklar meydana getirmi~se, iki 
metot da kullarulmak zorunda olabilir. Bu nokta 10. bOlfunde daha ayrmtth olarak ele almacakhr. 
E~it olmayan degi~-toku~la ilgili olduk"a ilgin" tartt~malar i"in bkz., P. G. Casanova, Sociologia de 
la Explotacion, Meksika, Siglo Veintiuno, 1969 ve Emmanuel Arghiri, L'exchange inegal, Paris, 
Maspero, 1969. 
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doga olan ~ey ba~ka bir ulusla 'yararh etkile-
da daha soma c;ok ~eye 

(ok az bir fabaya ihtiyaf vardzr: Zaten bu kadar 
bu faktOrdik Bu durum daha sonra aC;lkhga kavu~

\AH'''''''''' hammadde olmamaslm ekonomi ic;in avantaja do
ulustur. 

ilaveten aktor i<;i etkileri de dikkate alma yo
nUndeki bazl yanslmalan ~imdi aC;lklanabilir. A<;lk olan ~ey, 
asimetri'nin hammadde fiyatlarmm istikrara kavu§turulmasl veya arttmlmaslyla 

"ii '7P",,,,,, 1 olarak aktor etkilerindeki 
egitim sektoru, bilgi sektoru 

psikolojisinin para ic;in 
Bunun biiyuk hammadde 

ne yapabilecekleriyle Fakat bu 
araSl etkile§ime kahlabilmek ifin aktOr i<;i geli~-

zorlanmak bir bir zorunluluk olmadan karar 
olmak ve tum sosya! mekanizma tarafmdan zorlanmadan 

bunu yapmak ba;;ka bir ;;eydir. 

ikind yanslma da aC;lktlr, ancak yine de ekonomistlere soru olarak yo
neltilmelidir. A ulusunun B ulusuna L borcunu verdigini ve bu borcun n yl1 
soma faiz oramyla geri odenecegini varsayahm. Borcun ko~ullarma 
ilaveten sadece bir ko~ul vardlr: A'da yiiksek oranda i§lenmif;l maHan temin 
etmek ic;in kullamlan para. Boylece her sipari~in dogrudan etkisi yanmda 
belirtilen sekiz boyutta A'da derin etkileri olacakbr. Bu etkilerin degeri ko
layhkla hesaplanamaz, ancak buna ilaveten, B bu surec;te iflas etmezse A da 
B'den c;ekilir. N yll soma L(l +p )n' dir. Eger temin tiiketid mallarmdan ziyade 
sermaye maHan cinsindense, B'de aktOr iC;i etkiler de olacakbr. Tiim olaslhk
lara gore anla§mamn A2' deki aktor iC;i etkileri iki nedenden dolayl daha 
kapsamhdlr: Etkile§im surecinin etkileri A2'ye B'den daha yiiksek i§leme 
seviyesinde girmektedir ve A'mn zaten halihazlrda bu tip baskllara maksi
mum yararh etki elde etmek ic;in gogiis gerecek, onlan donii§tiirecek ve bal?
ka taraflara yonlendirecek bir sosyo-ekonomik-siyasi yapisl vardlr. 

N'in yiiksek p'nin ise diil?iik oldugunu varsayahm; Borcun "comert 
§artlar"da verildigi soylenmektedir. Sorun bu comertligin aldahcl olup 01-
madlgldlr: A ifin L'i sonsuza kadar faiz olmadan, yani bagll? olarak odemez miy
di? Ya da daha iyisi: A ic;in B'yi L'i negatif faizle, yani B'ye bor<; aldlgl ic;in 
para odeyerek, tiim aktor i<;i etkilerinden dolaYl odeme yapabilirdi. Durum 
I?una benzetilebilir: Bazl insanlara, diyelim ki emperyalizmle ilgili bir mall 
almasl ic;in kendisine odeme yapmak I?arhyla belli bir miktar para odeyen 
bir kil?i du§iinelim. Dretmek, sorumluluklanm yerine getirmek zorunda 
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oldugu ic;in kil;d yaratmaya, boylece geni~lemeye, dolaYlslyla da kendisini 
zenginle~tirmeye mecbur kalmaktadlr.9 

Klsacasl, bu diinyadaki e~itsizligin ba~hca kaynagl olarak yatay etkile
~imi gormekteyiz. Bu etkile~im; i~leme uc;urumlarmdan dolayt yagmalama, 
biiyiik olc;iide e~itsiz degi~im veya c;ok farkh yan etkiler ~eklinde olabilir. 
Fakat aynca somiiriiniin dordiincii bir a~amasml hayal edebiliriz: Modern 
Kral Midas kendi ac;gozliiliigiiniin bir kurbam olur ve c;evresini altma degil 
pislige donii~tUriir, c;iinkii etrafml 0 kadar giiC;lii ve c;ok kirletir ki il,>lemenin 
olumsuz yan etkileri tUm olumlu etkilerini gec;ebilir. Bu durum gerc;ekte 
daha az gelil,>mi~ iilkeleri daha iyi bir konuma sokar: Gayri Safi Milli HasIla 
ne kadar dii~iik olursa, Gayri Safi Milli Kirlilik de 0 kadar az olur. 

Fakat bu a~ama hala (yakm?) gelecek ic;indir. $u anda diinyamn ulus
Ian arasmda burada emperyalizm bal,>hgl altmda tammlanan olgular gibi 
ancak zamana yayllml~ giiC;lii yaplsal olgularm toplam etkisiyle aC;lklanabi
lecek boyutta bir e~itsizlik vardlr. Bu Hade diger faktOrlerin de onemli, hatta 
kesin etkili olmadlgl anlamma gelmez, fakat kalkmma sorununu yatay etki
le~im r;en;evesinde incelemeyen hir;bir analiz ger;erli olamaz. 

Eger ilk mekanizma olan dikey etkilefjim ilifjkisi e~itsizligin arkasmdaki 
ana faktor ise, ikinci mekanizma olan feodal etkilefjim yaplsl bu e§itsizligi ko
ruyarak onu devam ettirir ve giir;lendirir. Bu ozel etkile~im yaplsml tamm
layan dort kural vardlr:10 

(1) Merkez'le <;evre arasmdaki etkile~im dikeydir; 

(2) <;evre'yle <;evre arasmda etkile~im yoktur; 

(3) Vr;iinii de kapsayan r;ok tarafh etkile~im yoktur; 

(4) Dl§ diinyayla etkile~;im Merkez'in tekeli altmdadlr. Bu iki §eyi ima 
etmektedir: 

(a) <;evre'nin diger Merkez uluslarla etkile~imi yoktur; 

(b) Merkez'in ve <;evre'nin, diger Merkez uluslardaki <;evre uluslarla 
etkilel,>imi yoktur. 

9 Burada aklmuzda olan ~ey somut olarak, "fakir illkelere bagl~lar, bu paraYl geli~mi~ illkelerdeki 
iiretim mallarlill satm almak ic;in kullanmalan ko~uluyla yapilmaktadIr" fikrine dayah olarak ya
pilan kalkmma yardIrnlarmm her ~e~ididir. "Prospectives for the Third World" ba~hkh muhte~em 
makalesinde S. Sideri, kalkIIDna yardlffililln ne kadar iyi i~ledigini gostererek konuyla ilgili litera
tUrii ozetlemektedir. Fakat bu analizler hi~bir ~ekilde bitmi~ degildir, c;iinkii ekonomik yan etkile
rin tUm yonleri degil, sadece baZI yonleri dikkate almmaktadIr. Halbuki incelenmeyen bu yonler 
de en azmdan uzun vadede tesadiifen ekonomik etkilere donii~tiirilliiyor olabilir. 

10 Feodal etkileljiimi temel kavram olarak kullanan sosya,l statii sisternlerinin bir analizi i~in bkz., J. 
Galtung, "Feudal Systems, Structural Violence and the Structural Theory of Revolutions, 
Proceedings of the [PRA Third General Conference, Van Gorcum, Assen, 1970, s. 100-188. 

39 



UlUSLARARASII~KII.ER 

$ekil 2. Feodal merkez-revre yaptst 

P,~ /P'2 
R /C1"" 41~ "" ~ F11 

C4 /C2 
~~~ ----~2 
/c,~ 

P:Jl P:J3 
P32 

Bu ili~ki $ekil-2'deki gibi gosterilebilir. $ekilde de belirtildigi gibi her
hangi bir Merkez ulusa bagh (:evre uluslannm saYisl elbette degi~ebilir. Bu 
~ekil iizerinde ~u kurah da gosterdik: 'Eger sen benim uydulanmm uzagm
da durursan, ben de seninkilerden uzak dururum'. 

Bu yapmm baZl onemli ekonomik sonuc;lan aC;lklanmahdlr. ilk ve en a
C;lk olam ticaret ortaklarmm bir noktada toplanmasldlr. Bu iki mekanizmamn 
sonueu olarak bir (:evre ulusu ticaretinin c;ogunu Merkez 'ulusuyla' yap
maktadlr. Diger bir deyi~le, (:evre'de ampirik olarak yiiksek seviyede hem 
ithalat hem de ihracat olmaSl beklenir. Buna kar~m, Merkez tiearet ili~kileri
ni herhangi bir yonde geni~letmekte daha ozgiirdiir - bunun istisnaSl diger 
Merkez uluslann (:evresidir. 

ikincisi (ve 0 kadar da aC;lk olmayan) mallarm toplaizmasl, (:evre ulusla
rm ihrac; edebileeekleri sadeee bir veya c;ok az temel iiriinleri olmasl egilimi
dir. Eger bu durum sadeee eografyayla aC;lklanabilseydi bu kiiC;iik bir mesele 
olurdu -ornegin petrol C;lkanlan iilkeler maden filizi aC;lsmdan fakir olsaydl, 
maden filizi C;lkanlan iilkelerde de muz ve kahve olmasaydl v.b. Fakat bu
nun genel bir durum oldugu pek de varsaYllamaz. Doga, zenginliklerini bu 
~ekilde dagltmaz. Bunun eografiden ziyade tarihi bir aC;lklamasl vardlr. Bir 
bolge ula~11masl en kolay olan ve/veya Merkezde en fazla ihtiyac; duyulan 
hammaddelerden dolayl somiiriilebilir. Bu durum kar~lhgmda belli bir sos
yal yapmm olu~masma yol ac;ar: yataklara giden ileti~im hatlan, Heari yapl
lar, belli merkez gruplanmn ortaya C;lkmasl (genellikle belli hammaddelerin 
aidiyetine bagh olarak) v.b. Aym bolgede yeni bir hammadde tiirii somiir
meye ba~lamak, dikkatlice ayarlanml~ yerel dengeleri alt iist edebilir; Boyle
ee, emperyalist somiiriiler ic;in hazlrlanmaml~ bakir bOlgede yeni hammad
de ic;in taze bir ba~langlC; yapmak daha kolay olabilir. Bu hipotezi kamtla
mak ic;in hammaddelerden bir c;e~idi halihazlrda somiiriilmii~ iilkelerde az 
kul1amlml~ ve sistematik olarak az ara~t1f11ml~ kaynaklar meveut oldugunu 
gostermek zorundaYlz. 
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Bu iki sonucun birlikte etkisi \=evre'nin Merkez'e baglmilltgldir. \=ev
re'nin gayri safi milli hasllasl (GSMH) genelde daha az oldugundan, ikisi 
arasmdaki ticaret \=evre'nin GSMH'smm daha yiiksek bir oramna kar~nhk 
gelmektedir. Hem ticaret ortagl hem de mal konsantrasyonu nedeniyle \=ev
re taleplerdeki ve fiyatlardaki dalgalanmalara kar~l <;ok hassas olacakbr. 
A ym zamanda \=evre'deki merkez, kendi tiiketim maddesi arZl i<;in Mer
kez'e baglmhdlr. Merkez'de tiiketici mallarmm iiretiminde ozellikle planh 
olarak modasl gec:;mi~ iiretim varsa, ithal ikameci sanayiler evde iiretilmi~ ve 
~lk olmayan tiiketici maHarma yol ac:;acaktlr. Aynca, iki merkez arasmda 
e~itlik talebi gosteri etkileri ve Merkez' e yapllan slk ziyaretlerle siirdiiriil
mektedir .11 

Fakat, en onemli sonuc:; siyasidir ve Merkez'i \=evre'ye kar~l koruma
mn yolu olarak feodal etkile~im yapllarmm sistematik kullammlyla ilgilidir. 
Sosyal bilim dilinde feodal etkile~im yapIsl bol ve yonet (divide et impera) 
anlamma gelmektedir. Bu strateji Merkez tarafmdan sistematik olarak \=evre 
uluslara kar~l kullamlmaktadlr. Ornegin Kuzey Denizi'ndeki kiic:;iik ve sisli 
bir ada nasll diinyanm dortte birini yonetebilmektedir? \=evre pan;alanm 
birbirlerinden izole ederek, gerc:;ek bir ittifak kurulmasml engellemek i<;in 
onlan cografi olarak birbirlerinden uzak tutarak, onlarla ayn anla~malar 
yaplp onlan ozel ~ekillerde Merkez'e baglayarak, a~amah iiyelik c:;e~it1eriyle 
c:;ok tarafhhgl minimuma indirerek ve anavatanm diinyaya aC:;llan pencere 
olmasml saglayarak. 

II Bagunhhkla kalkmma arasmdaki ili~kinin kapsamh bir analizi i<;:in bkz., F. H. Cardoso ve E. 
Faletto, Dependencia y desarrollo en America Latina, Meksika, Siglo Veintiuno, 1969. Belirtilen kitapla 
okumakta oldugunuz bu analiz arasmdaki onemli bir farkhl:tk, yazarlarm somut durum otesinde
ki genelle~tirmeye kar~1 verdikleri uyandlr. Buna sempatik yakla~lyor olsak da, somut durumu 
anlamak iC;in genel teorinin de faydah oldugunu dii~iinmekteyiz. Bu tip bir ili~kinin ba~ka bir te
mel analizi i<;:in bkz., A. G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, N. Y., Monthly 
Review Press, 1967. Frank'in analizinin temel anahtan, 'diinya kapitalist sisteminin 
makrometropolitan sistem merkezinden en izole tarun il?<;:ilerine uzanan' yapldu. 'Bu i~<;:iler bag
lanhb metropolit-uydu ili~kileri vasltaslyla merkezi diinya metropoliine, dolaylslyla da bir biitiin 
olarak diinya kapitalist sistemine baglanmaktadu' (s. 16). Frank daha sonra 'uydunun metropol 
tarafmdan somiiriilmesi veya metropoliin uydunun ekonomik fazlasma el koymasl ve bunu gasp 
etmesi egilimi'nden bahsetmektedir (s. 17). Bunlarm hepsi genel fonniiller olarak gec;erlidir, fakat 
burada 'yan iiriinlerin asimetrik daglllffil' ve 'feodal etkile~im yap1S1' olarak belirtilen ozel kurul~ 
~eklinde Hade edilen somiirii tipine <;:ok az vurgu yapllmaktadu. Ve marksist egilimi olrnayan e
konomistler, emperyalist ili~ki "e~itlerini belirtme de hi<;: faydah ohnamaktadu. Bu nedenle, Jan 
Tinbergen'in The Design of Development, Baltimore, Johns Hopkins, 1966, adh kitabmda kalklllma
dan geli~mekte olan bir iilkenin hiikiimeti kendi kararlaruu vermekte ozgiirmii~ gibi bahsedil
mektedir. T. Haavelmo'nun A Study in the Theory of Economic Evolution, Amsterdam, North
Hollnad Pub!. Co., 1954, kitabmda diinyadaki korkun<;: e~itsizlikleri a<;:1klamak i"in uluslar arasm
daki ili~kilere dayah herhangi bir teod gormek zordur. Bunlar sadece verilebilecek orneklerden 
ikisidir. Myrdal'lll Asian Drama'smda da, Lars Rudebeck'in muhte~em illceleme yazlsll1da da 
(Cooperation and Conflict, 1969, s. 267-281) il?aret edildigi gibi uluslararasl ili~kilerle ilgili soylenen 
pek bir /ley yoktur. 
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bu iki mekanizmaYl birle~tirip ~u ana kadar Merkez ve <;evre 
uluslar arasmdaki ili~kiler ic;in soylenenleri uluslarm ic;indeki c;evre ve 

gruplar arasmdaki ili~ki1ere geni§cletirsek bu nokta daha aC;lk 
anla~nlabilir. Emperyalist bir yaplda iki mekanizma sadece uluslar arasmda 
degil, ayru zamanda uluslarm i<;inde de kullaruhr. Fakat bu Merkez ulusta 
<;evre ulusa orania daha az gen;ekle~ir. Diger bir deyi~le, hem uluslann 
ic;inde hem de uluslann arasmda yatay bir i~bohimu vard!r. A. G. Frank'm 
her zaman vurguladlgl gibi, bu iki orgiit seviyesi birbirine slkl slklya 
baghdlr. <;evre etkile~im yaplsmdaki merkez, Merkez ulusla C;lkar uyumu 
olan ve kopruba~l olarak kullarulan gruptur. 

Boylece iki seviyedeki iki mekanizmarun birlikte hareketi, yaplda en 
buyuk potansiyel'sorun' kaynagl olan <;evre'deki c;evreye kar~l ince koruma 
onlemleri agl olu~turmaktadlr. Bu agdaki ba§hca maddeleri ~oyle ozetleyebi
liriz: 
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(1) <;evre ulustaki dikey i~bohimu, ozellikle yuksek seviyedeki e~;it
sizlik (ornegin ileti~im arac;larma farkh eri~im) ve <;evre ulustaki 
C;lkar uyumsuzlugunun neden oldugu pP'nin genel fakirle~mesi; 

(2) pP'nin etkile~im, ekonomik kalkmma ve organizasyonunun <;evre 
uluslar ifindeki feodal yapl tarafmdan engellenme yolu; 

(3) Ozellikle ylklm ve ileti~im arac;lan vasltasl yoluyla dikey i~bohi
munun neden oldugu <;evre ulustaki genel fakirle~me; 

(4) <;evre uluslarm etkile§im, ekonomik kalkmma ve organizasyonu
nun uluslar arasmdaki feodal etkile~im mekanizmasl tarafmdan 
engellenmesi yolu 

(a) Ayru Merkez uluslara 'ait' diger <;evre uluslarla etkile§imi zor
la~tlrmaSl; 

(b) Diger Merkez uluslara fait' <;evre uluslarla etkile§imi daha da 
zorla§hrmasl; 

(5) Ozellikle <;evre uluslardaki c;evreler ic;in a~aglda belirtilen ~ekil
lerde etkile~im kurmarun, ekonomik kalkmma ic;in seferber ve or
ganize olmarun zor 0lmas1; 

(a) (1) ve (2)'den dolaYl ulus ic;inde; 

(b) (3) ve (4)'den dolayl uluslar arasmda; 

(c) Ek olarak: <;evre'deki merkezin uluslararaSl etkile~imde tUm 
yonlerde tekeli oldugu ve kendi c;evresinin C;lkarma etkile~im 
kurmasma guvenilemeyecegi ic;in; 

(6) pP'nin pC veya cC'ye C;lkar uyu§mazhgmdan dolayl ba~vurama
yacak oimasI. 
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$urasl a~lk ki, uluslarm i~indeki ve arasmdaki emperyalizm meka
nizmalan ne kadar miikemmel \ah~tmhrsaf daha az a<;lk basklya ihtiya~ 
duyulur ve merkez gruplar toplam nufusa orama 0 kadar kii~uk olur. Sadece 
mukemmel olmayan, amatOr emperyalizmin silaha ihtiyacl vardlr; projesyonel em
peryalizm dogrudan degil yaplsal $iddete dayalldlr. 

Emperyalizmin c;e§itleri 

Merkez ve <;evre uluslan arasmdaki degi§im ~e~idine bagh olarak be§ em
peryalizm <;ef?idi arasmda aynm yaparak bu durumu daha da somutlaf?tlra
caglz: (1) ekonomik; (2) siyasi; (3) askeri; (4) ileti$im; (5) kulturel. 

Bu slralam§ §ekli tesadufidir: Digerlerinden daha temel olan veya di
gerlerinden once gelen bir teorimiz yoktur. Daha ziyade bu bir be§gen veya 
bir Sovyet YlldlZl gibidir:12 Emperyalizm herhangi bir kOf?eden ba§layabilir. 
Emperyalizm c:;e§itleri, emperyalizmin iki mekanizmaSlnl kullanan etkilef?im 
modellerini ne derece iirettikleri ve emperyalizmin ii~ kriterini, en azmdan 
birincisini, ne derece yerine getirdikleri a~lsmdan incelenmelidir. 

iki mekanizmadan en temel olam yatay etkile§imdir. Modern haliyle 
yatay etkile~im, i~leme seviyesindeki u~urumlar arasmda etkile~im olarak 
du§uniilur. Diger bir deyi~le, iki ulus arasmda degi§imi yapllan §ley aym §ley 
degil (ki bu aptalca olurdu), farkh §eylerdir. Aradaki fark, el} karmaf?lk ve 
te~vik edid operasyonlarm nerede yer aldlglyla ilgilidir. Dordiincii boliimde 
ekonomik etkile~imle ilgili belirtilemeri geni~leten gec:;ici listemiz Tablo
IV'deki gibi gosterilebilir. Sunu~ SlraSl Tablo-III'e benzemektedir, fakat bu 
tabloda kiiltiirel emperyalizm ekonomik emperyalizmin yan etkileri olarak 
daha ayrmtih anlat11ml~t1r. 

Ekonomik emperyalizmin dikey dogasl yukanda ayrmtlh olarak a~lk
lanml~br. Zaten tamml ve mekanizmalan orneklendirmek i~in bu tip em
'peryalizmi kullanml~hk. $imdi dikey etkile§imin diger ~e§itlerine daha ay
rmbh bakahm. 

12 Sovyet hakimiyet kahplarmm dengeli bir incelemesi i~in bkz., Hugh Seton-Watson, The New 
Imperialism, New York, Capricorn Books, 1961. Andre Amalrik'in Will the Soviet Union Survive 
Until 1984 (New York, Harper & Row, 1970), klyamet senaryolan nedeniyle degilse bile i~ hakimi
yet sistemini kapsarnh bir ~ekilde analiz etmesi nedeniyle okunmayl hak ediyor. Tfun Sovyet sis
teminin emperyalizm olarak nitelenip nitelenemeyecegi ~iiphelidir. Bunun nedenlerinden bazIlan 
~oyledir: Sovyetler Birligi hammaddelerin i~lenmesinden yan fuiin elde etmemektedir ve i~ e~it
sizlik baguuh iilkelerdekinden pek de az degildir. Elit harmoruzasyon kriteri, parti elitleri arasm
daki i~birligi araClhglyla saglanacaktlI. Helio Jaguaribe geleneginde emperyalist yapdarm kar~l
la~hrmah incelemeleri, bu yiizyIldaki ve tarihteki imparatorluklarm, ornegin Roma imparatorlu
gu, farkh ~e~itlerinin kar~Ilalltmlmasl, bu ozel uluslararasl yaplya I!/Ik tutulmasl apsmdan yararh 
olacaktlI. $u anda bunun yapIlmasl, 'emperyalizm'in kotli bir terim, diger tarafl tarumlayan bir 
kategori olarak kullarulmasl egilimi nedeniyle engellenmektedir. Biz emperyalizmi teknik bir kav
ram olarak gormeyi tercih ettik. Fakat bu, ban~ i~in ~abalayan birinin ne ~kle bfuiinfuse biiriin
sUn emperyalizme kar~l miicadele etmek zorunda olmadlgl anlarruna gelmemektedir. 
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ULUSLARARASIIU$KILER 

Ekonomik Ki.iltiirel 

Merkez koruma, haberler 
ogretme 

ulus 
i~leme, iiretim karar 

ylklm iletir;;im, 
yaratma-

saghyor 
arac;lan modelleri 

arac;lan arac;lan 
ozerklik 
arac;lan 

<;evre ulus hammadde- itaat, 
disiplin, olaylar, ogrenme, 

. geleneksel yolcular, onaylama-
saghyor ler, pazarlar taklitc;iler 

donamm mallar baglmhhk 

Siyasi emperyalizm a<;lktlr: 'Ana' illke kavraml, yani Merkez ulus, ka
rar verme merkezinin <::evre ulustan Merkez ulusa dogru nastl yer degi;;tir
diginin bir i;;aretidir. Bu kararlar daha sonra ekonomik, asked, ileti~im ve 
kiiltilrel modelleri etkileyebilir. Burada onemli olan i~bolilmildilr: Bazl ulus
lar kararlan verir, bazllanysa itaati olu;;turur. 'ikili teknik yardlm'da veya 
dam~mada oldugu gibi bu kararlar ba~vuru ilzerine verilebilir - veya bu 
kararlar model-taklit<;i aynml sayesinde ortaya C;lkabilir. Hic;bir ~ey bu ayn
rna tek yonlU 'kalkmma' ve 'modernizasyon' kavramlan kadar hizmet 
edemez. Buna gore Merkez uluslar ba;;kalarmm taklit edebilecegi daha ils
tUn bir yaplya sahiptir (Merkez'in merkezi pozisyonuna yonelik ciddi bir 
meydan okuma olmadlgl silrece) ve bu durum Merkez'den C;lkan herhangi 
bir fikre ozel bir me~ruiyet kazandmr. Bu nedenle, 'liberalizmin anavatam' 
veya 'sosyalizmin anavatam'nda geli;;tirilen yapllar ve kararlar ic;eriklerin
den otilril degil, C;lkhklan illkeden dolaYl model i;;levi gorilrler. 

Askeri imalar veya paraleller de aC;lktrr. Ekonomik i~bolilmilniln eko
nomideki Merkez uluslarm aym zamanda askeri Merkez uluslar olmaslm 
garanti edecegi yetednce vurgulanamamaktadIr: Sadece onlann teknolojik 
donammi geli;;tirecek sma! kapasiteleri vardir - aym zamanda sadece onlar 
modern bir orduyla bagda~lr bir sosyal yaplya sahiptir. Traktor ilreten biri 
rahathkla tank da ilretebilir, fakat petrol saglayan biri onu saldlrganlann 
suratma atarak kendisini savunamaz. Korunma veya temin etme ic;in (Mer
kez tarafmdan dikte edilen ;;artlarda) tank ilreticisine bagh olmak zorunda
dlr. <::evre ulustan C;1kanlan hammaddeden sma! mal ilreten Merkez ulus 
ili;;kisinde nasil bir i;;bolUmil varsa, Cevre ulusun sagladlgl itaati uygulanabile
cek kararlara donii~tiiren Merkez ulus ili;;kisinde de bir i~bolilmil vardlr. Ayn
ca, korumaYl (aym zamanda 'isyam bastlrmada' subaylan veya en azmdan 
egitmenleri) saglayan Merkez'le disiplini ve ihtiyac; duyulan askerleri -ve 
Merkez'in 'askeri dam~manlanmn C;lraklanm- saglayan <::evre arasmda da 
bir i§bolUmil vardlr. 

Dordilncil c;e§it olan ileti~im emperyalizminde analizdeki vurgu genel
likle emperyalizmin ikinci mekanizmasma olan feodal etkile§im yaplsma 
yoneliktir. Bu durumun dilnya ileti§im ve ula§lm modellerinin c;ogu ic;in 
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gec;erli oldugu pek <;ok kez gosterilmi~tir,13 Fakat belki de daha onemli olaru 
ileti~im/ula~nm alarundaki i~boHimiiniin dikey dogasldlr. Ula§lm ve ileti§im 
teknolojisinde yiiksek seviyede endiistriyel kapasitenin gerekli olmasl 0-
nemsizdir. jletiqim/ulaqlm araqlarmm onceki nesli, iiretim araqlan (ekonomik 
sektOr), ylklm araqlan (askeri sektor) ve yaratlm araqlarmm (kiiltiirel sektor) 
yanmda genel dikey ticaret/yardlm yaplsmm parc;asl olarak her zaman <:;ev
re'ye satllabilir; bu bazen ikind el satl§ §eklinde de olabilir. Merkezin uc;ak
Ian ve gemileri daha hlzhdlr, daha direktir, daha giivenilir goziikiir, daha 
<;ok yolcu ve mal c;eker. <:;evre sonunda yeti~tiginde Merkez ileti§im uydulan 
alanma uzun zamandlr hakim durumda olacakttr. 

Bu prensibin ozel bir ~ekli, kiiltiirel ve ileti~im degi~irninin bir kombi
nasyonudur: haber iletiqimi. Ba~hca kurumlarm Merkez iilkelerin elinde 01-
dugunu ve Merkezin hakim oldugu feodal ileti~im aglarma bagh oldugunu 
hepimiz bilmekteyiz.14 Nasll ki Merkez'le yapllan ticaret <:;evre'nin toplam 
ticaretinin biiyiik bir oraruru kaphyorsa, Merkez'in haberlerinin nasll <:;evre 
haber medyasmm biiyiik bir klsmml olu~turdugu da iyi analiz edilmemi~tir. 
Diger bir deyi~le, Merkez'dekine oranla <:;evre'de daha fazla bulunan ortak 
yogunlugu modeli fazla belirtilmi~tir. <:;evre uluslar birbirleri hakkmda ozel
likle blok smlrlan otesinde fazla yazmazlar veya okumazlar. Diger Merkez
lerden ziyade 'kendi' Merkezleri hakkmda okurlar - Basm <:;evre'deki mer
kez tarafmdan yazllmakta ve okunmaktadlr, bu grup da - kendileri i<;in -
diinyarun en 'ilgili' klsml hakkmda daha fazla bilgi sahibi olmak istemekte
dir. 

Haber sektOriindeki dikey i~boHimiiniin ba~ka bir tarafl da belirtilme
lidir. Nasll ki <:;evre hammadde iiretip Merkez de bunu i~lenmi~ mallara 
. donii~tiiriiyorsa, benzer ~ekilde Cevre Merkezin habere donuqtiirdiigii olaylan 
uretmektedir. Bu gazetedleri olaylan merkezin goziiyle gormeleri i<;in egite
rek ve olaylan genel modele uyacak ~ekilde siizge<;ten ge<;iren ve i~leyen bir 
ileti§im zindri olu~turarak yaplhr. 

ikind bahsedilen kavram bizi kiiltiirel emperyalizme gotUriir. Bunun 
bir alt tUrii bilimsel emperyalizmdir. Ogretmenler ve ogrendler arasmdaki 
i~boliimii a<;lktlr. Emperyalizrni olu§turan bu i§boliimii (bilginin iletilmesi 
durumlanrun <;ogunda bulunan) degildir, emperyalizmi olu§turan §ey og
retmenlerin ve ogrencilerin geni§ anlamda bulunduklan yerdir. Eger Mer
kez siirekli olarak ogretmenleri ve neyin ogretilmeye deger oldugunu (HlriS
tiyanllgm ger<;eklerinden Teknolojinin ger<;eklerine) belirliyor ve <:;evre de 
her zaman ogrendleri saghyorsa, burada emperyalizm kokan bir model 

13 Uluslararasl hava ileti1?iminin bir analizi i<;in bkz., N. P. Gleditsch, "Trends in World Airline Pat
terns", Journal of Peace Research, 1967, s. 366-408. 

l4 Uluslararasl basm ajanslanrun roliiniin bir analizi i<;in bkz., E. 0stgaard, "Factors Influencing the 
Flow of News", Journal of Peace Research, Cilt 2,1965, s. 39-63. 
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vardlf. (evredeki uydu ulus bilecektir kif Merkezin gururunu hic;bir ~eyin 
ogretmeye te~vik edilmekten ve bir model olarak goriilmekten daha fazla 
ok~amamaktadlr ve (evre bunun kar~lhgmda miitevazl, kiiltiir arayan bir 
strateji elde edebilir (Benzer ~ekilde (evre Merkeze herhangi bir ~ey ogret
meye kalkarsa kar~lhgmda sadece saldlrganhk bulacakbr -Sovyetler Birli
gi'ne sosyalizm konusunda ders vermeye kalkl~an (ekoslovakya gibi). Kiil
tiirel ileti~imi kabul eden (evre aym zamanda Zlmnen Merkez ic;in merkez
de geli~tirilmi~ kiiltiirii gec,;erli kllml~ olur. Bu merkezin ulus iC;i veya uluslar 
arasI olup olmadlgl onemli degildir. Bu durum Merkez'in merkez konumu
nu giic;lendirmektedir, C;iinkii Merkez kiiltiirii yaymakla birlikte gelil}tirmeye 
de devam edecektir, boylece son yenilikler ic,;in devam eden bir talep yarat-
ml~ arabalar ve modalar gibi kendi ya~am evreleri 
vardlf. Modasl planlansa da planlanmasa da merkezle c,;evre arasmda 
yapllannda belirgin olc;iide zaman farkl olacakhr. Boylece Rio de 
Janerio'daki tramvay i~c,;ileri, Merkez'deki merkez onun kim oldugunu unut
tuktan 100 yll sonra Auguste Comte'u destekleyen pankartlar ta~Hyabilirler ... 

Ekonomideki i~boliimiine oldukc,;a benzeyen dikey i~boliimiiniin belli 
bir versiyonunu bilimde bulabiliriz: Merkezden (evre uluslara tortu, c,;okeiti, 
bitki, hayvan, arkeolojik bulgu, davram~lar, davram~ kahplan v.b formunda 
bilgi (hammadde) toplamak ic,;in giden bilimsel ekipler vardlr. Bu ekipler 
topladlklan bilgileri Merkez iiniversitelerinde (fabrikalarda) il}ler, analiz 
eder, teori olu~turur (genel anlamda il}leme). Sonra da biten iiriinii, dergiyi, 
kitabl (imal edilmi~ iiriinler) Merkez'in c,;evresine tiiketim ic,;in gonderir -
Bunun ic,;in once gosteri etkisiyle bir talep yarabrlar, Merkez iilkede egitim 
goriirler ve bilgi toplama taklmma diil}iik seviyede katthrlar. Bu paralel bir 
~aka degildir, bir yapldlr. Eger aral}brmanm kesin dogasl Merkez'e emperya
list yaplyl devam ettirmesi ic;in ekonomik, siyasi veya askeri olarak kullam
labilecek bilgi saghyorsa, kiiltiirel emperyalizm daha da ac,;lkhga kavul}ur. 
Eger buna 'ham' beyinlerin (ogrenciler) ve 'ham' viicutlarm (vaslfslz il}c,;iler) 
(evre'den Merkez'e gittigi ve Merkez'e c,;ok faydah olacak I}ekilde 'i~lendik
leri' (egitildikleri) beyin goc,;iinii (ve viicut goc,;iinii) eklersek resim tamam
lanmll} olur. 

46 


	sayı2_1
	sayı2_1

